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Обговорюємо ідеї, аналізуємо події, пропонуємо рішення! 
 
 

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ ТА НОВИНИ 

 

 29.11.2018. Синод Вселенського патріархату схвалив конституційну 
хартію для української церкви 

 28.11.2018. Загострення політичної боротьби. В Одесі здійснено напад на 
Анатолія Гриценка, потенційного кандидата в Президенти України 

 28.11.2018. В 10 областях України на 30 днів було введено воєнний стан 

 25.11.2018. Російський прикордонники захопили три кораблі українських 
ВМС в Керченській протоці 

 24.11.2018. В рамках Дня пам’яті жертв Голодомору в Києві відбувся 
міжнародний форум «Україна пам’ятає — світ визнає!» 

 23.11.2018. В Києві відбувся форум «Нова соціальна доктрина», 
організований Юлією Тимошенко 

 23.11.2018. Верховна Рада України прийняла бюджет на 2019 рік 

 19.11.2018. Націоналістичні сили не змогли висунути єдиного кандидата в 
Президенти України 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ 

 

 Що стоїть за провокацією Росії в Азовському морі? 
…25 листопада російський прикордонники захопили три кораблі українських 
ВМС. Дії Росії носять відверто ворожий характер і суперечать Конвенції ООН з 
морського права та договору між Україною та Російською Федерацією про 
співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки. Напад 
на українські кораблі є неприкритим актом агресії щодо України зі сторони 
Росії. 
При оцінці подій та їхньому аналізі також потрібно враховувати те, що Росією 
сьогодні керують представники спецслужб, специфічним стилем яких було 
ставити завдання досягти кількох цілей водночас при плануванні і реалізації 
тих чи інших спеціальних операцій… 

 Введення воєнного стану в Україні. Відповідь на агресію Росії чи 
політичний хід в передвиборчій боротьбі за найвпливовішу в Україні 
посаду? 
…Все більше стає очевидним домінування фактору майбутніх виборів 
Президента України і українського парламенту при прийнятті тих чи інших 
рішень представниками політичних сил у законодавчій та виконавчій гілках 
влади. 
Така ситуація створює передумови і можливості для зовнішніх геополітичних 
гравців суттєво впливати на процеси в Україні… 
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 Президентські вибори — ситуація на старті 
…Президентська виборча кампанія розпочнеться 31 грудня 2018 року. З 
огляду на те, що чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України 
мають пройти 27 жовтня 2019 року, представники різних політичних сил 
вирішили включитися в президентську виборчу кампанію у якості кандидатів в 
Президенти України, щоби використати її для підсилення своїх позицій 
напередодні парламентських виборів. 
Також великою є кількість так званих «технічних» кандидатів, яких просувають 
з метою вирішення специфічних задач. Однією з причин такої великої кількості 
претендентів в кандидати в Президенти України є те, що на сьогодні дуже 
висока невизначеність результату цих виборів, що створює гарні умови для 
появи так званого «чорного лебедя» — невідомого суспільству кандидата. На 
цю роль претендують як відомі, так і маловідомі українські політики… 

 

НОВИНИ ЦЕНТРУ 

 
● Продовжується передплата журналу «БІНТЕЛ» на 2019 рік 
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