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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Президент України Петро Порошенко визнав, що повернути Донбас під
контроль Києва військовим шляхом неможливо. Про це він повідомив в
інтерв’ю „Бі-бі-сі”.
Порошенко: на Донбассе идет война с Россией = [Порошенко: на
Донбасі йде війна з Росією] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/poroshenkona-donbasse-idet-vojna-s-rossiej/). – Рига, 2015. – 21.05.
***
Зона бойових дій на Донбасі розширюється, заявив спікер адміністрації
президента України з питань спецоперації Олександр Мотузяник. Він
зазначив, що епіцентром протистояння між ЗСУ та антиурядовими
збройними формуваннями як і раніше залишаються два населених пункти
Донецької області – Донецьк і Горлівка. Загострення боїв спостерігається
також у селищі Широкіно, розташованому на підступах до міста-порту
Маріуполь.
Зона боевых действий на востоке Украины расширяется – Киев =
[Зона бойових дій на сході України розширюється – Київ] // Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0522/c31519-8896135.html). –
Пекин, 2015. – 22.05.
***
Губернатор Луганської області Геннадій Москаль заявив про ескалацію
ситуації. Він зазначив, що сили ЛНР і ДНР, цілячись по позиціях українських
військових, потрапили в магістральний водопровід. Київ відмовився його
відновлювати. Без води з понеділка залишилася приблизно четверта частина
території Луганської області.
Ивженко, Татьяна,собственный корреспондент „НГ” в Украине
Донбасс на пороге гуманитарной катастрофы : Киев применяет новую
тактику в операции на востоке Украины = [Донбас на порозі
гуманітарної катастрофи. Київ застосовує нову тактику в операції на
сході
України]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-05-26/1_donbass.html). – М., 2015. – 26.05.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В
УКРАЇНІ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом
Франції Франсуа Олландом у Берліні відзначила просування в реалізації
Мінських домовленостей. За словами німецького канцлера, на сьогодні
можна говорити про невеликі успіхи на шляху до врегулювання конфлікту на
сході України. У свою чергу Ф. Олланд заявив, що заклики Парижа та
Берліна виконувати Мінські домовленості стосуються і Москви, і Києва.
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París y Berlín exigen a Rusia y Ucrania a cumplir acuerdos de Minsk =
[Париж і Берлін вимагають від Росії та України виконання Мінських
угод] // El Universal (http://www.eluniversal.com/internacional/150519/paris-yberlin-exigen-a-rusia-y-ucrania-a-cumplir-acuerdos-de-minsk). –
Caracas,
2015. – 19.05.
***
Уряд Казахстану формує новий пакет гуманітарної допомоги Україні.
Про це в Астані повідомила прес-служба МЗС. 10 січня в місті
Сєверодонецьк українській стороні була передана казахстанська гуманітарна
допомога у вигляді продуктів харчування на 70 млн тенге. По лінії
Міжнародного Комітету Червоного Хреста на гуманітарні потреби південносхідного регіону України Казахстаном були спрямовані фінансові кошти у
розмірі 30 тис. доларів США. Крім того, 21 жовтня 2014 Казахстан
перерахував добровільний внесок в 40 тис. доларів на підтримку спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ, вказується у повідомленні.
Казахстан формирует новый пакет гуманитарной помощи
Украине = [Казахстан формує новий пакет гуманітарної допомоги
Україні]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0521/c31519-8895383.html). –
Пекин,
2015. – 21.05.
***
У телефонній розмові з Петром Порошенко прем’єр-міністр Канади
Харпер пообіцяв неперервну допомогу Україні у її протистоянні с Росією, що
триває вже більше року. Нагадаємо, що Канада є однією із західних країн, які
ввели економічні санкції проти Росії за її вторгнення до України.
Harper pledges Canada’s continued support to Ukraine in phone call with
Ukraine’s president = [В телефонній розмові з українським президентом
Харпер пообіцяв постійну підтримку Канади Україні] / Canadian Press //
The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/politics/harperpledges-canadas-continued-support-to-ukraine-in-phone-call-with-ukrainespresident/article24539383/). – Toronto, 2015. – 21.05.
***
Міжнародна група Amnesty International в своїй доповіді заявляє про
факти військових злочинів над військовополоненими з обох сторін конфлікту
на сході України. Так, в заяві йдеться про сильні побої, катування
електричним струмом, напади з ножами тощо.
Amnesty Says Torture Of Ukraine War Prisoners Is Rife = [Міжнародна
організація звітує про присутність тортур військовополонених в Україні]
/
Associated
Press
//
The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1365846-amnesty-says-torture-of-ukrainewar-prisoners-is-rife/). – New York, 2015. – 22.05.
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***
Американські парламентарі заявляють про підтверджені факти
використання Росією мобільних крематоріїв для приховання своєї участі у
війні на сході України.
Ernst, Douglas Russia using mobile crematoriums to hide dead troops in
Ukraine, U.S. lawmakers say = [Американські законодавці стверджують,
що Росія використовує мобільні крематорії, щоб приховати смерті
військовослужбовців в Україні] / D. Ernst // The Washington Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/may/26/russia-using-mobilecrematoriums-hide-dead-soldier/). – Washington, 2015. – 26.05.
***
Військовослужбовці США не будуть задіяні в бойових діях на території
України, заявив на брифінгу прес-секретар президента США Джош
Ернест.На даний час США надає допомогу армії України поставками
військового спорядження, американські десантники проводять навчання
бійців Національної гвардії.
США отказались идти в бой за Украину = [США відмовилися йти в
бій за Україну] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ssha-otkazalis-idti-v-boj-zaukrainu/). – Рига, 2015. – 27.05.

ТОЧКА ЗОРУ
Українська льотчиця Надія Савченко розповіла про своє голодування у
московській в’язниці. У своєму звернені вона зауважила, що російські
в’язниці не гірші ніж „тризіркові готелі”, а щоденне життя майже не
відрізняється від армії. На запитання, що вона найбільше хотіла б отримати в
подарунок на день народження, Надія відповіла: „Свободу, адже це
найцінніше та найважливіше, що є у людини”.
Oliphant, Roland I am not afraid of death, says female Ukrainian pilot
held in Moscow jail : The MP who has been imprisoned for nearly 11 months
says freedom is the most = [Я не боюсь смерті, – говорить українська
льотчиця, яка перебуває в московській в’язниці. Депутатка, яку
утримують у в’язниці протягом 11 місяців, говорить, що свобода – це
найцінніше, що може бути] / R. Oliphant // The Telergaph
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
europe/ukraine/11609075/I-am-not-afraid-of-death-says-female-Ukrainianpilot-held-in-Moscow-jail.html). – London, 2015. – 15.05.
***
Приймаючи участь у Каннському кінофестивалі, Жерар Депард’є
висловив свою думку з приводу ситуації в Україні. Він сказав, що виступає
проти війни, проти загибелі людей, але з іншого боку актор зауважив своє
добре ставлення до російського президента.
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Shoard, Catherine Gérard Depardieu discusses Russia in Cannes: ’If
Crimea had been American it would have been a different matter’ : The actor
has spoken of his unhappiness over the conflict in Ukraine, as well as about his
love of being fed on set and his respect for Bruce Willis = [Жерар Депард’є
говорив на тему Росії у Каннах: „Якщо б Крим був американським, то
була б інша справа”. Актор говорив про свої страждання стосовно
конфлікту в Україні, про свою любов багато їсти та про його відношення
до
Брюса
Уілліса.]
/
C. Shoard
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/film/2015/may/22/gerard-depardieu-cannesrussia-ukraine). – London, 2015. – 22.05.

ВЕРХОВНА РАДА
Український парламент прийняв рішення про повне призупинення
військової співпраці України та Росії, які раніше були близькими партнерами
у військовій сфері. Відносини між обома країнами припинили мати дружній
характер після анексії Криму та початку військового конфлікту на сході
України.
Leonard, Peter Ukrainian lawmakers suspend military cooperation with
Russia = [Українські законодавці призупинили військову співпрацю з
Росією]
/
P. Leonard
//
The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/
ukraine-lawmakers-suspend-military-cooperation-withrussia/2015/05/21/721bbc8-ff93-11e4-8c77-bf274685e1df_story.html). –
Washington, 2015. – 21.05.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Проект нової Конституції, референдум і проведення на Донбасі виборів
місцевих органів влади в рамках українського законодавства – ті точки, на
які зараз робить опору Київ. Вважається, що це дозволить налагодити діалог і
знайти взаєморозуміння з жителями Донбасу.
Ивженко, Татьяна,Cобственный корреспондент „НГ” в Украине
Донбасс не упоминается в проекте новой Конституции Украины : Киев
собирается предоставить всем регионам право на особый статус =
[Донбас не згадується в проекті нової Конституції України. Київ
збирається надати всім регіонам право на особливий статус] /
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-0525/7_donbass.html). – М., 2015. – 25.05.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Естонка Яніка Мірило пішла з поста радника міністра економічного
розвитку і торгівлі України Айварaса Абромавічюса. Слід зазначити, що 14
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травня пішов зі свого поста заступника міністра економрозвитку України
Олександр Боровик, який відповідав за залучення донорських коштів. Раніше
з Міністерства юстиції України також пішов Джамбул Ебаноідзе.
Украина: даже Ебаноидзе уволился = [Україна: навіть Ебаноідзе
звільнився] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukraina-dazhe-ebanoidzeuvolilsya/). – Рига, 2015. – 20.05.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Президент України Петро Порошенко підписав закони про
декомунізацію і пропаганду комуністичної епохи. Законами забороняється
радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються
архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність
України УПА й інші організації.
Ucrânia proíbe símbolos soviéticos = [Україна заборонила радянську
символіку] // Correio da Manhã (http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/
detalhe/presidente_da_ucrania_promulgou_leis_que_proibem_simbolos_sovietic
os.html). – Lisboa, 2015. – 15.05.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Аналітики і журналісти вже почали задаватися питанням, куди далі
підуть підтримувані Росією ополченці на сході України тепер, коли друга
угода про припинення вогню втратила силу. Зіткнення на передовій в
Широкіно, розташованому в 15 кілометрах від Маріуполя, викликають масу
побоювань, тому що Маріуполь може стати наступною ціллю.
Gzirian, Ruben Ukraine: Where Will the Russian-Backed Rebels Attack
Next? = [Україна: де атакуватимуть ополченці?] / R. Gzirian //
NEWSWEEK (http://www.newsweek.com/ukraine-where-will-russian-backedrebels-attack-next-334741). – London, 2015. – 23.05.
***
Керівник Центру прикладних політичних досліджень „Пента”
Володимир Фесенко зазначив, що позитивно українці сприймають за
минулий рік зменшення ризиків великої війни з Росією, звільнення частини
території Донбасу та відновлення боєздатності армії. Згідно з даними
соцопитування, проведеного Центром Разумкова, Порошенко зберігає
лідируючі позиції у президентському рейтингу. „На сьогодні головна
проблема і Порошенко, і уряду, і влади в цілому – зволікання з реформами, з
боротьбою з корупцією. Якщо Порошенко вирішить цю проблему, у нього
буде політична перспектива„ – вважає Фесенко.
Ивженко, Татьяна, собственный корреспондент „НГ” в Украине С
Порошенко спросят за невыполненные обещания: Президент Украины
намерен отчитаться перед обществом за первый год работы = [З
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Порошенко спитають за невиконані обіцянки. Президент України має
намір відзвітувати перед суспільством за перший рік роботи] /
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-0527/1_poroshenko.html). – М., 2015. – 27.05.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Сполучені Штати схвально відгукнулися щодо зобов’язання
українського уряду гуманно поводитися із захопленими у полон на Донбасі
двома російськими військовослужбовцями. Помічниця державного секретаря
Вікторія Нуланд окремо згадала про російських військових. На підсумковій
прес-конференції Нуланд говорила майже виключно про досягнення миру в
Україні через запровадження Мінських угод. Помічниця держсекретаря
США сказала про те, що зараз найважливіше: „Принципова позиція США
полягає у тому, що усі сторони конфлікту повинні говорити про повне
припинення вогню, повне відведення військового спорядження і це включає
військову підтримку, яку Російська Федерація надає сепаратистам на сході
України”.
EEUU denuncia que Rusia sigue suministrando armas a separatistas en
Ucrania = [США стверджують, що Росія продовжує постачати зброю
сепаратистам в Україні] // El Universal (http://www.eluniversal.com/
internacional/150518/eeuu-denuncia-que-rusia-sigue-suministrando-armas-aseparatistas-en-uc). – Caracas, 2015. – 18.05.
***
Головною темою зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з главою МЗС
Сербії та діючим головою ОБСЄ Івіца Дачич в Белграді стали Мінські
домовленості та їх дотримання Києвом. Сергій Лавров у розмові з Івіца
Дачичем попросив Сербію вплинути на керівництво України стосовно
виконання Мінських угод, в яких прописані не тільки деталі відводу
озброєнь, але й конституційна реформа з метою надання Донбасу особливого
статусу.
Байкова, Татьяна Лавров и Дачич обсудили Минские
договоренности и „Турецкий поток” / Т. Байкова // Известия
(http://izvestia.ru/news/586578#ixzz3aUEWmvvE). – М., 2015. – 18.05.
***
На думку генсека Ради Європи Турбьорна Ягланда, ключова теза
резолюцій комітету міністрів Ради Європи залишається незмінною: Москва –
головний винуватець української кризи і за це має бути покарана.
Тарасенко, Павел Европе нашлось подходящее вместе / П. Тарасенко
// КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2729613). – М., 2015. –
20.05. – № 86.
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***
Ситуація навколо української кризи в останні тижні відзначена
активними
прямими
російсько-американськими
дипломатичними
контактами. До цих пір Вашингтон утримувався від прямого діалогу з Росією
з приводу України, а також не брав участі у форматі врегулювання кризи, в
якій домінували європейці.
Арутюнов, Давид Геополитический размен? = [Геополітичний
розмін?] / Д. Арутюнов // Голос Армении (http://www.golosarmenii.am/
article/28748/geopoliticheskij-razmen). – Ереван, 2015. – 21.05.
***
Виступаючи в Бундестазі, Меркель раптом стала по-німецьки вкрай
жорсткою. Вона гранично відверто дала зрозуміти, що у Порошенка і
компанії „перспективи європейського майбутнього” вкрай туманні. Про
вступ до ЄС мова поки взагалі не йде. Більше того, Меркель заявила, що
неможливим є навіть полегшення візового режиму ні для України, ні для
Грузії, ні для Молдови.
Воробьев, Владислав Меркель обрубила на корню мечту Порошенко /
В. Воробьев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/05/21/merkelsite.html). – М., 2015. – 21.05.
***
Рада Федерації за підсумками „урядової години”, на якому виступив
глава МЗС РФ Сергій Лавров, прийняла постанову, що містить рекомендації
щодо ситуації в Україні, Афганістані та Близькому Сході. „МЗС Росії
необхідно проводити послідовну політику щодо врегулювання конфліктних
ситуацій, в тому числі здійснювати активне сприяння політичному
врегулюванню конфлікту на південному сході України на основі
неухильного виконання всіх положень мінських домовленостей”, –
зазначається в постанові Ради Федерації.
Совфед по итогам „правительственного часа” с участием
С.Лаврова подготовил рекомендации в отношении ситуации в Украине,
Афганистане и Среднем Востоке = [Радфед за підсумками „урядової
години” за участю С.Лаврова підготував рекомендації щодо ситуації в
Україні, Афганістані та Середньому Сході] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/
0521/c31519-8895390.html). – Пекин, 2015. – 21.05.
***
Підійшов до кінця черговий, Ризький саміт Східного партнерства.
Очевидно, що скромні результати в першу чергу пов’язані зі складними
процесами в зоні країн-учасниць програми. У першу чергу мова про Україну,
де триває серйозне протистояння між центром і регіонами, а Мінський
мирний процес і діалог між Заходом і Москвою йдуть з великими
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пробуксовками. Зрозуміло, що в цих умовах важливе завдання – не підливати
масла у вогонь протистояння, а тому заходи в Ризі проходили під негласним
девізом „Стриманість і обережність”.
Маргарян, Рубен Осторожная Рига = [Обережна Рига] / Р. Маргарян
// Голос Армении (http://www.golosarmenii.am/article/28813/ostorozhnayariga). – Ереван, 2015. – 25.05.
***
„Україна повинна була з самого початку розуміти, що Лукашенко буде
шукати винятково власну вигоду. Надії Києва на те, що Білорусь буде якось
відстоювати українські інтереси, були ілюзією і помилкою”, – вважає
політолог Павло Усов. „Наївно було чекати від Мінська, що військовополітичний союзник Росії підпишеться під словами про незаконну анексії
Криму”, – солідарний з ним політичний оглядач Артем Шрайбман.
Ходасевич, Антон, cобственный корреспондент „НГ” в Белоруссии
Лукашенко добавил перца в Рижский бальзам: Президент Белоруссии
объяснил, почему Минск не поддержал Киев на саммите „Восточного
партнерства” = [Лукашенко додав перцю в Ризький бальзам. Президент
Білорусії пояснив, чому Мінськ не підтримав Київ на саміті „Східного
партнерства”]
/
А. Ходасевич
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-05-25/7_belorussia.html). – М., 2015. – 25.05.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
„Дійте відважно і мудро. Не бійтеся Росії”, – закликав прем’єр-міністр
України Яценюк, звертаючись в інтерв’ю The Financial Times до лідерів
Євросоюзу, які беруть участь у саміті Східного партнерства в Ризі. „Це Росія
повинна боятися вас, всіх нас. Не бійтеся слова „розширення”.
Buckley, Neil Ukraine’s Arseniy Yatseniuk urges EU leaders not to fear
Russia = [Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України, закликав лідерів ЄС
не
боятися
Росії]
/
N. Buckley
//
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/9c7bcbf6-ffd5-11e4-bc30-00144feabdc0.html#ixzz3b9
QerCk4). – London, 2015. – 21.05.
***
Журналісти відзначають серйозний розкол в ЄС з питання розширення.
„Деякі країни на сході, в тому числі Польща і держави Балтії, виступають за
це. Інші, включаючи могутні західні країни ЄС, давно відкидають цю
перспективу”, – пише видання. Україна, Грузія і Молдова наполягали, щоб у
заключних ремарках саміту прозвучали фрази, які дозволили б їм сказати
своїм громадянам, що важкі реформи в кінцевому підсумку могли б привести
їх у європейський клуб, відзначають автори статті. Україна і Грузія також
сподівалися на чіткий сигнал про те, що лідери ЄС схвалять їх заявки на
безвізовий в’їзд до країн союзу. Проте, „Східне партнерство – це не
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інструмент розширення ЄС, а інструмент зближення з ЄС”, – заявила канцлер
Німеччини Ангела Меркель перед початком саміту.
Kaža, Juris Offers Eastern Neighbors Solidarity at Summit, but Little
Else: Leaders decry Russia’s ’bullying tactics’ but steer clear of encouraging EU
membership hopes = [ЄС пропонує на саміті східним сусідам солідарність,
але не більше того. Лідери засуджують „тактику залякування” Росії, але
не дають надії на членство в ЄС] / J. Kaža, L. Norman // The Wall Street
Journal
(http://www.wsj.com/articles/ukraine-president-urges-eu-to-keeppossibility-of-membership-open-1432220209). – New York, 2015. – 21.05.
***
Напередодні саміту Східного партнерства президент України Петро
Порошенко зустрівся в Києві зі своїм словацьким колегою Андрієм Киська,
щоб обговорити перспективи євроінтеграції України. Глава української
держави висловив сподівання, що на саміті Україна отримає підтвердження
своїх євроінтеграційних прагнень і чіткий сигнал про реальність скасування
віз для українців. А. Киська, зі свого боку, висловив сподівання, що питання
введення безвізового режиму для України буде вирішено якомога швидше.
Крім того, він заявив, що Словаччина підтримує розширення Євросоюзу за
рахунок приєднання до нього України.
Украина надеется на поддержку ЕС ее евроинтеграционных
интересов = [Україна сподівається на підтримку ЄС її євроінтеграційних
інтересів] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0521/c31
519-8895432.html). – Пекин, 2015. – 21.05.

НАТО
Україна може розмістити на своїй території елементи системи
протиракетної оборони. Про це в інтерв’ю, опублікованому на сайті Ради
національної безпеки і оборони України, заявив глава цього відомства
Олександр Турчинов. Він пояснив, що офіційний Київ може піти на такий
крок через стурбованість діями, розпочатими Москвою на території Криму.
Зокрема, за даними української сторони, Росія розгортає на півострові
додаткові наступальні системи озброєнь, а також веде активну роботу з
розміщення ядерної зброї та способів доставки ядерних зарядів.
Украина может развернуть на своей территории систему ПРО –
глава СНБО = [Україна може розгорнути на своїй території систему
ПРО – глава РНБО] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/
0521/c31519-8895415.html). – Пекин, 2015. – 21.05.
***
Країни НАТО фактично відмовилися розміщувати на Україні будь-які
елементи протиракетної оборони. Коментуючи відповідні заяви секретаря
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РНБО України Турчинова, в Брюсселі нагадали, що система ПРО покликана
захищати лише членів альянсу (яким Україна не є).
НАТО поставило Украину на место = [НАТО поставило Україну на
місце] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/nato-postavilo-ukrainu-na-mesto/). –
Рига, 2015. – 21.05.
***
Верховна Рада України вчора денонсувала п’ять угод із РФ про
співробітництво у військовій сфері. Чому голосування відбулося саме зараз,
хоча Київ з березня 2014-го заявляє про агресію, депутати не говорили. Не
виключено, що рішення пов’язане з підготовкою до підписання Україною
відповідних угод про співпрацю з НАТО. У Києві вже відкрито говорять про
намір у новій Стратегії національної безпеки відновити курс на членство в
НАТО.
Ивженко, Татьяна, собственный корреспондент „НГ” в Украине
Киев ищет новый путь в НАТО : Денонсировав соглашения о военном
сотрудничестве с Россией, Украина может заключить их с альянсом =
[Київ шукає новий шлях в НАТО. Денонсувавши угоди про військову
співпрацю з Росією, Україна може укласти їх з альянсом] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-05-22/1_kiev.html). – М.,
2015. – 22.05.
***
У Києві пропонують перетворити Одесу на базу американських
військово-морських сил. Про це заявив екс-депутат Верховної ради Віктор
Уколов. На думку Уколова, реалізація проекту можлива навіть у разі
приєднання до НАТО.
Одесса может стать базой ВМС США = [Одеса може стати базою
ВМС США] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/odessa-mozhet-stat-bazoj-vmsssha/). – Рига, 2015. – 22.05.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Як вважає російський політолог Сергій Марков, у глави
Держдепартаменту США і президента Росії, переговори яких за участю
міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова пройшли у вівторок в Сочі,
немає шансів реально домовитися по „українському питанню”, адже „США
вимагають передати контроль Києву над кордоном до всеосяжної
конституційної реформи – але, якщо це зробити, Київ приступить до
військової операції по придушенню Донбасу замість будь-яких мирних
переговорів”.
Путин и Керри о войне и мире: В ходе встречи президента России
Владимира Путина с госсекретарем США Джоном Керри 12 мая в
сочинской резиденции “Бочаров ручей” речь шла в основном об Украине =
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[Путін і Керрі про війну і мир. У ході зустрічі президента Росії
Володимира Путіна з держсекретарем США Джоном Керрі 12 травня в
сочинській резиденції „Бочаров ручей” мова йшла в основному про
Україну] // Вечерний Бишкек (http://members.vb.kg/2015/05/15/planet/1_print.
html). – Бишкек, 2015. – 15.05. – №55.
***
Поранених російських солдат, яких полонили біля міста Щастя,
перевезли до Києва. Попереду їх чекає кілька днів у лікарні, а потім – лава
підсудних. Їм інкримінують тероризм. Слідчі кажуть – мають достатньо
доказів, які свідчать про належність бійців до лав російської армії. Офіційна
Москва продовжує заявляти – російських військових на Донбасі немає.
Мовляв, затримані таки мають військову підготовку. Але зараз не служать.
Russian troops captured in Ukraine transferred to capital = [Російських
військових, затриманих в Україні, переправили в столицю] // The Hindu
(http://www.thehindu.com/news/international/russian-troops-captured-inukraine-transferred-to-capital/article7219430.ece). – Chennai, 2015. – 18.05.
***
У Кремля з’явились додаткові проблеми з поясненням того, як двоє
російських солдат потрапили до України та були захоплені в полон ВСУ.
Якщо їх громадянство буде доведене, це будуть перші захоплені в полон
російські військові на Донбасі.
Hoyle, Ben Russians captured in Ukraine will face terrorism charges =
[Росіянам, взятим в полон в Україні, пред’явлене звинувачення в
тероризмі] / B. Hoyle // The Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/
europe/article4444158.ece). – London, 2015. – 19.05.
***
Верховна Рада України підтримала законопроекти уряду України, що
передбачають надання йому права вводити мораторій на виплати за боргами
перед зовнішніми комерційними кредиторами для захисту національних
інтересів. Як випливає із законопроекту, до зобов’язань, за якими може бути
введений мораторій, відноситься і російський кредит в обсязі 3 млрд. дол.
Едовина, Татьяна Не верь, не бойся, не плати / Т. Едовина //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2729751). – М., 2015. – 20.05. –
№ 86.
***
МЗС України висловило Москві офіційний протест проти участі
російських військовослужбовців у збройному конфлікті на Донбасі. Про це
на проведеному в Києві брифінгу повідомив посол з особливих доручень
МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, приводом до відправки ноти протесту
стало затримання двох російських військовослужбовців поблизу м. Щастя.
14

Киев выразил Москве протест из-за участия российских военных в
вооруженном конфликте в Донбассе = [Київ висловив Москві протест
через участь російських військових у збройному конфлікті на Донбасі] //
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0520/c315198894825.html). – Пекин, 2015. – 20.05.
***
Служба безпеки України звинуватила лідера мотоклубу „Нічні вовки”
Олександра Залдостанова у фінансуванні тероризму. Відзначається, що гроші
переводилися в готівку через рахунки, відкриті на членів байкерського клубу
„Нічні вовки”. Частина суми перераховувалася на підтримку ополченців на
південному сході України.
СБУ обвинила лидера „Ночных волков” в спонсировании ДНР и ЛНР
// КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2729880). – М., 2015. –
20.05. – № 86.
***
Президент Володимир Путін на нараді з урядом обговорив прийнятий
Верховною Радою України закон, що дозволяє не здійснювати виплати за
кредитами, взятими попереднім керівництвом країни. Президент зазначив,
що угоди про допомогу українській стороні базувалися на європейському
праві, і в разі якщо загальний обсяг державної заборгованості перевищує
60%, у Росії є право про вимогу дострокових виплат. Але поки це право не
реалізовано, оскільки про це просили влада України і Міжнародний
валютний фонд, щоб не ускладнювати економічну ситуацію в Україні.
Созаев-Гурьев, Егор Россия готова в суде добиваться возврата
долгов от Украины / Е. Созаев-Гурьев // Российская газета
(http://izvestia.ru/news/586773#ixzz3akzL8EEy). – М., 2015. – 20.05.
***
Журналіст Максим Кононенко – про історію з двома затриманими
росіянами, у якій, на думку журналіста, Міністерство оборони Росії заявило,
що таких військовослужбовців у складі російської армії немає. Керівництво
ЛНР заявило, що затримані – луганські міліціонери, що приїхали з Росії за
покликом серця. Служба безпеки України заявила, що затриманим буде
пред’явлено звинувачення за статтею 258 КК „Терористичний акт”.
Кононенко, Максим Война на продажу / М. Кононенко //
Известия(http://izvestia.ru/news/586803#ixzz3alyEe6cw). – М., 2015. – 21.05.
***
Репортаж кореспондента „Росбалту”, який попрацював як в
контрольованій частині України, так і в самопроголошених ДНР і ЛНР. І там,
і там могли виникнути проблеми, пише автор, тому що, на думку Служби
безпеки України, „Росбалт” є „просепаратістскім і антиукраїнським
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виданням”, а влада ДНР навпроти – вважає це інформагентство
„проукраїнським ЗМІ”.
Ротарь, Игорь Военным и „москалям” можно без очереди =
[Військовим і „москалям” можна без черги] / И. Ротарь // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/05/21/1400524.html). – С.Пб., 2015. –
21.05.
***
Всього вздовж кордону, частина з якої з українського боку знаходиться
під контролем ополчення, зведено понад 40 кілометрів загороджень і прорито
близько 100 кілометрів ровів. „Інженерне зміцнення державного кордону
проводиться для забезпечення стабільності Донського краю, а також
припинення незаконного обігу зброї”, – пояснили в прикордонуправлінні
ФСБ РФ. Через конфлікт на Донбасі влада в Києві, за заявою Державної
прикордонної служби України, не контролює 409 кілометрів кордону з
Росією.
Российская граница с Донбассом укреплена с помощью рвов и
заграждений = [Російський кордон з Донбасом укріплена за допомогою
ровів і загороджень] // Независимая газета (http://www.ng.ru/news/5045
33.html). – М., 2015. – 26.05.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Саудівська компанія Taqnia Aeronautics підписала Угоду з
підприємством „Антонов” про розробку і виробництво легкого
транспортного літака (Ан-132) в Саудівській Аравії. „Антонов” продав
Саудівській Аравії право на виробництво свого літака Ан-132.
Украина продала интеллектуальные права на Ан−132 = [Україна
продала інтелектуальні права на Ан-132] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/ukraina-prodala-intellektualnye-prava-na-an%E2%88%921
32/). – Рига, 2015. – 18.05.
***
На саміті Східного партнерства, що проходив у Ризі, Україні надали
кредит у сумі 2 млрд дол. Ця угода вимагає від України проведення низки
реформ у боротьбі з корупцією. Загалом на саміті ЄС пообіцяв виділити
200 млн євро протягом наступного десятиліття на підтримку малого та
середнього бізнесу в Україні, Грузії та Молдові.
EU‚ Ukraine sign $2 billion loan deal at Eastern summit = [На саміті
Східного партнерства Україна та ЄС підписали угоду про 2
млрд. дол. кредиту]
/
Associated
Press
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=EU%26sbquo%3B
+Ukraine+sign+%242+billion+loan+deal+at+Eastern+summit&NewsID=45573
5#sthash.5UrVA2SI.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 22.05.
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***
За повідомленням на сайті адміністрації міста Вейнань провінції
Шеньсі, українська авіаційна делегація у складі 17 осіб, у тому числі голова
правління компанії „Ликом” Ігор Пачовський, керівник Державного
космічного агентства України Едуард Кузнєцов, відвідали зону промислового
розвитку в місті Вейнань провінції Шеньсі, де обмінялися думками з
китайськими колегами з питань лінії виробництва літаків Ан-70, Ан-158, Ан124, Ан-74 і Ан-178. Українська делегація відвідала авіаційний парк,
ознайомилася з нинішньою ситуацією і майбутнім планом розвитку парку.
Заступник мера міста Вейнань Тан Дайчжі гаряче вітав українську делегацію
і зазначив, що в Китаї досить великий простір для розвитку авіації, а місто
Вейнань володіє унікальними перевагами. Він сподівається на поглиблення
співпраці з українською стороною, а також на стимулювання прогресу в
китайської авіації завдяки авіаційним пріоритетами України.
Будут ли украинские самолеты производиться в Китае? = [Чи
будуть українські літаки вироблятися в Китаї?] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0526/c31517-8898049.html). –
Пекин,
2015. – 26.05.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Український парламент денонсував угоду між урядами двох країн про
транзит територією України російських військових формувань, які тимчасово
перебувають на території Молдавії (у Придністров’ї). Крім того, денонсовані
та інші угоди, які дозволяли постачати в Придністров’ї військові вантажі, у
тому числі і харчування та обмундирування для військовослужбовців
Оперативної групи російських військ (ОГРВ), а також контингенту
миротворчих сил (МС).
Гамова, Светлана, зав. отделом политики стран ближнего
зарубежья „Независимой газеты” Украина закрыла военный транзит в
Приднестровье: Миротворцев РФ в непризнанной республике
заблокировали со всех сторон = [Україна закрила військовий транзит до
Придністров’я. Миротворців РФ в невизнаній республіці заблокували з
усіх боків ] / С. Гамова // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0522/1_ukraina.html). – М., 2015. – 22.05.

ЕКОНОМІКА
Колектив українського державного підприємства „Південний
машинобудівний завод імені Олександра Макарова” (ЮМЗ, „Південмаш”)
попросив українську владу ліквідувати ракетобудування в країні або вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення підприємства держзамовленням на
ракетну техніку. Про це йдеться у відкритому листі компанії.
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Украинский „Южмаш” просит себя закрыть = [Український
„Південмаш”
просить
себе
закрити]
//
Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/ukrainskij-yuzhmash-prosit-sebya-zakryt/). – Рига, 2015. –
20.05.
***
ЄС надав кредит Україні у розмірі 1,3 млрд фунтів. У свою чергу
Україна має вжити термінові заходи щодо боротьби з корупцією, щоб
заспокоїти Захід, що його кошти не зникнуть, як це було з минулими
кредитами. Також наразі Україна намагається домовитися про зниження в
погашенні 23 млрд дол. кредитів від західних приватних інвесторів.
Armitage, Jim EU aid to Ukraine aims to pressure bondholders : Ukraine
has to take anti-corruption measures to assuage Western fears that money
invested in the country will be salted away = [Допомога ЄС Україні тисне на
власників облігацій. Україна має вжити антикорупційні заходи, щоб
заспокоїти Захід щодо вкладених ним у країну коштів.] / J. Armitage // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/business/news/eu-aid-toukraine-aims-to-pressure-bondholders-10271605.html?origin=internal
Search). – London, 2015. – 23.05.

ПРИВАТИЗАЦІЯ
Уряд України затвердив минулого тижня план приватизації більше 300
активів. У 2015 р. Київ розраховує виручити за них 17 млрд гривень ($ 821
млн.), повідомив прем’єр Арсеній Яценюк. Продаються активи з декількох
секторів: вугільні шахти, електроенергетика, машинобудівні підприємства і т.
д.
Родионов, Кирилл Украина собирается приватизировать активы на
$821 млн: Но найти покупателей в ситуации конфликта будет
непросто, считают эксперты = [Україна збирається приватизувати
активи на $ 821 млн. Але знайти покупців в ситуації конфлікту буде
непросто, вважають експерти] / К. Родионов // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/18/ukraina-sobiraetsyaprivatizirovat-aktivi-na-821-mln). – М., 2015. – 18.05.
***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав американські
компанії активніше брати участь у приватизації енергетичного сектора
країни. Про це голова Кабміну заявив у ході зустрічі зі співголовою групи
дружби з Україною в сенаті США Річардом Дурбіною.
Яценюк призвал американцев скорее приватизировать Украину =
[Яценюк закликав американців швидше приватизувати України] // Вести
сегодня(http://www.ves.lv/yacenyuk-prizval-amerikancev-skoree-privatizirovatukrainu/). – Рига, 2015. – 26.05.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Український клуб аграрного бізнесу виступає за те, щоб створення
вільного ринку сільськогосподарських земель проходило поетапно і почалося
з продажу державних земель. Про це заявив президент клубу Алекс Ліссітса.
„Давайте запускати ринок земель сільгосппризначення держвласності з 1
січня 2016 року шляхом продажу на аукціонах”, – сказав він. Аукціони
повинні проводитися за участю сільських громад і відповідно до чітко
прописаних правил. У той же час президент УКАБ виступив за те, щоб
продаж сільськогосподарських земель, що перебувають у приватній
власності, був відкладений на пізніший термін через дефіцит фінансових
коштів у аграріїв і наявності корупційних схем у цій сфері.
Украинские аграрии выступают за постепенное открытие рынка
сельхозземель = [Українські аграрії виступають за поступове відкриття
ринку сільгоспземель] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/
2015/0527/c31519-8898204.html). – Пекин, 2015. – 27.05.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Минулого тижня Ембер Радд, новий міністр енергетики
Великобританії, схвалила наміри Centrica значно збільшити імпорт газу, що
поставляється „Газпромом”, нагадує в блозі The Financial Times журналіст
Нік Батлер. Тим часом в останні місяці Лондон завзято обстоював жорсткі
санкції щодо Росії. У Німеччині та Франції багато хто вважає санкції
безглуздими. Схоже, тепер Лондон переметнувся на їхній бік, зауважує
автор. На думку Батлера, Centrica нічого поганого не зробила. Але неясно, чи
розуміє британський уряд, яка газова стратегія Росії. Батлер вважає, що у
Москви дві мети – застовпити частку світового ринку для російського газу і
влаштувати так, щоб на Західну Європу газ йшов в обхід України або інших
країн, здатних чинити неприємності. „Газпром” давно хоче продовжити
„Північний потік”, проклавши „нитки” в Нідерланди і Великобританію,
йдеться в статті. Коли всі плановані газопроводи будуть прокладені, дешевий
трубопровідний газ прийде на всі основні європейські ринки. Частка Росії на
ринку збережеться, Україна втратить плату за транзит і буде змушена шукати
кошти для передоплати за газ.
Butler, Nick,запрошений професор і завідувач кафедри Королівського
Інституту політики та Королівського коледжу у Лондоні Another victory
for Putin = [Чергова перемога Путіна] / N. Butler // Financial Times
(http://blogs.ft.com/nick-butler/2015/05/18/another-victory-for-putin/). –
London, 2015. – 18.05.
***
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Україна зацікавлена в імпорті від 1 до 2 млрд куб. м природного газу з
Румунії в 2016 році. Про це заявив президент оператора газотранспортної
системи компанії „Укртрансгаз” Ігор Прокопів. За словами голови
„Укртрансгазу”, метою відкриття румунського напрямку імпорту газу також
є доступ до природного газу з Греції, який туди поставляється через LNGтермінали, але реалізація цього проекту проблематична через позицію
Болгарії. За словами президента „Укртрансгазу”, технічно газ в Україну може
поставлятися через дві існуючі газовимірювальні станції, що знаходяться на
території Румунії, наразі йдуть переговори з румунським оператором.
Ukraine wants to import natural gas from Romania = [Україна хоче
імпортувати
природний
газ
з
Румунії]
//
Nine
O’clock
(http://www.nineoclock.ro/ukraine-wants-to-import-natural-gas-fromromania/). – Bucharest, 2015. – 20.05.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Олександр Александров та Євген Єрофеєв, два російські офіцери
спецназу, були захоплені в полон на території східної України та звинувачені
в тероризмі. На даний момент вони знаходяться на лікуванні в київському
госпіталі. Росія заперечує перебування своїх військ на території України.
Parfitt, Tom Captured ’Russian soldiers’ in Ukraine face terrorism trial :
Kiev says alleged special forces officers came „with guns in their hands against
our citizens” = [Захоплені в Україні „російські солдати” в суді
розглядатимуться як терористи. Київ говорить, що ці офіцери прийшли
„зі зброєю в руках проти наших громадян”] / T. Parfitt // The Telegraph
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11614128/Capture
d-Russian-soldiers-in-Ukraine-face-terrorism-trial.html). – London, 2015. –
18.05.
***
Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив
Стратегію національної безпеки країни, що включає поглиблення військовотехнічного співробітництва з НАТО та ЄС, а також незалежність від Росії у
військово-промисловій сфері. Згідно стратегії, основними напрямами
державної політики у зазначеній сфері є „відновлення територіальної
цілісності в рамках міжнародно-визнаного державного кордону України,
створення ефективного сектора безпеки і оборони та підвищення
обороноздатності країни, в тому числі завдяки поглибленню обороннопромислового та військово-технічного співробітництва з державами-членами
НАТО і ЄС та досягнення повної незалежності від Росії в питаннях
виробництва озброєнь і військової техніки”.
Порошенко утвердил Стратегию национальной безопасности
Украины = [Порошенко затвердив Стратегію національної безпеки
України] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0527/
20

c31519-8898407.html). – Пекин, 2015. – 27.05.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Міністерство оборони України створило службу психологічної
реабілітації бійців АТО. Про це, за даними УНІАН, повідомила в ході
брифінгу в Києві прес-секретар відомства, полковник Вікторія Кушнір.
Украина: с солдатами поработают психологи // Советская
Белоруссия (http://specnaz.sb.by/novosti-spetsnaza/article/ukraina-s-soldatamiporabotayut-psikhologi.html). – Минск, 2015. – 20.05.

СУСПІЛЬСТВО
За результатами репрезентативного опитування дорослого населення
Росії, що проводилося у листопаді 2014 року оглядовим агентством ROMIR в
рамках нового проекту Університету Осло „Російський націоналізм”,
більшість росіян вважають, що Україна як держава в її нинішніх кордонах та
з нинішньою владою є незаконним державним утворенням. Лише 16
відсотків опитаних погодилися з тими кордонами України, які були
закріплені за нею у 1991 році і були визнані і Росією зокрема. 29 відсотків
задовольняються українською територією без Криму (тим самим
підтримуючи анексію півострова Росією), а всі інші респонденти впевнені,
що Україна як держава має бути меншою за територією, ніж вона є зараз. 11
відсотків взагалі висловилися за те, щоб жодна частина України не була
незалежною територією. В цілому, майже 84 відсотки опитаних підтримали
зменшення існуючих українських територій. Росіяни також чітко
висловилися стосовно нинішнього українського керівництва і дали йому
оцінку як нелегітимного.
Alexseev, Mikhail Russians see Ukraine as an illegitimate state = [Росіяни
сприймають Україну як незаконну державу] / M. Alexseev, H. Hale // The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2015/05/20/russians-see-ukraine-as-an-illegitimate-state/). –
Washington, 2015. – 20.05.
***
В статті подається аналіз результатів порівняльного дослідження, що
було проведено за підтримки американського Національного фонду та
Київського інституту соціології. В ході дослідження вибірково було опитано
населення шести українських областей південного сходу на предмет їх
ставлення до Новоросії.
Toal, Gerard What people in southeast Ukraine really think of
Novorossiya = [Що насправді думають люди на південному Сході України
про Новоросію] / G. Toal, J. O’Loughlin // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/05/25/what21

people-in-southeast-ukraine-really-think-of-novorossiya/). –
2015. – 25.05.

Washington,

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Політичні рухи в ЄС, які дотримуються лівих поглядів, мають намір
викупити ряд пам’ятників радянської епохи, що підлягають знесенню на
Україні, повідомляє ТАСС з посиланням на представника організації
„Європейські ліві” Анну Кельманн. Представниця лівих сил також
підкреслила, що активісти спеціальної „Програми захисту” вже приступили
до збору коштів.
„Европейские левые” хотят выкупить у Киева подлежащие
демонтажу советские памятники = [„Європейські ліві” хочуть викупити
у Києва радянські пам’ятники, які підлягають демонтажу ] // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/05/19/evropeiskie-levie-namerenivikupit-u-kieva-podlezhaschie-demontazhu-sovetskie-pamyatniki). – М., 2015. –
19.05.
***
Міська рада Львова прийняла рішення демонтувати „тоталітарні”
символи і здати їх в музей терору. У їх число пропонують включити і
пам’ятник Валентині Терешковій, першій жінці-космонавту.
Украинцев репрессировали, отправляя в космос = [Українців
репресували,
відправляючи
в
космос]
//
Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/ukraincev-repressirovali-otpravlyaya-v-kosmos/). –
Рига,
2015. – 25.05.

РЕЛІГІЯ
В Україні, у дворі вірменської церкви Святого Григорія в Бережанах
(Тернопільська область), відбулося урочисте відкриття та освячення хачкара,
присвяченого 100-річної річниці Геноциду вірмен в Османській імперії.
Хачкар, присвячений 100-річчю Геноциду вірмен, був відкритий також в
Ужгороді.
Хачкары в Бережанах и Ужгороде = [Хачкари в Бережанах та
Ужгороді] // Голос Армении (http://www.golosarmenii.am/article/28631/
xachkary-v-berezhanax-i-uzhgorode). – Ереван, 2015. – 18.05.
***
Невідомі в місті Ковель Волинської області України в ніч на 24 травня
підпалили храм святого великомученика Пантелеймона. За даними
патріархату, сам храм не постраждав, зате було пошкоджено приміщення
недільної школи, розташоване в цоколі споруди. Це не перший інцидент з
підпалом храмів, що знаходяться під патронажем УПЦ МП.
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На Украине подожгли храм Московского патриархата = [На
Україні підпалили храм Московського патріархату] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/na-ukraine-podozhgli-xram-moskovskogo-patriarxata/). –
Рига, 2015. – 26.05.

СПОРТ
Український футбольний клуб Дніпро невдовзі проведе поєдинок із
іспанською Севільєю. Нагадаємо, що ФК Дніпро був змушений проводити
свої матчі далеко від рідного міста, оскільки Дніпропетровськ є наразі
прифронтовим містом, до якого стікаються тисячі біженців зі Сходу; в ньому
також отримують медичну допомогу поранені бійці. Гравці Дніпра
сподіваються, що їхні спортивні досягнення надихнуть військових, які
протистоять сепаратистам на сході України.
Polityuk, Pavel Europa League Final 2015: Dnipro hope to turn spotlight
on football and away from war in Ukraine ahead of Seville clash = [Фінал Ліги
Європи 2015: напередодні зіткнення із Севільєю Дніпро має сподівання
відвернути увагу від війни в Україні до футболу] / P. Polityuk // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/sport/football/european/europaleague-final-2015-dnipro-hope-to-turn-spotlight-on-football-and-away-fromwar-in-ukraine-ahead-of-seville-clash-10277490.html?origin=internalSearch). –
London, 2015. – 26.05.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Виповнюється рік з моменту обрання Петра Порошенка президентом
України. Рік при владі – знакова дата для будь-якого політичного лідера, тим
більше для українського, який прийняв керівництво країною у вкрай
непростий період, що поєднує в собі серйозне загострення відносин з Росією,
збройний конфлікт на Донбасі і важку соціально-економічну кризу. Які ж
підсумки минулого року?
Гущин, Александр, эксперт Российского совета по международным
делам КАРТ-БЛАНШ. Президентский год Порошенко : У лидера Украины
остается все меньше времени = [Карт-бланш. Президентський рік
Порошенко. У лідера України залишається все менше часу] / А. Гущин //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-05-22/3_kartblansh.html). –
М., 2015. – 22.05.

ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В РОСІЇ
Переможець World Press Photo 2015 Сергій Пономарьов представив на
виставці українські події, зокрема, події майдану, операцію в Криму і війну в
Донбасі.
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Иванова, Виктория Украинские солдаты били меня только потому,
что я из России / В. Иванова // Известия (http://izvestia.ru/news/586569). –
М., 2015. – 18.05.
***
У Міністерстві оборони Росії зажадали припинити тортури і звільнити
колишніх військовослужбовців, яких Служба безпеки України затримала в
Луганській області.
Россия потребовала освободить захваченных СБУ бывших военных
= [Росія зажадала звільнити захоплених СБУ колишніх військових] //
Вести сегодня (http://www.ves.lv/rossiya-potrebovala-osvobodit-zaxvachennyxsbu-byvshix-voennyx/). – Рига, 2015. – 19.05.
***
Як стверджує заступник командуючого корпусом Міноборони ДНР
Едуард Басурін, росіян захопили не ЗСУ (Збройні сили України), а
грузинський спецназ. Інакше кажучи, в районі Щастя мало місце бойове
зіткнення двох іноземних розвідок.
Одноколенко, Олег, заместитель ответственного редактора НВО
КАРТ-БЛАНШ. Так работает разведка: Конфликт на юго-востоке
Украины давно стал интернациональным = [Карт-бланш. Так працює
розвідка. Конфлікт на південному сході України давно став
інтернаціональним]
/
О. Одноколенко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/armies/2015-05-25/3_kartblansh.html). – М., 2015. – 25.05.

КРИТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АТО
Зараз військові дії в Донбасі переходять в якісно інший стан і
приймають риси маневрено-позиційної війни, де є лінія фронту, бойові
порядки ешелоновані в глибину, операційні лінії і рокади набувають іншого
якісного значення для вирішення питань забезпечення, поповнення,
передислокації військ і маневру. У нових умовах перевага буде на боці
регулярної армії з правильною структурою, грамотними командирами і
бездоганно працюючими штабами і тилом. До початку квітня 2015
українська сторона мала 60-65 тис. чоловік з урахуванням тилових
підрозділів і добровольчих батальйонів. До червня можливе збільшення сил
АТО до 80-85 тис. або навіть до 100 тис..
Шарковский, Александр Война на юго-востоке Украины меняется
качественно : Больше года длится противостояние ополчения Донбасса
и вооруженных сил Незалежной = [Війна на південному сході України
змінюється якісно. Більше року триває протистояння ополчення Донбасу
і збройних сил Незалежної] / А. Шарковский // Независимая газета
(http://nvo.ng.ru/realty/2015-05-22/1_ukraina.html). – М., 2015. – 22.05.
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РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Ситуацію з обстрілами Донбасу з боку України в Кремлі розцінюють як
чергове порушення Києвом мінських домовленостей.
Латухина, Кира Кремле отметили нарушения Киевом Минских
соглашений / К. Латухина // Известия (http://www.rg.ru/2015/05/19/peskovsite.html). – М., 2015. – 19.05.
***
Геннадій Зюганов обурився масовим знесенням пам’ятників Леніну в
Україні і зв’язав антирадянські настрої з русофобією. „Огидна хвиля
вандалізму прокотилася багатьма українськими містами. Першою мішенню
злісних бандерівських молодчиків став засновник радянської держави.
Руйнування пам’ятників В.І. Леніну, символів російської історії та культури
вже неможливо уявити лише як „рух знизу”, бо його відкрито
благословляють представники державних органів”, – пише Зюганов. Лідер
КПРФ робить висновок, що той, хто „воює з радянською історією – відвертий
ворог Росії”.
Кармунин, Олег Мединский пообещал защитить памятники
Ленину / О. Кармунин // Российская газета (http://izvestia.ru/news/586706#
ixzz3al1k9h00). – М., 2015. – 20.05.
***
У Кремлі відбулося спільне засідання президентських рад з
міжнаціональних відносин і з російської мови. Про те, як українці
почуваються в Росії, розповів голова правління організації „Українці Росії”
Богдан Безпалько. За його словами, протягом року після загострення
російсько-українських відносин його організація не фіксувала зростання
українофобії.
Созаев-Гурьев, Егор „Русский язык сформировал Россию как
многонациональную цивилизацию” / Е. Созаев-Гурьев // Российская газета
(http://izvestia.ru/news/586721#ixzz3al2n6k7i). – М., 2015. – 20.05.
***
Голова парламенту так званої Новоросії (союзу невизнаних Донецької і
Луганської республік) Олег Царьов оголосив про припинення діяльності
цього органу заради дотримання мінських домовленостей. Ці заяви
відображають новий погляд Кремля на український конфлікт і, ймовірно,
його готовність до нового обговорення врегулювання кризи. Ймовірно,
Кремлю достатньо і нинішнього рівня нестабільності на Україні, розширення
конфлікту зараз вважається невигідним.
Аптекарь, Павел Донецк и Луганск не смогли создать Новороссию :
Отказ Москвы от громкого пропагандистского проекта должен
продемонстрировать стремление к миру = [Донецьк і Луганськ не змогли
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створити Новоросію. Відмова Москви від гучного пропагандистського
проекту повинна продемонструвати прагнення до миру] / П. Аптекарь //
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/05/21/donetsk-ilugansk-ne-smogli-sozdat-novorossiyu). – М., 2015. – 21.05.
***
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман підписав закон „Про
затвердження Заяви про відступ України від зобов’язань, визначених
Конвенцією про захист прав людини та основних свобод Міжнародним
пактом про громадянські і політичні права та Європейської соціальної
хартії”. Про це повідомляється на офіційному сайті українського парламенту.
Тим самим Рада відмовила жителям Донбасу в основоположних правах і
свободах людини.
Лихоманов, Петр Украина окончательно отказалась признавать
права человека в Донбассе / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/05/25/ukraina-prava-site.html). – М., 2015. – 25.05.
***
Необхідність неухильного виконання всього комплексу заходів з
реалізації Мінських домовленостей від 12 лютого відзначили у телефонній
розмові президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Великобританії
Девід Кемерон. В. Путін під час телефонної розмови „акцентував на
важливості налагодження прямого діалогу між київською владою та
представниками Донбасу, що сприяло б досягненню сталого врегулювання
на південному сході України”. У телефонній розмові було підтверджено
готовність взаємодіяти з британським урядом з метою відновлення
конструктивного співробітництва як з питань двостороннього порядку
денного, так і з міжнародної проблематики.
Руководители РФ и Великобритании отметили необходимость
неукоснительного выполнения всего Комплекса мер по реализации
Минских договоренностей от 12 февраля = [Керівники РФ і
Великобританії відзначили необхідність неухильного виконання всього
Комплексу заходів з реалізації Мінських домовленостей від 12 лютого] //
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0527/c315198898197.html). – Пекин, 2015. – 27.05.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Глава „Офіцерів Росії” Антон Цвєтков вважає, що авторів
антиросійської
доповіді
потрібно
притягнути
до
кримінальної
відповідальності, адже доповідь є невдалою компіляцію з різних чуток і
фейків, запущених в рамках інформаційної війни проти Росії. Антон Цвєтков
вважає, що більшість „джерел інформації – це українські інтернет-ресурси,
про об’єктивність яких говорити навіть не варто”.
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Кочегаров, Павел Генпрокуратура проверит „доклад Немцова” на
клевету / П. Кочегаров // Известия (http://izvestia.ru/news/586484#ixzz3aUFf
fJaC). – М., 2015. – 18.05.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Лідер сепаратистів був убитий разом з іншими бійцями в результаті
обстрілу його машини на сході України, недалеко від Алчевська. Автомобіль
потрапив на бомбу, після чого був ще розстріляний кулеметною чергою.
Separatist commander killed in Ukraine : Leader of rebel Prizrak brigade
Alexey Mozgovoy among those killed in attack in eastern Ukraine = [В Україні
вбито командира сепаратистів. Лідер повстанської бригади „Привид”
Олексій Мозговий був убитий в результаті атаки на сході України.] /
Agence France-Presse // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/
2015/may/24/ukraine-separatist-commander-leader-killed-in-car-bomb). –
London, 2015. – 24.05.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Вчені побоюються, що закони про декомунізацію, які набрали чинності
в Україні, ускладнять роботу істориків. Правозахисники вважають, що
закони суперечать європейському праву. І ті, й інші наполягають на внесенні
до них поправок.
Украина начала борьбу с коммунистическим прошлым // Советская
Белоруссия (http://www.sb.by/luchshee-iz-interneta-vybor-redaktsii-portala/
article/ukraina-nachala-borbu-s-kommunisticheskim-proshlym.html). – Минск,
2015. – 19.05.
***
Верховна Рада України вирішила денонсувати двосторонню Угоду з
питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України, або
так звані „Харківські домовленості”, підписані Дмитром Медведєвим і
Віктором Януковичем в 2010 році. Відповідний законопроект зареєструвала
група з одинадцяти депутатів на чолі з Олегом Ляшко.
Лихоманов, Петр Рада намерена выгнать Черноморский флот
России
из
Крыма
/
П. Лихоманов
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/05/25/rada-site-anons.html). – М., 2015. – 25.05.
***
МЗС Росії опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook скан
ноти, спрямованої відомством в Міністерство закордонних справ України. У
ноті наголошується, що з дня, коли громадяни РФ були затримані на Донбасі,
співробітники МЗС Росії як у Києві, так і в Москві роблять дії, щоб
домогтися зустрічі російського консула з Єрофєєвим і Александровим.
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„Українська сторона не тільки не надає доступу до затриманих, а й політизує
це питання, використовуючи з цією метою засоби масової інформації”, –
йдеться в роз’яснювальному повідомленні, що супроводжує скан. У МЗС РФ
висловили сподівання, що Київ „перестане маніпулювати громадською
думкою і найближчим часом надасть консульський доступ до затриманих
росіян”.
МИД России рассекретил ноту о задержанных в Донбассе
россиянах = [МЗС Росії розсекретив ноту про затриманих в Донбасі
росіянах] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/mid-rossii-rassekretil-notu-ozaderzhannyx-v-donbasse-rossiyanax/). – Рига, 2015. – 27.05.

КРИМ
Росіяни почали відчувати на собі наслідки економічної кризи, а 32%
росіян бачать як позитивні, так і негативні наслідки в приєднанні Криму. Це
випливає з дослідження „Російська повсякденність в умовах кризи”,
проведеного Інститутом соціології РАН в кінці березня – на початку квітня
2015.
Мухаметшина, Елена Все больше людей видят негативные
последствия присоединения Крыма : Но винят они в этом „мировые силы
зла” и пока готовы мириться с трудностями = [Все більше людей бачать
негативні наслідки приєднання Криму. Але винять вони в цьому „світові
сили зла” і поки готові миритися з труднощами ] / Е. Мухаметшина //
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/05/21/negativnieekonomicheskie-posledstviya-ot-prisoedineniya-krima-chuvstvuet-vse-bolshegrazhdan-rossii). – М., 2015. – 20.05.
***
Енергоміст в Крим потужністю до 300 мегават буде прокладений до
кінця 2015 року. Про це повідомив заступник міністра енергетики Росії
Олексій Текслер. Чиновник пояснив, що це буде тільки перша черга більш
масштабного проекту. Далі планується збільшити пропускну потужність
моста до 850 мегават. Крім прокладки кабелю через Керченську протоку,
план Міненерго РФ має на увазі будівництво в Криму електростанцій на 940
мегават.
Энергомост в Крым проложат до конца года = [Енергоміст в Крим
прокладуть до кінця року] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/energomost-vkrym-prolozhat-do-konca-goda/). – Рига, 2015. – 22.05.
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