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Моніторинг публікацій іноземних ЗМІ

Всього: 286 матеріалів
Країна

Назва видання

Тема повідомлення

Теги

Персоналії

Політичні
інститути

Контекст
(–/+)

Пряма мова

Західні ЗМІ: 192 матеріали
Польща
8
матеріалів

Gazeta
1
Матеріал

Gazeta
Wyborcza
6
матеріалів

Колишній
міністр Міжнародна криза
закордонних справ Польщі
Радослав
Сікорський
повинен взяти провину на
себе через скандал, що
спалахнув, коли він заявив
у газетному інтерв'ю, що
Володимир
Путін
пропонував
керівництву
Польщі окупувати Львів.
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41023_foreign_press_23oct_
hk
Газета увернена, что Переговори щодо
«Москва ставит себе в української кризи
украинском
конфликте
одну цель - удержать
Украину в сфере своего
влияния. Она устраивает у
соседей хаос и пытается им
управлять. Когда теряет
контроль,
увеличивает
суматоху,
когда
его
возвращает,
делает
примирительные
жесты.
Делает, однако, все, чтобы

Нейтрально
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доказать миру, что без нее
завершить
украинские
конфликт не удастся. …»
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/456806/
Видання пише про допис
російського опозиціонера
Бориса
Нємцова
у
соціальній
мережі
facebook.
На
думку
Нємцова, президент Путін
змушений «закрити проект
«Новоросія»,
свідчення
цього
–
виведення
російських вояків зі сходу
України
і
відведення
російських
військ
від
кордону України
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26634972.
html
Используя «перемирие»,
Россия на прошедшей
неделе развила масштабное
наступление на Украину на
европейском фронте. В ход
пошел
весь
арсенал
средств - от откровенной
враждебной пропаганды до
шантажа.
«Тяжелой
артиллерией» послужило
позорное
выступление
президента Чехии Милоша

Війна на
України

Сході

Проукраїнська
позиція

Інформаційна
війна
Підтримка
російської агресії
європейськими
політиками

Проукраїнська
позиція
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Земана.
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/455537/
«Участников ежегодной
конференции
ОБСЕ
в
Варшаве
встретила
антиукраинская выставка.
Заплатило
за
нее
посольство России. «Это
чистая военная пропаганда.
Перед конференц-залом …
крупная
выставка
фотографий
войны
в
Украине с подписями,
обвиняющими украинскую
армию во всем мировом
зле…
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/455537/
«Приостановка поставок
газа из Венгрии случилась
в
критический
для
Украины момент. – 3
октября в Берлине должны
состояться
переговоры
правительств Украины и
России,
а
также
Европейской Комисии на
тему
возобновления
поставок российского газа
в Украину»
http://www.ostro.org/gener

Інформаційна
війна
Антиукраїнська
пропаганда
Європі

Газова війна

Проукраїнська
позиція
у

Нейтрально
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Politico
Magazine
1
матеріал

Великобританія

The Economist
2
матеріали

29
матеріалів

al/world/articles/455537/
Словаки
проти
"Газпрому"
Словацький прем'єр дав
чітко
зрозуміти,
що
"Газпром"
тисне
та
обмежує постачання газу
до
Європи,
щоб
заблокувати реекспорт газу
до України
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41002_foreign_press_vs
Радослав
Сікорський
переконує читачів видання
у тому, що президент
Путін здійснив переворот у
Росії. Для цього Путін
використав «брудну війну»
в Україні, тож збройний
конфлікт в Україні не є
суто українським, вважає
Сікорський
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26646652.
html
Битвою за майбутнє
України
називає
британський
тижневик
парламентські вибори 26
жовтня. На думку видання,
час на те, щоб впровадити
реформи, спливає. Втім,

Газова війна

Нейтрально

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Нейтрально

Політична
ситуація
в
Україні
Парламентські
вибори
Корупція в Україні

Нейтрально/
Негативно
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Express
1
матеріал

The Telegraph
3
матеріали

сподівання
на
новий
парламент
у
журналу
досить сумнівні.
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41025_british_press_oct25_z
sh
The Economist был на
прошедшей неделе еще
одним
изданием,
использовавшим в статье
об
Украине
слово
«Сомали».
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/455537/
Видання
пише,
що
розчарування
спіткало
одного
київського
кандидата,
який
балотувався під іменем
Дарт Вікторович Вейдер.
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41028_press_foreign_it
«У России есть новая
миссия для Генерала Зима»
Восточная
Украина
находится под контролем
Путина - все, что ему
сейчас нужно – это
морозная погода.
У многих украинцев
есть глубокие опасения по

Війна на
України

Сході П.Порошенко
Б.Філатов
І.Коломойський

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Нейтрально/
Негативно

Нейтрально
в

П.Порошенко
Політична
ситуація
в
Україні
«Російський слід»
української кризи

Негативно
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поводу своего президента,
Петра
Порошенко.
Действительно,
он
поддержал революцию еще
до того, как ее успех
казался вероятным. И он
говорит правильные вещи
о реформе. Но сохраняется
мучительное подозрение,
что, как миллиардер с
многолетним
опытом
работы
в
авгиевых
конюшнях
украинской
политики,
Порошенко
представляет
старый
порядок.
http://www.unian.net/worl
d/1001514-the-telegraph-urossii-est-novaya-missiyadlya-generala-zima.html
Отчаяние и эйфория в Кримські татари
Крыму
через
шесть
месяцев после российской
аннексии
Татары столкнулись с
новой волной жестокости,
так как Путин приносит
свою
собственную
разновидность
авторитарного правления
http://www.unian.net/politi
cs/993450-the-telegraphotchayanie-i-eyforiya-v-

І.Умеров
М.Джемілєв
Р.Чубаров
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The
Independent
2
матеріали

kryimu-cherez-shestmesyatsev-posle-rossiyskoyanneksii.html
Москва искажает факты,
утверждая о сотнях трупов
в украинских «массовых
захоронениях»
http://www.unian.net/politi
cs/991639-the-telegraphmoskva-iskajaet-faktyiutverjdaya-o-sotnyah-trupovv-ukrainskih-massovyihzahoroneniyah.html
Проєвропейські
сили
отримали перемогу під час
парламентських виборів в
Україні. Але це поглиблює
прірву
з
переважно
проросійськими східними
регіонами,
які
"бойкотували вибори"
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41028_press_foreign_it
Секс,
наркотики
і
радіація:
відчайдушні
"сталкери"
незаконно
проникають у "мертву
зону" Чорнобильської АЕС
http://www.newsru.ua/pres
s/17oct2014/chernobil.html

Інформаційна
війна
Війна на Сході
України
Місія ОБСЄ

Проукраїнська
позиція

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Нейтрально
в
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The Guardian
4
матеріали

Могут ли выборы помочь
Украине уладить кризис
Главной
идеей
избирательной кампании
Блока президента Петра
Порошенко является «мир
и единство». Но поскольку
страна сейчас разделена,
парламент,
вероятно,
станет еще одним полем
боя.
http://www.unian.net/politi
cs/1000585-the-guardianmogut-li-vyiboryi-pomochukraine-uladit-krizis.html
Взгляд The Guardian на
украинские
выборы:
прощание со старыми
политическими
убеждениями
Мало что осталось от
старой
украинской
политики. Едва ли ни все
пророссийские
партии
исчезли.
http://www.unian.net/politi
cs/1002043-vzglyad-theguardian-na-ukrainskievyiboryi-proschanie-sostaryimi-politicheskimiubejdeniyami.html

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в В.Кличко
Д.Фірташ
О.Ляшко
Ю.Тимошенко
А.Яценюк
А.Садовий
А.Гриценко
С.Тігіпко

Нейтрально/
Негативно

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк

Проукраїнська
позиція
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Россия
поддерживает
выборы сепаратистов в
Украине
http://www.unian.net/politi
cs/1002613-the-guardianrossiya-podderjivaetvyiboryi-separatistov-vukraine.html
Нос и ухо памятника
Ленину
выставили
на
продажу, чтобы собрать
деньги для антироссийских
сил
http://www.unian.net/politi
cs/992189-the-guardian-nosi-uho-pamyatnika-leninuvyistavili-na-prodajuchtobyi-sobrat-dengi-dlyaantirossiyskih-sil.html
Financial Times
Россия
навязывает
13
дополнительные условия
матеріалів
газового соглашения с
Украиной
http://rus.newsru.ua/press/
22oct2014/gas1.html
Андерс
Аслунд:
Чрезвычайное положение,
в
котором
оказалась
Украина, требует "Плана
Маршалла"
http://rus.newsru.ua/press/
23oct2014/marshall.html

Війна на Сході П.Порошенко
А.Яценюк
України
Сепаратистські
Д.Кулеба
«вибори»
Парламентські
вибори
Політична
ситуація
Україні
«Ленінопад»

Газова війна

Проукраїнська
позиція

Г.Кернес

Нейтрально

Ю.Продан

Нейтрально

в

А.Яценюк
Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Проукраїнська
позиція
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"… есть надежда, что
этой зимой значительная
часть Европы не будет
дрожать от холода"
http://rus.newsru.ua/press/
23oct2014/gas_summit.html
Корреспонденты
Financial Times и Buzzfeed
поговорили в одном из
кафе
Луганска
с
несколькими мужчинами.
Журналисты заключили,
что
это
российские
военнослужащие.
http://rus.newsru.ua/press/
23oct2014/lugansk.html
Видання
пише
про
«Донецьку
народну
республіку» напередодні
власних «виборів», які
хочуть провести ватажки
цього
збройного
угруповання
http://www.radiosvoboda.org
/content/article/26654594.ht
ml
Про "зміну поколінь",
яка
може
стати
результатом
парламентських виборів в
Україні.
Як
би
не
закінчився
виборчий
процес, новий парламент

Переговори щодо
української кризи

Нейтрально

Війна на Сході
України
«Російський слід»
української кризи

Нейтрально/
негативно

Війна на Сході О.Захарченко
України
Сепаратистські
«вибори»

Нейтрально

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Позитивно
в
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матиме групу про-західних
активістів, журналістів та
бійців
добровольчих
батальйонів,
пише
видання.
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41025_british_press_oct25_z
sh
Свіжа колонка автора Міжнародна криза
видання Гідеона Рахмана
присвячена
питання
припустимості
перекроювання
європейських кордонів.
Відправною точкою його
міркувань
стало
повідомлення,
яке
з'явилося минулого тижня
(і потім було спростоване),
що кілька років тому
президент РФ Володимир
Путін
пропонував
тодішньому
прем'єрміністрові
Польщі
Дональду Туску поділити
між
собою
територію
України. Спричинений цим
повідомленням
"фурор"
Рахман вважає "проявом
глибокого і виправданого
страху, який побутує в
Європі, що на континенті

Нейтрально
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знову
може
початися
пересування
державних
кордонів
з
усіма
небезпеками, що з цим
пов'язані".
http://www.newsru.ua/pres
s/28oct2014/borders.html
Газові переговори 29
жовтня
британське
видання називає "останнім
рубежем" для відновлення
постачання
російського
газу, бо інакше Україна не
матиме достатньо газу
взимку.
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41029_foreign_press_oct_or
Україна побоюється, що
заморожений
конфлікт
спричинить зимову кризу
енергоносіїв
http://www.newsru.ua/pres
s/16oct2014/ukraine1.html
Россия
в
ядерном
зазеркалье
Российский
аналитик,
Дмитрий
Тренин
вообразил себе возможный
сценарий
эскалации:
"Западная
военная
поддержка Украины бесит
Россию. В ответ Россия

Переговори щодо
української кризи
Газова війна

Газова війна

Війна на
України

Нейтрально/
Негативно

М.Тимченко
Д.Марунич

Сході

Нейтрально

Ознаки
інформаційної
війни
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может
полномасштабно
вторгнуться в Украину и
даже применить ядерное
оружие, или, как минимум,
ракету, способную нести
ядерный
заряд,
но
снабженную
неядерной
боеголовкой"
http://rus.newsru.ua/press/
07oct2014/looking_glass.ht
ml
Росії та Заходу треба
перестати одне одному
шкодити
Рісто
Пентілла,
генеральний
секретар
об'єднання
керівників
європейських
компаній
Northern Light, не схвалює
запроваджені проти Росії
санкції
Він пропонує наступне:
"По-перше, Україна і Росія
мають укласти мирний
договір, в якому угода про
кордони поєднувалася б із
зобов'язанням
Києва
дотримуватися
прав
російськомовних громадян
та із зобов'язанням Москви
припинити
підтримку
сепаратистів
на
сході
України. ...

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Санкції Заходу

Проросійська
позиція
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Buzzfeed
1
матеріал

The Times
2
матеріали

http://www.newsru.ua/pres
s/10oct2014/penttila.html
"У відповідному листі
Путіну, оприлюдненому в
середу,
президент
Єврокомісії Жозе Мануел
Баррозу різко заперечив,
наголосивши, що договір з
Україною
є
"двосторонньою угодою", в
яке
Росія
не
може
втручатися"
http://www.newsru.ua/pres
s/02oct2014/ukraine_obzor.h
tml
"Замороженный
конфликт"
в
Украине
продолжает разгораться
http://www.unian.net/politi
cs/991742-financial-timeszamorojennyiy-konflikt-vukraine-prodoljaetrazgoratsya.html
"Российские военные все
еще находятся в Украине, в
то время как теневое
государство формируется"
http://rus.newsru.ua/press/
23oct2014/lugansk.html
«Европейские
лидеры
убеждали
президента
Путина, которого давно
обвиняли в поддержке

Угода
про
асоціацію з ЄС

Нейтрально

Війна на Сході П.Порошенко
України
«Російський слід»
української кризи

Нейтрально/
Негативно

Війна на Сході
України
«Російський слід»
української кризи

Нейтрально

Війна на Сході О.Захарченко
О.Ходаковский
України
Сепаратистські
Лягін
«вибори»

Нейтрально
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повстанцев,
осудить
выборы
(в
занятых
сепаратистами
частях
Донецкой и Луганской
областей. - «ОстроВ»)
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/456806/
Статья
о
противоборствующей
стороне. «На травянистой
поляне контролируемого
повстанцами
востока
Украины
славянские
язычники-расисты
в
армейской
одежде,
некоторые
держа
Калашниковы,
подняли
руки вокруг костра и
молятся за победу над
врагами России.
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/455537/
Газета
пише
про
сепаратистів
із
угруповання
«Луганська
Daily Telegraph народна республіка»: там
вирішили
26
жовтня
1
матеріал
«перейти на московський
час». При цьому, звертає
увагу
щоденник,
на
сусідніх
територіях,
підконтрольних
угрупованню «ДНР», далі

«Російський слід»
української кризи

Війна на Сході
України
«Російський слід»
української кризи

Проукраїнська
позиція
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Ірландія
2
матеріали

ЄС
1
матеріал

The Irish Times
2
матеріали

EUObserver
1
матеріал

залишаються
на
київському часі.
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26654594.
html
Що чекає на "політичну
зірку" Тимошенко?
Для
колишньої
української прем'єрки Юлії
Тимошенко
вибори
у
неділю
є
питанням
"політичного виживання"
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41024_foreign_press_24oct_
sa
У неділю в Україні
відбудуться
позачергові
вибори, на яких багато
українців
сподіваються
поміняти "стару гвардію",
що була міцно зав'язана на
Росію і яка спричинилася
до загибелі багатьох людей
на сході країни
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41023_foreign_press_23oct_
hk
Україна
нині
більш
європейська, аніж деякі
країни ЄС – оглядач
видання EUobserver Ендрю

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Політична
ситуація
Україні
Європейський

Ю.Тимошенко

Нейтрально

в

В.Рабинович
в С.Заліщук

П.Порошенко
в

Нейтрально

Проукраїнська
позиція
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Німеччина
36
матеріалів

Der Spiegel
5
матеріалів

Реттман
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26625007.
html
Сложное
отношение
Запада
к
Украине.
премьер-министр Словаки
Р.
Фицо:
«Словакия
реверсными
поставками
газа в Украину «взяла на
себя
часть
ответственности, Украина
не может рассчитывать,
что все, кроме собственно
Украины, будут делать
что-то
для
решения
украинской
проблемы».
Она не может также
ожидать, что ЕС возьмет
на себя украинские газовые
долги перед Россией».
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/456806/
Тревожный сигнал – в
сообщении: «Федеральная
разведывательная служба
пришла к однозначным
результатам: украинские
снимки были подделаны (о
каких именно снимках
речь, и что означает
«украинские», в тексте не
уточняется. - «ОстроВ»),

вибір

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Негативно

Висновки
катастрофи
"Боїнга"

Негативно

щодо
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сказал Шиндлер (глава
немецкой разведки), что
стало понятно благодаря
деталям,
рассказало
немецкое издание. - Также
поддельны
российские
изображения,
согласно
которым была выпущена
ракета украинских солдат,
и украинский истребитель
летел
рядом
с
пассажирским
бортом.
Шиндлер:
«Это
были
пророссийские
сепаратисты».
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/456806/
Триумф прагматика
Премьер-министра
Украины
Яценюка
называли
«киндерсюрпризом».
На
парламентских выборах он
празднует самый большой
успех его политической
карьеры: без большой
помпы,
без
широких
жестов. Он тщательно
планировал
свое
восхождение.
http://www.unian.net/politi
cs/1002052-der-spiegeltriumf-pragmatika.html

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
Ю.Тимошенко
В.Кличко
О.Турчинов
В.Ющенко

Нейтрально
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Die Zeit
7
матеріалів

Не чіпайте санкцій
"Час переговорів про
ослаблення
санкцій
настане аж тоді, коли
Путін напевно визнає за
Україною
право
самостійно визначати своє
майбутнє.
http://www.newsru.ua/pres
s/16oct2014/sanctions2.html
Федеральна
розвідувальна
служба
Німеччини
(BND),
провівши
розслідування
причин
катастрофи
"Боїнга" в Україні, дійшла
висновку,
що
малайзійський
лайнер
збили
проросійські
заколотники
http://www.newsru.ua/pres
s/20oct2014/bnd.html
В
Киеве
улицы
переполнены украинскими
символами,
повсюду
ощутима
национальная
гордость.
Страна
находится в состоянии
войны,
и
эта
война
чрезвычайно
изменила
украинское
общество.
Несмотря на все несчастья,
страдания и бедствия,

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Проукраїнська
позиція

Війна на Сході
України
Висновки
щодо
катастрофи
"Боїнга"

Патріотизм
українців
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люди,
как
это
ни
парадоксально,
продолжают то, что начали
на Майдане: появление
гражданского общества.
http://www.unian.net/politi
cs/1000384-die-zeit-strahpered-ukrainskimipatriotami.html
Меркель і Путін не
змогли зблизити позиції з
українського питання
http://www.newsru.ua/pres
s/17oct2014/putin_merkel2.h
tml
Россия расплачивается за
завоевания Путина
Цена аннексии Крыма и
гибридной
войны
в
Украине грозят разрушить
экономику России. Но
Владимир Путин вряд ли
изменит свой курс.
http://www.unian.net/politi
cs/997520-die-zeit-rossiyarasplachivaetsya-zazavoevaniya-putina.html
Ожидаемое нарушение
слова
Владимиром
Путиным
Президент
России
заявил, что отводит войска
от украинской границы – и

Міжнародна криза

Нейтрально

Війна на Сході
України
Міжнародна криза

Нейтрально

Війна на Сході
України
Відведення
російських військ

Нейтрально

«Російський слід»
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не держит слово. Это ни
неожиданная,
ни
решающая новость.
http://www.unian.net/politi
cs/996824-die-zeitojidaemoe-narushenie-slovavladimirom-putinyim.html
В республике лжи
Война, на которой царит
перемирие, люди, живущие
в бункерах, и мертвые,
которые
становятся
героями: как на востоке
Украины
возникает
государство.
http://www.unian.net/politi
cs/998394-die-zeit-vrespublike-lji.html
"Україна
не
планує
військового наступу – нам,
перш за все, потрібно
політичне
розв'язання
внутрішнього конфлікту в
країні, а також аналогічне
політичне розв'язання з
Росією, яка також втягнута
у конфлікт", – заявив
Павло Клімкін
http://www.newsru.ua/pres
s/03oct2014/klimkin.html
Россияне поневоле
Обыски в домах и угрозы
из Москвы: многие татары

української кризи

Війна на Сході
України

Війна на
України

Ознаки
інформаційної
війни

Сході

Кримські татари

И.Умеров
С.Ниметуллаев

МЗС

Позитивно

Меджлис

Нейтрально

Міністр
закордонних
справ
України
Павло Клімкін

28

Frankfurter
Allgemeine
Zeitung
6
матеріалів

в Крыму живут в страхе с
момента
присоединения
полуострова Россией. Но
далеко не всем мешает
новая ситуация.
http://www.unian.net/politi
cs/991843-die-zeitrossiyane-ponevole.html
Заключения
международных
правозащитных
групп,
отмечают, что «становится
все более явным, что
поддерживаемые Москвой
сепаратисты установили в
подчиненных им областях
режим страха, в котором
инакомыслящие
и
связанные с ними люди
вынуждены опасаться за
свою жизнь».
Однако в сообщениях
правозащитников
речь
идет о предполагаемых
преступлениях не только
пророссийских боевиков.
«Это
не
оправдывает
преступлений украинских
вооруженных сил, будь это
регулярные солдаты или
добровольческие
батальоны, относительно
настоящих или мнимых

Війна на Сході
України
Звинувачення на
адресу України

Негативно
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сторонников сепаратистов
и
нейтральных
гражданских …
"Ожидания Путина"
Положительных
результатов в решении
кризиса встреча в Милане
принесла мало. "… прорыв
в воплощении мирного
плана не произошел. Отвод
российских
войск
от
границы с Украиной, о
которой громко заявил
Путин
в
прошлые
выходные,
тоже
не
произошел".
http://news.liga.net/news/p
olitics/3716484v_milane_proryva_po_donba
ssu_ne_proizoshlo_evropeys
kie_smi.htm
Опасная буферная зона
Команда
разведки
Бундесвера
составила
мнение о положении на
линии прекращения огня в
Украине.
Федеральное
правительство предложило
Организации
по
безопасности
и
сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) помочь, используя

Переговори щодо
української кризи

Нейтрально

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Військова
допомога

Нейтрально/
Негативно
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разведывательные дроны
типа "Luna", наблюдать за
прекращением огня между
сторонами конфликта.
http://www.unian.net/politi
cs/993715-frankfurterallgemeine-opasnayabufernaya-zona.html
Новоросія або смерть
Газета розповідає про
бразильця
Рафаеля
Маркеша Лужваргі, який
від середини вересня воює
на боці проросійських
сепаратистів
на
сході
України.
http://www.newsru.ua/pres
s/03oct2014/braz.html
Россия
продолжает
агрессивно
продвигать
свои интересы в Европе,
выбивая
или
покупая
лояльность государств ЕС.
«Венгрия расширяет при
этом сотрудничество с
Россией в энергетической
сфере.
С
российским
займом в 10 миллиардов
евро будет развиваться
венгерская
атомная
электростанция «Пакш»
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/455537/

Війна на
України

Сході

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Нейтрально

Проукраїнська
позиція
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Die Welt
9
матеріалів

Премьер-министр
близкой
России
Финляндии
Александр
Стубб в интервью заметил,
что «после второй фазы
санкций в Украине не
происходит эскалации, но
и
деэскалации
не
происходит.
Перемирие
установлено,
но
российские солдаты до сих
пор
занимают
части
восточной Украины».
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/455537/
На руинах Украины
возникает
псевдогосударство
"Донецкая
народная
республика
собирается
вернуть
себе
всю
оккупированную
территорию", - заявляет
Захарченко.
http://rus.newsru.ua/press/
21oct2014/fiukraine_ruinen.
html
В
Украине
ведут
валютную войну с Западом
Речь
идет
о
"неоднократном
за
последнее
время
ужесточении и без того

Війна на Сході
України
«Російський слід»
української кризи

Війна на
України

НБУ
валюта

Нейтрально

Сході О.Захарченко
О.Ходаковский

Негативно
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строгого
валютного
законодательства,
в
результате чего западные
компании, работающие на
Украине,
лишены
возможности
распоряжаться
честно
заработанными
средствами".
http://rus.newsru.ua/press/
21oct2014/ukraina.html
Путин якобы предлагал
разделить Украину
О
якобы
сделанном
Владимиром Путиным еще
в 2008 году предложении
его тогдашнему польскому
коллеге Дональду Туску по
разделу Украины. Польше,
по словам российского
лидера,
досталась
бы
западная часть страны, а
Россия забрала бы себе
Крым и восток Украины.
http://rus.newsru.ua/press/
22oct2014/polen.html
Украина платит высокую
цену за Европу
Интервью с Марилуизой
Бек,
членом
партии
Зеленых
(ФРГ)
и
экспертом по Восточной
Европе.
Она
требует,

Дипломатичний
скандал

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в

Проукраїнська
позиція
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чтобы ЕС был открытым
для членства Украины.
Выбор
показал
«достойную восхищения
зрелость» украинцев.
http://www.unian.net/politi
cs/1001724-die-weltukraina-platit-vyisokuyutsenu-za-evropu.html
Путин потерпел неудачу
со своим курсом на
запугивание
Парламентские выборы
показывают,
насколько
подавляющее большинство
украинцев стремится к
западным
ценностям.
Результаты также, наконец,
покончили
с
мифом
российской пропаганды.
http://www.unian.net/politi
cs/1001392-die-welt-putinpoterpel-neudachu-so-svoimkursom-na-zapugivanie.html
Приверженность свободе
Для
сторонников
российской
пропаганды
результаты выборов в
Верховную
Раду
представляют
собой
настоящий
вызов,
поскольку
умеренные
проевропейские
партии

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
О.Ляшко

Проукраїнська
позиція

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
Ю.Тимошенко
А.Садовий
О.Ляшко

Нейтрально
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одержали
убедительную
победу на выборах.
http://www.unian.net/politi
cs/1002170-die-weltpriverjennost-svobode.html
Быстро спасти Украину
У Меркель и Ренци
возлагают
большие
надежды на форум: они
хотят
подтолкнуть
к
диалогу Порошенко и
Путина.
http://www.unian.net/politi
cs/997334-die-welt-byistrospasti-ukrainu.html
На
обох
сторонах
конфлікту в Україні в
бойових діях беруть участь
жінки. Вони вимагають
рівноправ'я стосовно себе і
готові вбивати. Однак
командири
високо
оцінюють їх із зовсім
інших причин
http://www.newsru.ua/pres
s/10oct2014/frauen.html
О
чем
мечтают
революционеры Майдана
Протесты на Майдане в
Киеве
наложили
на
молодых
людей
свой
отпечаток, также как и
война на востоке страны:

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи

Нейтрально

Війна на
України

Нейтрально

Політична
ситуація
Україні

Сході

П.Порошенко
в

Нейтрально/
Негативно
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Deutsche Welle
1
матеріал

Süddeutsche
Zeitung
4
матеріали

некоторые хотят на Запад,
в
Германию.
Другие
борются.
http://www.unian.net/politi
cs/992841-die-welt-o-chemmechtayut-revolyutsioneryimaydana.html
Европейские
газеты
констатируют
нехватку
заметных
результатов
переговоров относительно
Украины в Милане. По
мнению
изданий,
поворотный
момент в
разрешении украинского
кризиса
так
и
не
произошел.
http://news.liga.net/news/p
olitics/3716484v_milane_proryva_po_donba
ssu_ne_proizoshlo_evropeys
kie_smi.htm
Визит
Путина
на
саммите
«Азия-Европа»
считается шансом для
урегулирования конфликта
в Украине. Больше всего
Запад должен бояться, что
возникнет замороженный
конфликт - который Россия
по желанию может снова
разжечь.
http://www.unian.net/worl

Переговори щодо
української кризи

Нейтрально

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи
Л.Кучма
Д.Фірташ
«Друге
В.Пінчук
Придністров'я»
В.Медведчук

Нейтрально
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d/996996-sddeutschezeitung-zapad-boitsyalednikovogo-perioda.html
Миссия бундесвера на
востоке
Украины
под
вопросом
Многие
депутаты,
причем как от правящей
коалиции,
так
и
от
оппозиции,
немедленно
раскритиковали планы по
отправке
вооруженных
солдат в зону конфликта.
Для этого, по их мнению,
необходим
соответствующий мандат
Бундестага. А его "пока
еще нет"
http://rus.newsru.ua/press/
07oct2014/bundes.html
Кто стрелял в феврале в
протестующих
на
Майдане?
Киев
демонстративно
привлекает
к
ответственности
сотрудников
службы
безопасности предыдущего
правительства.
Но
расследования
показывают, что некоторые
выстрелы были из других
направлений.

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Військова
допомога

Нейтрально

Розслідування
смертей
Майдані

Негативно

В.Наливайченк
на о
В.Янукович
О.Якименко
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Bild
2
матеріали

http://www.unian.net/politi
cs/993840-sddeutschezeitung-smertelnyievyistrelyi-iz-raznyihnapravleniy.html
30
вересня
після
переговорів 28 послів ЄС
щодо ситуації на Україні,
Євросоюз залишив в силі
санкції проти Росії
http://www.newsru.ua/pres
s/01oct2014/eu_sanctions.ht
ml
Борис
Литвинов,
представник
самопроголошеної
"Донецької
народної
республіки",
пригрозив
німецькому уряду тим, що
сепаратисти збиватимуть
німецькі
розвідувальні
безпілотники, якщо їх буде
відправлено
на
схід
України
http://www.newsru.ua/pres
s/15oct2014/litvinov.html
Германия пошлет боевые
подразделения в Украину
В Украину планируется
отправить
до
200
военнослужащих:
150
будут
обслуживать
беспилотники,
50
-

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Санкції Заходу

Війна на
України

Нейтрально

Сході Б.Литвинов

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Військова
допомога

Нейтрально
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Tagesspiegel
1
матеріал

Stuttgarter
Zeitung
1
матеріал

заниматься обеспечением
безопасности
наблюдателей ОБСЕ
http://news.liga.net/foreign
/politics/3566804germaniya_poshlet_boevye_
podrazdeleniya_v_ukrainu_b
ild.htm
Россия и Украина: вместе Санкції Москви і П.Порошенко
друг против друга
Києва
Экономические
связи
России
и
Украины
заключаются не только в
поставках природного газа.
В советское время, как
пишут
корреспонденты,
Кремль
"так
сильно
переплел между собой
экономики
союзных
республик, что любые
попытки отделения стали
равнозначны
экономическому
самоубийству".
http://rus.newsru.ua/press/
22oct2014/rus_ukr.html
В
Евросоюзе звучат Санкціїї Заходу
призывы
отменить
экономические
санкции
против России, учитывая
проявленную российским
президентом готовность к
диалогу. "Но можно ли

Нейтрально

Нейтрально
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Іспанія
3
матеріали

La Vanguardia
2
матеріали

полагаться на обещания
Владимира Путина? Ответ:
Нет!
Кремлевский
руководитель в случае с
Украиной слишком часто
не соблюдал свое слово.
Это значит, что ЕС и США
после путинских заявлений
должны
дождаться
действий"
http://news.liga.net/news/p
olitics/3716484v_milane_proryva_po_donba
ssu_ne_proizoshlo_evropeys
kie_smi.htm
Путін
і
Порошенко
привернуть на себе всю
увагу на саміті "АзіяЄвропа"
Порошенко приїде на
запрошення уряду Італії.
Він був запрошений, щоб
провести
"двосторонні
зустрічі" з представниками
країн-учасниць саміту. У
робочих засіданнях АСЕМ
Порошенко брати участь
не буде, бо Україна не
перебуває в цій організації.
http://www.newsru.ua/pres
s/16oct2014/summit3.html
У Києва вичерпуються
можливості для прийому

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи

Війна на Сході
України

О.Сич
В.Горванов

Нейтрально

Нейтрально
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El Pais
1
матеріал

Італія
2
матеріали

Corriere della
Sera
1
матеріал

біженців від війни
http://www.newsru.ua/pres
s/03oct2014/kiev.html
"Путін
підігрів
обстановку на саміті "АзіяЄвропа",
пригрозивши
відключити Європі газ"
Мета лідерів основних
країн ЄС - розрядити
напруженість
між
Москвою і Києвом. "Тільки
в
цьому
випадку
російський газ, як і раніше,
буде надходити до Європи
через
українські
газопроводи, а ЄС, як крок
у відповідь, можливо,
скасує економічні санкції,
які шкодять і Росії, і
самому ЄС"
http://www.newsru.ua/pres
s/17oct2014/merkel_putin_o
bzor.html
Миланские переговоры:
"Встреча
на
высшем
уровне в Милане не
принесла
решающий
прорыв в кризисе между
Россией
и
Украиной.
Среди достижений можно
отметить два результата:
Во-первых,
устранение
препятствий на пути к

Жертви агресії
Переговори щодо
української кризи

Нейтрально

Газова війна

Переговори щодо
української кризи

Нейтрально
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La Stampa
1
матеріал

Швейцарія

Neue Züricher

контролю за прекращением
огня вдоль линии фронта.
Во-вторых, договоренность
о необходимости скорее
провести в зоне конфликта
региональные выборы".
http://news.liga.net/news/p
olitics/3716484v_milane_proryva_po_donba
ssu_ne_proizoshlo_evropeys
kie_smi.htm
"Марафон, щоб змусити Переговори щодо П.Порошенко
Путіна поступитися" - так української кризи
автор
характеризує
переговори щодо України,
які відбулися в рамках
саміту "Азія-Європа".
Єдиним
реальним
успіхом на переговорах в
Мілані стало те, що, за
словами глави Євроради
ван Ромпея, Путін не
наполягав
на
відокремленні бунтівних
російськомовних областей
або їхньому особливому
статусі,
визнавши
їх
"неподільною
частиною
України".
http://www.newsru.ua/pres
s/20oct2014/putin_milan.htm
l
Істотного
внеску
у Переговори щодо

Нейтрально

Нейтрально
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5
матеріалів

Zeitung
1
матеріал

Tagesanzeiger
2
матеріали

врегулювання українського
конфлікту саміт у Мілані
не
зробив,
але
такі
міжнародні зустрічі йдуть
на користь Володимиру
Путіну,
вважає
кореспондент.
http://www.newsru.ua/pres
s/20oct2014/rus_ukr2.html
З фронту - до Верховної
Ради
"Цієї неділі в Україні
буде остаточно узаконено
зміну влади, що почалася в
перші місяці року з
революції на Майдані і
відходу
президента
Віктора Януковича", пише газета
http://www.newsru.ua/pres
s/24oct2014/ukr4.html
Сначала
хорошая
новость:
"Радикальная
партия" правоэкстремиста
Олега Ляшко получила
лишь половину того, что
ей пророчили до выборов в
Раду".
Украинские
избиратели
выразили
поддержку
партиям
президента
Петра
Порошенко и премьерминистра
Арсения

української кризи

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

А.Яценюк
в М.Джемілєв
О.Тягнибок
О.Ляшко
Ю.Тимошенко
О.Турчинов
А.Аваков

Нейтрально

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
О.Ляшко

Нейтрально
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Tribune de
Genève
1
матеріал

Le Temps
1
матеріал

Яценюка,
то
есть
политическим
силам,
которые
находятся
у
власти
со
времен
революции на Майдане.
http://rus.newsru.ua/press/
27oct2014/ukraine_obzor.ht
ml
"У війні на Донбасі
пріоритетом є дотримання
мінських домовленостей"
Хайді
Тальявіні,
спеціальний представник
голови
ОБСЄ
Дідьє
Буркгальтера, стурбована
гуманітарною ситуацією на
сході України
http://www.newsru.ua/pres
s/24oct2014/tal_ukraine.html
Встреча
Путина
с
Порошенко - последний
шанс?
Встреча состоится на
саммите
"Азия-Европа"
(АСЕМ)
в
Милане,
который пройдет 16-17
октября.
Центральным
вопросом
переговоров
станет
поиск
путей
мирного урегулирования в
русскоговорящем
Донбассе, но, по словам
Порошенко, два лидера

Війна на Сході
України
Місія ОБСЄ

Нейтрально

Війна на Сході П.Порошенко
України
Переговори щодо
української кризи

Нейтрально
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США
75
матеріалів

The
Washington
Post
12
матеріалів

также обсудят вопрос о
российских
газовых
поставках в Украину. Этот
вопрос будет обсуждаться
и на переговорах в Берлине
21 октября
http://rus.newsru.ua/press/
13oct2014/putin_poroshenko
1.html
В
Милане
канцлер
Германии задает верный
тон
антироссийским
санкциям
На саммите "ЕвропаАзия"
в
Милане
российский
лидер
не
показался более склонным,
чем прежде, отступиться от
Украины или от своей
неоимпериалистической
повестки дня в целом.
http://rus.newsru.ua/press/
21oct2014/merkel1.html
В
ходе
украинского
конфликта обе стороны
обвиняются в зверствах, в
том числе в казнях, пишет
издание. "Но также идет
пропагандистская война, и,
согласно новому докладу
Amnesty International, она
повлекла за собой не
только завышение числа

Переговори щодо
української кризи

Нейтрально

Санкціїї Заходу

Війна на Сході
України
Доповідь Amnesty
International
Інформаційна
війна

Негативно
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казней, но и обычай не
включать случаи смерти
или ранений в бою в
документы
больниц
и
другую
официальную
отчетность"
http://rus.newsru.ua/press/
21oct2014/ukr_prop.html
Українці
обрали
найбільш
європейський
парламент за 23-річну
історію існування держави.
Робота
нового
законодавчого органу буде
вирішальною для України
в
подоланні
великих
викликів, пише газета.
Недільні
вибори
збільшують
ризик
відновлення боїв на Сході
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41027_foreign_press_ko
Промова Путіна під час
конференції "Валдай"
Судячи
з
риторики
президента, Росія пропонує
Заходу зробити вибір: або
уступити Росії її "тайгу",
включно з контролем над
Україною та будь-якими
іншими частинами Євразії,
які забажає пан Путін, –

П.Порошенко
Політична
ситуація
в А.Яценюк
Україні
Парламентські
вибори
Війна на Сході
України

Нейтрально

Міжнародна криза
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або отримати "цілий набір
насильницьких
конфліктів",
пишуть
автори.
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41028_press_foreign_it
Українська
економіка
задихається під російським
натиском, та Захід надає
дуже мізерну допомогу
http://www.newsru.ua/pres
s/16oct2014/ukraine2.html
Дайте Україні зброю для
самозахисту!
"Ми вважаємо, що зараз
настав час збільшити нашу
підтримку
України,
надавши
оборонну
військову допомогу, в тому
числі зброю", - пишуть в
статті сенатори Карл Левін
і Джеймс Інхоф.
http://www.newsru.ua/pres
s/20oct2014/self_defense.ht
ml
Відомий експерт Ен
Епплбаум
критикує
політику країн Заходу
щодо Росії в останні чверть
століття. Вона дивується,
чому Росію, яка не є
розвиненою
країною,

Війна на Сході П.Порошенко
А.Коболєв
України
Економіка України

Проукраїнська
позиція

Сході П.Порошенко

Проукраїнська
позиція

Війна на
України
Військова
допомога

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Проукраїнська
позиція

Міжнародна криза

47

запросили до організацій
найбільших економік світу.
«Криза в Україні і
майбутня криза в НАТО –
це
результат
наших
помилок відреагувати на
російську
агресивну
риторику та її військові
витрати», – зазначає вона.
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26645848.
html
Российская
"деэскалация" в Украине
не гарантирует отмену
санкций
http://rus.newsru.ua/press/
07oct2014/rus_ukr1.html
Восточные
европейцы
склоняются перед властью
Путина
Чтобы
понять,
как
Владимир Путин делает
успехи в своей кампании
по
разрушению
сложившегося
после
окончания холодной войны
порядка в Европе, стоит
взглянуть
за
пределы
Восточной
Украины,
полагает обозреватель
http://rus.newsru.ua/press/
13oct2014/europeans.html

Війна на Сході
України
«Російський слід»
української кризи

Проукраїнська
позиція

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Нейтрально
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Window of
Eurasia
1
матеріал

Падіння символа
Думки
американських
експертів з
російської
проблематики,
опитаних
газетою щодо мотивів
сплеску
повалень
пам’ятників
Леніну
в
Україні
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41001_foreign_press_1oct_h
k
1 жовтня на сході
України посилилися бої,
незважаючи на крихке
перемир'я:
проросійські
сепаратисти,
судячи
з
усього, були близькі до
захоплення
стратегічно
важливого
аеропорту
Донецька.
http://www.newsru.ua/pres
s/02oct2014/ukraine_obzor.h
tml
О тех, кто оказался
зажатыми между двумя
сторонами.
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/455537/
Видання пише про пресконференцію одного з
колишніх
очільників
угруповання «ДНР» Ігоря

Політична
ситуація
Україні
«Ленінопад»

Війна на Сході
України

Війна на Сході
України
Жертви агресії
Війна на Сході
«Російський слід»
української кризи

Нейтрально
в

П.Порошенко

Нейтрально

Нейтрально

один із колишніх
очільників
угруповання
«ДНР»
Ігор
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New York
Review of
Books
1
матеріал

Стрєлкова (Гіркіна), який
міркує над перспективами
існування
угруповань
«ДНР» і «ЛНР» на Сході
України.
Стрєлков
переконаний, що на Росію
чекають «бурхливі часи» і
серйозні
соціальноекономічні проблеми, якщо
її президент Володимир
Путін відмовиться від
підтримки «Новоросії».
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26646652.
html
Джордж
Сорос:
"Прокинься, Європо"
Росія кинула виклик
самому існуванню Європи.
Ні європейські лідери, ні
самі європейці повністю не
усвідомлюють
цього
виклику і того, як з ним
краще впоратися.
"Тією ж мірою викликає
занепокоєння і рішучість
офіційних
міжнародних
лідерів
перенести
виконання
нових
фінансових
зобов'язань
стосовно України на період
після закінчення виборів
26 жовтня, - говорить

Стрєлков (Гіркін)

П.Порошенко
Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Міжнародна криза

Проукраїнська
позиція

Фінансова
допомога

50

Foreign Policy
2
матеріали

USA Today
2
матеріали

Сорос. - Це призвело до
тиску
на
українські
валютні резерви, якого
можна було б уникнути…"
http://www.newsru.ua/pres
s/23oct2014/europa.html
Політика головорізів у
Києві
Стаття про Ляшка, лідера
націоналістичної
Радикальної партії України
http://www.newsru.ua/pres
s/10oct2014/kiev_l.html
"Касетні
бомби
на
картопляних полях і мінирозтяжки на шляху корів"
– так називається нарис
журналіста, який побував
на території Донецької
області.
http://www.newsru.ua/pres
s/02oct2014/ukraine_obzor.h
tml
В Україні до виборів
включили опалювання
http://www.newsru.ua/pres
s/24oct2014/ukr2.html

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

О.Ляшко
в П.Порошенко
І.Коломойський
Б.Філатов
О.Однороженко

Війна на Сході
України

П.Порошенко
Політична
ситуація
в
Україні
Парламентські
вибори
Посол України у США: Міжнародна
ми
готові позиція
щодо
"перезавантажити"
української кризи
відносини з Росією
http://www.newsru.ua/pres

Нейтрально/
Негативно

Нейтрально

Нейтрально

Позитивно

Посол України в
США Олександр
Моцик

51

Forbes
6
матеріалів

s/06oct2014/motsyk.html
…слабая
реакция
президента
Обамы
на
войну
Путина
против
Украины...
Вот что Обаме следовало
бы сказать Путину:
«Россия
несет
ответственность за насилие
в
восточной
Украине.
Россия поощряет насилие.
Россия
готовит
сепаратистов. Россия их
вооружает.
Их
финансирует Россия».
http://www.unian.net/worl
d/999605-forbescom-pismokotoroe-baraku-obamesledovalo-byi-napisat-putinuno-on-etogo-ne-sdelaet.html
Результаты экзит-полов:
новый
украинский
парламент
будет
противостоять Путину и
защищать Украину
Cобственный
блок
Порошенко
и
партия
премьер-министра
Яценюка получили вместе
44 % голосов, а партия
«Самопомощь»,
которая
неожиданно
получила
очень сильную поддержку

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
«Російський слід»
української кризи

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
О.Ляшко
Ю.Тимошенко

Проукраїнська
позиція

Проукраїнська
позиція
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на
выборах,
дает
президенту коалицию из 57
% голосов.
http://www.unian.net/politi
cs/1001418-rezultatyi-ekzitpolov-novyiy-ukrainskiyparlament-budetprotivostoyat-putinu-izaschischat-ukrainuforbes.html
Украина
в
большей
степени - экзистенциальная
угроза, чем ИГИЛ, так как
она
может
разрушить
НАТО
"Убийство более 3 тыс.
мирных
граждан
и
украинских
солдат
и
растущее
число
российских наемников и
призывников
на
юговостоке Украины вряд ли
могут
состязаться
с
ужасными видео казней
ИГИЛ (...) на You Tube, но
потенциальный
риск,
который
представляет
"российская война на юговостоке
Украины",
превосходит угрозу ИГИЛ"
http://rus.newsru.ua/press/
07oct2014/gregory.html

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
НАТО
Війна на
України

Проукраїнська
позиція

Сході

53

Перемир’я на Донбасі,
пошук якого тривав довгий
час, щоденно порушується.
А план щодо створення
буферної
зони
між
сторонами протистояння,
зазначає
видання,
сприймається
як
відокремлення Донеччини
та Луганщини від інших
регіонів країни. На думку
автора статті, нинішня
криза
в
Україні
не
закінчиться, допоки права
російськомовних
на
Донбасі не будуть визнані і
захищені
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26627607.
html
Путін перемагає: ЄС
відступає від торговельної
угоди з Україною, США
мовчки
за
цим
спостерігають.
http://www.newsru.ua/pres
s/03oct2014/russia.html
«Американские
танки
подразделения «Ironhorse»
не
помогут
банкам
уберечься от негативных
последствий
от
«неустойчивости

Війна на
України

Сході

«Російський слід»
української кризи
Угода
про
асоціацію з ЄС
Інформаційна
війна
Міжнародна криза П.Порошенко
А.Яценюк
«Російський слід» О.Захарченко
української кризи

Нейтрально

Нейтрально

Нейтрально

54

The New York
Times
11
матеріалів

Украины»».
http://www.unian.net/politi
cs/991688-forbes-tankiironhorse-ne-zaschityatbanki-ot-faktoraneustoychivoy-ukrainyi.html
Власний
кореспондент
газети Ендрю Рот, який
працює в Донецьку, на
сторінках свого видання
розповідає,
що
бачив
свідчення
того,
що
українська
армія
використовує
касетні
бомби, які заборонені у
багатьох країнах світу. Він
стверджує,
що
місця
обстрілу міста 2 і 5 жовтня
з позицій української армії,
мають явні ознаки обстрілу
касетними боєприпасами.
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26648893.
html
Президент
Украины
заявил
о
победе
прозападных партий
http://rus.newsru.ua/press/
27oct2014/ukraine1.html
Между
тем
Москва
"подготовила почву для
возобновления трений с
Западом"
утверждают

Війна на Сході
України
Звинувачення на
адресу України

Негативно

П.Порошенко
Політична
ситуація
в Ю.Бойко
С.Льовочкін
Україні
Парламентські
вибори
Війна на Сході
України
Сепаратистські
«вибори»

Нейтрально

55

Дэвид М.Хершенхорн и
Эндрю Рот: российское
правительство заявило во
вторник, что оно признает
результаты
грядущих
выборов в подконтрольных
сепаратистам
регионах
Восточной Украины.
http://rus.newsru.ua/press/
29oct2014/ukraine_obzor.ht
ml
Канцлер
Германии
Ангела Меркель была
права, когда несколько
месяцев сказала, что Путин
живет в какой-то другой
реальности
с
собственными нормами и
правилами. Что еще хуже,
мировоззрение путинской
России оставляет мало
места для компромисса.
http://www.unian.net/politi
cs/996071-the-new-yorktimes-slava-russkomumiru.html
Конфлікт
розкриває
кризу
української
ідентичності, пов'язану з
глибоким
російським
корінням
http://www.newsru.ua/pres
s/20oct2014/identity.html

Міжнародна криза

Негативно

«Російський слід»
української кризи

Українськоросійські взаємини

І.Бекешкіна
С.Шустер

Проукраїнська
позиція

56

В
военное
время
коррупция
в
Украине
может быть смертельной
"Из-за
чиновничьей
коррупции у министерства
обороны
не
хватает
снаряжения для выдачи
новобранцам"
http://rus.newsru.ua/press/
08oct2014/corruption.html
Газета повідомляє, що
попри
оголошене
перемир’я, за даними ООН,
за місяць перемир’я в
Україні
загинула
331
особа, або 10 осіб на день.
Також газета повідомляє,
що
ООН
отримала
свідчення
про
масові
поховання.
Загальна
кількість
загиблих, за підрахунками
ООН, складає щонайменше
3660 осіб, включно з
військовим і цивільним
населенням, а понад 8756
осіб були поранені. Про це
заявив
представник
уповноваженого ООН з
питань
прав
людини
Джанні
Маґаццені,
представляючи звіт на 37
сторінках

Війна на
України
Корупція
Україні

Сході

Негативно

в

Війна на Сході
України
Доповідь ООН

Співробітник
офісу НАТО в
Україні
Олександр Лапко

Нейтрально/
Негативно

«Російський слід»
української кризи

57

http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26629278.
html

Россия вывела большое
количество своих солдат из
Украины,
но
около
границы
остаются
значительные
силы,
которые
могут
снова
вторгнуться
в
страну,
сообщили
чиновники
НАТО
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/455537/
Сепаратисти на сході
України
активно
відроджують
радянську
символіку, націоналізують
шахти
і
відроджують
колгоспи
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41002_foreign_press_vs
Попри
оголошене
перемир’я, бої на сході
України точаться далі. На
думку
американського
журналіста, угода про
перемир’я насправді є
фікцією.
С. Лавров заявляє, що

«Російський слід»
української кризи

Нейтрально

Війна на Сході
України

Нейтрально

Війна на
України

Сході А.Пургін

Ознаки
інформаційної
війни

58

International
New York
Times
2
матеріали

поблизу Донецька було
знайдено масове поховання
з 400 тілами, місцевий
бойовик уточнює, що в
могилі було 9 тіл.
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26617781.
html
Зберегти тиск на Путіна
Якщо Ангела Меркель
каже,
що
ще
рано
скасовувати санкції проти
Росії, західним столицям
варто до неї дослухатися.
"Теперішній план Путіна,
здається, полягає в тому,
щоб не допустити Україну
в НАТО і ЄС, домогтися
фактичного
визнання
анексії Криму і не дати
країні зміцніти".
http://www.newsru.ua/pres
s/06oct2014/putin1.html
Перемога
проєвропейських сил в
українському парламенті
зміцнює владу президента
Порошенка, який, попри
значну підтримку Заходу,
не
зумів
подолати
сепаратистський рух на
Сході.
Проте, на думку видання,

Нейтрально

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Санкціїї Заходу
«Російський слід»
української кризи

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко

Нейтрально

в

59

The Wall Street
Journal
19
матеріалів

за всіма іншими ознаками
склад уряду залишиться
без змін.
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41028_press_foreign_it
Видання вважає, що
західний світ повинен
продовжувати тиск на
Володимира Путіна через
ситуацію в Україні.
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41006_foreignpress_oct06_s
a
Європейська
комісія
зможе
надати
Україні
найближчим часом не
більш як 790 мільйонів
євро – про таку заяву
голови Єврокомісії Жозе
Мануела Баррозу на саміті
ЄС
Європейський
союз
побоюється, що цієї зими
країнам-членам
може
забракнути газу, якщо
Росія
не
поновить
постачання Україні і, як
припускають, Київ може
почати відбирати частину
транзитного
російського
газу.

П.Порошенко
Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Санкціїї Заходу

Нейтрально

Переговори щодо
української кризи

Нейтрально/
Негативно

Фінансова
допомога Україні
Газова війна

60

http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26654594.
html
Часопис пише про те, як
російські
та
західні
експерти не досягли згоди
щодо того, якими будуть
наслідки української кризи
та західних санкцій для
російської економіки. Під
час
щорічної
зустрічі
«Валдайського
клубу»
експертів
неподалік
російського
чорноморського курорту
Сочі їхні думки щодо того,
як президент Володимир
Путін «закручує гайки»,
різко розійшлися.
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26652747.
html
Росія забороняє імпорт
усіх фруктів і овочів із
України. Причина, яку
назвав у заяві про це
«Россільгоспнагляд», – те,
що
маркування
українських
фруктів
і
овочів недостатнє, і це,
мовляв,
може
бути
доказом,
що
вони
насправді не українського

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Нейтрально/
Негативно

Звинувачення на
адресу України

Нейтрально

61

походження.
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26650756.
html
"В разделенной Украине
формируется
граница".
"Фактическое разделение
страны
подчеркивает
реальное
положение
вещей,
которое
стало
ясным с тех пор, как обе
стороны
конфликта
подписали
мирное
соглашение
в
начале
сентября,
считает
Марсон. - Киев отказался
от реального контроля над
занятой
ополченцами
территорией, тем самым
предоставляя
России
мощный рычаг влияния на
Украину".
http://rus.newsru.ua/press/
29oct2014/ukraine_obzor.ht
ml
Колишній
офіцер
військової
розвідки
і
професор
державного
управління Джеймс Фей:
Захід зробив "ганебно
мало"
для
зміцнення
обороноздатності України
http://www.newsru.ua/pres

Війна на
України

Сході О.Слободян

Війна на Сході
України
Спонсорство

Негативно

Проукраїнська
позиція
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s/15oct2014/freedom.html

Акція
протесту
націоналістів
у
Києві
набула
насильницького
характеру
http://www.newsru.ua/pres
s/15oct2014/nationalist.html

А.Геращенко
Політична
ситуація
в
Україні
Антикорупційні
закони
«Російський слід»
української кризи
Форум
"Азія-Європа", Переговори щодо П.Порошенко
пройде на тлі метушні на української кризи
світових ринках, - але
чиновники ЄС, залучені в
його підготовку, очікують,
що криза в Україні все ж
опиниться в центрі уваги".
http://www.newsru.ua/pres
s/16oct2014/summit_1610.ht
ml
Саміт "Азія-Європа" в Переговори щодо П.Порошенко
Мілані дає цінний шанс української кризи
дипломатам організувати
обговорення конфлікту в
Україні за участю Москви,
Києва
та
інших
європейських столиць.
http://www.newsru.ua/pres
s/17oct2014/merkel_putin_o

Нейтрально

Нейтрально

Нейтрально

63

bzor.html

Лідери
держав
не
домоглися значного успіху
в
переговорах
щодо
української кризи
http://www.newsru.ua/pres
s/20oct2014/merkel1.html
Видання
аналізує
можливі
наслідки
«газових» переговорів між
Україною,
Росією
та
Євросоюзом,
які
заплановані на 21 жовтня.
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26646652.
html
"Евросоюзу, возможно,
придется даже усилить
санкции против России", заявила
7
октября
Федерика
Могерини,
вступающая в должность
верховного представителя
ЕС по иностранным делам.
http://rus.newsru.ua/press/
07oct2014/sanctions_obzor.h
tml
Президент
Украины
предложил
расширить
контингент наблюдателей
ОБСЕ
на
российско-

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи

Нейтрально

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи
Ю.Продан

Нейтрально

Газова війна

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Санкції Заходу

Проукраїнська
позиція

П.Порошенко
Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Місія ОБСЄ

Нейтрально

64

украинской границе до
1500 человек, а количество
используемых
наблюдателями
беспилотников довести до
29 штук
Представитель
миссии
ОБСЕ в Украине Михаил
Боцюркив заявил, что для
реализации предложения
Порошенко
необходимо
одобрение членов ОБСЕ и
что оно сопряжено с
дополнительными
расходами
http://rus.newsru.ua/press/
08oct2014/monitors.html
Украина
и
Россия Війна на
приняли
меры
по України
ослаблению
напряженности в воюющих
восточных
регионах
Украины в преддверии
встречи двух президентов
на этой неделе
http://rus.newsru.ua/press/
13oct2014/ukr2.html
Российские рок-звезды
конфликтуют с Кремлем
из-за Украины
http://rus.newsru.ua/press/
13oct2014/rock_stars.html

Сході П.Порошенко

Нейтрально

Нейтрально
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Европа обещает Украине
новую
финансовую
помощь и беспилотники
«Правительство
ЕС
сохраняет
готовность
рассмотреть возможность
дополнительной помощи
Украине, но вряд ли блок
согласится с просьбой о
дополнительном кредите в
2 млрд евро, который, по
словам чиновников, Киев
пытается получить», пишет
корреспондент
издания
http://rus.newsru.ua/press/
13oct2014/eu_ukraina.html
Російські державні ЗМІ
почали
описувати
продемократичні
акції
протесту в Гонконзі як
змову, організовану США.
"Це
трактування
віддзеркалює
позицію
Кремля,
яка
подає
продемократичні
акції
протесту, що проходили
раніше в Москві та Києві,
не як справжнє вираження
народного невдоволення, а
як
підступи
Заходу,
спрямовані
на
підрив
російського уряду"

П.Порошенко
Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Фінансова та
військова
допомога

Нейтрально

Паралелі: Україна
Гонконг

Ознаки
інформаційної
війни
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http://www.newsru.ua/pres
s/01oct2014/hk_0110.html
Старий внутрішній ворог
України – корупція
http://www.newsru.ua/pres
s/02oct2014/ukr_cor.html
Новий
прем'єр-міністр
Польщі Ева Копач заявила
про прийдешню зміну в
зовнішній
політиці
її
уряду: надалі Варшава
керуватиметься
заснованим на невтручанні
підходом до конфлікту з
сепаратистами в Україні і
більше зосередиться на
власній безпеці, ніж на
долі свого східного сусіда.
http://www.newsru.ua/pres
s/02oct2014/ukraine_obzor.h
tml
1 жовтня новий глава
НАТО заговорив про Росію
більш примирливим тоном,
аніж його попередник.
Що
стосується
української
кризи,
то
Столтенберг
був
обережний: він підтвердив,
що
НАТО
твердо
заперечує проти вторгнень
Росії, але не вживав надто

Корупція в Україні

Негативно

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Нейтрально

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Нейтрально
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Foreign Affairs
1
матеріал

Newsweek
2
матеріали

гнівних висловів.
http://www.newsru.ua/pres
s/02oct2014/ukraine_obzor.h
tml
Майкл Макфол, Стивен
Сестанович и Джон Дж.
Миршаймер.
Виновные
державы:
кто
начал
украинский кризис?
http://rus.newsru.ua/press/
21oct2014/mcfaul.html
«Україна
запроваджує
закон, щоб судити втікача
Януковича заочно»
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26650756.
html

В.Янукович
Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Нейтрально

В.Янукович
Політична
ситуація
в П.Порошенко
Україні
Судити Януковича
заочно
Парламентські
вибори

Нейтрально

Российские
солдаты «Російський слід»
раскрывают
правду
о української кризи
тайной войне Путина
Когда НАТО проводило
свой саммит, а Путин
договаривался с Киевом о
прекращении
огня,
"российское общество в
ужасе отшатнулось от
сообщений
о
тайных
похоронах
военных,
убитых на Украине".
"… с 12 августа по 2
сентября,
количество

Нейтрально
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смертей
российских
военных превысило 200
человек на войне, которая
официально
не
имела
места"
http://voronz.in.ua/recome
nd/11-9-14-22104
The Daily Beast
Коррупция
разъедает
2
украинскую армию
матеріали
http://rus.newsru.ua/press/
22oct2014/corruption.html
Чому на заході України
популярна свастика?
http://www.newsru.ua/pres
s/20oct2014/swastika.html
Голос
Новое
исследование,
Америки
проводимое в Гарвардском
1
университете
матеріал
предполагает,
что
русскоязычные украинцы,
может быть значительно
больше
поддерживают
противостояние
Киева
против
Москвы
и
пророссийских
сепаратистов, чем ранее
сообщалось.
http://www.voanews.com/c
ontent/harvard-study-showsrussian-speaking-ukrainiansbacking-kyiv/2476908.html
Time
"Украинские
2
парламентские выборы не

Війна на Сході П.Порошенко
України
Корупція в Україні

Негативно

П.Порошенко
Остап Стахів
В.Харчук

Негативно

Патріотизм
українців

Політична
ситуація

Н.Шуфрич
в А.Белецкий

Негативно
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матеріали

The Christian
Science
Monitor
2
матеріали

Bloomberg
11
матеріалів

помогут
преодолеть
национальный раскол" корреспондент
Саймон
Шустер.
http://rus.newsru.ua/press/
27oct2014/ukraine_obzor.ht
ml
Вибори
в
Україні
знаменують її історичний
розрив з Росією і з власним
радянським минулим
http://www.newsru.ua/pres
s/28oct2014/ukraine1.html
Вибори сприяють тому,
щоб
Україна
стала
європейською країною
http://www.newsru.ua/pres
s/28oct2014/ukraine3.html
Стремление Украины к
честному
управлению
государством
http://rus.newsru.ua/press/
08oct2014/ukraine1.html
Посол Польши в США:
Путин выигрывает битву,
но проигрывает войну
Посол Польши выразил
обеспокоенность по поводу
того, что кризис в Украине
продолжается,
и
«совершенно очевидно, что
в нем принимают участие
российские
войска»,

Україні
Парламентські
вибори
Війна на
України

Сході

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори
Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори
Реформи
Україні

П.Порошенко

Нейтрально

П.Порошенко
в А.Яценюк

Нейтрально

в

Позитивно

в

Війна на Сході П.Порошенко
України
«Російський слід»
української кризи

Нейтрально
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которые не соблюдают
режим прекращения огня,
сказал он.
http://www.unian.net/politi
cs/998767-posol-polshi-vssha-putin-vyiigryivaetbitvu-no-proigryivaet-voynubloomberg.html
Український
лідер,
певно, зміцнить владу за
ситуації, коли на вибори
впливає війна
http://www.newsru.ua/pres
s/24oct2014/ukr3.html
Меркель говорит, что
Украина может замерзнуть
без газовой сделки с
Россией
http://www.unian.net/politi
cs/1000529-bloombergmerkel-govorit-chto-ukrainamojet-zamerznut-bezgazovoy-sdelki-srossiey.html
Вопрос о переделе мира
на ежегодном собрании
экспертов, организованном
Путиным
Россия не пытается както отойти в сторону.
Россияне не считают, что
они действуют с позиции
слабости, а думают, что

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
І.Бекешкіна
В.Застава

Нейтрально

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Газова
війна
Переговори щодо
української кризи

Нейтрально

Міжнародна криза

Нейтрально
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используют события в
Украине
в
качестве
платформы
для
воплощения
более
обширного плана.
http://www.unian.net/worl
d/1000421-bloombergvopros-o-peredele-mira-naejegodnom-sobraniiekspertov-organizovannomputinyim.html
Кризис
в
Украине
способствует появлению
новой
политической
породы
Лица войны заменяют
популярных
актеров,
певцов и спортсменов
http://www.unian.net/politi
cs/999978-bloomberg-krizisv-ukraine-sposobstvuetpoyavleniyu-novoypoliticheskoy-porodyi.html
Сможет ли Украина
добиться успеха на этот
раз?
Новые
парламент
и
правительство
должны
сделать, по крайней мере,
три вещи – очень сложных,
но необходимых.
Во-первых,
децентрализации власти.

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
А.Тетерук

Нейтрально

Політична
ситуація
Україні

П.Порошенко
в А.Яценюк
В. Ющенко
Ю.Тимошенко
В.Янукович

Нейтрально

Парламентські
вибори

72

Во-вторых,
избегать
внутренних
конфликтов
наподобие тех, которые
помешали
Оранжевой
коалиции.
Наконец,
новое
правительство
должно
реформировать экономику
и бороться с коррупцией
http://www.unian.net/politi
cs/1002711-bloombergsmojet-li-ukraina-dobitsyauspeha-na-etot-raz.html
… во время отборочного
матча на чемпионат Евро2016 в пятницу 10 тыс.
болельщиков
национальных
сборных
Украины и Беларуси спели
вместе. «Ла-ла, ла-ла, лала, ла-ла… »
http://www.unian.net/politi
cs/995928-bloomberg-dajerossiyskie-futbolnyiefanatyi-boyatsya-etoypesni.html
Украинская
армия
согласилась
прекратить
артобстрелы, что является
основным условием для
отвода войск
http://www.unian.net/politi
cs/993830-bloomberg-

Війна на Сході
України
«Російський слід»
української кризи
Жертви агресії

Г.Суркіс
А.Дещиця

Проукраїнська
позиція

П.Порошенко
В.Гройсман
П.Клімкін
А.Пургін

Ознаки
інформаційної
війнти
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ukrainskaya-armiyasoglasilas-prekratitartobstrelyi-chtoyavlyaetsya-osnovnyimusloviem-dlya-otvodavoysk.html
США помогают Украине
разработать план обогрева,
а в ЕС предупреждают о
холодной зиме
http://www.unian.net/politi
cs/993346-bloomberg-sshapomogayut-ukrainerazrabotat-plan-obogreva-av-es-preduprejdayut-oholodnoy-zime.html
"Росії загрожує ескалація
європейських
санкцій,
якщо
проросійські
сепаратисти захоплять нові
території
на
сході
України".
http://www.newsru.ua/pres
s/02oct2014/ukraine_obzor.h
tml
Украинское перемирие
трещит по швам, так как
мятежники усилили атаки
на Донецкий аэропорт
http://www.unian.net/politi
cs/991346-bloombergukrainskoe-peremirietreschit-po-shvam-tak-kak-

П.Порошенко
Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Нейтрально

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Санкціїї Заходу

Нейтрально

Сході П.Порошенко
А.Лисенко
А.Яценюк
«Російський слід»
української кризи

Нейтрально

Війна на
України

Санкціїї Заходу
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Politico
2
матеріали

myatejniki-usilili-ataki-nadonetskiy-aeroport.html
У зв’язку з подіями в Міжнародна
Україні кілька західних криза
видань
публікують
повідомлення
агентства
«Рейтер» про те, що Росія
пропонувала
Польщі
розділити Україну.
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26648893.
html
Журналіст
та
автор Міжнародна
книжки про російську позиція
щодо
політику
Бен
Джуда: української кризи
«Путін
використав
українську кризу для того,
щоб консолідувати свою
владу. Чим далі, тим
більше
європейських
лідерів
та
дипломатів
вірять у те, що Путін і його
оточення з лав сил безпеки
використали туман війни з
Україною для того, щоб
посилити
його
імперіалістичну диктатуру
в Москві»
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26648893.
html

Нейтрально
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Франція
17
матеріалів

La Croix
1
матеріал

Slate.fr.
1
матеріал

Le Figaro
5
матеріалів

"Щодо України Кремль
може піти на компроміси"
На думку російського
політолога,
Олександра
Коновалова
вирішення
газового
питання
між
Москвою
і
Києвом
повністю залежить від
Володимира Путіна
http://www.newsru.ua/pres
s/28oct2014/compromis.html
Подвійний український
виклик
Українцям
доведеться
переварити
фактичне
відокремлення
Донбасу,
провести
економічні
реформи і побудувати
правову державу, пише
Даніель Верне
http://www.newsru.ua/pres
s/23oct2014/ukraine_23.html
Проєвропейський блок
здобуває
переконливу
перемогу
на
парламентських виборах в
Україні
Україна
підтверджує
свою прихильність Заходу
і все більше йде з
російської орбіти.
http://rus.newsru.ua/press/
27oct2014/ukr4.html

Війна на Сході П.Порошенко
України
Парламентські
вибори
Газова війна

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
О.Ляшко
Ю.Тимошенко

П.Порошенко
в

Нейтрально

Нейтральн

Проукраїнська
позиція

76

"Захід
готовий
до
розрядки
відносин
з
Москвою"
в
Мілані.
Ключовим
моментом
саміту стане зустріч Путіна
і Порошенка в присутності
Кемерона,
Меркель,
Олланда і Ренці, йдеться в
статті.
http://www.newsru.ua/pres
s/17oct2014/merkel_putin_o
bzor.html
Путин отмечает свой
день рождения в далекой
тайге
Приверженцы Путина,
депутаты из его партии
«Единая
Россия»
предложили сделать 7
октября
национальным
праздником,
который
будет отмечаться в честь
«маленьких
зеленых
человечков», как называли
российских
солдат,
которые под прикрытием
внесли свой вклад в
аннексию Крыма, а также в
честь тех, кто воюет вместе
с
сепаратистами
в
Донбассе, хотя Москва и
отрицает присутствие в
Украине своих военных.

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи

Нейтрально

«Російський слід»
української кризи
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Министр обороны Сергей
Шойгу
одобрил
эту
инициативу.
http://www.unian.net/politi
cs/993411-le-figaro-putinotmechaet-svoy-denrojdeniya-v-dalekoytayge.html
В
Украине
хотят
«десоветизировать»
военное приветствие
В украинской армии
вскоре будут говорить не
«товарищ капитан», а «пан
капитан».
Украинская
националистическая
партия
«Свобода»
представила законопроект
«украинизации»
вооруженных сил.
http://www.unian.net/politi
cs/994284-le-figaro-vukraine-hotyatdesovetizirovat-voennoeprivetstvie.html
"У той час як на Донбасі
не замовкають гармати,
нова війна, юридична та
семантична,
спалахнула
між Москвою і Києвом
навколо поняття "геноцид".
Саме цей термін був
застосований російським

Політична
ситуація
Україні
«Українізація»

в

Інформаційна
війна
Війна на Сході
України

78

Слідчим
комітетом
з
метою
початку
переслідування
багатьох
українських
керівників,
обвинувачених в злочинах,
скоєних
"щодо
російськомовного
населення"
південного
сходу України.
http://www.newsru.ua/pres
s/01oct2014/genocide.html
Бернар-Анрі Леві: План
Маршалла для України
"Великий симпозіум у
Відні,
присвячений
La Règle du Jeu відновленню України.
1
У своїй вступній промові
матеріал
на
симпозіумі
Леві
детально
описав
зрадництво
Заходу
стосовно України, яка
"дорого заплатила - ціною
крові - за свою потужну і
несамовиту
спрагу
Європи".
http://www.newsru.ua/pres
s/15oct2014/plan.html
Газета рассказывает, что
Le Monde
«украинская
5
радикализация
заметна
матеріалів
также в тысяче мелких
знаков.
Уличные
столкновения
остаются

Д.Фірташ
Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Проукраїнська
позиція

Політична
ситуація
Україні

Негативно
в

Українські
радикали

79

редкими, но случаются
эпизодически,
как
в
Харькове в конце сентября,
вокруг
демонтажа
памятника
Ленину
в
центре
города.
Она
проявляется также в том,
как менялся в ходе войны
прием,
оказываемый
беженцам из Донбасса.
http://www.ostro.org/gener
al/world/articles/456806/
Украина:
обязанность
реформаторов
Новая
Рада
должна
оправдать
надежды
избирателей
http://rus.newsru.ua/press/
29oct2014/ukraine1.html
Важке
відновлення
відносин
між
Володимиром Путіним і
європейськими лідерами
У Парижі, як і в
Брюсселі, запевняють, що
про початок перемир'я з
Путіним не йдеться. "Поки
що немає в наявності всіх
умов для врегулювання
кризи в Україні".
http://www.newsru.ua/pres
s/16oct2014/summit1.html

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

в

П.Порошенко
Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Проукраїнська
позиція

Нейтрально

80

Libération
2
матеріали

Журналистка
издания
анализирует, меняют ли
курс
Кремля
на
украинском направлении
западные санкции
Россия
не
стала
присоединять Донецк и
Луганск, не вторглась
открыто
на
Украину,
Путин признал Порошенко
президентом и не захватил
Мариуполь, что позволило
бы создать коридор для
связи с Крымом. "Иными
словами, без санкций было
бы хуже"
http://rus.newsru.ua/press/
13oct2014/summit_1310.htm
l
Беспилотники
из
Германии
и
Франции
помогут
следить
за
перемирием в Украине
http://www.unian.net/politi
cs/992815-le-mondebespilotniki-iz-germanii-ifrantsii-pomogut-sledit-zaperemiriem-v-ukraine.html
"З
проведенням
у
прийдешню
неділю
парламентських
виборів
Україна
остаточно
перегортає сторінку доби

Війна на Сході П.Порошенко
України
Санкціїї Заходу

Нейтрально

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи
Військова
допомога

Нейтрально

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в О.Ляшко
Н.Шуфрич
А.Яценюк
Ю.Тимошенко

Нейтрально

81

Януковича.
http://www.newsru.ua/pres
s/24oct2014/ianoukovitch.ht
ml
…Якщо
деякі
європейські
країни,
наприклад
Угорщина,
відкрито
підтримують
Путіна, решта в основному
використовує
примирливий
тон,
як
головний
економічний
партнер Росії Німеччина, а
також Франція, де теза "не
потрібно
принижувати
Росію" став мантрою, за
якою
ховаються
найрізноманітніші інтереси
На Rue de Varenne в
Парижі,
розташований
дивний
"Інститут
демократії
та
співробітництва"
(IDC),
який регулярно пропонує
до уваги громадськості
бесіди та круглі столи з
таких тем, як "права
людини", "Україна або
сексуальна
революція".
Цей
інститут
отримує
фінансування з російських
джерел
невідомого
походження.

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

в

Проукраїнська
позиція

Інформаційна
війна
Підтримка
російської агресії
європейськими
політиками
Антиукраїнська
пропаганда
Європі

у
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http://www.newsru.ua/pres
s/27oct2014/france.html
Le Point
1
матеріал

Les dernie`res
nouvelles
d'Alsace
1
матеріал

Україна: грубі помилки
швейцарської дипломатії
На сайті міністерства
закордонних
справ
Швейцарії
Віктор
Янукович все ще значиться
як президент України.
Переговори
між
Буркгальтером (президент
Швейцарії і голова ОБСЄ) і
Путіним: розширення місії
ОБСЄ в Україні і загибель
швейцарського
співробітника Червоного
Хреста під час обстрілів
Донецька
http://www.newsru.ua/pres
s/09oct2014/ukr_bur.html
"В Милане надежды
европейцев на прогресс в
украинском конфликте не
оправдались.
Надо
выполнить много условий,
чтобы обеспечить будущее
Украины. Прежде всего,
следует
провести
настоящие
переговоры
между
Москвой
и
европейцами,
которые

Дипломатія
Війна на Сході
України

Проукраїнська
позиція

Переговори щодо
української кризи

Проукраїнська
позиція

83

Австрія

9
матеріалів

Der Standard
3
матеріали

должны
содержать
намного
больше,
чем
обеспечение
газовых
поставок.
При
этом
европейцы
должны,
в
конце концов, четко дать
понять,
что
они
существуют
самостоятельно,
а
не
танцуют
под
дудку
Вашингтона,
как
это
утверждает Кремль"
http://news.liga.net/news/p
olitics/3716484v_milane_proryva_po_donba
ssu_ne_proizoshlo_evropeys
kie_smi.htm
Окончательный
победитель парламентских
выборов на Украине был
еще неизвестен: после
обработки 90% бюллетеней
…Яценюк
уже
ведет
закулисные переговоры с
беспартийными
парламентариями,
прошедшими в Верховную
Раду по прямым мандатам.
Всего таких депутатов 110.
http://rus.newsru.ua/press/
29oct2014/ukraine2.html

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
А.Садовий
Ю.Тимошенко

Нейтрально

84

Profil
1
матеріал

Die Presse
5
матеріалів

Губернатор
Донецької
області Сергій Тарута
розкритикував президента
України Петра Порошенка
за поступки проросійським
сепаратистам, місію ОБСЄ
– за неефективність, а
Захід – за те, що
недостатньо
активно
чинить
опір
натиску
російського президента
http://www.newsru.ua/pres
s/01oct2014/donetsk.html
Віталій Кличко: "Україна
завжди була нейтральною.
Це була помилка"
http://www.newsru.ua/pres
s/03oct2014/klichko.html
Віктор Ющенко: "Я
розчарований Австрією"
Я дуже розчарований
тим, що ряд лідерів
європейських
країн
виступають проти санкцій
щодо Росії
http://www.newsru.ua/pres
s/06oct2014/juschtschenko.h
tml
Україна: "Озброєні люди
зажили популярності"
В
інтерв'ю
виданню
дослідник
українських
праворадикальних
рухів

П.Порошенка
Політична
ситуація
в
Україні
Оцінка діяльності
П. Порошенка

Губернатор
Донецької
області
Сергій
Тарута

НАТО

Позитивно

Міський голова
Києва
Віталій
Кличко

Міжнародна
позиція
щодо
української кризи

Позитивно

Екс-президент
України Віктор
Ющенко

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

О.Ляшко

Негативно

в
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Антон Шеховцов розповів,
серед
іншого,
про
мілітаризацію української
політики і про небезпеки,
пов'язані з цим явищем.
http://www.newsru.ua/pres
s/15oct2014/ukraine1.html
Олександр
Міжнародна криза Ю.Тимошенко
Кваснєвський: "У Путіна
В.Янукович
багато часу, ЄС треба
готуватися до тривалої
кризи
Про шляхи виходу з
української кризи, дієвість
санкцій та допущених
прихильниками
євроінтеграції помилках
http://www.newsru.ua/pres
s/16oct2014/kwasniewski.ht
ml
Непомічена війна на Війна на Сході П.Порошенко
Донбасі
А.Лисенко
України
Умови
мінського
А.Білецький
мирного меморандуму від
В.Горбач
5 вересня не виконуються,
і
представник
Ради
національної безпеки і
оборони України Андрій
Лисенко
щодня
представляє журналістам
довгий
список
його
порушень.
Можливі
сценарії

Нейтрально

Проукраїнська
позиція

86

Латвія
1
матеріал

Diena
1
матеріал

розвитку подій на Донбасі
http://www.newsru.ua/pres
s/09oct2014/donbass.html
Екс-міністр
фінансів
Німеччини:
"Криза
в
Україні призведе до нового
світоустрою"
http://www.newsru.ua/pres
s/02oct2014/steinbruck.html
Никакого
устойчивого
мира,
пока
Путин
разжигает конфликт
http://www.unian.net/politi
cs/991146-die-pressenikakogo-ustoychivogomira-poka-putin-razjigaetkonflikt.html
Нємцов: президент Путін
змушений «закрити проект
«Новоросія»,
свідчення
цього
–
виведення
російських вояків зі сходу
України
і
відведення
російських
військ
від
кордону України.
Аналітики
газети
зазначають, що українцям і
європейцям варто бути
напоготові, адже подальша
ескалація конфлікту на
Донбасі не виключена, як і
спроби Путіна «пробити
суходолом»
шлях
до

Міжнародна криза

Нейтрально

Угода
про
асоціацію з ЄС

Проукраїнська
позиція

«Російський слід»
української кризи

Війна на Сході
України
Відведення
російського
війська

Проукраїнська
позиція
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Канада
2
матеріали

Le Devoir
1
матеріал

Globe and Mail
1
матеріал

Австралія
2
матеріали

Australian
2
матеріали

Криму через територію
південного сходу України.
http://www.radiosvoboda.o
rg/content/article/26634972.
html
Росія
не
спроможна
вплинути
на
недільні
вибори до Ради
http://www.newsru.ua/pres
s/24oct2014/ukr1.html
Вибори в Україні стали
ще одним поштовхом для
колишньої
радянської
республіки у протилежний
від Росії бік
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41027_foreign_press_ko
"Тільки
реформована
Україна може врятувати
Європу від Росії", - пише
колишній
міністр
закордонних справ Швеції
Карл Більдт.
Втім посилення України,
яку "роздирають корупція
та кумівство", та яка
дестабілізована внаслідок
"російської агресії", буде
нелегким завданням, веде
далі політик.
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори
Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко

Нейтрально

в

Нейтрально
в

Нейтрально
в
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41024_foreign_press_24oct_
sa
Емоційне
звернення Війна на
родини, яка втратила трьох України
дітей
на
борту
малайзійського
літака,
збитого над Україною.
"Біль, який ми терпимо
неймовірний, і ми сумуємо
разом із сім'ями в Україні,
Нідерландах,
Росії,
Малайзії, Австралії та
інших країнах. Будь ласка,
поважайте пам'ять про
наших дітей і зупиніть цю
безглузду війну"
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41020_foreign_press_20oct_
hk

Нейтрально

Сході

Російські ЗМІ: 94 матеріалів
Росія
94
матеріали

КоммерсантЪ
17
матеріалів

23 октября в Москве Біженці з України
состоялось
первое
заседание Союза беженцев
Украины
(СБУ)
общественной
организации,
которую
учредил в России вместе с
переселенцами
и
соратниками председатель
парламента "Новороссии"
Олег Царев. Организация

О.Царьов

Негативно

89

займется
социальной
помощью
беженцам,
возращением их на родину
и
даже
возвращением
утраченного беженцами на
украинской
территории
имущества. С этой целью
учредители СБУ обещают
инициировать
судебные
процессы против Украины
в Европейском суде по
правам человека.
http://kommersant.ru/doc/2
595394
Россия и Украина не
пришли к соглашению о
возобновлении
поставок
газа,
несмотря
на
принципиальные
договоренности
лидеров
"нормандской четверки" на
прошлой неделе
http://kommersant.ru/doc/2
595615
Сейм определится с
доверием к маршалу
Польские парламентарии
могут сегодня определить
дату
голосования
по
вопросу
об
отставке
маршала (спикера) Сейма,
бывшего
министра
иностранных
дел

Переговори щодо Ю.Продан
української кризи А.Яценюк
Газова війна
Д.Фірташ

Нейтрально

Міжнародна криза

Нейтрально

90

Радослава Сикорского.
Поводом стал скандал,
разгоревшийся вокруг эксглавы МИДа. Сикорский
поделился … российский
президент
якобы
предложил
собеседнику
"поучаствовать в разделе
Украины", ибо "Украина
— искусственная страна, а
Львов — польский город".
http://kommersant.ru/doc/2
595470
Партия
регионов
не
участвует в предвыборной
кампании, но многие ее
представители пытаются
продлить свои депутатские
мандаты.
Специальный
корреспондент проехал по
районам
Донбасса,
контролируемым
украинской
армией, и
убедился,
что
в
большинстве
одномандатных округов на
победу могут рассчитывать
именно
бывшие
"регионалы".
http://www.kommersant.ru
/doc/2596276

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

С.Тарута
в А.Яценюк
І.Коломойський
Брати Клюєві
В.Андрущук
І.Решетняк

Нейтрально

91

Россию
интересует
мирная
дружественная
Украина в ее нынешних
границах. Об этом члены
международного
клуба
"Валдай" узнали вчера в
ходе общения с главой
администрации президента
(АП) Сергеем Ивановым и
российским
министром
иностранных дел Сергеем
Лавровым.
http://www.kommersant.ru
/doc/2596341
"Самовыдвиженцы могут
все испортить"
На Украине прошли
парламентские выборы
http://kommersant.ru/doc/2
598860
Надежда
Савченко
набрала политический вес
Летчице продлили арест,
а адвокаты рассчитывают
на ее депутатский мандат
http://www.kommersant.ru
/doc/2599346
Выборы Украине снова
выходят блоком
Правящую
коалицию
сформирует
властный
тандем
В Москве же, хотя и

Статус Криму

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори
Н.Савченко
Парламентські
вибори

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Нейтрально

П.Порошенко
в А.Яценюк
Г.Кернес
М.Добкін
А.Садовий
Н.Савченко
Л.Новіков
Ю.Тимошенко

П.Порошенко
в А.Яценюк
А.Садовий
О.Ляшко
С.Тігіпко
В.Рабінович

Нейтрально

Негативно

Негативно

92

выразили
готовность
признать
результаты
выборов,
отметили
"жесткую
и
грязную
предвыборную кампанию",
в
результате
которой
представительство
"агрессивно
антироссийских сил" в
Верховной раде резко
возросло.
http://www.kommersant.ru
/doc/2599467
Украина в преддверии
очередного раунда газовых
переговоров
пытается
повысить ставки, оспорив
транзитный контракт с
"Газпромом"
в
Стокгольмском арбитраже.
http://kommersant.ru/doc/2
589866
14 октября у стен
Верховной рады Украины
прошли массовые акции
националистов. После них
украинские
эксперты
заговорили о неизбежности
нового Майдана.
http://kommersant.ru/doc/2
589741
Меджлис
окружают
"Крымом"

Газові угоди

Ю.Вітренко

Нейтрально

П.Порошенко
Політична
ситуація
в О.Турчинов
Б.Береза
Україні
Антикорупційні
К.Матвиенко
закони
К.Бондаренко

Негативно

Кримські татари

Нейтрально

93

Власти
полуострова
создают
альтернативу
крымскотатарскому органу
самоуправления
В
Крыму
создадут
межрегиональное
общественное
движение
крымскотатарского народа
"Къырым" ("Крым" - в
переводе
с
крымскотатарского).
http://kommersant.ru/doc/2
593977
В
Минске
прошел
саммит
СНГ,
главной
темой
которого
стало
возмутительное отсутствие
президента Украины Петра
Порошенко,
вместо
которого удар держал
посол
Украины
в
Белоруссии — и не
удержал.
http://www.kommersant.ru
/doc/2588052
На Украине открыт сезон
охоты
на
внутренних
врагов:
идет
отлов
нежелательного элемента
после принятия Радой
закона
о
люстрации,
который президент еще не
подписал

Війна на
України

Сході П.Порошенко

Звинувачення
на
адресу
України

СНД

Політична
ситуація
Україні
Люстрація

Негативно

П.Порошенко
в А.Яценюк
А.Аваков
Р.Ахметов
Н.Шуфрич
В.Хорошковськ
ий
С.Тігіпко

Негативно
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Є.Соболєв
О.Турчинов
В.Наливайченк
о
В.Ярема
Т.Чорновол
Ростовскую
область Війна на Сході П.Порошенко
освободили от военных України
В.Гелетей
учений
Відвід російського
Перед
встречей війська
Владимира Путина и Петра
Порошенко на саммите Газова війна
ASEM, которая должна
состояться в Милане уже
на этой неделе.
Порошенко заявил, что
страны очень близки к
урегулированию газового
спора и значительный
прогресс в этом вопросе
может быть достигнут
именно в Милане
http://www.kommersant.ru
/doc/2588623
Різні погляди на борг
Газова війна
Київ хоче від "Газпрому"
зобов'язань
щодо
перегляду
основного
контракту
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41001_foreign_press_1oct_h
k
http://www.kommersant.ru
/doc/2578269

Нейтрально

Нейтрально
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Российская
газета
10
матеріалів

СК
России
нашел
виновных
в
массовой
гибели мирных жителей на
юго-востоке
Украины.
Уголовное
дело
возбуждено в отношении
главы Минобороны этой
страны Валерия Гелетея и
других
военных
чиновников
http://kommersant.ru/doc/2
580684
Решение
украинской
газовой
проблемы
отложено
Итоги прошедших в
Брюсселе трехсторонних
переговоров
между
Россией,
Украиной
и
Евросоюзом
http://rg.ru/2014/10/23/gaz
.html
27 октября Басманный
суд Москвы в закрытом
режиме
рассмотрел
просьбу
следствия
о
продлении срока ареста
украинской
летчицы
Надежды Савченко.
Согласно решению суда,
летчица,
кстати,
в
воскресенье
заочно
принявшая
участие
в

Війна на Сході
України
Звинувачення на
адресу України

В.Гелетей
В.Муженко
О.Мікас
Д.Ярош
І.Коломойський

Нейтрально

Переговори щодо
української кризи
Газова війна

Н.Савченко
Парламентські
вибори

Негативно

Н.Савченко

Негативно

96

выборах в Верховную раду
Украины, останется под
стражей до 13 февраля.
http://rg.ru/2014/10/27/sav
chenko-site.html
Совет Федерации будет
взаимодействовать с новой
Верховной Радой, хотя
сенаторы отдают себе
отчет в том, насколько
сложно им придется.
В
МИД
также
рассчитывают,
что
парламентские выборы и
выборы руководителей в
Донецкой и Луганской
народных
республиках
будут демократичными и
пройдут при высокой явке.
http://www.rg.ru/2014/10/
29/sovfed.html
Помощник
президента
РФ Юрий Ушаков: в
Милане главы государств
встретятся и, возможно,
договорятся
о
"двусторонке".
Политический кризис на
Украине
и
конкретно
газовый вопрос "будет
очень
подробно
обсуждаться" не только за
завтраком.

Парламентські
вибори
Сепаратистські
«вибори»

Нейтрально/
Негативно

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи

Нейтрально
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http://www.rg.ru/2014/10/
16/sammit.html
Михаил Горбачев: Я
против любых стен
Надо
полностью
выполнить
все,
что
записано
в
минских
договоренностях от 5 и 19
сентября
Здесь
огромная
ответственность ложится
на лидеров - президентов
Путина и Порошенко
http://www.rg.ru/2014/10/
15/gorbachev.html
На полях саммита АСЕМ
в
Милане
президенты
России
и
Украины
определили
основные
условия газового контракта
на зиму. Но в кредит
Москва ничего давать не
будет. Теперь Украина
ищет
деньги,
не
исключено,
что
источником станет МВФ.
http://www.rg.ru/2014/10/
20/gazz.html
Байден: Украина не ВМС
Сына
вице-президента
США уволили из военноморских сил за кокаин, но
это не помешает ему

Сході П.Порошенко

Нейтрально

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи

Нейтрально/
Негативно

Війна на
України

Газові переговори

«Американський
слід»

Негативно
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"рулить" газом на Украине
http://www.rg.ru/2014/10/
17/baiden-site.html
Киеву не хватит денег
МВФ
Международный
валютный
фонд
прогнозирует
экономический рост в
России и падение ВВП на
Украине
http://rg.ru/2014/10/12/mvf
-site.html
Не забыть, не простить
Депутаты
Госдумы
требуют
расследования
преступлений на Донбассе
http://rg.ru/2014/10/10/rass
ledovanie-site.html
СК РФ возбудил дело
против министра обороны
и
главы
генштаба
Украины, а также других,
пока
неустановленных
граждан,
из
числа
командиров 93 бригады
вооруженных сил Украины
и
нескольких
высших
чиновников
из
числа
военного
руководства
Украины.
http://rg.ru/2014/10/02/mar
kin-site-anons.html

Економіка України

Нейтрально

Війна на Сході
України
Звинувачення на
адресу України

Негативно

Війна на Сході В.Гелетей
В.Муженко
України
Звинувачення на О.Мікас
адресу України

Негативно

Ознаки
інформаційної
війни
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Независимая
газета
23
матеріали

Российские
оппозиционеры подводят
итоги участия России в
украинском кризисе.
Первые итоги проекта
«Новороссия»
сейчас
подводит та ее часть,
которая
изначально
выступала
против
присоединения Крыма и
поддержки Донбасса.
http://www.ng.ru/politics/2
014-10-22/3_opposition.html
Донбасс в ожидании
решающего штурма
Выборы в Верховную
Раду и в органы власти
ЛНР и ДНР приведут к
возобновлению
масштабных боев
http://www.ng.ru/cis/201410-22/1_donbass.html
Украинские военные в
Донбассе голосовать не
будут
Оппозиция подозревает,
что
власть
готовит
фальсификации на выборах
http://www.ng.ru/cis/201410-21/1_ukraine.html
Европа
не
желает
платить за поставки газа в
Украину

Війна на Сході О.Бородай
України
«Російський слід»
української кризи

О.Захарченко
С.Півторак
А.Лисенко
І.Безлєр
П.Губарьов
О.Бородай

Негативно

О.Турчинов
в А.Яценюк
Ю.Мирошничен
ко
Ю.Бойко
О.Мирний

Негативно

Війна на Сході
України
Політична
ситуація
в
Україні
Парламентські
вибори
Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Нейтрально

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи Ю.Продан
Газова війна
А.Яценюк

Нейтрально
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Сразу после выборов в
Верховную
Раду,
29
октября, Украина и Россия
подпишут
временное
соглашение о поставках
газа.
Оно
будет
действовать
до
конца
марта
http://www.ng.ru/cis/201410-23/1_europe.html
Украинцы
готовы
устроить
очередной
майдан
От новой Верховной
Рады
требуют
не
конфликтов, а реформ
В воскресенье в Украине
состоятся
внеочередные
выборы в Верховную Раду.
Они
пройдут
по
смешанной,
пропорциональномажоритарной системе.
http://www.ng.ru/cis/201410-24/1_maidan.html
27 октября в Басманном
суде Москвы было решено,
что следствие по делу
украинской
летчицы
Надежды
Савченко,
обвиняемой в убийстве
российских журналистов,
будет продлено до 13

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
О.Тягнибок
О.Ляшко
Ю.Тимошенко
О.Турчинов
С.Тігіпко
А.Гриценко

Негативно

Н.Савченко
Парламентські
вибори

Н.Савченко

Негативно
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февраля 2015 года, а сама
она останется под арестом.
Несмотря даже на то, что
вчера стало известно о ее
избрании
депутатом
Верховной Рады Украины.
http://www.ng.ru/politics/2
014-10-28/3_savchenko.html
Украина
избрала
Верховную Раду
Результаты выборов еще
неизвестны,
но
текст
пропрезидентского
коалиционного соглашения
уже подготовлен
http://www.ng.ru/cis/201410-27/6_poroshenko.html
Порошенко не обойтись
без "Самопомощи"
Выборы
в
Украине
преподнесли
сюрпризы
всем
политическим
лидерам
http://www.ng.ru/cis/201410-28/1_poroshenko.html

Донские
казаки
планируют
повторить
крымский сценарий
Казачья
национальная
гвардия в Украине будет

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк

П.Порошенко
в А.Яценюк
Ю.Луценко
О.Ляшко
Ю.Тимошенко
О.Турчинов
С.Тігіпко
А.Гриценко
Д.Ярош
В.Литвин
В.Парасюк
Сході

Нейтрально/
негативно

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Нейтрально/
негативно

Війна на
України
Сепаратистські
«вибори»

Негативно
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добиваться восстановления
на юго-востоке Украины
области Войска Донского с
последующим
его
вхождением
в
состав
России.
Главную
задачу
на
сегодня атаман донских
казаков видит в успешном
проведении выборов глав
администраций,
намеченных на 2 ноября:
http://www.ng.ru/regions/2
014-10-29/2_kazaki.html
Украина может получить
газовую передышку
29 октября в Брюсселе
может быть утверждено
временное
газовое
соглашение, по которому
российский газ в Украину
будет поставляться до
конца марта по цене 385
долл. за 1 тыс. куб. м.
http://www.ng.ru/cis/201410-29/1_ukraine.html
Второй фронт Петра
Порошенко
Украинские чиновники
подозревают,
что
беспорядки
в
Киеве
организовали российские
спецслужбы

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи
А.Яценюк
Газова війна
Н.Шуфрич
В.Медведчук
П.Петренко

Політична
ситуація
в
Україні
«Російський слід»
української кризи
Антикорупційні

П.Порошенко
М.Лубківський
В.Гелетей
Півторак
О.Турчинов
В.Ар’єв
А.Яценюк

Нейтрально/
Негативно

Негативно
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http://www.ng.ru/cis/201410-15/1_poroshenko.html
Подальше от НАТО,
поближе к Украине
Москва
обустраивает
новую
базу
ВВС
в
Бобруйске
Источники
в
Минобороны
отрицают
какую-либо связь такого
размещения с известными
событиями в этой стране.
http://www.ng.ru/armies/2
014-10-16/1_bbc.html
Путин и Порошенко
между миром и войной
О
перспективах
политического
урегулирования в Донбассе
можно будет судить по
тому,
смогут
ли
президенты Порошенко и
Путин договориться о
разрешении
газового
кризиса.
http://www.ng.ru/cis/20141016/1_putinandporoshenko.ht
ml
Донбасс может пойти по
пути Приднестровья
За
нынешним
перемирием в Украине

закони
Міжнародна криза

Нейтрально

Переговори щодо А.Яценюк
української кризи
О.Охрименко
В.Гонтарева
Газова війна
О.Шлапак
Ю.Витренко

Нейтрально/
Негативно

Війна на Сході П.Порошенко
України
Звинувачення на
адресу України

Негативно
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опять последуют военные
действия, считают 46%
опрошенных
ЛевадаЦентром россиян.
Около
трети
респондентов (30%) прочат
Донбассу
судьбу
Приднестровья, Абхазии
или Южной Осетии
Россияне убеждены, что
при Петре Порошенко
порядка в Украине стало
меньше
(46%),
а
коррупции – больше (41%),
чем
при
его
предшественнике Викторе
Януковиче
http://www.ng.ru/politics/2
014-10-16/3_donbass.html
Российская
оппозиция Політемігранти
побежала в Украину
Оппозиционные
активисты
из
России
побежали в Украину. Они
поясняют, что едут за
свободой слова, партийной
конкуренцией и близостью
к Европе.
http://www.ng.ru/politics/2
014-10-21/3_oppoition.html
Власти РФ готовятся к Біженці з України
новому наплыву приезжих
из Украины

Нейтрально

Нейтрально
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Правозащитники
не
исключают
нового
наплыва
беженцев
из
Украины. Их опасения
подтвердила
и
уполномоченный
по
правам человека Элла
Памфилова.
Главный
вопрос – где содержать
людей:
во
временных
лагерях зимой не выжить, а
стационарных
центров
вопреки обещаниям не
построено.
http://www.ng.ru/regions/2
014-10-21/1_refugees.html
Итоги
миланской
встречи президентов Петра
Порошенко и Владимира
Путина,
исходя
из
комментариев украинской
стороны, противоречивы.
На политическом уровне
главы
государств
договорились и о решении
газовых проблем, и о
нормализации ситуации в
Донбассе. Однако
эти
договоренности предстоит
уточнить и оформить.
http://www.ng.ru/cis/201410-20/1_poroshenko.html
События на юго-востоке

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи
С.Таран
Д.Марунич
Газова війна
О.Захарченко
Ю.Продан

Нейтрально/
Негативно

Сході П.Порошенко

Нейтрально

Війна

на

106

Украины привели в СИЗО
и
правозащитницу
из
организации "Солдатские
матери"
Президент РФ Владимир
Путин
обещал
информировать Украину о
«новых обстоятельствах» в
деле летчицы Надежды
Савченко,
заявил
президент этой страны
Петр Порошенко. Совет по
правам человека (СПЧ) тем
временем разбирается с
уголовным
делом
правозащитницы
из
Ставропольского
края
Людмилы Богатенковой,
подозревая,
что
оно
связано
с
ее
расследованием ситуации с
отправкой наших солдат на
украинскую границу.
http://www.ng.ru/politics/2
014-10-20/3_savchenko.html
Порошенко намекнул на
существование
тайной
договоренности с Путиным
Встреча
президентов
Украины и РФ состоится в
Милане 16–17 октября на
полях
саммита ASEM
(Asia–Europe–Meeting).

України
«Російський слід»
української кризи

Війна на Сході
України
Переговори щодо
української кризи

П.Порошенко
С.Тарута
Г.Москаль
О.Кихтенко

Нейтрально

107

Петр Порошенко заявил в
Киеве, что в разговоре с
Владимиром
Путиным
примут участие западные
лидеры. Предполагается,
что миланская встреча
станет
прелюдией
к
разговору с российским
президентом на саммите
«большой двадцатки».
http://www.ng.ru/cis/201410-13/6_poroshenko.html
В
Донбассе
от
независимости
не
отказываются
МИД Украины обратился
к России с просьбой
отговорить
лидеров
самопровозглашенных
ЛНР и ДНР от проведения
выборов в начале ноября.
http://www.ng.ru/cis/201410-10/7_donbass.html
Украина оказалась перед
угрозой
дефолта
и
революции
Денег
западных
кредиторов Киеву хватает
лишь на выплату прежних
долгов
http://www.ng.ru/cis/201410-09/1_ukraina.html
Германия
собирается

Сході П.Порошенко
П.Клімкін
А.Пургін
Сепаратизм
А.Геращенко
Д.Пушилін
І.Жданов

Нейтрально

Економіка України

Негативно

Війна на
України

Міжнародна

П.Порошенко
О.Охрименко
Н.Шуфрич
В.Бала
К.Бондаренко

Нейтрально
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Новая газета
1
матеріал

Известия
3
матеріали

отправить
в
Украину
одеяла, дроны и солдат
http://www.ng.ru/world/20
14-10-06/8_germany.html
Тимошенко собралась в
Москву на суд
Лидер
"Батькивщины"
пытается набрать очки за
счет процесса над летчицей
Савченко
http://www.ng.ru/cis/201410-06/1_timoshenko.html
Мусорный бак как место
для дискуссий
Новая украинская власть
не
готова
искоренять
рудименты
прошлого.
Главным
инструментом
публичной
политики
становится самосуд
http://www.novayagazeta.r
u/politics/65535.html
Генпрокуратура
проверит
сделку
метрополитена с заводом
Коломойского
Метрополитен
СанктПетербурга отдал заказ на
поставку вагонов на сумму
свыше
$6,7
млрд
Крюковскому
вагоностроительному
заводу

позиція
щодо
української кризи
Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Політична
ситуація
Україні
Самосуд

І.Коломойський

Ю.Тимошенко
в П.Порошенко

Нейтрально/
Негативно

Шуфрич

Негативно

С.Тігіпко
І.Коломойський
Г.Боголюбов
В.Приходько

Негативно

в

Звинувачення
на
адресу
України
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http://izvestia.ru/news/577
817
Депутат нижньої палати
російського
парламенту
Михайло
Дегтярьов
з
ЛДПР
вимагає
від
Слідчого комітету РФ
перевірити
причетність
українських політиків до
створення
військових
таборів
і
вербування
російської
молоді
"не
тільки для участі в бойових
діях на боці Нацгвардії на
південному сході України,
а
й
для
підготовки
бойовиків для проведення
державного перевороту в
Росії"
http://www.bbc.co.uk/ukrai
nian/press_review/2014/10/1
41001_foreign_press_1oct_h
k
Коломойского
хотят
исключить
из
Европейского еврейского
парламента
Он известен тем, что
финансирует неонацистов
из карательных батальонов
и обещал выплачивать 10
тыс. гривен за убитого
«москаля».

Війна на
України

Сході І.Коломойський
Д.Ярош

Ознаки
інформаційної
війни

Звинувачення на
адресу України

Війна на
України

Сході І.Коломойський

Негативно
Звинувачення
на
адресу
України
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http://izvestia.ru/news/577
524
Новые
известия
11
матеріалів

В Польше разгорается Міжнародна криза
громкий
политический
скандал. … Поводом стало
интервью, которое пан
Сикорский
дал
американскому интернетизданию
Politico.
В
появившейся в итоге этой
беседы статье «Путинский
переворот»
Сикорский
рассказывает, что еще в
2008 году российский
президент
Владимир
Путин якобы предлагал
премьер-министру Польши
Дональду Туску взять и
поделить Украину. Теперь
же
спикер
сейма
утверждает,
что
ему
приписали то, что он не
говорил.
http://www.newizv.ru/worl
d/2014-10-23/209443-a-bylli-putin.html
Добровольцы,
Війна на Сході
приехавшие на минувшей України
неделе в Санкт-Петербург
из Донбасса на похороны
боевого товарища – 18летнего
Евгения

Нейтрально

Нейтрально
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Пушкарева
сообщили:
несмотря на перемирие,
люди там гибнут каждый
день. Среди воюющих
против правительственных
войск
Украины
–
внушительное количество
18–20-летних юнцов из
России. Родные убитого
под Донецком Евгения
утверждают: мальчишкам
ничего не стоит попасть на
войну – надо всего лишь
заполнить
анкету
в
соцсети.
http://www.newizv.ru/polit
ics/2014-10-23/209440junoe-lico-vojny.html
Тепло в домах киевляне
ждут с надеждой, а
платежки за него – с
ужасом
Батареи
в
киевских
домах стали горячими.
http://www.newizv.ru/worl
d/2014-10-24/209496stisnuv-zuby.html
На Украине состоялись
внеочередные
парламентские выборы
Неголосование
отдельных территорий не
повлияет на легитимность

Газова війна

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Негативно

П.Порошенко
в А.Яценюк
Ю.Тимошенко
О.Турчинов

Нейтрально
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выборов, заявили вчера в
миссии ОБСЕ.
http://www.newizv.ru/worl
d/2014-10-27/209581-vozhidanii-peremen.html
Басманный суд Москвы
до 13 февраля продлил
срок
содержания
под
стражей
украинской
летчице
http://www.newizv.ru/acci
dents/2014-10-28/209630deputat-v-nevole.html
Российские
власти
предлагают ДНР и ЛНР
полное обеспечение
28
октября
стало
известно, что из России на
юго-восток
Украины
отправляется
новый
гуманитарный
конвой.
Автомобильная
колонна
МЧС примерно из 50
машин с грузом помощи
жителям
Донецкой
и
Луганской областей, как и
ранее,
стартовала
из
подмосковного Ногинска.
http://www.ng.ru/politics/2
014-10-29/3_kartblansh.html
Пока в Киеве считают, на
востоке воюют
Боевая активность в

Н.Савченко
Парламентські
вибори

Н.Савченко
М.Фейгін
Ю.Тимошенко

Нейтрально/
Негативно

Російська
гуманітарна
допомога
Сепаратистські
«вибори»

Негативно

Парламентські
П.Порошенко
вибори
А.Яценюк
Війна на Сході Ю.Тимошенко

Нейтрально
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Донбассе
возрастает.
Обстрелы
позиций
украинских сил становятся
все более массированными.
http://www.newizv.ru/worl
d/2014-10-29/209715-pokav-kieve-schitajut-na-vostokevojujut.html
В дыму
Предвыборные страсти
на Украине накаляются
Депутатам
удалось
принять пакет законов,
направленный на борьбу с
коррупцией
14 октября – День
защитника Отечества
http://www.newizv.ru/worl
d/2014-10-15/209021-vdymu.html
Холод – не тетка
Тысячи
украинских
беженцев в преддверии
зимы
по-прежнему
остаются
в
пунктах
временного размещения.
Такую
информацию
получили члены Совета
при президенте РФ по
развитию
гражданского
общества
и
правам
человека (СПЧ).
http://www.newizv.ru/soci

України

О.Тягнибок
А.Лисенко

П.Порошенко
Політична
ситуація
в О.Турчинов
С.Полторак
Україні
Парламентські
А.Яценюк
вибори
В.Ярема
Антикорупційні
закони

Нейтрально

Біженці з України

Нейтрально
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ety/2014-10-21/209306holod-ne-tetka.html
Компромисс
с
предоплатой
Россия
и
Украина
договорились о цене на газ
на зимний период
http://www.newizv.ru/polit
ics/2014-10-20/209231kompromiss-spredoplatoj.html
11 октября президент РФ
Владимир Путин поручил
министру обороны Сергею
Шойгу вернуть в места
постоянной
дислокации
войска, участвовавшие в
летних
учениях
в
Ростовской области на
границе с Украиной. По
словам
пресс-секретаря
президента
Дмитрия
Пескова, речь идет о 17 600
военнослужащих.
Решение, по его словам,
было принято после того,
как Шойгу доложил главе
государства о завершении
учений.
http://www.newizv.ru/polit
ics/2014-10-13/208889-nazimnie-kvartiry.html

Переговори щодо
української кризи
Газова війна

Нейтрально

Війна на Сході В.Сєлезньов
України
Відвід російського
війська

Нейтрально/
Негативно

«Російський слід»
української кризи
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Вести.ru
2
матеріали

Московский
комсомолець
13
матеріалів

Гуантанамо
поукраински: Киев усиленно
строит тюрьмы
http://www.vesti.ru/doc.ht
ml?id=2016833
Рядовой
батальона
"Днепр"
признался
в
убийствах женщин и детей
http://www.vesti.ru/doc.ht
ml?id=2012722
Киев хочет подсадить
Брюссель на газовую иглу
И не заплатить при этом
ни копейки
Газовое
перемирие
между Россией и Украиной
так и не достигнуто.
Очередные трехсторонние
переговоры в Брюсселе
вроде
бы
принесли
результат
—
была
согласована цена в $385 за
тысячу кубометров
http://www.mk.ru/economi
cs/2014/10/22/kiev-khochetpodsadit-bryussel-nagazovuyu-iglu.html
Дырявые
санкции:
откуда
в
Россию
«просачиваются»
запрещенные товары
Импорт мяса из Украины
вырос в 11 раз

Звинувачення на
адресу України

Війна на Сході І.Коломойський
України
Звинувачення на
адресу України
Переговори щодо П.Порошенко
української кризи
Газова війна

Міжнародні
санкції

Негативно
Ознаки
інформаційної
війни
Негативно
Ознаки
інформаційної
війни
Негативно

Нейтрально
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http://www.mk.ru/economi
cs/2014/10/24/dyryavyesankcii-otkuda-v-rossiyuprosachivayutsyazapreshhennye-tovary.html
Почему Яценюк обошел
Порошенко на выборах в
Раду.
6
сюрпризов
парламентской кампании
на Украине
http://www.mk.ru/politics/
2014/10/27/pochemuyacenyuk-oboshelporoshenko-na-vyborakh-vradu.html

П.Порошенко
в А.Яценюк
Ю.Луценко
О.Ляшко
А.Садовий
І.Коломойський
Ю.Тимошенко
Н.Савченко
О.Турчинов
І.Фаріон
Д.Ярош
Донбасская
гастроль «Російський слід» О.Захарченко
Иосифа Кобзона
української кризи
М.Лубківський
http://www.mk.ru/editions/
daily/2014/10/27/donbasskay
a-gastrol-iosifakobzona.html
Поршенко и Яценюк Політична
П.Порошенко
ищут третьего — какой ситуація
в А.Яценюк
будет
главная Україні
А.Садовий
парламентская коалиция?
Парламентські
О.Тягнибок
http://www.mk.ru/politics/ вибори
О.Ляшко
2014/10/28/porshenko-iА.Геращенко
yacenyuk-ishhut-tretegoА.Аваков
kakoy-budet-glavnayaЮ.Луценко
parlamentskayakoaliciya.html
Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Нейтрально/
негативно

Негативно

Нейтрально
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Люстрация на Украине:
чиновникам
предлагают
«смыть позор кровью»
Под скандальный закон
попадет
миллион
украинцев
http://www.mk.ru/politics/
2014/10/15/lyustraciya-naukraine-chinovnikampredlagayut-smyt-pozorkrovyu.html
Путин и Порошенко
встретятся
в
Милане
http://www.mk.ru/politics/20
14/10/15/putin-i-poroshenkovstretyatsya-v-milane-naobshhem-zavtrakemirovykh-liderov.html
Кто согреет Порошенко
Россия спасла Украину и
Евросоюз от
«газовой
голодовки»
ближайшей
зимой. На встрече в
Милане Владимир Путин
согласился
продавать
Киеву голубое топливо по
цене в $385 за тысячу
кубометров.
Впрочем,
точка в этом конфликте
еще не поставлена.
http://www.mk.ru/politics/
2014/10/19/kto-sogreetporoshenko.html

Політична
ситуація
Україні
Люстрація

П.Порошенко
в А.Яценюк
В.Гелетей
П.Петренко
Наливайченко

Негативно

П.Порошенко

Нейтрально

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи
Д.Фірташ

Нейтрально/
Негативно

Переговори щодо
української кризи

Газова війна
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Новороссия не оставила
Порошенко выборы
Через неделю на Украине
пройдут
парламентские
выборы. А через две в
Донбассе
—
выборы
руководящих органов ДНР.
Петру Порошенко, судя по
всему,
очень
хочется,
чтобы
украинский
электорат на финишном
этапе
предвыборной
кампании в стране был
уверен — ситуация под
контролем.
Президентмиротворец сможет «не
мытьем, так катаньем»
вернуть
отколовшуюся
Новороссию
в
общее
стойло.
http://www.mk.ru/politics/
2014/10/19/novorossiya-neostavila-poroshenkovybory.html
Для
Ахметова
зима
страшней войны
Почему-то
принято
считать, что в результате
войны на Донбассе от
бизнеса Рината Ахметова
мало что осталось. И что
этот совсем недавно самый
богатый и влиятельный

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Негативно
в

Війна на Сході Р.Ахметов
Ю.Зюков
України
Бізнес Ахметова
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человек Украины сидит на
киевской даче и горько
плачет у разбитого корыта.
В
этой
конструкции
правдиво только то, что
Ахметов сейчас находится
в Киеве.
http://www.mk.ru/politics/
2014/10/19/dlya-akhmetovazima-strashney-voyny.html
Саммит глав государств
СНГ в Минске неожиданно
превратился в публичную
порку Петра Порошенко.
Лидеры
содружества
осудили его отсутствие на
ежегодной
встрече.
Центральной
темой
саммита стал конфликт на
Донбассе.
http://www.mk.ru/politics/
2014/10/10/na-sammite-vminske-putin-vstupil-vrezkiy-konflikt-sprezidentom-moldovy.html
Нуланд сообщила, что
смягчение санкций для
России
связано
с
освобождением
летчицы
Савченко
Представитель Госдепа
привезла Киеву тягачи и
бинокли

Війна на
України

Сході П.Порошенко
М.Єжиль

Негативно

СНД

Санкціїї Заходу
Гуманітарна
військова
допомога

П.Порошенко
П.Клімкін
і Н.Савченко
Ю.Тимошенко

Негативно
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http://www.mk.ru/politics/
2014/10/08/nulandsoobshhila-chtosmyagchenie-sankciy-dlyarossii-svyazano-sosvobozhdeniem-letchicysavchenko.html
Киев отдал России долги,
но не за газ
Украина расплатилась по
евробондам, но российское
топливо все равно не
получит
http://www.mk.ru/economi
cs/2014/10/05/kiev-otdalrossii-dolgi-no-ne-zagaz.html
«Небесная
сотня»
пришла за командиром
«Беркута»
В Киеве новый скандал:
исчез
командир
роты
специального назначения
подразделения
МВД
«Беркут»
Дмитрий
Садовник,
которого
украинская
прокуратура
обвиняет в убийстве 39
участников Майдана зимой
этого года на улице
Институтской.
http://www.mk.ru/politics/
2014/10/05/nebesnaya-

Газова війна

Політична
ситуація
Україні
Самосуд

А.Яценюк

Нейтрально/
Негативно

Д.Садовник
в В.Крашевський
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РБК daily
9
матеріалів

sotnya-prishla-zakomandirom-berkuta.html
Рада для президента
26 октября на Украине
пройдут
досрочные
парламентские
выборы.
Наибольшее число мест
должна
получить
пропрезидентская партия,
но от того, кто сформирует
с ней коалицию, зависит
степень
свободы
в
политических
маневрах
Петра Порошенко.
http://www.rbcdaily.ru/poli
tics/562949992711161
Беженцы на учете
Украина
запустила
единую
систему
постановки
на
учет
жителей
Крыма
и
Донбасса, бежавших в
другие регионы страны. По
оценке ООН, свои дома
покинули, но остались на
Украине, вдвое меньше,
чем уехали в Россию, – 425
тыс. человек. Реальные
цифры
могут
быть
значительно выше.
http://www.rbcdaily.ru/poli
tics/562949992742349
Как
изменится

П.Порошенко
в А.Яценюк
О.Турчинов
А.Аваков
Ю.Луценко
Ю.Тимошенко
О.Ляшко
С.Тігіпко
А.Садовий
А.Гриценко
В.Гройсман
В.Карасьов
Є.Магда

Нейтрально

Біженці з України

А.Яценюк

Нейтрально

Політична

П.Порошенко

Нейтрально

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори
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Верховная рада после
выборов
По итогам выборов в
Верховную
раду
по
партспискам
лидер
предвыборных рейтингов
«Блок Петра Порошенко»
уступает
«Народному
фронту»
Арсения
Яценюка, который провел
более яркую кампанию.
http://www.rbcdaily.ru/poli
tics/562949992782667
Коалиционное
правительство
будет
придерживаться
плана
милитаризации страны
Блок Петра Порошенко
вступил в коалиционные
переговоры с «Народным
фронтом»
Арсения
Яценюка. В коалицию
зовут и «Самопомощь»
Андрея Садового.
http://www.rbcdaily.ru/poli
tics/562949992792698
Беспорядки в Киеве не
позволили Раде запретить
коммунистическую
идеологию
Петр Порошенко перенес
празднование
Дня
защитника на 14 октября –

ситуація
Україні
Парламентські
вибори

в А.Яценюк
Ю.Луценко
О.Ляшко
А.Садовий
Ю.Тимошенко
А.Аваков
Ю.Бойко

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в А.Яценюк
А.Садовий
О.Ляшко
Ю.Тимошенко
В.Кириленко
А.Геращенко
А.Аваков
Ю.Луценко

Нейтрально

Політична
ситуація
Україні

П.Порошенко
в О.Тягнибок
О.Турчинов
Д.Ярош

Нейтрально/
Негативно
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день церковного праздника
и основания украинской
повстанческой армии.
http://www.rbcdaily.ru/poli
tics/562949992650067
Скидка на долг
По итогам переговоров
на высшем уровне в
Милане
президент
Владимир Путин заявил,
что
Россия
готова
пересчитать газовый долг
Украины со скидкой по
цене топлива в $100 – c
$5,3 млрд до $4,5 млрд. Но
поставки
возобновятся
только после того, как
Киев начнет платить за уже
поставленный газ, а долг –
даже с учетом скидки –
Украина по-прежнему не
признает.
http://www.rbcdaily.ru/ind
ustry/562949992699348
Реверсный удар: как
Украина
научилась
обходиться
без
российского газа
Украина
уже
почти
четыре месяца живет без
российского
газа:
на
помощь соседней стране
пришли
крупнейшие

Переговори щодо П.Порошенко
української кризи
Газова війна

Нейтрально

Газова війна

Нейтрально
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Комсомольска
я правда
4
матеріали

энергокомпании Европы.
http://www.rbcdaily.ru/ind
ustry/562949992598117
Россия отводит 17,6 тыс.
военных с учений в
Ростовской
области
в
места
постоянной
дислокации.
В
Думе
называют
этот
шаг
«сигналом Киеву и США»
о мирных намерениях
российского руководства.
С октября на интернетсайтах
сторонников
Новороссии
стало
обсуждаться сокращение
военной
помощи,
поступающей из России
http://www.rbcdaily.ru/poli
tics/562949992625168
Немецкий конвой: первая
гуманитарная миссия из
Германии отправится в
Донбасс
http://www.rbcdaily.ru/poli
tics/562949992552591
Люстрации
наносят
ответный удар
Госслужащие уже нашли
противоядие
против
громкой украинской акции
Чиновники, которым в
вину ставят работу при

Війна на
України

Сході І.Стрєлков

Нейтрально

«Російський слід»
української кризи
Відвід російського
війська

Гуманітарна
військова
допомога

і А.Пургін
О.Царьов

Нейтрально/
Негативно

Політична
ситуація
Україні
Люстрація

Б.Захаров
в В.Долгополов

Нейтрально/
Негативно
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Януковиче, нашли способ
защиты. Они потянутся в
суды, чтобы добраться до
главной
цели
Европейского суда по
правам человека.
http://www.kp.ru/daily/262
97/3175359/
Самое страшное в Киеве,
когда
солдаты
возвращаются с фронта
Спецкор «Комсомолки»
Владимир
Ворсобин
побывал
в
столице
Украины
накануне
выборов в Верховную раду
и... не узнал этот город
http://spb.kp.ru/daily/2629
9/3177127/
Из Украины в Россию
контрабандой
завозятся
тонны
запретной
импортной продукции
http://msk.kp.ru/daily/2629
9/3177595/
Сергей Лавров: «России
будет с кем разговаривать
в Верховной раде»
Глава МИД считает, что
результаты
голосования
нарушили
планы
ультранационалистических
группировок

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

Негативно
в

Негативно

Міжнародні
санкції

Політична
ситуація
Україні
Парламентські
вибори

П.Порошенко
в О.Ляшко
О.Тягнибок

Нейтрально/
Негативно
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«Аргументы и
факты»
1
матеріал

Москва считает, что
парламентские выборы на
Украине состоялись и
готова
признать
их
результаты.
http://msk.kp.ru/daily/2630
0.5/3178448/
Геноцид - дело тонкое
Следственный комитет
России возбудил уголовное
дело
о
геноциде
русскоговорящего
населения на Украине.
Обвиняемые - министр
обороны Валерий Гелетей,
начальник
Генштаба
Виктор Муженко и другие
лица
http://www.aif.ru/euromaid
an/opinion/1354171

Війна на Сході
України
Звинувачення на
адресу України

П.Порошенко
А.Аваков
В.Гелетей
В.Муженко

Негативно
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