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МАЙДАН СЬОГОДНІ
Віце-президент США Джозеф Байден мав зустрітися з Президентом України Петром
Порошенко на Майдані Незалежності, де рік тому відбувалися масові протести. Але його
кортеж зустрів на своєму шляху розлючений натовп людей, які були незадоволені політикою
Порошенко, тому служба безпеки Байдена вирішила не їхати далі. Байден зустрівся з
Порошенком трохи згодом, а також з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.
Boyer, Dave Joe Biden retreats from angry crowd in Ukraine = [Джо Байден відступив
перед розгніваним натовпом в Україні] / D. Boyer // The Washington Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2014/nov/21/joe-biden-retreats-from-angry-crowd-inukraine/). – Washington, 2014. – 21.11.

***
Родичі загиблих на Майдані Незалежності під час революції минулої зими
обурені нездатністю Порошенка знайти винних у смертях їх рідних. Це був перший
публічний прояв гніву щодо новообраного президента після Януковича.
Prentice, Alessandra Protesters heckle Ukrainian President = [Протестувальники
обурені
проти
президента
України]
/
Al. Prentice
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/protesters-heckle-ukrainian-president9876623.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 21.11.

***
Родичі загиблих під час революції на Майдані виказали свій гнів стосовно того,
що вбивці їх рідних досі не покарані. Це перший прояв публічного невдоволення,
адресованого новообраному у травні президенту. Джо Байден в рамках свого візиту
до Києва відмінив запланований похід до Майдану незалежності, певно, через
міркування безпеки. Щодо ситуації в Україні Байден заявив, що до конфлікиу
напряму причетна Росія, яка грубо порушує усі міжнародні правила.
Ukraine president heckled at tribute to Kiev protesters as Biden visits : US vice-president
cancels planned visit to Independence Square as relatives of revolution dead vent anger =
[Українського президента розкритикували протестувальники у Києві] // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/21/ukraine-president-heckled-kiev-poroshenkobiden). – London, 2014. – 21.11.

***

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Прем’єр-міністр Австралії Тоні Еббот заявив про рішучі наміри зустрітися з
Президентом Росії Владіміром Путіним та обговорити з ним ситуацію щодо збитого
міжнародного літака МН17, в результаті чього загинуло 38 громадян Австралії.
Tony Abbott says he’ll take strong message about MH17 to Vladimir Putin = [Тоні
Еббот говорить про те, що буде посилати чіткий сигнал Владіміру Путіну стосовно
МН17] // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/08/tony-abbott-says-hell-takestrong-message-about-mh17-to-vladimir-putin). – London, 2014. – 08.11.

***
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В своєму телезверненні одразу після псевдо-виборів у самопроголошених
республіках президент України Петро Порошенко висловив думку про те, що в
результаті цих виборів вересневий закон щодо надання східним регіонам особливого
статусу має бути скасований. Також однією із перших реакцій на ці вибори була заява
прес-секретаря Ангели Меркель, яка стосувалася також заперечення цього виборчого
процесу як незаконного. За умов реальної відсутності списку виборців не було
можливості говорити про точну явку місцевих жителів. Однак більшість населення,
які все ж таки прийшли на виборчі дільниці, говорили, що вони голосували за мир у
своєму регіоні.
Walker, Shaun Ukraine president in crisis talks with security chiefs over ’electoral farce’
= [Український президент в умовах кризи проводить переговори з керівниками
оборонного відомства стосовно „виборчого фарсу”] / Sh. Walker // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/04/ukraine-president-petro-poroshenko-elections). –
London, 2014. – 04.11.

***
На стадіон біля 63-ї школи в Донецьку потрапив снаряд, унаслідок чого
загинули двоє підлітків, 14-ти і 18-ти років, ще троє дістали поранень. Усіх поранених
привезли до Донецької обласної травматології. Зараз вони в реанімації. Школа
знаходиться поблизу аеропорта, за який продовжується боротьба між українськими
силовиками та сепаратистами, не зважаючи на проголошене перемир’я.
Colás, Xavier Mueren dos adolescentes en un bombardeo en un colegio de la ciudad
separatista de Donetsk = [В сепаратистському місті Донецьк двоє підлітків загинули в
результаті вибуху в школі] / X. Colás // El Mundo
(http://www.elmundo.e/international/2014/11/05545a48deca4741350e8b456b.html). – Madrid,
2014. – 04.11.

***

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
За даними ООН з моменту підписання угоди про припинення вогню в Україні
помирають внаслідок військових дій близько 13 чоловік щодня. Загалом більше 4300
українських військових та мирних жителів було вбито за час конфлікту на сході
країни. Ця цифра включає в себе й жертв авіалайнеру МН17. Також в докладі ООН
мова йде про велику кількість вимушених переселенців, наразі ця цифра становить
466829 чоловік.
Nearly 1,000 killed during Ukraine ceasefire, says UN : Human rights watchdog says 957
people have died since peace pact was signed in September, with abuses on both sides = [ООН
заявляє про більше ніж 1000 загиблих під час дії угоди про припинення вогню в Україні] //
The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/20/ukraine-ceasefire-death-toll-unitednations-human-rights). – London, 2014. – 20.11.

***
Ситуація на сході України погіршується. Оголошене в вересні перемир’я, яке і
раніше носило декоративний характер, може в будь-який момент змінитися
широкомасштабними бойовими діями. Щоб запобігти цьому, Київ хоче повернутися
до женевського формату переговорів про врегулювання (за участю України, Росії, ЄС
і США). Росія сумнівається в ефективності такого формату, а лідери
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самопроголошених ЛНР і ДНР наполягають на продовженні мінського діалогу
(Україна-Росія-ОБСЄ), але на своїх умовах.
Ивженко, Татьяна Перемирия в Донбассе не получилось = [Перемир’я в Донбасі не
вийшло]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2014-1111/6_donbass.html). – М., 2014. – 11.11.

***
На Донбасі всі готуються до ескалації конфлікту. Так, РНБО України
повідомляє про пересування живої сили і техніки з РФ. Судячи з того, що й
українська сторона перекидає і накопичує техніку – щось готується. З можливих
варіантів: Росія хоче отримати сухопутний коридор до Криму. Інший – наступ може
почати Україна. Якщо це дійсно так, то війна на Донбасі незабаром може спалахнути
з новою силою. Особливо очікують кульмінації після виборів на сході України, тим
більше явний їх фаворит Олександр Захарченко вже не раз заявляв, що він буде вести
війну за Маріуполь і Слов’янськ.
Бучельников, Владимир На Донбассе ждут новой большой войны = [На Донбасі
чекають нової великої війни] / В. Бучельников // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/nadonbasse-zhdut-novoi-bolyshoi-voiny). – Рига, 2014. – 03.11.

***
Лідер профспілок Львова Андрій Соколов говорить про конфлікт у східній
Україні. Він відмічає, що Україна обрала найбільш проєвропейський парламент за всі
часи існування незалежності, і жителі західних областей не проти того, щоб східні
регіони, які хочуть бути частиною Росії, відділилися. Але суть військового
протистояння він окреслює як боротьбу не за східні регіони, а боротьбу України
проти Росії, саме тому багато українців із західних регіонів країни йдуть у
добровольчі батальйони воювати на схід.
Birnbaum, Michael In Ukraine’s European core, new weariness over war with proRussian rebels = [В Україні, центрі Європи відчувають втому від війни з проросійськими
повстанцями] / M. Birnbaum // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/inukraines-european-core-new-weariness-over-war-with-pro-russian-rebels/2014/10/31/e07777f8-5aba11e4-9d6c-756a229d8b18_story.html). – Washington, 2014. – 01.11.

***

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Міністр оборони Канади Роб Ніколсон заявив, що його країна надішле до
України одягу та взуття для військових, придатного для холодної погоди, більш ніж
на 22 млн. доларів. Крім того, 5 млн. доларів буде спрямовано на придбання
обладнання для польових госпіталів, тактичних радіостанцій, приладів нічного
бачення. Нагадаємо, що Канада відкрито виступає проти інтервенції Росії на території
України.
Brewster, Murray Canada sends parkas, boots to Ukraine as U.S. weighs request for
weapons = [Канада відправляє одяг та взуття для військових в Україні] / M. Brewster //
The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-sends-parkas-boots-toukraine-as-us-weighs-request-for-weapons/article21808014/) . – Toronto, 2014. – 26.11.

***
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Командувач НАТО заявив, що й досі спостерігається присутність російських
військ біля кордонів з Україною, що може бути передумовою їх вторгнення на
українську територію. Також він зазначив, що Москва використовує свою військову
міць задля впливу на політичні події всередині України.
до

NATO sees Russia ready for Ukraine incursion = [НАТО спостерігає готовність Росії
вторгнення в Україну] / Associated Press // The Washington Post

(http://www.washingtonpost.com/world/europe/nato-sees-russia-ready-for-ukraineincursion/2014/11/26/7105de1c-7579-11e4-8893-97bf0c02cc5f_story.html). –
Washington,

2014. –

26.11.

***
В результаті тиску з боку союзників по НАТО Франція призупинила поставку
військових кораблів до Росії. Проте це не означає розірвання контракту, згідно з яким
Франція має отримати більше ніж 1 млрд. євро та більше тисячі робочих місць.
Заступник міністра оборони Росії заявив, що його країна не планує якихось екстрених
дій проти Франції за затримку виконання умов угоди.
Corbet, Sylvie France suspends delivery of €1bn warships to Russia ’until further notice’
over Ukraine crisis = [Франція призупиняє поставку до Росії військових кораблів на 1 млрд.
євро до наступного повідомлення щодо ситуації в Україні] / S. Corbet // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-suspends-delivery-of-1bn-warships-to-russiauntil-further-notice-over-ukraine-crisis-9883085.html?origin=internalSearch). – London, 2014. –

25.11.

***
Саманта Пауер, посол США в ООН, говорить про те, що США та ЄС необхідно
переглянути свою позицію стосовно активного втручання у внутрішні проблеми
України. Вона наголошує на тому, що санкції, що були введені проти Росії, можуть
негативно вплинути на самі країни, що їх ввели; також необхідно пам’ятати, що Росія
є партнером США у врегулюванні ситуації в Ірані та Сирії. Проте це не означає, що
треба повністю припинити допомогу Україні, яка за час конфлікту втратила більше
ніж 4000 своїх громадян та має наразі більше мільйона вимушених переселенців.
vanden Heuvel, Katrina Rethinking the cost of Western intervention in Ukraine =
[Переосмислення вартості втручання Заходу в справи України] / K. vanden Heuvel // The
Washington Post (http://www.washingtonpost.com/opinions/katrina-vanden-heuvel-rethinking-the-costof-western-intervention-in-ukraine/2014/11/25/b92f8496-741a-11e4-9c9f-a37e29e80cd5_story.html). –
Washington, 2014. – 25.11.

***
Влада Франції заявила, що не буде передавати Росії перший з двох
побудованих для російського флоту надсучасних військових суден, доки Росія не
припинить втручатися у військовий конфлікт в Україні. Два тижні тому Росія заявила,
що буде позиватися до суду проти Франції за невиконання угоди. Проте згодом Юрій
Борисов, заступник міністра оборони Росії, запевнив, що наразі Росія утримується від
будь-яких дій проти Франції і буде з терпінням чекати поновлення дії контракту.
Willsher, Kim France suspends warships deal with Russia over Ukraine crisis : First of
two vessels due for delivery this month will not be handed over until military action in Ukraine
ceases = [Через кризу в Україні Франція призупиняє дію угоди з Росією щодо поставки
військових
кораблів]
/
K. Willsher
//
The
Guardian

6

(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/25/france-suspends-warships-deal-russia).

–

London,

2014. – 25.11.

***
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США та ЄС
намагаються змінити політичний режим у Росії, використовуючи санкції, які були
введені внаслідок ситуації в Україні. Його коментарі прозвучали слідом за заявами
Путіна щодо того, що Москва має вжити заходів проти „кольорових революцій”, які
скинули не одного лідера колишніх радянських республік.
Devit, Polina Ukraine crisis: Russia accuses West of regime-change plot = [Криза в
Україні: Росія звинувачує Захід у намаганні змінити режим] / P. Devit // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-russia-accuses-west-of-regimechangeplot-9877812.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 23.11.

***
Віце-президент США Джо Байден відвідав з офіційним візитом Київ через
тупикову ситуацію, в якій опинилася угода про припинення вогню на сході України,
підписана 5 вересня. Там він засудив Росію за анексію Криму та за підтримку
сепаратистів на сході України.
U.S. Biden voices support for Ukraine‚ denounces Russia’s Putin = [Віце-президент
США Байден висловлює підтримку Україні та засуджує лінію поведінки Росії] / Reuters //
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=U.S.+Biden+voices+support+for+Ukraine%
26sbquo%3B+denounces+Russia%27s+Putin&NewsID=434406#sthash.NU8a4KXe.dpuf). –

Kathmandu, 2014. – 22.11.

***
Віце-президент США Джо Байден закликав Росію дотримуватися умов
перемир’я на охоплених війною територіях східної України. Він також заявив, що
санкції щодо Росії не будуть зняті, доки Росія не припинить свій вплив на
сепаратистів і не почне поважати суверенітет та територіальну цілісність України.
Biden urges Russia to uphold east Ukraine truce = [Байден закликає Росію
дотримуватися перемир’я на сході України] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/biden-calls-on-russia-to-uphold-east-ukrainetruce/2014/11/21/0d816b00-7186-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html) . – Washington, 2014. – 21.11.

***
Віце-президент Джозеф Байден прибув до України, де, як очікується, він
оголосить про збільшення допомоги Україні у боротьбі з проросійськими
повстанцями.
Ernst, Douglas Biden arrives In Ukraine; nonlethal aid announcement expected =
[Байден прибув до України; очікується оголошена допомога] / D. Ernst // The Washington
Times(http://www.washingtontimes.com/news/2014/nov/20/biden-arrives-ukraine-nonlethal-aidannouncement-e/). – Washington, 2014. – 20.11.

***
Майже 1000 чоловік були вбиті на сході України за останні 2 з половиною
місяці, незважаючи на підписання угоди про припинення вогню, ще тисячі пропали
безвісти на тлі розвалу законності та правопорядку в регіоні, заявили в ООН. З 6
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вересня – з моменту підписання мінської угоди – були зареєстровані 957 загиблих в
сепаратистських регіонах Донецької та Луганської областей. Число вбитих з початку
конфлікту зросло принаймні до 4317 чоловік, 9921 поранених. ООН також
повідомила про збільшення злочинності в областях, що потерпають від конфлікту,
число зниклих безвісти осіб оцінюються в тисячі. „Ми закликаємо Росію припинити
ескалацію конфлікту і відтягнути свої війська зі східної України та від кордону”, –
сказав генсек НАТО пан Столтенберг.
Morse, Andrew Death Toll Mounts in Ukraine for Civilians, Fighters Alike, U.N. Says :
Nearly 1,000 Killed in Region Since September, Estimates of Thousands Missing = [Число
загиблих в Україні серед цивільних осіб та військових зростає, повідомляє ООН. Майже
1000 загиблих в регіоні з вересня, тисячі зниклих безвісти] / A. Morse, L. Kängsepp // The
Wall Street Journal (http://online.wsj.com/articles/ukraine-crisis-continues-to-take-toll-on-civilianssays-united-nations-1416477651) . – New York, 2014. – 20.11.

***
Незважаючи на діючий режим припинення вогню, за останній місяць на сході
України загинуло близько 300 осіб. Новий звіт ООН говорить, що за весь період
конфлікту було вбито понад 4317 чоловік. У доповіді також наголошується на
порушенні прав людини з боку повстанських угрупувань. Це і тортури, примусова
праця, сексуальне насильство, які мають систематичних характер і можуть бути
кваліфіковані як „злочин проти людства”.
UN: Deaths keep rising in Ukraine, now over 4,300 = [ООН: Кількість смертей в
Україні зростає, наразі їх більше ніж 4300] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/un-says-killings-displacement-rise-inukraine/2014/11/20/3da2cdc2-70b1-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html). –
Washington,

2014. –

20.11.

***
Британське посольство в Києві виклало в соціальній мережі Твіттер схеми
танків, які є на озброєнні в російській армії, щоб „допомогти розпізнати Росії свою
зброю на території України”, оскільки Путін досі заперечує причетність російських
військ і зброї до конфлікту в Україні.
British embassy in Ukraine tweets guide to Russian tanks : UK officials in Kiev post a
graphic of a T-72BM tank and photographs of apparent sightings of them in eastern Ukraine =
[Посольство Великобританії в Україні виклало в Твіттері схеми російських танків] //
The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/19/british-embassy-ukraine-tweets-guiderussian-tank). – London, 2014. – 19.11.

***
Девід Кемерон заявляє про те, що Росія продовжує підривати суверенітет
України. Проте з того глухого кута, в якому опинилися східні регіони України, вони
можуть вийти лише шляхом плебісциту, який за мету повинен мати виявлення
побажань місцевих жителів щодо статусу їх регіону – чи то вони залишаються у
складі України, чи отримують незалежність.
Meadowcroft, Michael Only a vote can end the suffering in eastern Ukraine = [Тільки
голосування може покласти край негараздам у східній Україні] / M. Meadowcroft // The
Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/19/only-vote-end-suffering-eastern-ukraine). –
London, 2014. – 19.11.
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***
Великобританія відправить десять бронемашин до східної України для
підтримки міжнародної місії спостерігачів. Крім того, до спостерігачів місії ОБСЄ
приєднаються ще три члени від Великобританії. Нагадаємо, що місія ОБСЄ в Україні
відповідає за моніторинг дотримання умов угоди про припинення вогню.
Cordon, Gavin UK bolsters Ukraine monitoring group = [Велика Британія посилює
моніторингову
групу
в
Україні]
/
G. Cordon
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-bolsters-ukraine-monitoring-group9866434.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 18.11.

***
Лідери Німеччини та Росії зайняли протилежні позиції щодо оцінки конфлікту
в Україні. При цьому Меркель прямо звинувачує Путіна у підриві миру в Європі.
Проте міністри закордонних справ європейських країн утримались від посилення
санкцій проти Москви.
Tough stances from Putin, Merkel over Ukraine = [Позиції Путіна та Меркель щодо
України] // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-sayssides-not-abiding-peace-deal-in-ukraine/2014/11/17/5a994ef4-6e2e-11e4-a2c2478179fd0489_story.html). – Washington, 2014. – 17.11.

***
Криза в Україні кинула тінь на міжнародний саміт в Брісбені, Австралія, який
президент Росії Владімір Путін покинув завчасно, зіткнувшись с закидами від лідерів
країн стосовно ролі Москви в бойових діях. Пан Путін отримав морозний прийом від
багатьох колег, зокрема прем’єр-міністра Канади Стівена Харпера, який прямо сказав
Путіну „вийти з України”. Президент США Барак Обама сказав, що він провів ділові
переговори з паном Путіним у кулуарах саміту та заявив, що Росія залишатиметься в
економічній ізоляції доти, поки продовжуватиме порушувати міжнародне право,
надаючи важке озброєння сепаратистам в Україні.
Taylor, Rob Ukraine Crisis Casts Shadow Over G-20 : Putin Leaves Summit Early, Host
Australia Loses Battle to Keep Climate Off Agenda = [Криза в Україні кидає тінь на G20. Путін покидає саміт раніше, питання клімату випали з порядку денного
австралійської зустрічі] / R. Taylor, D. Stacey // The Wall Street Journal
(http://online.wsj.com/articles/g-20-leaders-agree-to-tackle-climate-change-1416107885). – New York,
2014. – 16.11.

***
ГРАБОВЕ, на контрольованих повстанцями на сході України територіях
почали збір уламків з місця катастрофи Malaysia Airlines Flight 17, через чотири
місяці після того, як літак був збитий. Операція здійснюється під керівництвом
голландських слідчих і посадових осіб від ОБСЄ. Знайдені фрагменти будуть
завантажені на поїзди і переправлені до контрольованого українським урядом
Харкова. Розслідування причин аварії проводиться там і в Нідерландах. Всі 298
чоловік на борту Боїнга 777, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур
загинули, коли він був збитий 17 липня повстанцями з території України. Україна і
Захід звинуватили в катастрофі Росію, що підтримує сепаратистів, надаючи ракети
земля-повітря.
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Work Starts in Ukraine to Collect Wreckage of MH17 : Plane Fragments to be Taken to
Ukrainian City of Kharkiv = [В Україні розпочаті роботи зі збору уламків
MH17. Фрагменти літака необхідно доставити в українське місто Харків] // The Wall
Street Journal (http://online.wsj.com/articles/work-starts-in-ukraine-to-collect-wreckage-of-mh171416134212?KEYWORDS=Ukraine). – New York, 2014. – 16.11.

***
Київ та Москва звинувачують один одного у порушенні угоди про припинення
вогню, а Захід попередив Росію про нові можливі санкції за підтримку сепаратистів в
Україні. Офіційний Київ заявив, що Росія підтримує терористів на сході зброєю та
відправляє на українську територію російських солдат. Представники ОБСЄ також
говорять про рух немаркованої колони з військовою технікою через кордон.
Moscow and Kiev trade accusations; U.S. warns Russia against escalation = [Київ та
Москва знаходяться в торговельних суперечках; США попереджає Росію про
неможливість
подальшої
ескалації
конфлікту]
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Moscow+and+Kiev+trade+accusations%3B
+U.S.+warns+Russia+against+escalation&NewsID=433533#sthash.dDFwgC3p.dpuf). – Kathmandu,

2014. – 14.11.

***
Помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Йенс Андреас
Тойберг-Франдзен наголошує, що відсутність ефективного контролю на українськоросійському кордоні заважає встановленню миру на Донбасі. Про це він повідомив
під час засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку.
„Розширення бойових дій відбувається в той час, коли є постійні повідомлення ОБСЄ
про надходження великих конвоїв важкого озброєння, танків та військ в райони, які
утримуються бойовиками. Немає сумнівів, що неможливість забезпечити контроль на
російсько-українському кордоні є фактором, який заважає встановленню миру”, –
сказав Тойберг-Франдзен.
La ONU teme una ’vuelta a una guerra total’ en el este de Ucrania = [ООН побоюється
„повернення до повномасштабної війни” у східній Україні] // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/12/5463c7abe2704e192c8b457f.html). – Madrid, 2014. –
12.11.

***
Танки та інша військова техніка перетнула російсько-український кордон з
боку Росії. Про це заявив генерал НАТО Філіп Брідлав. Західні лідери наразі
говорять, що угода про припинення вогню під загрозою зриву, що наражає на
небезпеку і саму Європу.
M. Herszenhorn, David Russian troops crossing into Ukraine, NATO says = [НАТО
заявляє, що російські військові загони перетинають кордони з Україною] /
D. M. Herszenhorn // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/ukrainesarmy-redeploying-for-possible-rebel-strike-defense-chief-says/article21552073/). – Toronto, 2014. –
12.11.

***
Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що в разі продовження
Владіміром Путіним наразі існуючої лінії поведінки по відношенню до України, то
відношення західного світу до Росії буде радикально переглянуте. Напередодні саміту
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G20 Кемерон ще раз проголосив, що він не має наміру відступати від конфронтації з
Москвою стосовно подій на Україні.
Wright, Oliver Cameron would be prepared for ’new cold war’ with Russia if Putin
continues on ’current path’ with Ukraine = [Кемерон буде готуватися до „нової холодної
війни”, якщо Путін продовжить свою лінію дій стосовно України] / Ol. Wright // The
Independent (http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-would-be-prepared-for-new-coldwar-with-russia-if-putin-continues-on-current-path-with-ukraine9852707.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 11.11.

***
Девід Кемерон пообіцяв, що на саміті в Брісбені він попередить російського
президента Владіміра Путіна про можливі подальші економічні санкції з боку Європи
по відношенню до Росії, якщо влада останньої не припинить свого втручання в кризу
на Україні. Британський прем’єр відмітив, що реакція європейських країн не має бути
нейтральною, оскільки осуд дій Росії по відношенню до України є не лише їх
моральним обов’язком, а й має національну та економічну зацікавленість, оскільки
від подальшого наростання протистояння між двома сусідніми державами будуть
потерпати й інші європейські країни. Окрім того, на саміті G20 очікується й
двостороння зустріч Путіна з Бараком Обамою.
Wintour, Patrick Cameron warns Putin against ripping up international rulebook over
Ukraine : British PM promises to warn Russian president of consequences when two leaders
meet at G20 summit in Australia = [Камерон попереджає Путіна про порушення
міжнародних правил по відношенню до України] / P. Wintour // The Guardian
(http://www.theguardian.com/politics/2014/nov/10/cameron-warns-putin-ripping-rulebook-ukraine). –
London, 2014. – 10.11.

***
В Німеччині, в межах заходів, присвячених падінню Берлінської стіни,
останній лідер Радянського Союзу Михайло Горбачов заявив про те, що світ наразі
знаходиться на межі нової холодної війни, яка викликана напругою у відносинах між
США та Росією з приводу конфлікту в східній Україні. Він закликав Захід налагодити
діалог з Москвою, зокрема шляхом відміни санкцій проти Росії.
світ

Gorbachev says world is on brink of new Cold War = [Горбачов говорить про те, що
знаходиться на межі нової холодної
війни] //
The Himalayan

(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=+Gorbachev+says+world+is+on+brink+of+n
ew+Cold+War&NewsID=432967). – Kathmandu, 2014. – 09.11.

***
Сенатори Карл Левін та Роберт Менендес вважають, що США мають
якнайскоріше допомогти Україні з військовим озброєнням, оскільки затримки в
цьому питанні лише надають час Путіну консолідувати свої позиції щодо подальшої
ескалації конфлікту. На даний час є 47 сенаторів, які відкрито підтримують надання
військової допомоги Україні в боротьбі з російським агресором.
себе

Humphrey, Gordon Congress must take the lead on Ukraine = [Конгрес має взяти на
ініціативу стосовно України] / G. Humphrey // The Washington Post

(http://www.washingtonpost.com/opinions/congress-must-take-the-lead-on-ukraine/2014/11/07/2825270265cf-11e4-9fdc-d43b053ecb4d_story.html). – Washington, 2014. – 08.11.

***
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Азербайджан послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет
України і в цьому зв’язку не визнає будь-які так звані вибори на території цієї країни
без згоди центральної влади. Про це, відповідаючи на питання журналістів, сказав в.о.
голови прес-служби МЗС Азербайджану Хікмет Гаджієв. Вибори в так званих
Донецькій і Луганській народних республіках пройшли 2 листопада.
Азербайджан не признает никакие т.н. выборы без согласия центральных
властей Украины – МИД = [Азербайджан не визнає ніякі т.зв. вибори без згоди
центральної
влади
України
–
МЗС]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2014/1107/c31519-8805785.html). – Пекин, 2014. – 07.11.

***
Старший науковий співробітник Європейської Ради з міжнародних відносин
Ендрю Вілсон робить огляд кризи в Україні за останній рік. Так, майже рік тому
почали відбуватися перші протести на Майдані, в результаті яких в лютому колишній
президент Віктор Янукович втік з країни. На початку весни Росія незаконно
приєднала до своєї території півострів Крим, і це вперше відбулося в Європі з часів
другої світової війни. Після цього розгорнувся конфлікт на сході України. Перші
санкції західного світу Росія відчула на собі після того, як над контрольованою
сепаратистами територією сбили міжнародний літак МН-17, в результаті чого
загинуло 298 чоловік.
Wilson, Andrew Ukraine Crisis: What It Means for the West by Andrew Wilson – review =
[Українська криза: що вона означає для Заходу – огляд Ендрю Вілсона] / An. Wilson // The
Guardian (http://www.theguardian.com/books/2014/nov/05/ukraine-crisis-what-it-means-for-thewest-andrew-wilson-review). – London, 2014. – 05.11.

***
Генрі Кісінджер, колишній держсекретар та радник з нацбезпеки за часів
президентства Ніксона та Форда, в інтерв’ю, яке стосується падіння берлінської стіни
та припинення холодної війни, зазначив свою підтримку Україні в обороні її
суверенітету та засудив дії Владіміра Путіна по відношенню до Криму.
Kissinger Comments on Ukraine on Berlin Wall Fall 25th Anniversary = [На
святкуванні 25-ої річниці падіння берлінської стіни Кісінджер коментує ситуацію в
Україні] // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1062061-kissinger-comments-onukraine-on-berlin-wall-fall-25th-anniversary/). – New York, 2014. – 04.11.

***
Генерал НАТО Філіп Брідлав говорить про „гібридну війну”, яку веде Росія в
Україні. Через дії Росії, які стосуються посилення військової активності в Криму та на
кордоні з Україною, США та партнери по НАТО можуть збільшити свій військовий
потенціал і не визнавати більше Росію партнером. Також Брідлав виказав
зацікавленість у приєднанні України до членів Альянсу.
World War 3: Russia is in ’Hybrid War’ in Ukraine, US General Says = [Третя світова
війна: Генерал США говорить про „гібридну війну” між Росією та Україною] // The
Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1061598-world-war-3-russia-involved-in-hybrid-war-inukraine-us-general-says/-). – New York, 2014. – 04.11.

***
Боротьба, що розгорілася навколо санкцій проти Росії, переходить в суд. З
початку жовтня, принаймні, шість російських компаній, в тому числі державна
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нафтова група „Роснефть” і два найбільших російських банки, подали скарги до
Європейського суду загальної юрисдикції. Те ж саме зробив друг російського
президента Владіміра Путіна й олігарх Аркадій Ротенберг. Всі вони наполягають на
скасуванні санкцій Євросоюзу.
Matlack, Carol Putin’s Response to EU Sanctions: See You in Court = [Відповідь на
санкції:
побачимося
в
суді]
/
C. Matlack
//
Bloomberg
Businessweek
(http://www.businessweek.com/articles/2014-11-03/putins-response-to-eu-sanctions-on-russian-firms-seeyou-in-court?google_editors_picks=tru). – New York, 2014. – 03.11.

***
Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики,
різко засудила вибори на сході України, які перекреслили усі перспективи
політичного та дипломатичного врегулювання конфліку в Україні. Також вона
підкреслила необхідність санкцій в адрес російської економіки.
Traynor, Ivan Ukraine rebel elections illegitimate, says new EU foreign policy chief =
[Новий глава зовнішньої політики ЄС говорить про нелегітимність українських
сепаратистських
виборів
]
/
Iv. Traynor
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/03/ukraine-rebel-elections-illegal-eu-mogherini)
.–
London, 2014. – 03.11.

***
В телефонній розмові канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила президенту
Росії Владіміру Путіну, що вибори в східній Україні є нелегітимними, і Європа їх не
визнає. Путін і Меркель провели спільну розмову з французьким президентом
Франсуа Олландом і українським президентом Петром Порошенко.
Europe won’t recognise vote in eastern Ukraine‚ Merkel tells Putin = [Меркель заявила
Путіну, що Європа не визнає голосування на східній Україні] // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Europe+won%27t+recognise+vote+in+easte
rn+Ukraine%26sbquo%3B+Merkel+tells+Putin&NewsID=432062#sthash.Dpyviggw.dpuf). –

Kathmandu, 2014. – 01.11.

***

ТЕРОРИЗМ ТА ДИВЕРСІЇ
Завершена операція по збору уламків МН17, яка тиждень тривала на території
України, заявив представник голландського уряду. Уламки потягом доставлять до
Харкова, а звідти – до Нідерландів, де вони будуть реконструйовані в рамках
дослідження причин аварії.
MH17 wreckage completely recovered, Dutch government says = [Голландський уряд
заявив, що всі уламки МН17 вже зібрані] / Reuters // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/mh17-wreckage-completely-recovered-dutch-governmentsays/article21718528/). – Toronto, 2014. – 23.11.

***
Через чотири місяці після катастрофи МН17 було оприлюднено кадри, зроблені
місцевими мешканцями українського селища Грабове, що знаходиться неподалік від
місця падіння боїнгу. Ці зйомки були зроблені на мобільний телефон, і по них видно,
наскільки близько до селища впав літак.
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Buchanan, Rose Troup MH17: Shocking footage shows how close aeroplane crash was to
Ukrainian village = [МН17: шокуючі кадри показують, наскільки близько авіалайнер впав
біля
українського
селища]
/
R. Buchanan
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/mh17-shocking-footage-shows-how-close-aeroplanecrash-was-to-ukrainian-village-9864563.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 17.11.

***
Через чотири місяці після падіння МН17 розпочалася робота по прибиранню
уламків збитого боїнгу. Операція проходить під наглядом голландських дослідників і
офіційних осіб від ОБСЄ. Знайдені фрагменти мають бути доставлені до Харкова, де,
як і в Нідерландах, ведеться розслідування причин авіакатастрофи. Необхідно
зазначити, що уламки літака знаходяться на території, що контролюється
повстанцями, і розкидані в радіусі 20 кв.км.
Cherno, Mstyslav Work Starts in Ukraine to Collect Wreckage of MH17 = [В Україні
почали
збирати
уламки
МН17]
/
M. Cherno
//
The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1084251-work-starts-in-ukraine-to-collect-wreckage-of-mh17/). –
New York, 2014. – 16.11.

***
Голландські фахівці, що працюють над пошуком уламків боїнгу МН17,
знайшли людські рештки на місці падіння авіалайнеру. Також експерти знаходять
фрагменти літака, які завантажують на потяг, що має доставити ці рештки до
Харкова, де також проводиться розслідування причин падіння літака. Київ та Захід
впевнені, що боїнг було збито із зенітної установки Бук, в той час як російські ЗМІ
говорять про причетність до катастрофи українських військових.
Workers recover debris from MH17 crash site in rebel-held eastern Ukraine : Dutch
investigators and OSCE officials supervise operation of loading fragments onto trains for
examination in Kharkiv = [Робітники розпочали вивіз уламків МН17 зі східноукраїнських
територій, що контролюються сепаратистами] / Al. Luhn // The Gu
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/16/mh17-debris-collection-ukraine)ardian). –
London,
2014. – 16.11.

***
Держдепартамент США назвав безглуздими знімки, що були подані
російськими ЗМІ стосовно падіння МН17. Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ
надали кадри, з яких ніби то видно, що боїнг було збито українським військовим
винищувачем ракетою класу повітря-повітря. Одразу після оприлюднення цих знімків
декілька блогерів заявили про їх підробку, вказуючи на підтверджуючі цей факт
деталі. Білий Дім заявив, що таким чином Москва намагається уникнути
відповідальності за збитий літак.
US dismisses Russian MH17 pictures that blame Ukraine for disaster : Russian state
media shows purported satellite images of fighter jet intercept but White House says claim is
’preposterous’ = [США спростовує російські знімки, на яких доводиться провина України
в катастрофі МН17] // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/15/ukrainefighter-shot-mh17-claims-russian-tv-photo-fake). – London, 2014. – 15.11.

***
Нещодавно в британських СМІ широко висвітлювалася тема щодо смерті
терористки, так званої „білої вдови”. Говорилося, що вона воювала проти
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проросійських найманців на сході України в складі добровольчого батальйону Айдар
і була вбита, нібито, російським снайпером. Всі ці чутки спростував командир Айдару
Сергій Мельничук, який заявив, що ніяких „білих вдів” у батальйоні не було, і ці
провокації були спрямовані на розбрат між українцями та британцями.
Saul, Heater White widow ’dead’: Reports Samantha Lewthwaite killed in Ukraine
dismissed as false = [Смерть „білої вдови”: звіти стосовно вбивства в Україні Саманти
Льютуейт
спростовані
як
фальшиві]
/
H. Saul
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/white-widow-dead-reports-samantha-lewthwaite-killedin-ukraine-dismissed-as-false-9858363.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 13.11.

***
Родини загиблих пасажирів лайнера МН17, який летів 17 липня з Амстердаму
до Куала-Лумпур, обурені тим, що влада не надає їм достатньо інформації стосовно
ходу розслідування причин цього інциденту, вони досі не отримали тіла своїх рідних.
Голландський уряд з огляду на той факт, що Росія є торговельним партнером
Нідерландів, не може офіційно назвати цей інцидент нападом.
Where are the bodies‚ MH17 families ask = [Родини загиблих пасажирів МН17
запитують,
де
знаходяться
тіла
їх
рідних]
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=+Where+are+the+bodies%26sbquo%3B+M
H17+families+ask+&NewsID=433326). – Kathmandu, 2014. – 12.11.

***
Голландський прем’єр-міністр Марк Рютте заявив про те, що експерти
скористалися паузою в бойових діях між українськими військами та проросійськими
повстанцями, щоб дістатися місця катастрофи боінгу МН-17 для зібрання людських
останків. Нагадаємо, літак був сбитий 17 липня, на борту було 298 пасажирів і членів
екіпажу. Наразі ідентифіковано 289 жертв. Знайдені в п’ятницю останки будуть
направлені у Нідерланди для подільшої ідентифікації.
MH17: more human remains found at crash site, says Dutch PM = [Прем’єр-міністр
Голландії говорить, що на місці падіння МН17 знайдені ще людські останки] // The
Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/01/mh17-more-human-remains-found-at-crashsite-says-dutch-pm). – London, 2014. – 01.11.

***

ТОЧКА ЗОРУ
За рік, який минув з початку масових протестів на Майдані Незалежності,
Україна пережила масове насильство проти протестуючих, зміну політичного
режиму, два рази провела загальнонаціональні вибори, анексію Криму Росією,
військовий конфлікт в значній частині Луганської та Донецької областей, економічну
кризу. Хоча конфлікт на Донбасі ще триває, проте всіма цими подіями українці
показали, що вони є молодою демократичною нацією, здатною витримати декілька
криз поспіль.
Onuch, Olga What have we learned in the year since Ukraine’s EuroMaidan? = [Що ми
дізналися за рік, який минув з часів Євро майдану в Україні?] / Ol. Onuch // The Washington
Post (http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/11/26/what-have-we-learned-in-theyear-since-ukraines-euromaidan/). – Washington, 2014. – 26.11.
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***

ВЕРХОВНА РАДА
Через три тижні після позачергових виборів правляча коаліція в Україні ще не
сформована. Більше того, вісокопосадовці в особі президента та діючого прем’єра
Яценюка продовжують обмінюватися власними поглядами щодо майбутнього
України в режимі спортивного спарингу.
Лихоманов, Петр Пинг-понг из портфелей / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2014/11/17/portfel.html). – М., 2014. – 17.11.

***

ВИБОРИ ДО ВР
Результати голосування в українському парламенті в цілому були очікуваними,
за винятком того, що Петро Порошенко, який був головним ініціатором
переформатування українського парламенту, не отримав тієї підтримки виборців, на
яку розраховував. Поразка на виборах за партійними списками, тиск партнерів з
„Народного фронту” Арсенія Яценюка різко знизили політичну вагу президента. У
підсумку Петро Порошенко незалежно від складу парламентської коаліції буде
змушений діяти з оглядкою на Верховну Раду, яка через присутність у ній
представників військових формувань і націоналістів буде займатися популізмом і
чинити тиск на президента.
Жильцов, Сергей Украина разваливается на части = [Україна розвалюється на
частини] / С. Жильцов // Независимая газета (http://www.ng.ru/dipkurer/2014-1117/11_ukraina.html). – М., 2014. – 17.11.

***
Представники п’яти партій планують парафувати проект коаліційної угоди.
Принципово важливе для спільної роботи питання – кандидатура прем’єр-міністра.
„Буде Арсеній Яценюк. Дійшли спільної думки, що „Народний фронт”, отримавши
перше місце за партійними списками, має право висувати свою кандидатуру”, –
повідомило „НГ” одне з джерел, обізнане про хід переговорів.
Ивженко, Татьяна Арсений Яценюк может остаться первым министром =
[Арсеній Яценюк може залишитися першим міністром] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2014-11-14/1_yatsenuk.html). – М., 2014. – 14.11.

***

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Рік тому на Майдані в Києві розпочалися перші протести, коли колишній
президент Віктор Янукович змінив вектор розвитку держави з європейського на
проросійський. При цьому однією з основних цілей Євромайдану було повалення
корумпованого ежиму.
Kritskiy, Vsevolod Away From the Front Line, Ukraine Protest Sparked Civic Revolution
= [Далеко від лінії фронту, протест в Україні викликав громадянську революцію] /
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V. Kritskiy // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1098771-away-from-the-front-lineukraine-protest-sparked-civic-revolution/). – New York, 2014. – 23.11.

***

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
В інтерв’ю газеті Spiegel міністр закордонних справ Німеччини пояснив свою
позицію стосовно відношення до України та Росії. Штайнмаєр підкреслив, що всі
рішення, що приймаються в ЄС, і в Німеччині зокрема, є узгодженими між усіма
суб’єктами, тому розглядати його висловлювання стосовно певного пом’якшення
тиску на Росію необхідно не як критику риторики канцлера Ангели Меркель, а як їх
спільну узгоджену позицію.
Hoffmann, Christiane German Foreign Minister: ’Crimea Will Remain a Source of
Conflict’: German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier warned recently that leaders
should tone down their rhetoric on Russia. = [Міністр закордонних справ Німеччини: „Крим
залишатиметься джерелом конфлікту”. Міністр закордонних справ Німеччини ФранкВальтер Штайнмаєр попередив, що європейським лідерам варто пом’якшити свою
риторику з Росією] / Ch. Hoffmann // Spiegel (http://www.spiegel.de/international/europe/germanforeign-minister-steinmeier-on-russia-and-ukraine-a-1004891.html). – Hamburg, 2014. – 25.11.

***
28 листопада 2014 року колишній президент України на саміті у Вільнюсі
положив край багаторічним намаганням України наблизитися до Євросоюзу, не
поставивши свій підпис під угодою про асоціацію України з ЄС. Але ніхто тоді і не
думав, що це призведе до однієї з найтяжчих криз у світі , починаючи з кінця холодної
війни, ніхто не гадав, що це призведе до перекроювання кордонів у Європі. Це був той
момент, коли Європа втратила Росію. Цей вечір був знаковим не лише для України, а
й для всієї Європи, яка знов розділилася, і почалося відчуження між європейцями та
росіянами.
Summit of Failure: How the EU Lost Russia over Ukraine = [Саміт невдачі: Як ЄС
втратив Росію через Україну] // Spiegel (http://www.spiegel.de/international/europe/war-inukraine-a-result-of-misunderstandings-between-europe-and-russia-a-1004706.html).
–
Hamburg, 2014. – 24.11.

***
Метою європейських санкцій є особисто президент Росії Владімір Путін,
наполягають представники „Альянсу лібералів і демократів” у Європарламенті. На
своєму конгресі вони виступили за спрощення візового режиму з РФ, яке дозволить
пом’якшити дію санкцій для простих громадян. Україні ж євроліберали збираються
допомагати з просуванням демократії. Ситуація в Україні стала головною темою
щорічного конгресу „Альянсу лібералів і демократів за Європу”. У прийнятій за
підсумками з’їзду резолюції приєднання Криму знову названо анексією, а ситуація на
сході України, у провокуванні якої обвинувачується Кремль, – загрозою для безпеки
всієї Європи. У тому випадку, якщо діалог з Росією не спрацює, делегати конгресу
запропонували нарощувати санкції проти неї і вкладатися у власне озброєння.
Горбачев, Алексей Европейские либералы предлагают давить только на
российских чиновников = [Європейські ліберали пропонують тиснути тільки на
російських чиновників] / А. Горбачев // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2014-1124/1_liberaly.html). – М., 2014. – 24.11.
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***
Голова Держдуми Сергій Наришкін назвав санкції відносно Росії інструментом
„грубого політичного та економічного тиску і шантажу”. За його словами, ці
обмежувальні заходи „суперечать і нормам міжнародного права, і правилам СОТ”.
Голова Держдуми сподівається, що Україна після минулих виборів не буде вводити
„нікчемні санкції”, а займеться налагодженням діалогу з Донбасом. Зняття
антиросійських санкцій залежить від самої Москви. Таку думку висловив посол США
в Росії Джон Теффт в інтерв’ю „Коммерсанту”. Крім того, посол США висловив
надію, що Росія не вчинить зі сходом України те саме, що і з Кримом.
Нарышкин обвинил Запад в грубом давлении и шантаже = [Наришкін звинуватив
Захід у грубому тиску і шантажі] // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2014-1124/100_obzor241114.html). – М., 2014. – 24.11.

***
Сергій Лавров заявив, що Захід намагається змінити режим в Росії,
використовуючи санкції, що вводяться через ситуацію в Україні. Він зазначив, що
санкції проти Ірану чи Північної Кореї були такими, що не зачіпали національну
економіку. В Росії ж вони спрямовані на падіння економіки і, як наслідок, появу
громадянських протестів.
Devitt, Polina Russian foreign minister accuses West of seeking ’regime change’ =
[Російський міністр закордонних справ звинувачує Захід у прагненні „змінити режим”] /
P. Devitt // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/russian-foreignminister-accuses-west-of-seeking-regime-change/article21717126/). – Toronto, 2014. – 22.11.

***
Віце-президент США Джозеф Байден, чий візит до Києва анонсувався
погрозами озброїти Україну, раптово повернув Петра Порошенка до мирних
переговорів з „терористами” Донбасу. Автор статті вважає Росію переможцем в
тактичній боротьбі, проте святкувати перемогу, вважає, було б передчасно. Києву не
вдалося інтернаціоналізувати конфлікт на Донбасі в бажаній мірі, але і Москва не
готова переходити до яких-небудь активних дій зі страху перед посиленням санкцій
США і ЄС. А головне – в Росії не визначилися, що ж їй робити з усім цим далі,
пояснює автор свою думку.
Ядуха, Виктор Порвал шаблон = [Порвав шаблон] / В. Ядуха // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/22/1340482.html). – С.Пб., 2014. – 22.11.

***
21 листопада виповнюється рік з початку антиурядових протестів на київській
площі Незалежності. Майже все, що відбулося після цього згубно відбивається на
європейській економіці та інтересах безпеки США та Європи. Стандартна
інтерпретація подій, згідно з якою битва між проєвропейським Києвом і
реваншистською Росією є ні що інше, як бій за майбутнє Європи, є помилковою, –
вважає автор.
Carden, James Ukraine in the Aftermath of Maidan = [Україна після Майдану.] /
Carden J. // The American Conservative (http://www.theamericanconservative.com/articles/ukrainein-the-aftermath-of-maidan/). – Washington, 2014. – 21.11.

***
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Маршал Сейму Радослав Сікорський взяв участь в Нью-Йорку у засіданні
Міжпарламентського союзу ООН. У своєму виступі, посилаючись на колишнього
президента України Віктора Януковича, Сікорський звернув увагу на феномен
приховування капіталу. „Події в Україні показали, що лідери країн можуть приховати
вкрадені у громадян багатства в податкових гаванях, – сказав він. Україні також буде
присвячена лекція, яку Сікорський прочитає в Гарвардському університеті в Бостоні.
«Я хотів показати відмінності, які ми маємо після 25 років розвитку між Польщею і
Україною, і показати американській громадськості, що доля України має вирішальне
значення для всієї Європи, і це повинно допомогти їй наслідувати приклад Польщі та
стати успішною країною», – сказав Сікорський.
Krężlewicz-Dzieciątek, Małgorzata Sikorski w USA: musimy zapewnić etyczne zasady
globalnej gospodarki = [Сікорський в США: ми повинні забезпечити етичні правила
світової
економіки]
/
M. Krężlewicz-Dzieciątek
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1158713-Sikorski-w-USA-musimy-zapewnic-etyczne-zasady-globalnejgospodarki.html). – Warsaw, 2014. – 20.11.

***
Російські військові літаки промацують повітряний простір НАТО, масштабні
армійські навчання розкривають військові таємниці Кремля і лякають країни Європи,
змушуючи їх зміцнювати власні збройні сили. Криза на Україні змушує Європу і
США протистояти Росії. Цей конфлікт – найсерйозніший після закінчення холодної
війни 25 років тому.
Mangasarian, Leon Russian War Games Spill Secrets, Spur Neighbors; ’Scared the Hell
Out of NATO’ = [Військові ігри росіян розкривають їх секрети, лякають сусідів і НАТО.] /
L. Mangasarian // Bloomberg Businessweek (http://www.businessweek.com/news/2014-11-20/russiaswar-games-spill-secrets-stiffen-nato-resolve). – New York, 2014. – 20.11.

***
Після конференції G20 Тоні Еббот запросив Петра Порошенка відвідати
Австралію для обговорення питань безпеки. В телефонній розмові Еббот завірив
Порошенка, що більшість лідерів Великої Двадцятки стурбовані впливом Росії на
дестабілізацію ситуації в Україні. Українська сторона прийняла запрошення, але дата
візиту ще не встановлена. Нагадаємо, що це буде перший офіційний візит
українського президента до Австралії.
Medhora, Shalailah Tony Abbott invites Ukraine’s Petro Poroshenko for security talks :
Australia’s PM calls Ukraine president following G20 conference to set up meeting and
Poroshenko accepts invitation = [Тоні Еббот запросив українського президента Петра
Порошенка для переговорів стосовно безпеки] / Sh. Medhora // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/20/tony-abbott-invites-ukraines-petro-poroshenko-forsecurity-talks). – London, 2014. – 20.11.

***
Владімір Путін та Сі Цзіньпін оголосили нову угоду про військове
співробітництво між двома країнами. Міністр оборони Росії заявив, що це необхідно
для колективної безпеки у регіоні, і цей союз є чимось на кшталт НАТО, але на Сході.
Західні експерти говорять, що цей альянс є скоріше показовим, і не має ніяких
реальних загроз.
Morris, Nigel Is Russia and China’s ’Nato of the East’ more than a Potemkin alliance? :
The two nations’ navies have already conducted exercises together = [Чи є союз Росії та
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Китаю, так званий „НАТО Сходу”, чимось більше, ніж Потьомкінським альянсом?
ВМС двох держав вже провели навчання разом] / N. Morris // The Independent
(http://www.independent.co.uk/voices/comment/is-russia-and-chinas-nato-of-the-east-more-than-apotemkin-alliance-9874055.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 20.11.

***
За декілька годин до прибуття Джо Байдена до Києва Росія попередила США,
щоб ті не допомагали українській армії з озброєнням. Нагадаємо, що Сполучені
Штати підтримують офіційний Київ у його боротьбі з сепаратистами на сході
України, ввівши також економічні санкції проти Росії, яка підтримує повстанців,
проте офіційно це заперечує.
Russia warns US not to arm Ukrainian forces against pro-Russian rebels : Moscow hits
back at US official’s suggestion as vice-president Joe Biden arrives in Ukrainian capital Kiev for
talks = [Росія попереджає США не озброювати українську армію проти про-російських
сепаратистів.] / Reuters // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/20/russiawarns-us-ukraine-forces-russian-rebels). – London, 2014. – 20.11.

***
Заступник помічника президента США з національної безпеки Ентоні Блінкен,
виступаючи на слуханнях у конгресі заявив: „Я вважаю, що, враховуючи серйозні
порушення Росією договору, який вона підписала у Мінську, єдина річ, яка змусить її
двічі подумати і утримає від подальших дій, – це зміцнення потенціалу українських
сил, в тому числі оборонним озброєнням”.
Агамалова, Анастасия Кандидат на пост замгоссекретаря США призвал
подумать над поставками оружия Украине = [Кандидат на пост заступника
держсекретаря США закликав подумати над поставками зброї Україні] / А. Агамалова //
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/36246881/zamestitel-pomoschnika-obamypredlozhil-ssha-podumat-nad). – М., 2014. – 20.11.

***
На проведеному в Пекіні засіданні російсько-китайської міжурядової комісії з
військово-технічного співробітництва (ВТС), в якому взяв участь міністр оборони
Росії Сергій Шойгу, були намічені нові орієнтири у спільному виробництві озброєнь і
військової техніки, а також у вирішенні оборонних завдань для „збереження
регіонального та глобального світу„. Зближення двох країн, як зазначили міжнародні
спостерігачі, відбулося на тлі саміту G20 в Брісбені, де країни Заходу і США
продемонстрували дещо недружню позицію щодо Китаю та Росії. Як пише японська
Diplomat, „в ході саміту G20 Китаю довелося вислухати різкі висловлювання з боку
президента США Барака Обами щодо передбачуваної агресивності в морських
суперечках і економічних маніпуляціях. Росія ж зберігає розбіжності з багатьма
державами „двадцятки” через ситуацію навколо України”.
Мухин, Владимир Москва и Пекин дадут отпор цветным революциям = [Москва і
Пекін дадуть відсіч кольоровим революціям] / В. Мухин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/armies/2014-11-20/1_revolutions.html). – М., 2014. – 20.11.

***
На фоні дипломатичної кризи між Росією та Європою у Франції було
відмовлено російським морякам піднятися на борт військового корабля Містраль,
який було побудовано для російського морського флоту. Росія попередила, що
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Франція повинна буде компенсувати збитки Російській Федерації. Нагадаємо, що
напруга у відносинах між Росією та Європою зростає через події в Україні, а саме
через підтримку Росією повстанців в Україні.
Withnall, Adam France ’blocks’ Russian sailors from boarding a warship = [Франція
блокує посадку російських моряків на військовий корабель] / Ad. Withnall // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-blocks-russian-sailors-fromboarding-warship-9869984.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 19.11.

***
Лідери Києва та Брюсселя були зайняті розігрівом своїх енергетичних зв’язків,
тоді як Владімір Путін завчасно покинув саміт G20 в сонячній Австралії, де він
зіткнувся з холодним прийомом з боку міжнародних лідерів за його дії в Україні.
Український же президент Петро Порошенко отримав теплий прийом від державних
лідерів Вишеградської четвірки під час зустрічей в Словаччині. Він також отримав
гарантії від Братислави, що його країна отримає до 21 млрд. кубометрів річного
реверсного потоку газу, якого достатньо, щоб задовольнити більшість потреб країни у
імпорті.
Olearchyk, Roman Kiev and Brussels warm to each other as Putin cold-shouldered in
Brisbane = [Стосунки Києва і Брюсселя теплішають тоді як Путіна холодно зустріли в
Брісбені] / R. Olearchyk // Financial Times (http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/11/18/kiev-andbrussels-warm-to-each-other-over-ukraines-gas/). – London, 2014. – 18.11.

***
В інтерв’ю німецькому каналу, яке відбулося після висилання польських та
німецьких дипломатів з Росії, Путін заявив, що Захід провокує Росію на нову холодну
війну. Російський лідер сказав, що розширення військового впливу Росії поблизу
кордонів Європи є відповіддю на збільшення військових баз НАТО в Європі.
Putin says west is provoking Russia into new cold war as ’spies’ deported : Russian
president denies fanning tensions and says Nato expansion in Europe has been ’geopolitical
game changer’ = [Путін заявляє про те, що Захід провокує Росію на нову холодну війну ] /
Al. Luhn // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/17/putin-claims-westprovoking-russia-new-cold-war-spies-deported). – London, 2014. – 18.11.

***
Як і СРСР, путінська Росія плекає антагонізм до Заходу, а також вважає
експансію необхідною. Зараз НАТО давно в занепаді, Європа скорочує оборонні
бюджети, США відволіклися на Близький Схід і внутрішні проблеми. Однак
неоімперська ідеологія Путіна і зайняте ним положення всевладного лідера змушують
його збирати території, що колись належали імперії, – пише автор статті.
The Sources of Russian Conduct = [Витоки російської поведінки.] // Foreign Affairs
(http://www.foreignaffairs.com/articles/142366/alexander-j-motyl/the-sources-of-russianconduct). – Washington, 2014. – 18.11.

***
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні зустрічі зі своїм
німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайером заявив, що не очікує
проривних рішень, у тому числі з українського питання. Проте глава російського МЗС
підкреслив важливість діалогу з Німеччиною та іншими країнами ЄС. За його
словами, в рамках робочого візиту, сторони поговорять про Україну, але не тільки
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про неї. Перед візитом до Москви Штайнмаєр наголосив, що переозброєння і
подальші військові конфронтації нікому не допоможуть, „ми просто втрачаємо час,
який нам так необхідний для політичної і особливо економічної стабілізації України”.
Штайнмайер и Лавров обсудят, как будет зимовать юго-восток Украины =
[Штайнмаєр і Лавров обговорять, як буде зимувати південний схід України] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2014-11-18/100_obzor181114.html). – М., 2014. –
18.11.

***
Основним принципом зовнішньої політики Німеччини є дипломатичний діалог.
Проте стосовно Росії цей принцип більше не діє. Німецькі високопосадовці говорять
про непередбачуваність російської політики. Міністр закордонних справ Німеччини
Штайнмаєр, так само, як і канцлер Меркель, заявляє, що Німеччина не передбачає
нормалізацію відносин з Росією у найближчий час. З огляду на зовнішню політику,
яку проводить Путін, Європа має зосередитися більше на захисті своїх країн, аніж це
було раніше.
Putin’s Reach: Merkel Concerned about Russian Influence in the Balkans : Berlin has
begun to see Moscow as an adversary rather than as a potential partner. The German
government is concerned about efforts by Russian President Vladimir Putin to increase his
influence in the Balkans. Stopping him, however, could prove difficult. = [Меркель занепокоєна
російським впливом на Балканах] // Spiegel (http://www.spiegel.de/international/europe/germanyworried-about-russian-influence-in-the-balkans-a-1003427.html). – Hamburg, 2014. – 17.11.

***
Ангела Меркель посилила свій тиск на Австралію з метою скорочення
останньою об’єму викидів вуглекислого газу. Вона заявила, що світ має зупинити
зміну клімату, або це може мати катастрофічні наслідки для всіх. Також німецький
канцлер говорила про порушення Росією міжнародного права, результатом чого стала
анексія Криму та конфлікт на сході України.
Safi, Michael Angela Merkel pressures Australia to reveal its greenhouse gas targets :
German chancellor tells Sydney audience climate change knows no borders and will not stop
before the Pacific islands = [Ангела Меркель тисне на Австралію, щоб виявити її план у
питаннях
парникових
газів]
/
M. Safi
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/17/angela-merkel-pressures-australia-to-reveal-itsgreenhouse-gas-targets). – London, 2014. – 17.11.

***
Європейські уряди занепокоєні тим, що Росія намагається впливати на
політику колишніх радянських республік. Ангела Меркель зауважила, що криза в
Україні має не регіональний характер, а стосується усіх європейських країн.
Західноєвропейські та американські лідери впевнені, що Росія використовує методи
залякування, підкупу. Це підтверджує той факт, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан
рішуче виступає проти санкцій щодо Росії.
Traynor, Ian European leaders fear growth of Russian influence abroad : Angela Merkel
criticises destabilising strategy by Vladimir Putin to spread ’sphere of influence’ beyond former
Soviet states = [Європейські лідери стурбовані збільшенням впливу Росії закордоном] / Ian
Traynor // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/17/european-leaders-feargrowth-russian-influence-angela-merkel-vladmir-putin). – London, 2014. – 17.11.

22

***
Владімір Путін залишив австралійський Брісбен ще до прийняття підсумкового
комюніке. „Нам треба довго летіти, спочатку 9 годин до Владивостока, потім ще 9
годин до Москви, а завтра ще працювати – хоча б 4 години поспати”, – пояснив він
свій достроковий від’їзд. Західні журналісти вважають, що на саміті російський
президент опинився в очевидній ізоляції. Українська криза стала головною темою,
хоча в офіційному порядку деному саміту ситуація в Україні не була заявлена.
Базанова, Елизавета Главный итог саммита G20: изоляция России от Запада
усиливается = [Головний підсумок саміту G20: ізоляція Росії від Заходу посилюється] /
Е. Базанова,
П. Козлов,
А. Никольский
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/36050431/chuzhoj-sredi-chuzhih?full#cut). – М., 2014. –
17.11. – № 213.

***
У Братиславі український президент Петро Порошенко побував на саміті
Вишеградської „четвірки” (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина). Про плани Києва
можна судити за документами, які Порошенко підписав напередодні візиту до столиці
Словаччини. Він ввів у дію всі рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України,
прийняті через день після невизнаних Києвом виборів в ЛНР і ДНР. Передбачається
скасування прийнятого Верховною Радою закону про особливий статус деяких
районів Донбасу, а також відмова від амністії членів збройних формувань, які воюють
на боці ЛНР і ДНР, якщо вони складуть зброю. Документ визнає незаконними всі
органи влади на території Донецької та Луганської областей, сформовані за
підсумками виборів глав республік і Народних рад ДНР і ЛНР.
Ивженко, Татьяна Киев фактически признал отделение Донбасса = [Київ
фактично визнав відділення Донбасу] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2014-11-17/1_donbass.html). – М., 2014. – 17.11.

***
Критика Росії за її позицію в українській кризі стала лейтмотивом дводенного
саміту G20 в австралійському Брісбені. На думку спостерігачів, саме у зв’язку з цим
президент РФ Владімір Путін достроково залишив зустріч, залишивши замість себе
міністра фінансів Антона Сілуанова. На саміті „великої двадцятки” західні лідери в
черговий раз засудили Росію за підтримку ополченців на південному сході України і
пригрозили новими економічними санкціями, якщо Москва не змінить позицію.
Цилюрик, Дарья Холодные встречи в рамках приличия = [Холодні зустрічі в
рамках пристойності] / Д. Цилюрик // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2014-1117/1_putin.html). – М., 2014. – 17.11.

***
Саміт „двадцятки” в австралійському Брісбені став демонстрацією відсутності
у Росії і Заходу спільної мови, необхідної для конструктивного діалогу. Саміт
проходив в ситуації граничної напруженості між Росією і світовим співтовариством,
викликаної тривалою кризою в Україні. Спроби обговорити ситуацію робилися на
двосторонніх зустрічах (з Ангелою Меркель Путін говорив 4 години поспіль), проте
сторони один одного не розуміють. Причому ситуація асиметрична: Захід чекає від
Росії зміни політики відносно південного сходу України, а Росія робить вигляд, що не
веде там ніякої політики.
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Эппле, Николай От редакции: Саммит G20 подтвердил отсутствие общего
языка у России и Запада = [Від редакції: Саміт G20 підтвердив відсутність спільної мови
у Росії і Заходу] / Н. Эппле // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/opinion/news/36049851/sammitpered-snom). – М., 2014. – 17.11. – № 213.

***
Владімір Путін покинув саміт в Брісбені, офіційно завивши, що в понеділок
вранці йому необхідно бути на роботі. Проте зробив він це через постійну критику
світових лідерів та їх вимоги негайно припинити підтримку сепаратистів на сході
України. В Євросоюзі наразі готують новий список осіб в Росії, чиї активи мають
бути заморожені. Натомість Путін звинувачує уряд в Києві за економічну блокаду
східних регіонів України, які начебто проголосили свою незалежність.
Wintour, Patrick Vladimir Putin leaves G20 after leaders line up to browbeat him over
Ukraine : Russian president says he’s leaving early to get some sleep after long meetings in
which he refused to give ground = [Владімір Путін залишає саміт Великої Двадцятки після
того, як світові лідери натякнули йому на санкції через ситуацію в Україні] / P. Wintour,
B. Doherty // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/16/vladimir-putin-leavesg20-after-leaders-line-up-to-browbeat-him-over-ukraine). – London, 2014. – 16.11.

***
На саміті Великої Двадцятки у Брісбені світові лідери були занепокоєні
ситуацією в Україні, і звинувачували у цьому російського президента. Вони
наголошували на необхідності негайного припинення російського впливу на території
України. Особливо відвертим з російським лідером був прем’єр Канади Стівен
Харпер, який прямо заявив Путіну, що тому потрібно забратися з України. При цьому
прокремлівські коментатори й далі продовжують заперечувати російську присутність
в Україні і вимагають від західних лідерів підтвердження їх слів фактами.
Doherty, Ben G20: western leaders increase pressure on Vladimir Putin over Ukraine :
The Russian president appears isolated as leaders of Britain, Germany, the US, Canada and
Australia raise concerns over hostilities in eastern Ukraine = [Західні лідери посилили тиск на
Владіміра Путіна через ситуацію в Україні] / B. Doherty // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/16/g20-western-leaders-increase-pressure-on-vladimirputin-over-ukraine). – London, 2014. – 15.11.

***
В рамках саміту в Брісбені лідери країн Європейського Союзу зустрінуться з
президентом США Бараком Обамою для обговорення подальших санкцій щодо Росії
за її втручання в конфлікт в Україні. Нагадаємо, що ЄС та США вже ввели санкції, які
російський президент осудив як незаконні. Голова Європейської Ради фон Ромпей
заявив, що санкції можуть бути зняті, якщо Росія припинить постачати зброю та
військових на схід України та виведе вже розташовані там війська.
Leftly, Mark EU leaders to meet President Obama to discuss further action against Russia
over Ukraine = [Лідери ЄС зустрінуться з Президентом Обамою для обговорення
подальших санкцій щодо Росії через події в Україні] / M. Leftly // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/politics/eu-leaders-to-meet-president-obama-to-discussfurther-action-against-russia-over-ukraine-9862738.html?origin=internalSearch). – London, 2014. –

15.11.

***
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Девід Кемерон заявив Путіну, що стосунки Заходу і Росії досягли свого
найжорсткішого моменту. І для пом’якшення цих стосунків необхідне негайне
припинення підтримки сепаратистів в Україні з боку Росії. Необхідно, щоб незалежні
спостерігачі мали можливість моніторити ситуацію на російсько-українському
кордоні. Окрім зустрічі з Кемероном, Путін мав розмову з Ангелою Меркель і
Франсуа Олландом, які підтримали риторику британського прем’єра стосовно Росії.
Wintour, Patrick David Cameron tells Vladimir Putin relations at crossroads over
Ukraine : ’Robust’ exchanges at G20 summit as Russian president faces anger from western
leaders and warnings of more sanctions = [Девід Кемерон та Владімір Путін розмовляють
стосовно
України]
/
P. Wintour
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/15/david-cameron-vladimir-putin-relations-crossroadsukraine). – London, 2014. – 15.11.

***
Відбудеться зустріч лідерів G20, яка буде орієнтована на обговорення проблем
зростання світової економіки, захисту глобальної банківської системи, закриття
податкових лазівок для транснаціональних корпорацій, проблем глобального клімату.
Але особливу увагу також приділятимуть конфліктам в Україні та на Близькому
Сході, оскільки, за словами британського прем’єра Девіда Кемерона, світ не може
мати економічного зростання без гарантій безпеки.
Ukraine and Russia take centre stage as leaders gather for G20 = [На самміті G20
Україна
та
Росія
в
центрі
уваги]
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Ukraine+and+Russia+take+centre+stage+as
+leaders+gather+for+G20&NewsID=433553). – Kathmandu, 2014. – 14.11.

***
Доля Новоросії тепер вирішується не тільки в Москві. Стриманість Кремля в
оцінках виборів в ДНР і ЛНР їх представники вважають за краще не помічати. Як
з’ясувала „НГ”, визнання вони мають намір шукати в Латинській Америці –
наприклад, у Венесуели і Куби. Про те, що горезвісна Новоросія домагатиметься
міжнародного визнання, повідомив спікер її парламенту Олег Царьов. Делегації
поїдуть в ті країни, куди в’їзд ополченцям ще не заборонений і які, за його словами,
не відносяться до сфери впливу Заходу. Першочергові поїздки, за даними „НГ”,
плануються на Кубу і до Венесуели.
Горбачев, Алексей Новороссия просит признания у Кубы и Венесуэлы = [Новоросія
просить визнання у Куби і Венесуели] / А. Горбачев, Д. Гармоненко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2014-11-14/3_novorossia.html). – М., 2014. – 14.11.

***
В австралійському Брісбені відбудеться зустріч лідерів найбільших економік
світу. На G20 припадає 90% глобального ВВП, 80% світової торгівлі, дві третини
населення планети. Хоча саміт спочатку замислювався як майданчик для обговорення
фінансових проблем, цього року на передньому плані виявиться українська криза. За
словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, ситуація в Україні стане одним з
найбільш важливих питань зустрічі. На Заході повірили заяві Верховного
головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європі Філіпа Брідлава
про те, що російська військова техніка нібито увійшла на територію України,
незважаючи на категоричне заперечення цього факту МЗС і Міноборони РФ.
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Паниев, Юрий На Зеленом континенте обсудят экономический рост и
украинский кризис = [На Зеленому континенті обговорять економічне зростання і
українська криза] / Ю. Паниев // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2014-1114/1_australia.html). – М., 2014. – 14.11.

***
91-річний Генрі Кісінджер, в минулому радник з нацбезпеки та держсекретар
при президентові Діксонові і Форді, не зважаючи на його неоднозначну політичну
спадщину, й досі надає консультації в Білому Домі. Кореспондент Spiegel поцікавився
думкою поважного політичного діяча стосовно порядку, який наразі панує в світі. В
своїх відповідях Кісінджер посилається до основ Вестфальського договору, основною
тезою якого було досягнення балансу сил між світовими державами, який є так
необхідним сьогодні за умов шаленої глобалізації. Також він відзначає реальну
загрозу нової холодної війни між Заходом та Росією. Цікаво, що Кісінджер прямо не
визнає анексію Криму Росією, а говорить про історичне минуле, коли Україна була
частиною Росії, робить висновок, що в України та Росії завжди були особливі
стосунки, тому це треба враховувати і йти на діалог у вирішенні конфлікту на сході
України.
J. von Mittelstaedt, Juliane Interview with Henry Kissinger: ’Do We Achieve World Order
Through Chaos or Insight?’ = [Інтерв’ю з Генрі Кісінджером: Як ми досягнемо світового
порядку: через хаос чи через порозуміння?] / J. von Mittelstaedt, Er. Follath // Spiegel
(http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-henry-kissinger-on-state-of-global-politics-a1002073.html). – Hamburg, 2014. – 13.11.

***
У зоні безпеки на Дністрі готуються провокації, які можуть призвести до нової
придністровської війні. Про це „НГ” заявив глава придністровської делегації в
Об’єднаній контрольній комісії (ОКК), що контролює зону безпеки, Олег Бєляков.
Мета можливої дестабілізації – втягнути в конфлікт російських миротворців, які
охороняють зону, і дати привід ввести туди румунські війська.
Гамова, Светлана Российским миротворцам готовят ловушку = [Російським
миротворцям
готують
пастку]
/
С. Гамова
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2014-11-13/1_peacemakers.html). – М., 2014. – 13.11.

***
У ряді країн ЄС сумніваються в дієвості інструменту санкцій на політику
Москви. Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що буде мати можливість
обговорити ситуацію навколо України з президентом Владіміром Путіним. Досить
імовірно, що це відбудеться в австралійському Брісбені, де збирається саміт G20.
Канцлер заявила в телефонній розмові з президентом Петром Порошенко, що
ситуація в Україні стане одним з найбільш важливих питань на саміті „великої
двадцятки”. У Брісбені Ангела Меркель зможе поговорити як з Путіним, так і з
президентом США Бараком Обамою, якщо дійсно має намір просунути деескалацію.
У багатьох коментарях в Німеччині наголошується, що у неї є на це шанс, оскільки
Меркель є по суті єдиним лідером, який має постійний контакт як з Білим домом, так
і з Кремлем.
Григорьев, Евгений Ангела Меркель может помирить Запад с Россией = [Ангела
Меркель може помирити Захід з Росією] / Е. Григорьев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2014-11-13/7_merkel.html). – М., 2014. – 13.11.
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***
В Брюсселі США і представники країн Євросоюзу обговорять питання про
введення нових антиросійських санкцій щодо окремих громадян і галузей економіки
Росії. Представник Держдепу США Джен Псакі заявила: „Ми стривожені
триваючими грубими порушеннями (з боку Росії) Мінського протоколу”. За її
словами, США та ЄС продовжують тісну роботу над тим, яким чином „спільно вжити
додаткових заходів проти Росії за її неприйнятну поведінку”. Тим часом канцлер
Німеччини Ангела Меркель зазначила, що відносно Росії не планується введення
нових економічних санкцій. Однак Швейцарія вже підтримала антиросійські заходи.
Підтримати антиросійські санкції має намір і Угорщина.
Псаки грозит России новыми санкциями за плохое поведение = [Псакі загрожує
новими
санкціями
за
погану
поведінку]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/world/2014-11-13/100_obzor131114.html). – М., 2014. – 13.11.
Росії

***
У Білому домі вирішують, як працювати з Конгресом нового скликання, адже і
в Палаті представників, і в Сенаті більшість буде у республіканців. Тиск з їхнього
боку на Барака Обаму в питаннях зовнішньої політики може призвести до
подальшого погіршення відносин Вашингтона і Москви. Комітет з міжнародних
справ віддадуть ярому критику Обами Роберту Коркеру (Теннессі). Тиск на
президента, безумовно, зросте. Так, Коркер був у гніві, коли Обама не зважився
завдати авіаудари по Сирії, незважаючи на порушення режимом Башара Асада
встановленої для нього Вашингтоном „червоної межі”, яка полягала в покаранні за
застосування хімічної зброї. Крім того, Коркер вважає за необхідне направити
озброєння і боєприпаси Україні і називає операцію США проти джихадистів
„Ісламської держави” в її нинішньому вигляді безглуздою і навіть несерйозною.
Цилюрик, Дарья Новый Конгресс откроет Обаме глаза на Путина = [Новий
Конгрес відкриє Обамі очі на Путіна] / Д. Цилюрик // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2014-11-13/7_congress.html). – М., 2014. – 13.11.

***
Міністерство оборони Австралії веде спостереження за військовим флотом
Росії, що плаває в міжнародних водах поблизу австралійського узбережжя. Говорять,
що цей крок був запланований Путіним заздалегідь задля того, щоб відволікти
основну увагу від порядку денного саміту G20. Підхід російських кораблів до
австралійського узбережжя почався після зустрічі російського президента з
прем’єром Австралії Тоні Ебботом.
Dearden, Lizzie Russian warships heading for Australia as Putin prepares to attend
Brisbane G20 summit = [В той час як Путін готується до самміту G20, російські військові
кораблі
прямують
до
Австралії]
/
L. Dearden
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/russian-warships-heading-for-australia-as-putinprepares-to-attend-brisbane-g20-summit-9855308.html?origin=internalSearch). – London, 2014. –

12.11.

***
Рада безпеки ООН зустрілася на екстреному засіданні стосовно конфлікту в
Україні в двадцять шостий раз. Зустріч пройшла після оприлюднення факту перетину
російсько-українського кордону військової колони з боку Росії, яка заперечила це.
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Нагадаємо, що Рада безпеки ООН вже неодноразово збиралася щодо питання в
Україні, але жодних рішень не було ухвалено через право вето Росії.
For 26th time, UN has emergency meeting on Ukraine = [ООН проводить екстрене
засідання
по
Україні
в
26-ий
раз]
//
The
Washington
Pos
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/un-security-council-has-urgent-meeting-onukraine/2014/11/12/1a651fe6-6a7a-11e4-bafd-6598192a448d_story.html). – Washington,

2014. –

12.11.

***
Девід Кемерон перебуває на зустрічі з новим прем’єром Індії Нарендою Моді,
якого було обрано в травні і який є прибічником економічних реформ в своїй країні.
Кемерон сподівається на розвиток торговельних зв’язків між двома країнами. Саміт
G20 почне свою роботу в суботу і може бути доволі напруженим через присутність
російського лідера Владіміра Путіна, якого звинувачують у сприянні сепаратистам на
сході України.
Leftly, Mark G20 Summit: David Cameron set for first meeting with new Indian PM
Narendra Modi = [Самміт G20: Девід Кемерон вперше зустрінеться з новим прем’єрміністром
Індії
Нарендою
Моді]
/
M. Leftly
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/business/news/g20-summit-david-cameron-set-for-first-meeting-withnew-indian-pm-narendra-modi-9857429.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 12.11.

***
НАТО звинувачує Росію у військовому вторгненні в Україну, проте жодного
натяку на нові можливі санкції не звучить. Також генерал Філіп Брідлав заявив, що
НАТО зафіксувало посилення військових баз в Криму, при чому зброя на цих базах
може бути й ядерною. Москва оперативно спростувала всі звинувачення.
Tailor, Guy Russia pushes into Ukraine, prompting Obama rebuke but no new sanctions :
Moscow reinforcing Crimea military bases with equipment ’capable of being nuclear’ = [Росія
вторгається до України, викликаючи критику Обами, але не нові санкції Москва посилює
свої військові бази в Криму обладнанням, яке може бути ядерною зброєю] / G. Tailor // The
Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2014/nov/12/russia-pushes-into-ukraineprompting-obama-rebuke-/). – Washington, 2014. – 12.11.

***
Декларація,
підписана
учасниками
саміту
Організації
АзіатськоТихоокеанського співробітництва (АТЕС) в Пекіні, обіцяє золоті гори тим, хто
виконає її заповіти. Виконанню цих побажань заважають протиріччя між США,
Китаєм і Японією. Новим фактором ускладнень стала криза в Україні. Спроби
Вашингтона ізолювати Росію на зустрічі не увінчалися успіхом. Однією з проблем
для Білого дому стало розширення співробітництва між Китаєм і Росією. Політика
Вашингтона націлена на те, щоб покарати Кремль за втручання в справи України,
домогтися міжнародної ізоляції Росії. Але на форумі Обамі довелося стати
мимовільним свідком того, що така лінія не користується підтримкою.
Скосырев, Владимир В Пекине призвали покончить с протекционизмом = [В
Пекіні призвали покінчити з протекціонізмом] / В. Скосырев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2014-11-12/1_china.html). – М., 2014. – 12.11.

***
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Найближчими місяцями, коли тиск санкцій продовжить впливати на всю
економіку – і на кишені простих росіян – рейтинг схвалення Путіна повинен впасти,
вважає Лев Гудков, директор „Левада-центру”. „Ейфорія не може тривати вічно”.
Wilder, Charly Russians Brace For Thrifty Christmas As Sanctions Hit = [Під ударом
санкцій росіяни готуються зустрічати Різдво економно.] / C. Wilder // TIME
(http://time.com/3575982/russians-sanctions-ruble-crash/). – New York, 2014. – 11.11.

***
Зустрівшись на саміті у Пекіні, американський президент Обама та його
російський колега Путін обговорили низку питань, в тому числі й міжнародні
конфлікти. Загалом відбулося три зустрічі президентів, але вони тривали не довго.
Нагадаємо, що відносини між Вашингтоном та Москвою погіршилися після того, як
Росія почала підтримувати сепаратистів на Сході України.
Wolfgang, Ben Frosty foes: Obama, Putin talk Ukraine, Syria and Iran at Beijing summit
= [На самміті у Пекіні Путін та Обама говорили про Україну та Іран] / B. Wolfgang //
The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2014/nov/11/obama-putin-talk-ukrainesyria-and-iran-at-beijing/ ). – Washington, 2014. – 11.11.

***
Колумніст The New York Times Роджер Коен побоюється, що американське
керівництво в обмін на сприяння в іранському питанні готово закрити очі на дії Росії
на Україні. Я не говорю, що адміністрація Обами уклала з Путіним якусь офіційну
угоду про ірано-українське питання. Я маю на увазі, що у російського лідера хороше
чуття на слабкі місця Америки, і він відмінно вміє вибирати момент. Раптовий спалах
бойових дій на сході України і раптова готовність Росії надати сприяння з іранської
проблеми незадовго до 24 листопада, коли спливає термін, відведений на переговори
про ядерну програму, – це не просто збіг. Все це – частина російської стратегії, і поки
що Сполучені Штати підіграють Росії, – вважає автор. На його думку, „нинішнє
зосередження Росією своїх сил [на кордоні з Україною] за всіма ознаками нагадує
підготовку до наступу... Є всі підстави вважати, що Путін має види на Україну в
цілому... Просто так військові з’єднання на тисячі миль НЕ перекидають”.
Cohen, Roger The Iran-Ukraine Affair = [Ірано-українське питання] / R. Cohen // The
York
Times
(http://www.nytimes.com/2014/11/11/opinion/roger-cohen-the-iran-ukraineaffair.html?_r=0). – New York, 2014. – 10.11.
New

***
Президент Росії зробив заяву, що він сподівається на припинення спекуляцій
навколо національної валюти. На саміті в Пекіні він сказав, що наразі платіжний
баланс Росії знаходиться на високому рівні. Нагадаємо, що російський рубль знизився
на 30 відсотків через конфлікт Росії з Україною та через падіння цін на нафту.
Tadeo, Maria Vladimir Putin ’hopeful’ market will stop betting against the rouble soon
after hitting new record low : Russian leader says flunctuations are not based on economic
fundamentals = [Владімір Путін має надію зупинити падіння рубля] / M. Tadeo // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/business/news/vladimir-putin-hopeful-market-willstop-betting-against-the-rouble-soon-after-hitting-new-record-low9850810.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 10.11.

***
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Перемога республіканців на виборах до Сенату може змістити вектор
зовнішньої політики Вашингтону. Так, республіканці планують зайняти більш
жорстку позицію по відношенню до Ірану, Росії та ісламістських бойовиків у Сирії та
в Іраці. Очікується, що в рамках посилення санкцій проти Росії, республіканці будуть
виступати за відправку американської зброї до України.
Power shift in U.S. Senate brings sterner tone to foreign policy debate = [Зміна влади в
Сенаті США задасть новий тон зовнішній політиці] // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Power+shift+in+U.S.+Senate+brings+sterne
r+tone+to+foreign+policy+debate&NewsID=432974#sthash.4R3nYcVy.dpuf). – Kathmandu, 2014. –

09.11.

***
Держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Російської
Федерації Сергій Лавров в Пекіні обговорювали загострення конфлікту на Сході
України. Лавров заперечив введення російської військової техніки на територію
України і назвав це плітками і провокацією з боку України.
Morello, Carol U.S. and Russia talk Ukraine, Iran = [США та Росія ведуть переговори
стосовно
України
та
Іраку]
/
C. Morello
//
The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/us-and-russia-talk-ukraine-iran/2014/11/08/ed2e748e-6531-11e4ab86-46000e1d0035_story.html?tid=collaborative_1.0_strip_2). – Washington, 2014. – 08.11.

***
Міністр закордонних справ дав інтерв’ю „Gazeta Wyborcza”, в якому
прокоментував дипломатичні переговори в Мілані, без участі Польщі. В Мілані не
було серйозної розмови про Україну, бо не було такої волі, і, перш за все, за
відсутності однієї зі сторін. Я вважаю, що будь-яка серйозна розмова про майбутнє
України і отримання серйозних відповідей, як покласти край конфлікту, повинні
проходити за нашою присутності, – сказав Щетина. – Розмова без Польщі про
Україну, це теж саме як у справах Лівії, Алжирі, Тунісі, Марокко, говорити без Італії,
Франції та Іспанії, – додав шеф МЗС. Останні слова сприйняли з обуренням в Україні.
За словами колишнього українського представник МЗС Василя Філіпчука, якщо
міністр закордонних справ Польщі дійсно це сказав, то це повинно бути його
останньою заявою в якості міністра. Обурення міністром висловили і представники
польських ЗМІ. Цей випадок вимагатиме вибачень. Намір, звичайно, добрий, але це
звучить дійсно жахливо, – наводить автор слова Ванди Новицької з радіо ZET.
Malinowski, Przemysław Ukraina jako polska kolonia. Oburzenie po słowach Schetyny =
[Україна як польська колонія. Обурення після слів Щетини] / P. Malinowski //
Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/artykul/1155055-Ukraina-jako-polska-kolonia--Oburzenie-po-slowachSchetyny.html). – Warsaw, 2014. – 06.11.

***
В Канаді в рамках офіційного візиту французський президент Франсуа Олланд
та канадський прем’ер-міністр Стівен Харпер обговорили плани на майбутнє
спіробітництво Франції та Канади. Франція виступає восьмим за величиною
торговельним партнером Канади. Також лідери двох країн торкалися пролем
розповсюдження вірусу еболи та конфліктів в Сирії, Іраці та в Україні.
Giovanetti, Justin French President making historical trip to Western Canada =
[Президент Франції здійснив історичну поїздку до Західної Канади] / J. Giovanetti // The
30

Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/politics/french-president-making-historical-tripto-western-canada/article21419110/). – Toronto, 2014. – 02.11.

***
Питання України більш не є тільки українською проблемою, з точки зору
канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка знає, про що говорить, – пише в
редакційній статті The Christian Science Monitor. Російські провокації і демонстрація
сили тепер поширюються на інші європейські регіони, від Фінляндії до Балкан.
Merkel challenges Putin’s worldview = [Меркель оскаржує путінську картину світу.]
The Christian Science Monitor (http://www.csmonitor.com/Commentary/the-monitorsview/2014/1118/Merkel-challenges-Putin-s-worldview). – Boston. – 19.11.
//

***
Російська економіка була хиткою і до путінського авантюрного грабіжницького
набігу на Україну. І хоча російський президент намагається довести свій політичний
вплив в Європі, він діє на тлі економіки, стан якої як ніколи виглядає плачевно. Тут
перед Путіним постає питання про те, чи може вона підтримувати його амбіції.
Виразної відповіді на це питання немає, – вважає автор статті.
Schuman, Michael Russia’s Lackluster Economy Means Putin Simply Can’t Afford a
New Cold War = [Холодна війна Росії не по кишені.] / M. Schuman // TIME
(https://time.com/3596744/russia-economy-ukraine-sanctions-putin-geopolitical-ambition-foreignpolicy/). – New York. – 21.11.

***

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Європейська комісія переказала Україні 260 млн. євро в якості допомоги ЄС у
стабілізації бюджетної ситуації. Це є ще однією частиною так званої макрофінансової
допомоги країні на загальну суму в 1,6 млрд. євро. „Ця виплата є ще одним
конкретним знаком європейської солідарності з українським народом. Ми
допомагаємо (Україні) у вирішенні проблеми термінових фінансових потреб,
підтримуючи амбітний процес реформ, спрямованих на стабілізацію економіки і
створення умов для сталого розвитку”, – сказав комісар ЄС з економічних і валютних
питань П’єр Московічі.
260 mln euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy = [260 млн. євро макрофінансової
допомоги Україні] / PAP // Rzeczpospolita (http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1156681-260-mlneuro-pomocy-makrofinansowej-dla-Ukrainy.html). – Warsaw, 2014. – 12.11.

***
Європейські чиновники шоковані позицією Києва, який вимагає все більше
грошей від ЄС. Українці маніпулюють Євросоюзом і навіть готові до шантажу,
заявили Reuters єврочиновники, які брали участь в російсько-українських газових
переговорах. Тепер Європа опинилася на місці Росії, яка багато років субсидувала
Київ, зазначають російські експерти.
Сергеев, Михаил Брюссель оказался в роли дойной коровы = [Брюссель опинився в
ролі дійної корови] / М. Сергеев // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2014-1111/1_brussels.html). – М., 2014. – 11.11.

***
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Кореспондентам FT представилася ексклюзивна можливість супроводжувати
Жозе Мануеля Баррозу на протязі його останнього дня на посаді глави Єврокомісії.
Десять років перебування Баррозу на цій посаді були найбурхливішими в історії
цього інституту. Коли кореспондент видання задав Баррозу питання про переговори
між ЄС і Україною щодо підписання угоди про асоціацію, „які деякі у Вашингтоні
охарактеризували як безрозсудну провокацію Путіна”, тон політика став емоційним.
„Ми прекрасно усвідомлювали всі ризики, – заявив він в інтерв’ю виданню. – Я
кілька разів розмовляв з Путіним, і він сказав нам, який важливий для нього був
Митний союз, Євразійський союз і особливе значення, яке він надавав Україні. І що,
нам потрібно було здатися? Нам потрібно було сказати: „Добре, Владімір, Україна
твоя, роби, що хочеш”? Це абсолютно неприйнятно”.
Spiegel, Peter,FT’s Brussels bureau chief José Manuel Barroso: ’Not everything I did
was right’ : On his final day, the former European Commission president explains his actions
during two terms = [Жозе Мануель Баррозу: „Не все, що я робив, було правильно”. В
останній день на посаді, колишній президент Європейської комісії пояснює свої дії під
час двох термінів] / P. Spiegel // Financial Times (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4624563a-640b11e4-8ade-00144feabdc0.html#slide0). – London, 2014. – 04.11.

***

НАТО
Нова парламентська коаліція має намір скасувати позаблоковий статус України
і домагатися членства країни в Північноатлантичному альянсі. В Україні в черговий
раз повторюється ситуація, при якій тема вступу країни в НАТО використовується у
внутрішньополітичних цілях, загострюючи і без того складні міжрегіональні
відносини. Відмінною особливістю нинішнього етапу є той факт, що думка жителів
південно-східних областей, які в своїй більшості віддали голоси за „Опозиційний
блок”, не враховується при формуванні зовнішньополітичного курсу.
Жильцов, Сергей КАРТ-БЛАНШ. Киев пересматривает приоритеты внешней
политики = [Карт-бланш. Київ переглядає пріоритети зовнішньої політики] /
С. Жильцов // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2014-11-24/3_kartblansh.html). – М.,
2014. – 24.11.

***
До Києва з офіційним візитом прилетить президент Литви Даля Грібаускайте,
яка зустрічалася з керівництвом НАТО. На переговорах з Петром Порошенко буде
порушено тему співпраці України та НАТО. Адже майбутня коаліція у Верховній
Раді вже заявила про намір скасувати позаблоковий статус і повернутися до курсу на
зближення з альянсом. На ситуацію вкрай негативно відреагувала Росія. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв’ю Бі-бі-сі чітко заявив, що
Росії „потрібна стовідсоткова гарантія того, що жодна країна не думає про те, щоб
Україна вступила в НАТО”. Він пояснив, що наближення альянсу впритул до
кордонів РФ порушило б баланс сил у світі.
Ивженко, Татьяна Грибаускайте едет к Порошенко говорить о НАТО =
[Грібаускайте їде до Порошенка говорити про НАТО] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2014-11-24/7_ukraina.html). – М., 2014. – 24.11.

***
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Росія „ламає” засновану на правилах систему безпеки Європи, заявив в
інтерв’ю Delfi генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. У своєму інтерв’ю
генсек НАТО звинуватив Росію в порушенні міжнародного права і неповажному
ставленні до міжнародних зобов’язань. „Це причина, по якій ми закликаємо Росію
поважати міжнародне право, поводитися в рамках міжнародних зобов’язань і,
звичайно, поважати суверенітет і територіальну цілісність України”, – зазначив він.
Климентьева, Людмила Столтенберг: Конструктивным отношениям с НАТО
мешают агрессивные действия России = [Столтенберг: Конструктивним відносинам з
НАТО заважають агресивні дії Росії] / Л. Климентьева // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/36231291/stoltenberg-konstruktivnym-otnosheniyam-s-natomeshayut). – М., 2014. – 20.11.

***

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
З Донбасом чи без, НАТО налаштоване прийняти Україну до своїх лав, вважає
автор. У МЗС РФ погрожують Україні ескалацією конфлікту на сході в разі
скасування її позаблокового статусу. Мабуть, Москва не вірить у можливість
утримати Київ від вступу в НАТО економічними методами, пише автор.
Ядуха, Виктор Украину засасывает в НАТО = [Україну засмоктує в НАТО] /
В. Ядуха // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/26/1341804.html). – С.Пб., 2014. –
26.11.

***
Заборона „Правого сектора” в Росії і дебати в ООН навколо теми фашизму – не
просто залпи ідеологічної війни, вважає автор статті. Нещодавно у Волгограді були
затримані активісти ПС, які вербували працівників оборонних заводів, лякає автор
читачів.
Ядуха, Виктор Правосеки на Волге = [Правосекі на Волзі] / В. Ядуха // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/25/1341585.html). – С.Пб., 2014. – 25.11.

***
Найближчими днями конфлікт в Донбасі може бути заморожений. Якщо
військова ситуація, як вважають у Києві, визначається зараз російським впливом на
сепаратистів, то майбутнє Донбасу залежить від контролю Заходу за діями
української влади. Євросоюз в цілому виробив три напрямки стабілізації ситуації.
Про стратегію ЄС заявила верховний представник із закордонних справ і політики
безпеки Федеріка Могеріні. Перший пункт – зниження напруженості на сході України
шляхом політичного діалогу з Росією. Другий – продовження економічного тиску за
допомогою санкцій. „І третім елементом є внутрішні реформи в Україні”, –
підкреслила вона.
Ивженко, Татьяна Евросоюз разработал план стабилизации в Украине =
[Євросоюз розробив план стабілізації в Україні] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2014-11-19/1_ukraina.html). – М., 2014. – 19.11.

***
Київ відмовився фінансово підтримувати розорений війною Донбас. Багато
українських експертів при цьому вважають, що у Порошенка не було іншого виходу –
33

інакше неминуча економічна катастрофа чекала б всю країну. Ось тільки зовсім
незрозуміло, хто тепер подбає про донбаських пенсіонерів, пише автор. Судячи з
усього, утримувати їх не збирається не тільки Київ, але й Москва. Принаймні, жодної
заяви з Росії про те, що буде далі з населенням регіону, не прозвучало. А в Донбасі (а,
можливо, і в Києві) безумовно на це сподівалися.
Мальцев, Валентин Пенсии отберут, но газ оставят = [Пенсії відберуть, але газ
залишать] / В. Мальцев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/18/1339013.html). –
С.Пб., 2014. – 18.11.

***
Наступні регіональні та думські вибори російська опозиція повинна зустріти,
об’єднавшись, заявляють в РПР-ПАРНАС. На конференції лідери партії Борис
Нємцов і Михайло Касьянов звернулися до голови „Яблука” Сергія Мітрохіна,
опозиціонера Олексія Навального та інших демократів із закликом про широку
коаліцію. Експерти нагадують про попередні невдалі спроби об’єднання, але
опозиціонери стверджують, що їх згуртувала Україна. За словами відповідального
секретаря РПР-ПАРНАС Костянтина Мерзлікіна, надію на коаліцію опозиції дає
Україна. Справа в тому, що і „Яблуко”, і РПР-ПАРНАС негативно оцінюють дії
Кремля по дестабілізації обстановки в цій країні і методи, використані при
приєднанні Криму.
Горбачев, Алексей Украина подстегивает российскую оппозицию = [Україна
підстьобує
російську
опозицію]
/
А. Горбачев
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/politics/2014-11-17/1_opposition.html). – М., 2014. – 17.11.

***
В МЗС Росії спростували інформацію про російську військову присутність на
південному сході України і мають намір з’ясувати у спостерігачів ОБСЄ, як дана
інформація виявилася в їх звіті. Про це заявив офіційний представник МЗС РФ
Олександр Лукашевич. „Цілком відверто і офіційно вам кажу, що ніяких військових
пересувань через кордон (між Росією і Україною) і тим більше присутності наших
військових на території України на південному сході не було і немає”, – заявив він.
МИД РФ опроверг информацию о российском военном присутствии на юговостоке Украины = [МЗС РФ спростував інформацію про російську військову
присутність
на
південному
сході
України]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2014/1114/c31519-8809053.html). – Пекин, 2014. – 14.11.

***
Президентом Росії Владіміром Путіним була поставлена задача по
прискореному переходу на імпортозаміщення. Говорячи про санкції Заходу щодо
ОПК, пов’язані з позицією Росії по Україні, президент зазначив, що необхідно
„убезпечити себе від ризиків невиконання контрактів нашими іноземними
партнерами”, у тому числі від ризиків політичного характеру. На порядку денному
питання національної безпеки країни. До 2017 року альтернативу поставкам з України
(як і іншим) спробують забезпечити країни Митного союзу і Китай.
Никонов, Виктор Чтобы не рухнула оборона в час „икс” = [Щоб не рухнула
оборона
в
годину
„ікс”]
/
В. Никонов
//
Независимая
газета
(http://nvo.ng.ru/armament/2014-11-14/1_x_hour.html). – М., 2014. – 14.11.

***
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Найближчі економічні перспективи сходу України виглядають вельми
туманно. Промисловий і експортний потенціали регіону сумнівів не викликають, але
поточні фінансові проблеми виявилися для нього надзвичайно гострими. Київ
офіційно відмовився виплачувати жителям Донбасу пенсії. А підприємства часто не
можуть отримати гроші за відвантажену продукцію. В Москві відбулося засідання
Центру стратегічного планування (ЦСП) при парламенті Новоросії, учасники якого
намагалися визначити шляхи вирішення найактуальніших економічних питань.
„Зараз, коли формується уряд, ми можемо повернутися до питання про економічне
майбутнє Новоросії”, – заявив, відкриваючи засідання, голова парламенту Новоросії
Олег Царьов.
Соловьева, Ольга Новороссию мечтают сделать налоговым раем = [Новоросію
мріють зробити податковим раєм] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2014-11-14/4_novorossia.html). – М., 2014. – 14.11.

***
США веде перемовини з партнерами в Європі стосовно спільних додаткових
санкцій проти Росії, – повідомив прес-секретар Державного департаменту. „Рішення
ще нема, але США і ЄС готові до цього, якщо Росія продовжуватиме агресивні дії”.
Держсекретар США Джон Керрі говорив по телефону з міністром закордонних справ
Росії Сергієм Лавровим про ситуацію в Україні і висловив „стурбованість”. За
словами Дженніфер Псакі, ситуацію в Україні, ймовірно, обговорять під час
двосторонніх переговорів на саміті G20 в Австралії.
Mikulska, Michalina Nowe sankcje wobec Rosji? Trwają rozmowy = [Нові санкції
проти
Росії?
Переговори
тривають]
/
M. Mikulska
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1156743-Nowe-sankcje-wobec-Rosji--Trwaja-rozmowy.html). –
Warsaw,
2014. – 13.11.

***
Росія знову вторглася на Україну. Цього разу вона вводить в дію нове, що
раніше не брало участі в боях, озброєння, і це може вказувати на перехід до
наступної, більш кровопролитної фази шестимісячної війни, участь у якій уряд
Владіміра Путіна продовжує заперечувати.
Weiss, Michael Putin Sends His ’Leopard’ to the Battlefield of Eastern Ukraine = [Путін
відправив
на
Україну
„Леопарда”.]
/
M. Weiss
//
Foreign
Affairs
(http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/11/13/russian_tanks_ukraine_battlefield_radar_reinforceme
nts_putin). – Washington, 2014. – 18.11.

***
Скандал навколо працюючої в Донбасі місії ОБСЄ вдалося зам’яти. Проте в
Києві не виключають нових конфліктів. Їх причину українські військові бачать в
неефективності моніторингової діяльності організації. А Служба безпеки України
підозрює російські спецслужби в спробі посварити Київ і ОБСЄ. Таке припущення
висловив радник голови СБУ Маркіян Лубківський в ефірі одного з телеканалів.
Ивженко, Татьяна Киев обвиняет ОБСЕ в неэффективности = [Київ звинувачує
ОБСЄ в неефективності] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2014-1113/1_kiev.html). – М., 2014. – 13.11.

***
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Ми спостерігаємо за підготовкою до війни за грузинським алгоритмом:
спочатку озброїти сепаратистів, потім направити російських військових,
замаскованих під сепаратистів, загострити і довести до кипіння ситуацію, і нарешті,
вторгнутися на повній потужності, – пише автор.
Kaylan, Melik Is Putin About To Invade Ukraine? = [Путін збирається напасти на
Україну?] / M. Kaylan // FORBES (http://www.forbes.com/sites/melikkaylan/2014/11/12/is-putinabout-to-invade-ukraine/). – Washington, 2014. – 13.11.

***
Російські танки, БТР і важка артилерія у супроводі російських солдатів у
камуфляжі без розпізнавальних знаків перетнули кордон з Україною, – про це заявили
в НАТО. Говорити, що остання заява НАТО про приток російських військ на
територію України знаменує закінчення перемир’я, означає неправильно розуміти цей
конфлікт, – стверджують автори статті в New Republic Юлія Йоффе і Лінда Кінстлер.
Loffe, Julia Now That Russia Has Invaded Ukraine Again, Let’s Stop Pretending a
Ceasefire Ever Existed = [Давайте не будемо робити вигляд, що перемир’я на Україні
взагалі було.] / Loffe J. // NEW REPUBLIC (http://www.newrepublic.com/article/120250/natorussia-invades-ukraine-breaking-ceasefire-thats-old-news). – Washington, 2014. – 12.11.

***
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відзначає рухи військ
проросійських сепаратистів у східній Україні, – повідомив генеральний секретар
ОБСЄ Ламберто Занньєр. Він додав, що є ризик ескалації. Насамперед, ми бачимо, що
під час припинення вогню в районі, захопленому сепаратистськими військами,
з’явилися нові сили, – сказав Занньер. – Ми бачимо входження конвоїв, важкого
озброєння, боєприпасів та танків в зону, де був оголошений режим припинення
вогню, і це посилює можливість військових операцій в області, – сказав у Комітеті
закордонних справ Європейського парламенту Занньєр.
Michalak, Ada OBWE obserwuje ruchy wojsk separatystów na wschodzie Ukrainy =
[ОБСЄ спостерігає рух військ сепаратистів на сході України] / A. Michalak //
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1156640-OBWE-obserwuje-ruchy-wojsk-separatystow-nawschodzie-Ukrainy.html). – Warsaw, 2014. – 12.11.

***
Чергове загострення бронетанкових фобій трапилося днями у військовополітичного керівництва України і в ряді країн НАТО. Як повелося, вже вкотре
підняв хвилю страху привид російської бойової техніки, яка нібито колоною увійшла
на територію Новоросії. Ця тема виникла незабаром після виборів в
самопроголошених Донецькій і Луганській народних республіках (ДНР і ЛНР).
Владыкин, Олег Материализация призрачной бронетехники = [Матеріалізація
примарної бронетехніки] / О. Владыкин // Независимая газета (http://www.ng.ru/armies/201411-11/2_tank.html). – М., 2014. – 11.11.

***
Київ підпорядковує добровольчі батальйони армії. Угамовують і польових
командирів „Новоросії”. При всьому антагонізмі між Україною і Донбасом, в обох
випадках йдеться про нейтралізацію незадоволених фронтовиків, вважає автор статті.
З точки зору будь-якої держави залізна логіка централізації управління військами,
особливо у воєнний час, є єдино правильною. Але якщо подивитися на це очима
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пересічних ополченців та учасників АТО, то картина вимальовується досить сумна.
Адже ні по-справжньому народних республік в Донбасі, ні реальної європеїзації
України немає і не передбачається. А ось олігархи, якщо опустити часткове
руйнування і перерозподіл їх власності, залишилися господарями економіки по
обидві сторони фронту.
Ядуха, Виктор Народной власти не будет = [Народної влади не буде] / В. Ядуха //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/11/1336537.html). – С.Пб., 2014. – 11.11.

***
Україна звинувачує Росію в тому, що десятки танків та іншої важкої зброї знов
перетнули російсько-український кордон з боку РФ. Речник Ради Національної
Безпеки та Оборони, Андрій Лисенко заявив про перетин російсько-українського
кордону тяжкого війського озброєння з боку Росії. Офіційна Москва відкидає ці
звинувачення. Представники НАТО говорять, що якщо підтвердеться факт перетину
кордону, то це ще раз доведе безпосередню участь Росії в дестабілізації ситуації на
сході України.
Ukraine accuses Russia of sending dozens of tanks = [Україна звинувачує Росію у
постачанні
десятків
танків]
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Ukraine+accuses+Russia+of+sending+doze
ns+of+tanks+&NewsID=432869). – Kathmandu, 2014. – 08.11.

***
За повідомленням російських ЗМІ, авіакомпанії Росії та України в зимовому
сезоні відновлюють маршрутну мережу між країнами, поновлюючи рейси, перервані
цього літа. За російськими авіакомпаніями закріплено більше 120 щотижневих рейсів,
за українськими – приблизно 42. За повідомленням ТАСС, група „Аерофлот” в
зимовому розкладі поставила 84 рейси в українські міста щотижня. Зараз це регулярні
рейси материнської компанії „Аерофлот” в Київ / 5 рейсів щодня / і Одесу / двічі на
день /. З 1 грудня „Аерофлот” планує здійснювати регулярні рейси до Харкова двічі
на день і до Дніпропетровську – один рейс на день. Дочірня компанія „Росія” виконує
два рейси на день з Петербурга до Києва.
Авиакомпании России и Украины в зимнем сезоне восстановят маршрутную сеть
между странами = [Авіакомпанії Росії та України в зимовому сезоні відновлять
маршрутну
мережу
між
країнами]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2014/1108/c31519-8806235.html). – Пекин, 2014. – 08.11.

***
Український уряд заявляє, що конвой, що складається з російських вантажівок і
танків – всього приблизно 60 машин – перетнув кордон між двома країнами,
породивши страхи про нову хвилю військових дій на сході України.
Has Russia Invaded Ukraine Again? = [Росія знову вторглася на Україну?] // Atlantic
(http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/has-russia-invaded-ukraine-again/382490/). –

Washington, 2014. – 07.11.

***
Чим більше б сусідні держави, такі як Польща, країни Балтії і, так – Україна,
стабілізувалися і процвітали, тим більшу вигоду з цього витягувала б Росія, що
дозволяло б їй рухатися в тому ж напрямку”, – йдеться в статті. „Для Путіна це
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„необраний шлях”. Якщо українці досягнуть успіху, росіяни можуть почати відкрито
задаватися питанням: чому вони повинні терпіти ту ж корумповану автократію, яку
українські демонстранти скинули на початку цього року? Проте, намагаючись
домогтися поразки України і тим самим відвести подібні питання, Путін підриває
перспективи своєї власної країни. Він домагається ще більшого ослаблення і без того
хиткої економіки і все більшої ізоляції Росії на європейській і світовій арені. Поки
Путін залишається при владі, його країна навряд чи дозволить своїм громадянам
можливість процвітати і жити в світі”, – підсумовує автор статті.
Nagorski, Andrew Putin Tries to Undo the Tragedy of the Berlin Wall’s Fall : The former
KGB officer’s campaign to rebuild the lost Soviet Union is racing against the ruble’s collapse. =
[Путін намагається повернути назад трагедію падіння Берлінської стіни. Колишній
офіцер КДБ, намагаючись відновити втрачений Радянський Союз, розвалює рубль] /
A. Nagorski // The Wall Street Journal (http://online.wsj.com/articles/andrew-nagorski-putin-tries-toundo-the-tragedy-of-the-berlin-walls-fall-1415405064). – New York, 2014. – 07.11.

***
Спроба України змусити Росію скасувати торговельні обмеження через СОТ
поки ні до чого не привела. Тепер можна очікувати чергового витка взаємних санкцій,
вважає автор. За словами в. о. міністра економічного розвитку і торгівлі Валерія
П’ятницького, зараз практично припинені поставки в РФ українських продуктів
харчування і автомобілів, залізничного транспорту. За вісім місяців поточного року
експорт до Росії скоротився на 25,5% – до $ 7,4 млрд. Частка України в зовнішньому
торговому обороті Росії знизилася з 4,6 до 3,5%, а частка РФ у зовнішній торгівлі
України – з 27,3 до 24,5%. Ясно, що торгова війна між країнами завдасть серйозної
шкоди обом учасникам конфлікту, але академік НААН, директор Інституту
стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми Павло Гайдуцький
каже, що при цьому Україна вчиться торгувати з Росією ефективніше. Зокрема,
співвідношення негативного сальдо торгівлі України з Росією скоротилося з 55,7% в
2012 році до 11,7% у першому півріччі 2014 року, тобто в п’ять разів. Головний же
мінус для Російської Федерації полягає, мабуть, у тому, що погіршення торгових
відносин ще більше віддаляє Україну від Росії. А якщо Київ переживе складний для
себе період і знайде альтернативні ринки збуту, то у Росії в розпорядженні
залишиться зовсім небагато інструментів тиску на країну-сусідку, пише автор.
Мальцев, Валентин Украине в ВТО не помогли = [Україні в СОТ не допомогли] /
В. Мальцев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/07/1335275.html). – С.Пб., 2014. –
07.11.

***
Українську льотчицю Надію Савченко судова психіатрична експертиза визнала
осудною. Тому обвинувачена була переведена з Інституту Сербського назад у СІЗО.
Басманний суд вкотре переніс розгляд скарги захисту Надії Савченко на рішення
слідства відмовити в долученні до справи опитувань українських свідків її
викрадення. Її адвокати, зокрема, провели в Києві опитування службовців батальйону
„Айдар”, колишніх очевидців подій 17 червня, коли Савченко потрапила в полон до
ЛНР. Цю скаргу суд тепер має розглянути 7 листопада.
Гармоненко, Дарья Украинская летчица вменяема = [Українська льотчиця осудна]
/ Д. Гармоненко // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2014-11-06/2_savchenko.htm). –
М., 2014. – 06.11.
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***
Після виборів в Донбасі темою номер один в українських ЗМІ і соцмережах
стало очікування російського військового вторгнення, пише автор. Повідомлялося
про перекидання російських танків в Донецьк і Луганськ, і про концентрацію військ
РФ на кордоні. Істерія в українських медіа з приводу нібито ймовірного удару
російських військ по Маріуполю, можливо, була потрібна для маскування планів
ВСУ, вважає автор. Принаймні сьогодні ополченці звинуватили силовиків у початку
наступу на Донецьк.
Ядуха, Виктор Истерика для маскировки = [Істерика для маскування] / В. Ядуха //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/06/1334950.html). – С.Пб., 2014. – 06.11.

***
Якщо у когось з місцевих жителів ще зберігалася віра в перемир’я – так званий
Мінський протокол, підписаний 5 вересня, – то в останній тиждень їм довелося з
ілюзіями розлучитися. І українські війська, і проросійські сепаратисти зайнялися
мобілізацією особового складу та зброї для чергового раунду запеклих боїв, – пише
кореспондент журналу Time Саймон Шустер.
Shuster, Simon Cease-Fire in Ukraine Fails and Preparations for War Begin =
[Перемир’я на Україні зірвано, починаються приготування до війни.] / Shuster S. // TIME
(http://time.com/3558451/ukraine-russia-separatists-mariupol-war/). – New York, 2014. – 05.11.

***
Легітимація ставлеників Кремля на виборах не наблизила Донбас ні до
входження до складу РФ, ні до створення аналога Придністров’я. Збуваються
прогнози багатьох українських і російських експертів, які стверджували, що Москві
не потрібно не тільки приєднання Донбасу до РФ, про надію на яке говорив у
інтерв’ю після виборів глава ЛНР Плотницький, а й перетворення регіону в де-факто
незалежне, але ніким не визнане Придністров’я.
Кривошеев, Павел Назад в Украину? = [Назад в Україну?] / П. Кривошеев //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/05/1334567.html). – С.Пб., 2014. – 05.11.

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що проситиме парламент
України скасувати закон, що дає більше автономії окремим східним регіонам, після
того, як вони провели невизнані вибори, які перекреслили двомісячну угоду про
припинення вогню, що висить на волосині. Його заява прозвучала на фоні
попередження генерального секретаря НАТО, що російські війська знову
наближуються до кордонів України. На екстреному засіданні Ради національної
безпеки України, пан Порошенко заявив, що армії України буде відправлено
підкріплення, аби захиститися від можливих майбутніх посягань повстанців,
підтримуваних російськими військами, на східні міста Харків, Маріуполь і
Дніпропетровськ.
Buckley, Neil Ukraine president calls for disputed poll to be annulled = [Президент
України закликав анулювати спірне голосування] / N. Buckley, R. Olearchyk, K. Hille //
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/9c5d0380-6429-11e4-bac800144feabdc0.html#ixzz3IBGNXmof). – London, 2014. – 04.11.

***
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Найбільша щорічна акція російських націоналістів традиційно пройшла в
мікрорайонах Любліне і Щукіне міста Москви. Незважаючи на те, що організатори
маршу неодноразово намагалися домогтися права проведення заходу в центрі
Москви, мерія міста не надала націоналістам таку можливість. Цього року в
російському націоналістичному русі стався „розкол” через різне ставлення до подій в
Україні. На марші були присутні як колони „за Новоросію”, так і колони проти
політики Росії на сході України.
Colás, Xavier Los nacionalistas rusos marchan divididos por la crisis ucraniana =
[Російські націоналісти розділилися в маршах щодо української кризи] / X. Colás // El
Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/04/5458f6efe2704e8d438b456e.html). – Madrid,
2014. – 04.11.

***
Невизнані у всьому світі „вибори”, проведені 2 листопада в так званих
Донецькій і Луганській народних республіках (ДНР і ЛНР), фактично встановлюють
новий кордон з Україною, вважає автор. Запропонований Росією договір з ДНР і ЛНР
підозріло схожий на її визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії у вересні
2008 року. Росія кинула виклик міжнародному осуду щодо визнання результатів
„виборів”, показуючи слабкість ЄС і ОБСЄ, які не розширили санкції проти Росії, а
обмежилися дипломатичними протестами. Росія продовжує порушувати
територіальну цілісність України і Мінські угоди. П’ять „гуманітарних конвоїв”
зайшли в Україну без дозволу України та МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного
Хреста). Росія має 15 000 військовослужбовців в ДНР і ЛНР і навчає такого ж розміру
сепаратистські сили. Автор пропонує прийняти поточну демаркаційну лінію в якості
нового кордону України з Росією, і тим самим досягти двох цілей. По-перше, зона
замороженого конфлікту стане російською проблемою з величезною вартістю
відновлення знищеного та пошкодженого майна та інфраструктури. Москва більше не
буде мати можливість використовувати заморожений конфлікт для впливу на
українську політику. По-друге, без Криму і Донбасу, громадська думка проти
європейської інтеграції стане мінімальною. Це вже змінило політичну динаміку, та
дозволило вибрати першу в Україні проєвропейську конституційну парламентську
більшість. Президент, парламент і уряд України можуть зосередитися на давно
назрілих реформах та боротьбі з корупцією на високому рівні для досягнення мети
європейської інтеграції. Росія анексією Криму та визнанням „виборів” Донбасу
забила гол у свої ж ворота. Це є причиною, чому українці жартують, що пам’ятник
Владіміра Путіна повинен бути відкритий у Києві в якості подяки, пише автор.
Kuzio, Taras,науковий співробітник Центру політичних та регіональних
досліджень, Канадського інституту українських досліджень, Університет Альберта та
нерезидентний науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин, Школи
поглиблених міжнародних відносин Університету Джонса Хопкінса Guest post: Russia
annexes Donbas but loses Ukraine = [Росія анексує Донбас але втрачає Україну] / T. Kuzio //
Financial Times (http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/11/04/guest-post-russia-annexes-donbas-butloses-ukraine/). – London, 2014. – 04.11.

***
Російські бойові літаки, включаючи стратегічні бомбардувальники, декілька
разів порушили повітряний кордон НАТО над Балтійським морем. Крім того, на
північ від Швеції Росія випустила балістичну ракету, яка впала на Камчатці. Марк
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Чампіон роздумує про те, які саме цілі тим самим наслідує Путін та його генерали.
Ясно, що самі вони про це нічого відкрито не гвоорять.
Андреева, Екатерина Почему Россия провоцирует = [Чому Росія провокує] /
Е. Андреева // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/pochemu-rossiya-provociruet). – Рига, 2014. –
03.11.

***
Після парламентських виборів в Україні ЄС і США відсвяткували рішучу
перемогу проєвропейських партій у Верховній Раді України. Однак результати
виборів показують, що в Україні немає єдності і що вона зіткнеться з серйозними
проблемами в процесі проведення майбутніх реформ, пише „The National Interest”.
Прагнення до тісніших зв’язків з Європою не було зустрінуте взаємністю з боку
Заходу. Одним з найважливіших питань, які Раді належить вирішити, є питання про
те, як Україна розплачуватиметься за газ майбутньою зимою. Щоб вколоти Європу,
Путін заявив, що Євросоюзу слід допомогти Україні заплатити за її газ майбутньою
зимою. Зробивши цю заяву, російський президент недвозначно дав Європі зрозуміти,
що вона повинна бути обережна у своїх бажаннях, бо оплата за газ – це тільки
початок тих витрат, які потягне за собою зближення України з Європою.
Андреева, Екатерина Украина: шаг вперед или два назад? = [Україна: крок вперед
чи два назад?] / Е. Андреева // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/ukraina-shag-vpered-ilidva-nazad). – Рига, 2014. – 03.11.

***

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
В заяві Єврокомісії повідомляється, що ЄС в травні і червні цього року перевів
Україні відповідно 100 млн. євро і 500 млн. євро. Якщо Україна доб’ється прогресу в
реформах, то ЄС наприкінці поточного року і навесні майбутнього року знову
переведе їй відповідно 500 млн. і 250 млн. євро. Загальний кредит ЄС Україні в
рамках двох програм макрофінансової допомоги становить 1 млрд. 610 млн. євро.
Програми націлені на надання допомоги Україні в подоланні складної економічної
обстановки та сприяння її структурним реформам.
Еврокомиссия перевела Украине 260 млн евро в рамках программ
макрофинансовой помощи этой стране = [Єврокомісія в середу перевела Україну 260 млн
євро в рамках діючих програм макрофінансової допомоги цій країні] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2014/1113/c31519-8808641.html). – Пекин, 2014. – 13.11.

***
Український політичний і державний діяч Віктор Медведчук зазначив, що
після переобрання ВР для можновладців прийшов час задуматися: наскільки
правильним є вибір західного вектора економічної інтеграції. „Враховуючи те, що
Росія протягом десятиліть була основним стратегічним партнером України, саме курс
на Схід, на розвиток економічного і торгового співробітництва з країнами МС є для
нас перспективним і вигідним”, – пише політик. На думку Медведчука, зараз в
України з’явився реальний шанс встати на шлях відновлення російсько-українських
відносин.
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Андреева, Екатерина Медведчук: у Украины есть шанс восстановиться =
[Медведчук: в України є шанс відновитися] / Е. Андреева // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/medvedchuk-u-ukrainy-esty-shans-vosstanovitysya). – Рига, 2014. – 03.11.

***

РЕФОРМИ
В Україні стартував другий етап люстрації. Посад вже позбулися сотні
чиновників. Правда, зі сторони це часом виглядає як звичайна „зачистка” політичного
поля, на якому можна буде „розсадити” своїх. Очевидно, що люстраційний запал не
пройшов, і чекати спаду хвилі звільнень українським чиновникам навряд чи
доводиться. Навпаки, швидше за все, після формування нового уряду нові міністри
скористаються можливостями, які їм дає закон про люстрацію, на всю котушку.
Мальцев, Валентин Иллюстрации о люстрации = [Ілюстрації про люстрацію] /
В. Мальцев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/11/1336465.html). – С.Пб., 2014. –
11.11.

***

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Державні облігації України постраждали, оскільки інвестори все більш
стурбовані тим, що країна буде в кінцевому рахунку змушена реструктурувати свої
борги. Облігації на суму $ 2,6 млрд., що підлягають погашенню в 2017 знизилися до
всього 81,4 центів на долар, при щорічній дохідності 18,32 відсотка – найвищий
показник за всю історію. Ще $ 500 млн. облігації з терміном погашення в наступному
році впали на 85 центів на долар з виходом майже на 28 відсотків – ще один рекорд.
Всі визнають, що фінанси України у біді з причин великого дефіциту бюджету і
економіки, що постраждала в цьому році від революції, приєднання Росією Криму і
активної підтримки нею східних сепаратистів.
Wigglesworth, Robin Ukraine bonds punished as yields hit records = [Українські
облігації обвалилися до рекордного рівня] / R. Wigglesworth // Financial Times
(http://www.ft.com/intl/cms/s/0/066cd56a-6e6c-11e4-bffb-00144feabdc0.html#axzz3JQJBfKbs).
–
London, 2014. – 17.11.

***
Український президент Петро Порошенко видав ряд указів, згідно яких усі
державні установи та банки припиняють свою діяльність в Донецькому та
Луганському регіонах, підконтрольних проросійським повстанцям. Україна зупинила
державне фінансування даних регіонів після виборів, які там відбулися. В свою чергу
сепаратисти говорять, що офіційний Київ порушив усі домовленості, скасувавши
закон, який надає суверенітет цим регіонам.
Prentice, Alessandra Ukraine to close state offices, bank services in rebel-held east =
[Україна має намір закрити усі державні установи та банки на територіях, що
контролюються повстанцями] / Al. Prentice, P. Polityuk // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/ukraine-to-close-state-offices-bank-services-in-rebel-heldeast/article21603822/). – Toronto, 2014. – 15.11.

***
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Нацбанк України „відпустив” курс долара, відмовившись і від інтервенцій на
підтримку національної валюти, і від жорстких обмежень для спекулянтів. Результат
– гривня лише прискорила своє падіння. На Хрещатику пустує кожне п’яте орендне
приміщення. З початку кризи в Києві закрилася третина ресторанів і кафе. Підприємці
не можуть пристосуватися до падіння гривні, а громадяни відмовляються від будьяких великих покупок. За визнанням підприємців – бізнес зупиняється. Більшість
бізнесменів з острахом чекає курсу в 20 грн/долар, після чого, за їхніми
припущеннями, взагалі „все ляже”. При цьому курсі, впевнені вони, населення не
буде витрачати гроші ні на що, крім їжі, ліків та оплати ЖКГ. Втім, останнє теж під
питанням.
Мальцев, Валентин Общество массового непотребления = [Суспільство масового
неспоживання]
/
В. Мальцев
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/13/1337241.html). – С.Пб., 2014. – 13.11.

***
В Україні, як і в Росії, курс долара і євро знову б’ють рекорди (за рік гривня
„схудла” майже вдвічі). Нацбанк, очолюваний „ринковиком лібералом”, починає
використовувати ще більш жорсткі адміністративні обмеження, ніж ті, що були при
Януковичі. Призвело це тільки до того, що валюта з обмінників зникла зовсім і не
з’явилася до сих пір.
Мальцев, Валентин Гривна в свободном падении = [Гривня у вільному падінні] /
В. Мальцев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/10/1336025.html). – С.Пб., 2014. –
10.11.

***

ЕКОНОМІКА
Raiffeisen Bank International повідомив про € 119 млн. чистого збитку в
третьому кварталі, за рахунок напруженості в Україні і проблеми в Угорщині.
Австрійська група попередила про можливий чистий збиток за весь рік до € 500 млн.
Банк додав, що погіршення відносин між Україною і Росією – країнами, де він є
найбільшим і третім за величиною іноземним банком, відповідно, – може мати
додатковий вплив на результати. Заворушення в Україні вже вплинули на групу
Райффайзен, яка вимушена була продати свої кримські активи після приєднання
Криму до Росії. В результаті напруженості навколо Луганська та Донецька, банк
змушений був закрити 50 з 80 своїх філій в області. У третьому кварталі Райффайзен
мав чистий збиток у розмірі € 105 млн. в Україні. Його бізнес у Росії трохи кращий.
Райффайзен заявив, що поки відчуває обмежений вплив з боку західних санкцій щодо
країни. Тим не менш, з ослабленням курсу рубля, його чистий прибуток впав до € 78
млн., у порівнянні з € 125 млн. роком раніше.
Shotter, James Ukraine takes its toll on Raiffeisen Bank = [Україна вплинула на
Райффайзен банк] / J. Shotter // Financial Times (http://www.ft.com/cms/s/0/8f3c0674-7081-11e49129-00144feabdc0.html#ixzz3JbjpKhzL). – London, 2014. – 20.11.

***
Акції технологічного американського гіганту Apple продовжують зростати в
ціні. В п’ятницю рівень капіталізації компанії досяг свого рекордного максимуму. Це
зростання відбувається на хвилі стійких продаж нового IPhone6 Plus. Між тим в Росії
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в результаті конфлікту на сході України і відповідних західних санкцій
продовжується економічне падіння.
Tadeo, Maria Apple now worth more than the entire Russian stock market = [Наразі
компанія Apple коштує більше, ніж увесь фондовий ринок Росії] / M. Tadeo // The
Independent (http://www.independent.co.uk/news/business/news/apple-now-worth-more-than-the-entirerussian-stock-market-9864989.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 17.11.

***
Виконавчий директор модного бренду New Look заявив, що в найближчі дні
планується закриття 20 магазинів в Росії та 6 в Україні через нестабільність ситуації в
цих регіонах. Він також підтвердив, що багато інших ритейлерів також потерпають
від збитків на зазначених територіях. При цьому новий акцент робиться на
просуванні мережі в Китаї та Польщі, оскільки в цих країнах спостерігається великий
попит на товари цього сегменту ринку.
Butler, Sarah New Look quits Russia and Ukraine : Fashion chain to pull out of the two
countries in next few days amid political instability to focus on expanding in China and Poland =
[New Look виходить з Росії та України] / S. Butler // The Guardian
(http://www.theguardian.com/business/2014/nov/11/new-look-quits-russia-ukraine-expanding-chinapoland). – London, 2014. – 11.11.

***

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Конфлікт в Україні залишається центральної проблемою серед учасників
конференції, що проводиться в Женеві. Росія і Україна разом складають п’яту
частину світового експорту пшениці, і є ключовими постачальниками в такі країни, як
Єгипет, Іран і Туреччина. Конфлікт між українськими військами та проросійськими
сепаратистами штовхнув ціни на пшеницю до 215,25 євро за тонну, але ціни
знизилися з охолодженням конфлікту. Сьогодні Європейські ф’ючерси пшениці
знаходяться на позначці 174,75 євро за тонну. Але напруження повертається. Зернові
інвестори також стурбовані впливом західних санкцій щодо російських селян, у той
час як сухі погодні умови в жовтні можуть пошкодити врожай у наступному році.
Експорт пшениці з Росії з нового врожаю 2015-16 рр. може впасти приблизно на 5
мільйонів тонн, вважають експерти. АПК-Інформ, київський сільськогосподарської
синоптик, попередив, що вихід України на ринок буде знижений в результаті
конфлікту. За оцінками, фермери будуть садити озимі зернові на площі 7,2 млн. га
землі, що відображає зменшення площі на 6%.
Rai, Neena Ukraine Conflict Weighs Heaviest on Grains Markets = [Український
конфлікт тисне на зернові ринки] / N. Rai // The Wall Street Journal
(http://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/11/13/ukraine-conflict-weighs-heaviest-on-grainsmarkets/?KEYWORDS=Ukraine). – New York, 2014. – 13.11.

***

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Україна планує перерахувати Росії передоплату за газ до 1 грудня поточного
року, передає Інтерфакс з посиланням на міністра енергетики та вугільної
промисловості України Юрія Продана. За його словами, плани із закупівлі газу не
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змінилися: „до кінця року плануємо закупити до 1,5 млрд. куб. м газу„. Україна
обговорила з Угорщиною можливість організації реверсних поставок газу в Україну з
використанням газотранспортних систем України, Угорщини та Словаччини, передає
Інтерфакс. Це питання президент України Петро Порошенко обговорив з прем’єрміністром Угорщини Віктором Орбаном. До газотранспортної системи України Київ
має намір допустити норвезькі компанії. Мова йде про їх участь у конкурсі по
створенню керуючих компаній для української ГТС і підземних сховищ газу.
Холода снова вернули Украину к российскому газу = [Холоди знову повернули
Україну до російського газу] // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2014-1118/100_obzor181114_2.html). – М., 2014. – 18.11.

***
Газпром „другий квартал поспіль звітує про чистий збиток. У III кварталі
збиток газового концерну за РСБО склав 119,19 млрд. руб. проти 216,5 млрд. руб. за
III квартал 2013. У II кварталі чистий збиток „Газпрому” був 7,5 млрд. руб. Збиток II
кварталу був викликаний резервом по сумнівних боргах на 180 млрд. руб. (в
основному „Нафтогазу” України). На початку листопада Україна перерахувала
„Газпрому” 1,45 млрд. дол. (67 млрд руб.). А до кінця року повинна перерахувати ще
1,65 млрд. дол. (76 млрд. руб.). Загальний борг „Нафтогазу” – 5,3 млрд. дол.
Додаткову виручку дасть відновлення поставок вУкраїну. Раніше міністр енергетики
України Юрій Продан говорив, що „Нафтогаз” у листопаді-грудні купить у
„Газпрому” 4 млрд куб. м. Це дало б ще 1,51 млрд. дол. (69,5 млрд руб.). Але Україна
не поспішає вносити передоплату. Через проблеми з Україною „Газпром” несе втрати
в Європі.
Серов, Михаил „Газпром” второй квартал подряд получил чистый убыток =
[„Газпром” другий квартал поспіль отримав чистий збиток] / М. Серов // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/companies/news/36051131/gazprom-opyat-v-minuse). – М., 2014. – 17.11. –
№ 213.

***
Український міністр енергетики викликаний на допит у справі про закупівлі
південноафриканського вугілля і може бути заарештований. Президент Петро
Порошенко зажадав перевірити умови закупівель вугілля в ПАР для українських
електростанцій на засіданні Ради національної безпеки і оборони. У зв’язку з цим
розслідуванням Юрію Продану загрожують звинувачення в зловживанні службовим
становищем і розтраті державних коштів. Кримінальне переслідування глави
українського Міненерго ставить під питання виконання підписаних газових угод з
Росією і Євросоюзом, вважають у Москві. Поки ж Київ підштовхує Москву до
початку газових поставок на Донбас, прямо пов’язуючи відмову від виплати пенсій з
газопостачанням самопроголошених республік.
Сергеев, Михаил Дешевый африканский уголь может дорого обойтись России =
[Киев вынуждает Москву начать снабжение отделившегося Донбасса] / М. Сергеев //
Независимая газета (http://www.vedomosti.ru/companies/news/36051131/gazprom-opyat-v-minuse). –
М., 2014. – 10.11.

***
Україна утримається від закупівель російського „блакитного палива”, оскільки
„Нафтогазу” поки не вдається залучити кошти на передоплату газу. Займ, який може
виділити Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), можна очікувати
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лише в грудні, пише українське видання „Апостроф”. У разі теплої зими Україна
обійдеться запасами „блакитного палива” зі своїх сховищ і реверсними поставками з
Європи.
Украина ждет теплую зиму, чтобы не покупать газ у России = [Україна чекає
теплу зиму, щоб не купувати газ у Росії] // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2014-1106/100_obzor061114.html). – М., 2014. – 06.11.

***

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Україна заявила про передислокацію своїх сил, побоюючись нових атак зі
сторони сепаратистів, не зважаючи на заперечення Росії стосовно її допомоги
повстанцям. Факт перетину російсько-українського кордону російськими колонами з
військовими та технікою підтвердив генерал Філіп Брідлав. „Немає більше сумнівів
щодо прямого військового втручання Росії в Україну”, – заявив він. Росія не звертає
уваги на ці звинувачення, оскільки прямих доказів цьому немає. Генеральний
секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав Росію припинити постачати зброю на
схід України та дотримуватися мінських домовленостей. Окрім перспективи
тотальної війни на сході, Україна переживає наразі великий тиск на економіку:
національна валюта різко девальвує, вартість страхування боргу України досягла
свого п’ятирічного максимуму.
Ukraine redeploys troops‚ fearing new rebel offensive = [Україна готується до нових
бойових дій, побоюючись нових наступів сепаратистів] // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=+Ukraine+redeploys+troops%26sbquo%3B+
fearing+new+rebel+offensive&NewsID=433422#sthash.9Z0BZWeV.dpuf). –
Kathmandu, 2014. –

13.11.

***
Україна попереджає, що на сході країни повстанські бойові сили впритул
наблизилися до позицій української армії, що в рази підвищує рівень небезпеки.
Речник Ради безпеки та оборони заявив про накопичення військової техніки на
території Росії поблизу кордону з Україною. В свою чергу офіційний представник
МЗС Росії Олександр Лукашевич спростував ці звинувачення. За наказом президента
України Петра Порошенка до зони конфлікту додатково було передано 10 одиниць
бойової техніки. На додаток до боротьби з повстанцями Україна наразі бореться з
економічною кризою, наслідками якої є шалена інфляція, яка досягла 19,8 відсотка в
поточному році.
Ukraine: Security deteriorating in rebel-held east = [Україна: на східних територіях,
які контролюються повстанцями, триває порушення безпеки] // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-warns-of-worsening-securitysituation/2014/11/13/3dfaa0ae-6b31-11e4-bafd-6598192a448d_story.html). –
Washington,

2014. –

13.11.

***
На тлі складних переговорів про кандидатуру нового прем’єр-міністра в
Україні розгорається скандал навколо Арсенія Яценюка. Член парламентського
комітету з питань нацбезпеки і оборони, депутат від партії „Свобода” Юрій Сиротюк,
звернувся в Генпрокуратуру з проханням провести розслідування про причини втрати
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Україною об’єктів оборонно-промислового комплексу в Донбасі. Сам депутат бачить
причину в злочинній бездіяльності прем’єр-міністра Арсенія Яценюка і колишнього
міністра.
Ивженко, Татьяна Яценюка пугают Генпрокуратурой = [Яценюка лякають
Генпрокуратурою] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2014-1112/1_yatsenuk.html). – М., 2014. – 12.11.

***
Українська влада вводить паспортний контроль на кордоні з проросійськими
сепаратистськими територіями Донбасу на сході країни, – повідомила Державна
прикордонна служба України. Україна посилює свою політику щодо сепаратистів
після проведених виборів влади у самопроголошених „народних республіках”
Донецька і Луганська (ДНР і ЛНР).
Michalak, Ada Ukraina: kontrole paszportowe na granicy z Donbasem = [Україна:
паспортний контроль на кордоні з Донбасом] / A. Michalak, P. Malinowski // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1155164-Ukraina--kontrole-paszportowe-na-granicy-z-Donbasem.html). –
Warsaw, 2014. – 06.11.

***
На засіданні Ради національної безпеки і оборони України президент Петро
Порошенко повідомив, що наказав відправити армійські підкріплення в Харків і
Маріуполь. „Я не виключаю, – сказав він, – що наслідком сьогоднішнього засідання
РНБО буде суттєве посилення контролю на блокпостах з обмеженням пересування
всіх тих, хто може представляти загрозу, направляючи до нас розвідувальнодиверсійні групи”. Того ж дня в Донецьку Олександр Захарченко офіційно вступив на
посаду глави Донецької народної республіки. Поклавши руку на Біблію, він пообіцяв
„чесно служити інтересам народу, Донецькій народній республіці і сумлінно
виконувати свої обов’язки”.
Colás, Xavier Poroshenko envía refuerzos al frente del este ante un posible avance
separatista = [Порошенко відправляє підкріплення на Східний фронт через можливе
просування
сепаратистів]
/
X. Colás
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/04/5459455522601de3758b4577.html). – Madrid, 2014. –
04.11.

***
Президент України Петро Порошенко закликає парламент відмінити закон,
який надає особливий статус регіонам, які контролюються проросійськими
сепаратистами. Окрім того, на засіданні РНБО Порошенко заявив про додаткове
підкріплення українських військових в ключових містах Донецької та Луганської
областях. Також йшлося про посилення економічного тиску на сепаратистів шляхом
можливого припинення субсидування цих територій.
Walker, Shaun Ukraine to send reinforcements to key cities in case of rebel attacks =
[Україна посилає підкріплення до ключових міст у разі атаки повстанців] / Sh. Walker //
The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/04/ukraine-reinforcements-cities-rebelattacks). – London, 2014. – 04.11.

***
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БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Власник Істіл Груп Захур Мохаммед ділитьс зі своєю точкою зору стосовно
ведення бізнесу в Україні . Я інвестував і вів бізнес в Україні з моменту здобуття нею
незалежності в 1991 році. Вперше я приїхав сюди у 19 років з Карачі для вивчення
металургії в Донецькому технічному університеті та після розпаду Радянського
Союзу залишився, і, в кінці кінців, інвестував $ 150 млн. в Істіл Україна, в створення
найбільш технічно просунутого сталевого заводу в СНД. Я залишив сталевий бізнес в
2008 році, і сьогодні Істіл Група є українським конгломератом, що працює в багатьох
областях, включаючи нерухомість, медіа, видобуток та збагачення вугілля. Тепер, як і
багато підприємців в Україні, я в депресії через конфлікт, який потенційно скоротить
ВВП цього року на 7 відсотків, і продовжує щоденно забирати людські життя. Проте,
як підприємець я також в захваті від інвестиційних можливостей в Україні. Але я
повною мірою відчув важливість для розкриття цих можливостей через те, аби
прозахідні партії, які домінували на парламентських виборах минулого тижня,
вирішили давнє питання корупції.
Zahoor, Mohammad,є видавцем Kyiv Post і генеральним директором компанії ISTIL
Group Guest post: Ukraine has done nothing to tackle corruption; it must learn from Georgia =
[Україна нічого не зробила для боротьби з корупцією; вона повинна вчитися у Грузії] /
M. Zahoor // Financial Times (http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/11/04/guest-post-ukraine-hasdone-nothing-to-tackle-corruption-it-must-learn-from-georgia/). – London, 2014. – 04.11.

***

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Президент Франції Франсуа Олланд та прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер
обговорили можливість якнайскорішого досягнення згоди у питанні глобальної зміни
клімату. Олланд наголосив на тому, що згода має бути досягнута задовго до засідання
ООН в Парижі у 2015 році. Окрім цих питань глави держав обговорили проблеми
російської агресії в Україні, проблему спалаху вірусу еболи.
Mackrael, Kim Canada committed to reaching climate-change deal, French President
says = [Президент Франції заявив, що Канада має намір досягти згоди стосовно зміни
клімату]
/
K. Mackrael
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-committed-to-reaching-climate-change-dealfrench-president-says/article21426208/). – Toronto, 2014. – 03.11.

***

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Коли проросійські сепаратисти захопили будівлю Національного Університету
в Донецьку і поставили там свою людину на посаду ректора, колишній ректор Тетяна
Нагорняк зрозуміла, що необхідно уходити. Разом із співробітниками університету
вона вирушила до Вінниці, щоб там розпочати роботу університету. Новий
навчальний рік для Донецького університету почався 3 листопада. 30% викладачів та
студентів залишилися в Донецьку, проте не з міркувань підтримки самопроголошеної
республіки, а через фінансові труднощі. Ті, хто переїхав до Вінниці, також відчувають
фінансову скруту, адже з червня не отримували зарплат та стипендій.
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Goncharova, Olena Ukrainian university fights for survival after escape from Donetsk :
When separatists took over, staff left everything behind to set up a new makeshift campus in an
old diamond factory on the other side of the country = [Український університет бореться за
виживання після втечі з Донецьку] / Ol. Goncharova // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/18/ukraine-life-donetsk-university-exile). –
London,
2014. – 18.11.

***
Відомий російський актор Олексій Девотченко був знайдений мертвим в
своєму домі. Обставини смерті наразі не з’ясовані. Девотченко був відомий своєю
різкою критикою стосовно політики президента РФ Путіна. Так, він різко виступав
проти військової інтервенції в Україні і підписав відкритий лист від російських
акторів, які засуджують дії Кремля в Україні в березні цього року.
Saul, Heater Alexei Devotchenko: Russian actor and outspoken Putin critic found dead
’in a pool of blood’ in Moscow = [Олексій Девотченко: Російський актор і критик Путіна
знайден
мертвим
в
Москві]
/
H. Saul
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/alexei-devotchenko-russian-actor-and-outspokenputin-critic-found-dead-in-a-pool-of-blood-in-moscow-9842978.html?origin=internalSearch). – London,

2014. – 06.11.

***

РЕЛІГІЯ
Начальник Миколаївського міського управління міліції підполковник Валерій
Коба на брифінгу розповів журналістам про затримання піроманіяків, які кілька
місяців тероризували цей обласний центр на півдні України. Була зроблена спроба
підпалу синагоги Миколаївської обласної єврейської громади, а також закидали
„коктейлями Молотова” Свято-Сімеоновский і Свято-Сергієвський храми Української
Православної Церкви Московського Патріархату. За словами Коби, при допиті
затриманих двох 17-річних паліїв з’ясувалося, що спонукальним мотивом їх дій була
„дивне трактування релігійних понять”. „За словами старшого, вірують вони в релігію
вікінгів”, – з подивом повідомив підполковник. Очевидно, подібні злочинці
зустрічаються вперше в його практиці.
Мальцев, Владислав Викинги подожгли церковь и синагогу = [Вікінги підпалили
церкву і синагогу] / В. Мальцев // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2014-1119/3_vikings.html). – М., 2014. – 19.11.

***
Глава Української православної церкви московського патріархату
блаженнійший митрополит Онуфрій поки не зробив нічого, щоб привести країну до
миру, закликаючи лише за нього молитися, вважає автор. Ставлення до конфлікту на
Донбасі у нього, можна сказати, філософське. Якоїсь чіткої, „продержавної” або
„антиукраїнською” позиції владика не займає, лише закликаючи своїх духовних чад
до самовдосконалення. „Головна причина наших бід, які ми сьогодні переживаємо в
своїй Вітчизні, в тому, що ми шукаємо мир, не удосконалюючи самих себе. Ми
хочемо бачити нову Україну, нову Вітчизну, але себе ми не оновлюємо. Можна мати
дійсно нову країну, але це буде тільки за однієї умови, якщо ми станемо новими”,
каже Онуфрій. Розраховувати на те, що УПЦ МП при Онуфрії може якимось чином
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вплинути на хід подій в Донбасі чи утихомирити воюючі сторони, навряд чи
доводиться, пише автор.
Мальцев, Валентин Митрополит военного времени = [Митрополит військового
часу] / В. Мальцев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/05/1334552.html). – С.Пб.,
2014. – 05.11.

***

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Фінська Sanoma закриває бізнес в Україні. Компанія видає вісім глянцевих
журналів: Cosmopolitan, Men’s Health, Домашний очаг, Harper’s Bazaar, Esquire і
National Geographic. З минулого року Sanoma намагалася знайти покупців на свої
журнали в Україні, точно так само, як вона шукає покупців на свій російський бізнес.
Але через кризу в Україні хороших пропозицій компанія не отримала. Єдиний
виняток – журнал Cosmopolitan. Його з лютого почне видавати російський
видавничий дім Hearst Shkulev Media. Американська Hearst – власник ліцензії на
Cosmopolitan.
Болецкая, Ксения Sanoma закрывает свои журналы на Украине = [Sanoma
закриває
свої
журнали
в
Україні]
/
К. Болецкая
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/companies/news/36056461/sanoma-zakryvaet-svoi-zhurnaly-na-ukraine). – М.,
2014. – 17.11.

***

СПОРТ
УЄФА покарала Україну штрафом у розмірі 58000 євро за расистський
інцидент за участі футбольних уболівальників у Львові. Дисциплінарна комісія
УЄФА виявила, що минулого місяця під час відбіркового матчу чемпіонату Європи
проти Македонії українські фанати мали расистську поведінку.
Ukraine punished for fan racism in Lviv = [Україну покарано за расизм фанів у
Львові] // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/ukrainepunished-for-fan-racism-in-lviv/2014/11/19/bb5bb868-7003-11e4-a2c2478179fd0489_story.html). – Washington, 2014. – 19.11.

***

ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Хорватський півзахисник і капітан футбольного клубу Шахтар Даріо Срна
купив 20 тон мандаринів для українських дітей, зауваживши, що сам в дитинстві
пережив період, коли його країна змагалася за незалежність і люди там потребували
допомоги. Мандарини будуть розіслані 20000 дітей з персональною листівкою для
кожного маленького жителя Донецьку.
Shakhtar’s Darijo Srna buys 20 tonnes of tangerines for children of Ukraine = [Гравець
Донецького Шахтаря Даріо Срна купив 20 тон мандаринів для дітей в Україні] // The
Guardian (http://www.theguardian.com/football/2014/nov/12/shakhtar-donetsk-darijo-srna-tangerineschildren). – London, 2014. – 12.11.
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***

ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
Спеціальна наглядова місія ОБСЄ в Україні повідомила про обстріл свого
конвою на контрольованій урядовими військами території біля населеного пункту
Маріїнка в 15 км від Донецька.
Климентьева, Людмила Конвой ОБСЕ обстрелян военными под Донецком =
[Конвой ОБСЄ обстріляний військовими під Донецьком] / Л. Климентьева // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/36231221/konvoj-obse-obstrelyan-voennymi-pod-doneckom). –
М., 2014. – 20.11.

***

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Підготувавши грунт для поновлення непорозумінь з Заходом, російський уряд
заявив, що він визнає результати виборів, що відбудуться в підконтрольних
сепаратистам регіонах східної України. Угода між Києвом та проросійськими
сепаратистами, підписана 5 вересня у Мінську, і наступний документ, підписаний у
жовтні, передбачали проведення місцевих виборів відповідно до закону України.
Український парламент призначив загальнонаціональні вибори на 7 грудня, але
лідери сепаратистів заявили про те, що збираються провести голосування за власним
планом – на початку листопада. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив
російським новинним агентствам, що вибори у Донецькій і Луганській областях
„будуть важливі з точки зору легітимізації влади” тамтешніх сепаратистських урядів.
США не визнають вибори, які будуть проведені в утримуваних сепаратистами
регіонах та не відповідатимуть українським законом і не будуть проведені з
очевидного згоди і від імені українського уряду.
Herszenhorn, David M. Russia Backs Plan by Ukraine Separatists for an Early Election =
[Росія підтримує план українських сепаратистів провести дострокові вибори] /
D.M. Herszenhorn,
A. Roth
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2014/10/29/world/europe/vote-set-by-ukraine-separatists-wins-russiassupport.html?_r=0). – New York, 2014. – 29.10.

***
У середу голова закордонного відомства Росії заявив, що замороження
Україною усіх платежів, які мають надходити на територію східної України, дає
підстави говорити про підготовку української армії до нових наступів.
Ukraine is preparing for military assault on the east, Russian foreign minister says =
[Міністр закордонних справ Росії говорить, що Україна готується до військового
наступу
на
сході]
/
Associated
Press
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/ukraine-is-preparing-for-military-assault-on-the-eastrussian-foreign-minister-says/article21646548/). – Toronto, 2014. – 19.11.

***
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на Урядовій годині з
депутатами Держдуми обговорив ситуацію в Україні. На думку глави МЗС,
врегулювати кризу в цій країні без участі представників Донецької і Луганської
народних республік не можна. Лавров підкреслив, що Києву варто безпосередньо
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вибудовувати діалог з ДНР і ЛНР, а не намагатися зробити Росію стороною
конфлікту. Глава російського МЗС також припустив, що указ президента України
Петра Порошенка про економічну блокаду південного сходу країни може бути
підготовкою вторгнення.
Лавров рассказал о замыслах Яценюка и Порошенко = [Лавров розповів про задуми
Яценюка і Порошенко] // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2014-1119/100_obzor191114.html). – М., 2014. – 19.11.

***
В ефірі німецького телеканалу російський Президент заявив, що в порушенні
угоди про припинення вогню на території східної України винні обидві сторони, як
повстанці, так і урядові війська, оскільки жодна із сторін не відступила на таку
відстань, щоб можна було створити буферу зону. Також він говорив про побоювання
стосовно можливих етнічних чисток, які нібито можуть проводитися українськими
можновладцями, які прийшли до влади шляхом конституційного перевороту.
Putin Vow to Support Ukraine Rebels = [Клятва Путіна підтримувати українських
повстанців] // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1086035-putin-vow-to-supportukraine-rebels/). – New York, 2014. – 17.11.

***
Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заявив, що
відновлення бойових дій проти повстанців на сході України буде мати для самої
України катастрофічні наслідки. В свою чергу помічник міністра внутрішніх справ
України Зорян Шкіряк попередив про можливість російського військового
вторгнення в Україну в будь-який момент.
Grove, Thomas Ukraine crisis: Russia warns neighbour that it risks catastrophe if it
resumes hostilities = [Криза в Україні: Росія попереджає сусідню країну про катастрофічні
наслідки, якщо та відновить бойові дії] / Th. Grove // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-russia-warns-neighbour-that-it-riskscatastrophe-if-it-resumes-hostilities-9859704.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 13.11.

***
У російському міноборони заперечили заяви керівництва НАТО щодо
залучення військовослужбовців, бронетехніки і артилерії до бойових дій в України.
„Ми вже перестали звертати увагу на порожні заяви пана Расмуссена і його прессекретаря. Коментувати їх по суті не має сенсу. Знову нічого, крім “Твіттера”, –
заявив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков. Напередодні
генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Росія веде артилерійську підтримку
дій бойовиків на сході України, її артилерія є на території України. „Більше того,
НАТО спостерігає тривожне нарощування російських сухопутних військ та авіації у
безпосередній близькості від України”, – заявив він.
Moscú niega la presencia militar rusa en Ucrania y dice que sólo es ’palabrería de
Bruselas sin datos’ = [Москва заперечує російську військову присутність в Україні і каже,
що це просто „слова Брюсселя без будь-яких даних”] // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/12/54638e2e22601d7d128b456b.html). – Madrid, 2014. –
12.11.

***
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Президент Росії Владімір Путін провів засідання Ради безпеки, на якому
наголосив на „погіршенні ситуації” на сході України і звинуватив Київ у порушенні
мінських домовленостей щодо призупинення вогню. Речник АТО Владислав
Сєлєзньов заперечив це, заявивши, що українська армія залишається на узгоджених
позиціях.
Putin discusses „deterioration” in east Ukraine‚ Kiev denies fresh offensive = [Путін
заявляє про погіршення ситуації на Сході України, Київ відкидає всі звинувачення] // The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Putin+discusses+%26quot%3Bdeterioration
%26quot%3B+in+east+Ukraine%26sbquo%3B+Kiev+denies+fresh+offensive&NewsID=432749#sthash.1
SM1zqyb.dpuf). – Kathmandu, 2014. – 07.11.

***

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Виступаючи перед депутатами на урядовій годині, глава МЗС РФ Сергій
Лавров пояснив, чому світ стає все менш безпечним і передбачуваним, а ризики
повсюдно зростають. Міністр звинуватив Захід у спробах звалити провину за
українську кризу на Росію і розкрив подробиці своїх останніх бесід з держсекретарем
США Джоном Керрі. Українська криза, за його словами, стала наслідком політики
Заходу зміцнення власної безпеки на шкоду безпеці інших, розширення
контрольованого ним геополітичного простору. За підтримки США і низки
європейських держав в Україні був здійснений антиконституційний збройний
переворот.
Паниев, Юрий Россия не будет отвечать за украинский кризис = [Росія не буде
відповідати
за
українську
кризу]
/
Ю. Паниев
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/world/2014-11-20/1_crisis.html). – М., 2014. – 20.11.

***
Нідерланди, ОБСЄ та Донецька народна республіка (ДНР) нарешті підписали
протокол з вивезення з місця падіння уламків малайзійського Boeing. Хоча
нідерландські експерти вперто відмовлялися підписувати раніше узгоджений ними з
владою республіки протокол. Пояснили, що для них неприйнятна назва
самопроголошеної ДНР, яка значиться на документі. Але чи тільки це було причиною
затримки? Таке відчуття, що ці експерти шукають лише привід, щоб нічого не робити.
Залишити ситуацію як вона є і не вивозити уламки, – прокоментував затримку
постпред Росії при ОБСЄ Андрій Келін. Заступник глави МЗС підкреслив, що Росія
багато зробила для розслідування цієї трагедії.
Неудобная версия гибели Boeing = [Незручна версія загибелі Boeing] // Независимая
газета (http://www.ng.ru/editorial/2014-11-17/2_red.html). – М., 2014. – 17.11.

***
Михайло Горбачов виступив в Берліні з лякаючим заявою. За його словами,
„світ стоїть на межі нової холодної війни” через події навколо України. Колишній
президент СРСР, що вважається одним з батьків возз’єднання Німеччини, виступив
на святкуванні 25-ї річниці падіння Берлінської стіни. Світовим державам не вдалося
впоратися з конфліктами в Югославії, на Близькому Сході і тепер в Україні.
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„Кровопролиття в Європі і на Близькому Сході на тлі припинення діалогу між
великими державами викликає глибоку тривогу”, – заявив Горбачов.
Новую холодную войну еще можно остановить = [Нову холодну війну ще можна
зупинити] // Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2014-11-12/2_red.html). – М.,
2014. – 12.11.

***

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Російська економіка відчуває серйозне навантаження від триваючої української
кризи, але принаймні одна галузь в країні процвітає. У книжкових магазинах по всій
Росії в останні місяці з’явилася маса нових творів, автори яких з різкою критикою
обрушуються на американський імперіалізм, викривають антиросійські історичні
міфи, нібито поширювані Заходом, і виправдовують „повернення додому” Криму.
Завдяки сьогоднішньому сплеску патріотизму книговидавнича справа вельми
успішно зводить кінці з кінцями.
Luxmoore, Matthew Russia’s Publishing Industry is Churning Out Revisionist Histories
= [Російські видавництва штампують ревізіоністські твори.] / M. Luxmoore // NEW
REPUBLIC
(http://www.newrepublic.com/article/120322/russias-publishing-industry-churning-outrevisionist-histories). – Washington, 2014. – 19.11.

***
Яку роль в управлінні суспільством грають соціологічні опитування, в якому
ступені імідж політика схильний „технологічній” обробці, наскільки самостійний
іміджмейкер у виборі рішення і чи можуть, зрештою, політтехнологи стати
модераторами народних хвилювань, аж до революційних, – про ці, безсумнівно,
актуальні проблеми сучасної політики відповідальний редактор „НГ-політики” Роза
Цвєткова довго розпитувала професора Вищої школи економіки (ГУ-ВШЕ) Леоніда
Йонина. Я б остерігся говорити, що все, що відбувалося в Україні, треба списувати на
політтехнологів. Можливості політтехнолога обмежені: він працює в рамках
існуючих інститутів і в межах кошторису. Скажімо, політтехнологи працювали з обох
сторін, коли на президентських виборах боролися Янукович і Ющенко. Ющенко, як
ви, мабуть, пам’ятаєте, переміг у третьому, абсолютно незаконному турі. Ніякий
політтехнолог не в силах організувати такий третій тур. Це результат тиску „світового
гегемона”. Це той самий лом, проти якого немає ніякого політтехнологічної прийому.
Інша обставина: майдан як формат політичного протесту. Майдан виник стихійно як
трансформація політичної традиції регіональної спільності. Адже скільки не було до
цього вдалих і невдалих кольорових революцій, ніде не народилося чогось подібного
до майдану. Самої політтехнологічно чітко поставленої мети не було. Але була
„розмита” мета – відірвати Україну від Росії, вселити українцям, що вони не росіяни,
що росіяни – їхні вороги і т.д. і т.п. І на кожному з етапів цього довгого процесу якісь
політтехнологічні процедури, звичайно ж, застосовувалися. Але загалом і в цілому
такі от глобальні речі, звичайно, не робляться політтехнологічно. Це вже, знаєте,
історичний процес.
Цветкова, Роза „Если политика вырывается из рук, то она несет, словно
взбесившаяся лошадь” = [„Якщо політика виривається з рук, то вона несе, немов
оскаженіла кінь”] / Р. Цветкова // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_politics/2014-1118/9_ionin.html). – М., 2014. – 18.11.
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***
Висвітлення подій в Україні перетворюється на все більш різку антиросійську
пропагандистську кампанію. На семінарі в Лондоні за участю відомих міжнародних
експертів і журналістів, організованому Legatum Institute, Атлантичною радою та
Держдепартаментом США, виникла дискусія про те, хто виграє інформаційну війну в
зв’язку з подіями в Україні. На думку шановних експертів семінару, „російська
кампанія дезінформації” про події в Україні і в інших частинах світу настільки
успішна, що ставить під серйозну загрозу мало не всю західну демократію. Таким
чином, слідом за президентом США Бараком Обамою, який назвав Росію головним
ворогом США, навіть попереду ісламського тероризму, Держдепартамент додає до
цього також витікаючу від Росії не тільки військову, але й інформаційну загрозу,
причому для всього Заходу.
Лозанский, Эдуард Дмитриевич,президент Американского университета в
Москве, профессор факультета мировой политики МГУ КАРТ-БЛАНШ. Залпы
информационной войны = [Карт-бланш. Залпи інформаційної війни] / Э. Д. Лозанский //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2014-11-11/3_kartblansh.html). – М., 2014. – 11.11.

***

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Кремль не тільки лякає Європу рейдами бомбардувальників неподалік її
кордонів, а й показує Вашингтону свій високий кіберпотенціал. „На початку вересня
експерти з безпеки виявили іншу російську атаку, при якій використовувалася
уразливість „нульового дня„ для запуску кібератаки на численних російських
противників. Серед них виявилися НАТО, європейські уряди, уряд України, вчені, які
працювали над українськими питаннями, й учасники конференції GlobSec
(присвяченій ситуації в Україні)”, – пише The New York Times. Дослідники компанії
FireEye опублікували власну працю, в якій детально розглядалася подібна ж кампанія
російських хакерів, нагадують автори. „Це не якісь російські кіберзлочинці,
„нальотчики” заради збагачення, – це Росія використовує мережеві операції для
досягнення своїх головних політичних цілей”, – сказала керівник дослідження FireEye
Лора Галанте.
Бучельников, Владимир Запад поражен новой дерзостью России = [Захід
вражений новою зухвалістю Росії] / В. Бучельников // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/zapad-porazhen-novoi-derzostyyu-rossii). – Рига, 2014. – 03.11.

***

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Через заяву українського уряду про призупинення соціальних виплат на
підконтрольних повстанцям територіях біля банкоматів в Донецьку вишиковуються
величезні черги людей, які ще сподіваються отримати свої гроші. Проте банкомати не
працюють, а двері банків міцно зачинені. Самопроголошена влада ДНР та ЛНР також
не поспішає виплачувати людям гроші, а протестувальників називає провокаторами.
Офіційно сепаратистська влада заявляє, що не може проводити виплати через
відсутність списків осіб, які мають право на соціальну допомогу, оскільки
український уряд блокує цю інформацію.
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Cash cut to Ukraine rebel areas in risky strategy = [Припинено фінансування
територій, що підконтрольні українським повстанцям] / Associated Press // The
Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/cash-cut-to-ukraine-rebel-areas-inrisky-strategy/2014/11/25/7643b6e6-74b2-11e4-8893-97bf0c02cc5f_story.html). – Washington, 2014. –
25.11.

***
На території Донецької Народної Республіки розгорівся корупційний скандал
навколо вугілля, яке є, до речі, основним джерелом прибутку цього регіону.
Колишній міністр енергетики ДНР звинуватив високопосадовця у привласненні
коштів від продажу вугілля, обидва наразі знаходяться у в’язниці до вияснення
обставин діла, подробиці якого наразі є невідомими. Проте даний факт свідчить про
непрозорість порядку в самопроголошених республіках.
Corruption saps enthusiasm for east Ukraine rebels = [Корупційний скандал в лавах
східноукраїнських сепаратистів ] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/corruption-saps-enthusiasm-for-east-ukrainerebels/2014/11/20/03be7198-70dd-11e4-a2c2-478179fd0489_story.html). – Washington, 2014. – 20.11.

***
У виявленому похованні на території Луганської народної республіки,
розташованому недалеко від російського кордону, поряд з селом Бірюкове, було троє
донських козаків. Про це повідомив командир Козачої національної гвардії в Україні,
отаман нереєстрового Всевеликого війська Донського Микола Козіцин. „Перед
смертю козаків мучили, – вважає Козіцин, – так як у всіх загиблих ноги і руки були
зв’язані. В руки українських військових вони могли потрапити, тільки будучи
важкопораненими, інакше козаки в руки супротивника не потрапляють ”. Тим часом,
каже отаман, ні дня не обходиться без вогню з боку противників – обстрілюють не
тільки козачі позиції, але і мирних жителів. Але війні повинен наступити швидкий
кінець, упевнений Козіцин.
Бондаренко, Мария Без казачьей печати бизнес запрещен = [Без козачої печатки
бізнес заборонений] / М. Бондаренко // Независимая газета (http://www.ng.ru/regions/2014-1120/5_kazaki.html). – М., 2014. – 20.11.

***
Президент Порошенко через людей Януковича намагається домовитися з ДНР
про нелегальне постачання вугілля, видобутого в основному в копанках, пише автор
статті. Україні це допоможе перезимувати, а Донбасу – просто вижити, вважає він.
Якщо Яценюк та США не завадять.
Ядуха, Виктор Загнанные в уголь = [Загнані в вугілля] / В. Ядуха // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/20/1339709.html). – С.Пб., 2014. – 20.11.

***
Незважаючи на спроби переговорів щодо припинення боїв, в Донецькому
аеропорту в суботу поновилися гучні вибухи та залпи артилерії. Кожна сторона
звинувачую одна одну у порушенні режиму припинення вогню.
Zverev, Anton Artillery fire, explosions shake Donetsk airport in east Ukraine clashes =
[В Донецькому аеропорту поновилися артилерійський вогонь та залпи] / An. Zverev // The
Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/artillery-fire-explosions-shake-donetskairport-in-east-ukraine-clashes/article21610166/). – Toronto, 2014. – 17.11.
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***
Скандальний арешт відразу трьох міністрів ДНР, який ніяк не коментують
влади „республіки”, як вважають експерти, може бути пов’язаний з підготовкою до
повернення активів Донбасу Ринату Ахметову і родині Віктора Януковича, вважає
автор.
Кривошеев, Павел Тюрьмы Донбасса пахнут копанками = [Тюрми Донбасу
пахнуть
копанками]
/
П. Кривошеев
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/17/1338586.html). – С.Пб., 2014. – 17.11.

***
В Донецьку було чуто залпи артилерійського вогню. Нагадаємо, що обстріл з
обох сторін не припинявся навіть після підписаної угодо щодо припинення вогню.
Знов розпочаті обстріли остаточно знищують надію на перемир’я. Президент США
Барак Обама заявив, що Росія й надалі залишатиметься в міжнародній ізоляції, якщо
Путін не припинить підтримувати українських сепаратистів.
Zverev, Anton Ukraine crisis: Artillery fire in Donetsk after warning about fresh rebel
offensives = [Криза в Україні: після попереджень про можливість атак повстанців у
Донецьку було чутно артилерійський вогонь] / An. Zverev, N. Zinets // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-artillery-fire-in-donetsk-after-warningabout-fresh-rebel-offensives-9864194.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 16.11.

***
В Донецьку поновилися артобстріли з боку повстанців по позиціях українських
військових. Військовий речник Андрій Лисенко заявив про укріплення позицій
бойовиків біля Маріуполя. Не зважаючи на постійне порушення угоди про перемир’я,
німецький канцлер Ангела Меркель поки що виключає введення нових санкцій щодо
Росії. Нагадаємо, що після хиткого перемир’я в результаті вересневої угоди про
припинення вогню, конфлікт знов почав розгорятися після 2 листопада, коли було
обрано лідерів проросійських сепаратистів.
Buchanan, Rose Troup Ukraine crisis: New shelling batters pro-Russian rebel city of
Donetsk as fragile ceasefire falters = [Криза в Україні: хитке перемир’я знов порушується
новими артобстрілами з боку про-російських сепаратистів] / R. Buchanan // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-new-shelling-battersprorussian-rebel-city-of-donetsk-as-fragile-ceasefire-falters-9855065.html?origin=internalSearch). –
London, 2014. – 12.11.

***
На сході України активізувалися бойові дії. Особливо це відчутно в
стратегічних точках, таких як: Донецький аеропорт, Маріуполь, Дебальцеве, Щастя.
Українські військові говорять про можливе вторгнення російських військ. Так, на
прес-конференції Андрій Лисенко заявив про велику кількість російських військових
та передової бойової техніки, яка знаходиться на території, підконтрольній
сепаратистам. Проте волонтери відзначають, що офіційна влада надає громадськості
неправдиву інформацію стосовно того, що відбувається в зоні АТО. Тому активісти,
які допомагають українській армії, воліють працювати безпосередньо з бійцями, а не
з владою, яка не приймає ніяких рішучих дій на сході.
Carrol, Oliver Ukraine crisis: Fragile ’ceasefire’ gives way to increased wave of military
activity in the east = [Криза в Україні: на Сході крихке перемир’я змінюється на нову хвилю
військової
активності]
/
Ol. Carrol
//
The
Independent
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(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-fragile-ceasefire-gives-way-to-increasedwave-of-military-activity-in-the-east-9857182.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 12.11.

***
Старший командир військового альянсу відзначив, що в останні два дні було
зафіксовано колону російських танків, артилерії та військовослужбовців, що входила
на територію східної України. Перед заявою учільника НАТО факт спостереження
немаркованої військової техніки був підтверджений спостерігачем від місії ОБСЄ.
Міністр оборони України Степан Полторак сказав, що після посилення військової
активності з боку Росії Київ готується до нових бойових дій. Москва в свою чергу
заперчує присутність своїх військ на сході України.
Nato reports sightings of Russian tanks and troops entering eastern Ukraine : Kiev
preparing for fresh combat operations in east after latest in a string of sightings of military
movements near frontline = [НАТО повідомляє про спостереження переміщення
російських
танків
на
території
Східної
України]
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/12/nato-russian-tanks-entering-ukraine). –
London,
2014. – 12.11.

***
На східних територіях України, що підконтрольні бойовикам, в окремих містах,
селищах панують військові начальники, які відчувають себе так, наче знаходяться в
своїх власних вотчинах. Так, Донськой казак Микола Козіцин розповідає, що в
Перевальську (Донецька обл.), де він є головою, він разом зі своїми поплічниками
проводять власне правосуддя, при цьому не нехтуючи смертною карою (нещодавно
там було засуджено до смертної кари двох чоловіків). Такі жорсткі порядки, за
словами самих командирів, є необхідними і виправданими, оскільки суди є
корупційними, а люди вимагають справедливості по відношенню до злочинців. Таку
саму картину можна спостерігати й на інших територіях, захоплених сепаратистами.
При цьому доволі таки часто ці „місцеві царьки” ведуть між собою власну ворожнечу.
Ukraine Rebels: A Disunited Front Run by Warlords = [Українські повстанці:
фронтові території, розділені між військовими командирами] // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1075445-ukraine-rebels-a-disunited-front-run-by-warlords/). – New
York, 2014. – 11.11.

***
Ігор Стрелков – колишній міністр оборони Донецької народної республіки і
один з найбільш відомих лідерів ополченців. Про Стрелкова чимало говорили й
писали як про перспективного політика. Російській владі нічого не варто було б
розкрутити колишнього лідера ополченців, збільшити його впізнаваність. Однак вона
цього не робить. Їй вигідно, щоб на патріотичній хвилі піднімався рейтинг Владіміра
Путіна. Але їй зовсім невигідно, щоб цим же ресурсом користувалися інші, нехай і
потенційні, політичні фігури. Стрелков проблематичний як політик, його погляди і
погляди його соратників з Донбасу досить складно вписати в зручну для російської
влади систему.
Неудобный и несистемный Стрелков = [Незручний і несистемний Стрелков] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2014-11-11/2_red.html). – М., 2014. – 11.11.

***
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала колони військової техніки
без розпізнавальних знаків на підконтрольній терористам „ДНР” території. Місія
спостерігала конвої важкого озброєння і танків. В східній частині Макіївки
спостерігачі зафіксували конвой із понад 40-ка вантажівок і танків, що рухаються на
захід. З них 19 „КамАЗів” без маркування і номерних знаків, кожен з яких віз
буксиром 122-міліметрову гаубицю, з персоналом в темно-зелених мундирах без
розпізнавальних знаків. Крім того, в числі конвою представники місії бачили 15
бронетранспортерів. Також в колоні йшли 6 невеликих паливних танків, оснащених
кранами. Вів конвой немаркований БТР з накритою брезентом зброєю.
Detectado un gran movimiento de armamento pesado hacia Donetsk = [Зафіксовано
велику колону важкої зброї, що рухається в сторону Донецька] // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/10/54607b49268e3ecc3f8b456f.html). – Madrid, 2014. –
10.11.

***
Про активізацію військових дій на Сході України свідчить факт переміщення
колони з більш ніж 80 одиниць техніки по території, що контролюється
сепаратистами. Українські посадовці підтвердили цей факт, заявивши, що повстанці
отримали військову допомогу з Росії. Москва дані звинувачення відкидає.
Ukraine rebels seen moving large military convoys = [Виявлено переміщення
військового конвою з українськими повстанцями] // The Washington Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2014/nov/8/ukraine-rebels-seen-moving-large-militaryconvoys/). – Washington, 2014. – 08.11.

***
Петро Порошенко заявив про розширення конфлікту на сході України після
перетину російсько-українського кордону колони російскої важкої техніки. Офіцер
НАТО підтвердив збільшення військової сили Росії вздовж кордону з Україною. Слід
зауважити, що це вторгнення відбулося після виборів у так званих народних
республіках, які не визнала жодна країна цивілізованого світу, окрім Південної Осетії,
яка знаходиться на межі Росії та Грузії. Екс-президент Грузії, Михайло Саакашвілі
прямо заявив, що у Путіна є конкретний план по відновленню Радянського Союзу і
приєднання територій безпосередньо до Росії.
Popham, Peter Ukraine crisis: Movement of Russian tanks threatens fragile ceasefire,
says President Poroshenko = [Криза в Україні: Петро Порошенко заявив, що рух російських
танків порушує хитку угоду про припинення вогню] / P. Popham // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-russian-tanks-threaten-fragile-ceasefiresays-president-poroshenko-9847810.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 07.11.

***
В інтерв’ю Голова Верховної ради ДНР Борис Литвинов сказав, що українська
влада намагається залякати населення Донбасу. Стрільба ведеться від злості через те,
що вибори у ДНР все-таки відбулися, а міжнародні спостерігачі підтвердили їх
легітимність, об’єктивність і високу явку виборців. Але військова ситуація – це лише
частина картини. Вона доповнюється також політичними заявами керівництва
України. Зокрема, Київ заявив, що припиняє будь-які виплати, у тому числі пенсій і
допомог, але при цьому пенсіонерам та одержувачам допомоги дали зрозуміти, що
виплати їм нараховуються.
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Мельников, Руслан Интервью под канонаду / Р. Мельников // Российская газета
(http://www.rg.ru/2014/11/06/zapugivanie-site.html). – М., 2014. – 07.11.

***
Україна та проросійські сепаратисти два місяці тому підписали угоду про
припинення вогню, проте ця угода не виконується головно на території близько
Донецького аеропорту і в деяких інших стратегічних областях, при цьому кожна
сторона звинувачує опонентів у невиконанні домовленостей. Не дивлячись на це,
Росія та Україна на тому тижні змогли досягти домовленостей щодо постачання газу
в Україну та через українську територію в Європу. Також 2 листопада були проведені
вибори на територіях, контрольованих сепаратистами, хоча згідно мінським
домовленостям вибори мали б відбутися на цих територіях в грудні згідно
українського законодавства.
How the Ukrainian peace deal is faring = [Доля української угоди про мир] // The
Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/how-the-ukrainian-peace-dealis-faring/2014/11/06/d21a4d94-65b3-11e4-ab86-46000e1d0035_story.html). –
Washington,
2014. – 06.11.

***
В Донецькій та Луганській областях почалося будівництво нової державності.
Так, на облік стають нові підприємці, які реєструють свої організації вже у Донецькій
Народній Республіці, а не в Україні. При цьому сепаратисти відмічають, що бізнесклімат на цих територіях не зазнав негативних наслідків, а його представники
навпаки всіма силами допомагали представникам ДНР у боротьбі з українськими
військами. Окрім цього, міністерства спорту проводять турніри та змагааня,
намагаючись показати, що життя входить в своє звичне русло. Також лідери
Республік наголошують на тому, що вони мють надію на підтримку з Росії, а саме
гуманітару, військову та дипломатичну.
Luhn, Alec Ukraine’s rebel ’people’s republics’ begin work of building new states =
[Українські повстанські „народні республіки” починають будувати нову державність] /
Al. Luhn // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/06/ukraine-rebel-peoplesrepublic-states). – London, 2014. – 06.11.

***
На наступний день після парламентських виборів в Україні до Донецької
Народної Республіки прибув з концертом російський народний артист Йосиф Кобзон,
який підтримав лідерів ДНР в їхньому прагненні до незалежності донецького регіону.
Необхідно зазначити, що Кремль не має наразі єдино прийнятого плану дій по
відношенню до ситуації на східній Україні. Це підтверджує той факт, що події в
Донецькому регіоні не були проектом Кремля, а були сплановані колишнім
президентом України Віктором Януковичем, а Росія вже потім скористалася
ситуацією для того, щоб піти всупереч офіційному Києву. Москва не відреагувала на
заклики допомоги від колишнього міністра оборони ДНР Ігоря Стрєлкова, який
попереджав про неможливість відбиття атак сепаратистами через малочисельність
оборонного ресурсу. Хоча в ДНР та ЛНР не це є основною проблемою. Нестійке
соціальне положення більшості громадян, які не знають, чого очікувати завтра – ось
основна проблема. На державних підприємствах люди не отримували заробітну плату
вже декілька місяців, та сама ситуація і з пенсіями. Велике випробування очікує на
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місцевих жителів взимку.
сепаратистських угрупувань

Окрім

того

наростають

суперечки

всередині

Neef, Christian The Chaos Republics: Stagnation and Infighting Take Hold in Eastern
Ukraine = [Республіки хаосу: в Східній Україні продовжуються стагнація та бойові дії] /
Ch. Neef // Spiegel (http://www.spiegel.de/international/europe/votes-do-little-to-clarify-status-ofukrainian-breakaway-regions-a-1001128.html). – Hamburg, 2014. – 06.11.

***
Влада так званих Донецької і Луганської народних республік („ДНР”, „ЛНР”)
виступає за перегляд Мінського протоколу, підписаного 5 вересня. Про це йдеться у
спільній заяві „урядових” прес-служб „ДНР” і „ЛНР”. Дане рішення стало реакцією
на ініціативу президента України Петра Порошенка скасувати закон про особливий
статус окремих районів Донбасу, з якою він виступив днем раніше на засіданні РНБО
України.
„ДНР” и „ЛНР” выступили за пересмотр Минского протокола = [„ДНР” і „ЛНР”
виступили
за
перегляд
Мінського
протоколу]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2014/1106/c31519-8805403.html). – Пекин, 2014. – 06.11.

***
Олександр Захарченко на сцені Донецького драмтеатру на Біблії присягнувся
дотримуватися права і свободи громадян самопроголошеної республіки як її глава.
Ukraine rebel leader sworn in after poll = [Лідер українських повстанців був
приведений до присяги] // Daily Nation (http://www.nation.co.ke/news/world/Ukraine-rebel-leadersworn-in-after-poll/-/1068/2511088/-/gpfa4x/-/index.html). – Nairobi, 2014. – 05.10.

***
Після так званих виборів в самопроголошених республіках відбулася
інавгурація обраних лідерів. Москва говорить про те, що Київ наразі має вести
перемовини з обраними лідерами, оскільки вибори надали їм мандат довіри громадян
східних регіонів. Офіційний Київ відмічає поглиблення конфлікту на сході країни,
оскільки бойові дії там продовжуються, не дивлячись на підписання мінських
домовленостей про припинення вогню.
Ukraine rebel leaders sworn in‚ Kiev says peace plan violated = [Після присяги лідерів
українських повстанців Київ заявиви про порушення мирного плану] // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Ukraine+rebel+leaders+sworn+in%26sbquo
%3B+Kiev+says+peace+plan+violated&NewsID=432510). – Kathmandu, 2014. – 05.11.

***
На „виборах” самопроголошених „Донецької народної республіки” і
„Луганської народної республіки” перемогли Олександр Захарченко та Ігор
Плотницкий. Про це повідомили в так званих ЦВК ДНР і ЛНР. „На виборах за пост
глави ДНР беззаперечним лідером став Олександр Захарченко. Його підтримали
понад 70% виборців”, – йдеться в повідомленні прес-служби ДНР. При цьому в ДНР
відзначили, що „новий глава держави, як цього вимагає порядок інавгурації, присягне
на Конституції ДНР на вірність своїй країні”. Крім того, російські ЗМІ повідомляють,
що в ЛНР також переміг чинний „глава” Ігор Плотницкий. За нього, за заявою ЛНР,
проголосували 63,04%. Міжнародне співтовариство засудило проведення цих виборів
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і відмовилося визнати результати нелегітимного голосування, проте в Росії заявили,
що поважають волевиявлення народу в „народних республіках” на Донбасі.
Dearden, Lizzie Separatist leaders elected in Donetsk and Luhansk in ’sham’ vote = [В
Донецьку і Луганську обрали сепаратистських лідерів у „мнимому” голосуванні] /
L. Dearden // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisisseparatist-leaders-elected-in-donetsk-and-luhansk-in-sham-vote-9837474.html?origin=internalSearch). –
London, 2014. – 04.11.

***
Президент України Петро Порошенко засудив вибори в східній Україні і назвав
їх фарсом, який порушив один з ключових моментів домовленостей в Мінську. Згідно
Мінського протоколу дозволено було проведення виборів місцевим чиновників, а не
ті, які спрямовані на створення окремої держави. В результаті чого Президент заявив
про відміну закону, який надавав цим територіям особливий статус з певною
автономією.
Dearden, Lizzie Ukraine crisis: Separatist leaders elected in Donetsk and Luhansk in
’sham’ vote = [Криза в Україні: в Донецьку та Луганську на псевдо-виборах обрано лідерів
сепаратистів]
/
L. Dearden
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-separatist-leaders-elected-in-donetskand-luhansk-in-sham-vote-9837474.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 04.11.

***
За результатами проведених виборів лідер самопроголошеної Донецької
Народної Республіки, Олександр Захарченко, присягнув на вірність ДНР. Офіційний
Київ вже назвав фарсом ці вибори, також Генеральний Секретар ООН Пан Гі Мун
також різко засудив волевиявлення на сході України.
Donetsk’s rebel leader sworn in as Ukraine-Russia crisis deepens = [Лідер донецьких
сепаратистів
прийняв
присягу
]
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/donetsks-rebel-leader-sworn-in-as-ukraine-russia-crisisdeepens/article21436729/). – Toronto, 2014. – 04.11.

***
Підтримувані Росією сепаратисти продовжують будувати придуману ними
нову державу, відірвану від України: вони провели „інавгурацію” бойовика, нібито
обраного прем’єр-міністром самопроголошеної Донецької народної республіки.
Олександр Захарченко переміг на сумнівних виборах, набравши більш ніж 70%
голосів, як заявила виборча комісія сепаратистського регіону, що працювала без
реєстрації виборців, проводила опитування в присутності озброєних бойовиків і
доставляла урни для голосування жителям сіл, які, побоюючись потрапити під
артилерійський вогонь, не з’явилися на вибори. Колишній офіцер радянської армії
Ігор Плотницкий очолив сусідню Луганську народну республіку, через день після
того, як він закликав інші незадоволені регіони України відокремитися і приєднатися
до нової держави – Новоросії. Наслідки сепаратистських виборів та будівництва
квазідержави на окупованій сепаратистами території відразу ж стали очевидні.
Український президент Петро Порошенко заявив, що він відкликає пропозицію дати
більшу автономію східним регіонам.
Williams, Carol J. Pro-Russia separatists press forward with their secession from Ukraine
= [Проросійські сепаратисти наполегливо прагнуть до відокремлення від України] /
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C.J. Williams // Los Angeles Times (http://touch.latimes.com/#section/-1/article/p2p-81874561/). – Los
Angeles, 2014. – 04.11.

***
Проросійські сепартисти назвали лідера своєї невизнаної республіки. Ним став
38-річний Олександр Захаарченко, набравши 79 відсотків голосів виборців.
Офіційний Київ та Західні держави не визнають цих виборів. Так, за словами прессекретаря Ангели Меркель, Захід може посилити санкції проти Росії, якщо ситуація
на сході України буде погіршуватися. Міністр закордонних справ Італії також заявив,
що його країна не визнає цих виборів.
Grove, Thomas Pro-Russian rebels name leader in Ukraine amid deepening crisis = [На
фоні кризи в Україні, що поглиблюється, про-російські повстанці обрали лідера] /
Th. Grove // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/pro-russian-separatistzakharchenko-wins-ukraine-rebel-vote/article21422548/). – Toronto, 2014. – 03.11.

***
В ДНР та ЛНР відбулися вибори без списків виборців і міжнародних
спостерігачів. Росія заявила, що підтримає це волевивлення. Це все дуже схоже на
сценарій, який мав місце в Криму. В той же час Захід дав зрозуміти, що відкрито
воювати з Росією за Україну він не буде. Але держави НАТО мають зробити більше
для підтримки України, як у військовому, так і в економічному плані, розуміючи той
факт, що Владімір Путін може одного разу використати ту саму техніку для
вторгнення на іншу сусідню державу.
In Ukraine, Putin takes another (not so stealthy) bite = [Україна: Путін робить ще
один наступ] // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/editorials/inukraine-putin-takes-another-not-so-stealthy-bite/article21431036/). – Toronto, 2014. – 03.11.

***
Москва підтримала вибори, що були організовані сепаратистиами у східній
Україні, заявивши, що ці вибори нададуть можливість розвивати подальшу співпрацю
та діалог між офіційним Києвом та представниками ДНР та ЛНР. Це говорить про те,
що санкції проти Росії й надалі будуть посилюватися, що негативно вплине на
економіку країни. Світова спільнота різко виступила проти даних виборів, заявивши,
що проходили вони всупереч українського законодавства і тільки поглиблять кризу
на сході України.
Russian Backs Ukrainian Separatist Vote = [За підтримки Росії відбулося голосування
українських сепаратистів] // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1059600russian-backs-ukrainian-separatist-vote/). – New York, 2014. – 03.11.

***
Після виборів в так званих ДНР та ЛНР їхні новообрані лідери заявили про
надання їм мандату на дії, незалежні від України. Вибори були засуджені
Європейським Союзом та США. Прес-секретар канцлера Німеччини також відмітила,
що ці вибори не мають одної юридичної сили, оскільки проходили за межами
українського законодавства. А Роман Лягін, глава виборчої комісії в Донецьку дав
зрозуміти, що офіційний Київ має змиритися з тим, що Донбас не є більше частиною
України.
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Russian backs Ukrainian separatist vote = [Українські сепаратисти проголосували за
підтримки Росії] // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/russiabacks-ukrainians-separatists-election/2014/11/03/a8270fec-6340-11e4-ab8646000e1d0035_story.html). – Washington, 2014. – 03.11.

***
Жителі сходу України обирали своїх лідерів у неділю, роблячи крок до
створення незалежної держави й подальшої ескалації конфлікту. Ці вибори мало що
змінять у керівництві на місцях, але нададуть легітимності діям лідерів сепаратистів.
З огляду на відсутність єдиного реєстру виборців місцеві жителі мали змогу
голосувати по декілька разів на різних дільницях, а також і в інтернеті. З великим
відривом в ДНР отримав перемогу Олександр Захарченко, а в ЛНР – Ігор
Плотицький. Петро Порошенко заявив, що Україна і весь цивілізований світ не
будуть сприймати цей „фарс”.
Birnbaum, Michael Ukraine pro-Russia rebels hold elections in the east, fueling conflict
= [Розпалюючи конфлікт в Україні, російські повстанці провели вибори на Сході країни] /
M. Birnbaum // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-prorussia-rebels-hold-elections-in-the-east-fueling-conflict/2014/11/02/73d6ed90-62a3-11e4-ab8646000e1d0035_story.html). – Washington, 2014. – 02.11.

***
Проросійські сепаратисти самопроголошеної ДНР на сході України розпочали
так звані „вибори” голови республіки і депутатів народних рад. Захід, зокрема,
Євросоюз, США, НАТО й ООН заявляють про невизнання виборів. За словами ж так
званого голови Центральної виборчої комісії ДНР Романа Лягіна, у
самопроголошеній республіці відкрилися 350 виборчих дільниць із 364, дільниці
працюють і у таборах для біженців у Росії. Крім того, на виборах сепаратистів можна
було проголосувати через інтернет – на сайті ДНР, та по пошті.
Carroll, Oliver The West will not accept result of a ballot for autonomy in Donetsk =
[Захід не визнає результат голосування за автономію в Донецьку] / O. Carroll // The
Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-the-west-will-not-acceptresult-of-a-ballot-for-autonomy-in-donetsk-9833608.html?origin=internalSearch). – London, 2014. –
02.11.

***
На підконтрольних сепаратистам територіях проходять вибори, які були різко
сасуджені світовою спільнотою, оскільки за домовленостями між офіційними Києвом,
Москвою та лідерами сепартистів вибори мали відбуватися на всій територіх східної
України згідно українського законодавства. Олександр Захарченко, який обирається
на пост глави ДНР заявив, що вони покладають великі надії на ці вибори, в результаті
яких має встановитися мир в Донецькому регіоні, налагодяться стабільні зв’язки з
офіційною Україною. Наразі лідери ДНР та ЛНР не можуть сказати, скільки людей
прийдуть до виборчих дільниць, оскільки вони не мають доступу до даних ЦВК
України. Проте на дільницях спостерігається ажіотаж, насамперед через скорочення
кількості самих дільниць.
Ukrainian Breakaway Regions Hold Criticized Vote = [Українські сепаратистські
регіони провели голосування] // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1057185ukrainian-breakaway-regions-hold-criticized-vote/). – New York, 2014. – 02.11.

***
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За день до виборів у ДНР та ЛНР на контрольовану сепаратистами територію
прибули бутафорські групи спостерігачів з так званого Агенства з безпеки та
співробітництва в Європі (АБСЄ), яке мало замінити спостерігачів від ОБСЄ. Ці
вибори вже засудили президент України Петро Порошенко та уряди західних держав,
хоча Москва заявила про те, що визнає це волевиявлення. Деніс Пушилін, глава ДНР,
сказав, що ці вибори необхідні для надання законності у створенні нової незалежної
держави, а саме Новоросії.
MacKinnon, Mark Sham observer group for Ukrainian separatist strongholds invented
day before election = [За день до українських сепаратистських виборів прибула група
псевдо-спостерігачів
]
/
M. MacKinnon
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/sham-observer-org-for-ukrainian-separatist-strongholdsinvented-day-before-election/article21418834/). – Toronto, 2014. – 01.11.

***

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
У Києві за минулий рік криміногенна ситуація помітно погіршилася, вважає
автор. Число міліціонерів у столиці зменшилася, а знедоленого населення, в тому
числі „завдяки” жителям Криму і Донбасу, які приїхали до столиці, збільшилася,
пояснює він. Далі він старанно, але не дуже переконливо, лякає читача київською
кримінальною хронікою.
Мальцев, Валентин Киев возвращается в 90-е = [Київ повертається в 90-ті] /
В. Мальцев // РИА Новости (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/27/1342023.html). – М.,
2014. – 27.11.

***
Україні пропонується якнайшвидше ратифікувати договір про визнання
юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі для гарантованого
покарання винних у загибелі малайзійського Boeing. Якщо розглядом справи про
катастрофу займеться саме МКС, то підозрювані, якими в Європі вважаються
ополченці, можуть бути арештовані при будь-якій спробі покинути територію
Донбасу. З даною пропозицією до влади України на конгресі „Альянсу лібералів і
демократів за Європу” (ALDE) в Лісабоні звернулася колишня глава апарату МКС,
віце-президент групи ALDE в Європарламенті Луісвайс ван дер Лаан.
Співрозмовниця „НГ” висловила здивування щодо того, що українська влада досі не
ратифікували приєднання до юрисдикції Гаазького суду.
Горбачев, Алексей Ополченцев могут отдать под Гаагский суд = [Ополченців
можуть віддати під Гаазький суд] / А. Горбачев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2014-11-25/1_gaaga.html). – М., 2014. – 25.11.

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що його країна готова до
відбиття повномасштабної агресії з боку Росії, так як тепер у України зовсім інша
армія. Для олігархів-переможців, які тепер оформили свою владу офіційно, Україна
залишається тим же, що й раніше – місцем для витягання максимального прибутку.
Відповідно в країні, як і раніше, немає кому будувати сучасну боєздатну армію. Вона
за певних обставин здатна задавити масою і завалити трупами своїх солдатів
донбаських ополченців, але не здатна протистояти сучасним ЗС, навіть більш
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слабким, ніж російські. Тому слова президента – звичайний для сучасної української
влади блеф, і нічого більше.
Храмчихин, Александр КАРТ-БЛАНШ. Украинская армия не становится сильнее
= [Карт-бланш. Українська армія не сильнішає] / А. Храмчихин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/armies/2014-11-19/3_kartblansh.html). – М., 2014. – 19.11.

***
Прихильники „правої” ідеології разом з владою Януковича виплеснули з
України і „немовля” – справедливі та комфортні для всіх в країні основи побудови
нової держави, пише проросійська авторка, під „справедливими та комфортними
основами” розуміючи „федералізацію”. Звідси і втрата Криму, і громадянська війна
на сході країни, вважає авторка, та лякає читачів ще однієї хвилею Майдану, яка
„може змити Україну з карти світу”.
Ярошинская, Алла Майдан 2.0 – не последняя революция? = [Майдан 2.0 – не
остання
революція?]
/
А. Ярошинская
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2014/11/18/1338921.html). – С.Пб., 2014. – 18.11.

***
Петро Порошенко своїм указом припинив роботу в „зоні антитерористичної
операції” всіх бюджетних установ і банків України. На евакуацію персоналу
держпідприємств відведено лише тиждень. Президент також заблокував банківські
рахунки і карти населення непідконтрольного регіону. А кількома днями раніше,
нагадаємо, між Україною і Донбасом був встановлений фактично прикордонний і
митний контроль. Таким чином, не визнаючи Донбас юридично, Київ повівся з ним,
як з де-факто незалежною і ворожою державою, вважає автор. Москва, звичайно,
може і далі вдавати, що вона тут ні при чому, і що „це внутрішній конфлікт України”.
Але є проблема населення – кількох мільйонів російськомовних жителів, які
сподіваються на Росію. І є проблема мільйонів людей на іншому південному сході
України, в самій РФ і в колишньому СРСР, які зараз уважно спостерігають, як
вчинить Москва, і робитимуть висновки, переймається автор.
Ядуха, Виктор Удавка от Порошенко = [Зашморг від Порошенка] / В. Ядуха //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/17/1338342.html). – С.Пб., 2014. – 17.11.

***
Українські ЗМІ пишуть про злодійство, корупцію, вбивства, про те, що країна
проїдає фінансову допомогу Заходу, що росте інфляція і зубожіння населення. А тут
ще й загроза від своїх же „захисників революції”. Прокурор Києва Сергій Юлдашев
угледів небезпеку в тому, що члени добровольчих батальйонів „йдуть в міста зі
зброєю”. Єдиним сильним почуттям, здатним відвернути людей від сумних роздумів
про результати „революції гідності”, є виховання ненависті. Київська влада з
маніакальною завзятістю насаджує серед громадян національну і конфесійну
ненависть до всього російського, до російської мови та її носіїв – російськомовних
громадян своєї країни.
Слово

не

воробей

=

[Слово

не

горобець]

//

Независимая

газета

(http://nvo.ng.ru/concepts/2014-11-14/2_red.html). – М., 2014. – 14.11.

***
Річниця Євромайдану в Києві затьмарюється „розбірками” відверто
бандитських угруповань, що маскуються під „революціонерів” і учасників АТО.
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Жителів Києва також турбують число квартирних крадіжок та інших злочинів, яке
виросло, вважає автор. Нинішній період в житті української столиці можна назвати
„важким післяреволюційним похміллям”: ейфорія з приводу втечі Януковича давно
пройшла, а депресія посилюється на тлі повідомлень журналістів про те, що
перемир’я на Донбасі, здається, добігає кінця. Багатьох відверто дратує, що ніяких
справжніх змін у суспільному житті та економіці не відбулося.
Мальцев, Валентин Пена Майдана = [Піна Майдану] / В. Мальцев // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/11/06/1334807.html). – С.Пб., 2014. – 06.11.

***

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
У середу Газпром заявив про отримання першого траншу в 1,45 млрд. доларів
від українського Нафтогазу в рахунок погашеня заборгованості, і це є першим кроком
до відновлення постачання газу на територію України. Загалом Україна має заплатити
3,1 млрд доларів до кінця року. Нагадаємо, що Росія зупинила газовий потік в
Україну в червні цього року.
Russia’s Gazprom says it has received first debt repayment from Ukraine = [Російський
Газпром заявив про отримання першого траншу від України в рахунок погашення боргу]
// The Globe and Mail(http://www.theglobeandmail.com/news/world/russias-gazprom-says-it-hasreceived-first-debt-repayment-from-ukraine/article21452252/) . – Toronto, 2014. – 05.11.

***

КРИМ
У Центробанку (ЦБ) вважають, що кримчанам не вдасться забути про кредити,
взяті в українських банках. Рано чи пізно відносини між країнами налагодяться, і до
цієї теми доведеться повернутися, впевнений заступник голови ЦБ Михайло Сухов. А
поки жителям півострова пропонується погашати українські кредити на користь
російського Агентства зі страхування внесків (АСВ).
Терехова, Алина Крымчанам напомнили о кредитном прошлом = [Жителей
полуострова предупредили, что им все-таки придется отдавать долги украинским
банкам]
/
А. Терехова
//
Независимая
газета
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/russias-gazprom-says-it-has-received-first-debt-repaymentfrom-ukraine/article21452252/). – М., 2014. – 25.11.

***
Європа мало-по-малу рухається в бік визнання Криму частиною Росії.
Агентство Deutsche Welle повідомило, що в Німеччині деякі політики публічно
закликають Захід до легалізації приєднання півострова і діалогу з Росією. У той же
час сама інтеграція Криму з Росією рухається повільно. Влада півострова просить
продовжити перехідний період ще на рік. Німецький політик, колишній прем’єрміністр федеральної землі Бранденбург, Маттіас Платцек закликав західні країни до
легалізації приєднання Криму. „Анексія Криму повинна бути врегульована заднім
числом відповідно до міжнародного права, щоб усі могли примиритися з цим
фактом”, – заявив він в інтерв’ю газеті Passauer Neue Presse. Deutsche Welle піднесло
ці заяви німецького політика як одну з головних новин дня.
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Теренова, Алина В Европе звучат голоса о признании Крыма = [В Європі звучать
голоси
про
визнання
Криму]
/
А. Теренова
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2014-11-19/1_crimea.html). – М., 2014. – 19.11.

***
Звинувачення Заходу в порушенні міжнародного права в ході приєднання
Криму до Росії дивують Владіміра Путіна, заявив він в інтерв’ю німецькому
телеканалу ARD. За його словами, міжнародне право – це насамперед статут ООН і
роз’яснення практики міжнародними інстанціями. Російський президент послався на
рішення Міжнародного суду по Косову, що підкреслив право народу на
самовизначення. При цьому Путін зазначив, що при вирішенні питання про
самовизначення народ не повинен запитувати думку центральної влади своєї
держави. Путін визнав, що російські збройні сили „блокували збройні сили України,
розквартировані в Криму, але не для того, щоб когось змусити йти голосувати, це
неможливо зробити, а для того, щоб не допустити кровопролиття”.
Климентьева, Людмила Реакцию Запада на присоединение Крыма Путин
считает „абсолютно неадекватной” = [Реакцію Заходу на приєднання Криму Путін
вважає
„абсолютно
неадекватною”]
/
Л. Климентьева
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/36051571/reakciyu-zapada-na-prisoedinenie-kryma-putinschitaet?full#cut). – М., 2014. – 17.11.

***
На початку туристичного сезону основні актори турбізнесу Криму
безрезультатно стукали у зачинені двері Федерального агентства з туризму України,
намагаючись переконати всі вищі органи, що сезон буде зірваний, але в Києві
чиновникам було не до цих проблем. Проте незабаром серед кримських
туроператорів було вирішено: працюємо з Росією – і всі кинулися освоювати
незвіданий досі туристичний простір. За підсумками осіннього сезону з початку року
із загального числа прибулих до Криму туристів на 1 жовтня 41% прибув залізничним
транспортом, 31 – поромною переправою і 28 відс. – авіатранспортом. Заради
подорожі та знайомства з незвіданим, а тепер „своїм Кримом”, люди терпіли
незручності, але багато хто був вражений можливостями півострова. За підсумками
сезону основний потік туристів – 95% – прибув в цьому році з Росії, але були й
відпочивальники з України, близько 400 тис.
Малыгина, Мария КАРТ-БЛАНШ. Туристы даже в условиях блокады привезли в
Крым десятки миллиардов рублей = [Карт-бланш. Туристи навіть в умовах блокади
привезли до Криму десятки мільярдів рублів] / М. Малыгина // Независимая газета
(http://www.ng.ru/regions/2014-11-17/3_kartblansh.html). – М., 2014. – 17.11.

***
Наразі в Криму триває повномасштабна русифікація півострову. До
Сімферополю прибули московські функціонери для запровадження російських
стандартів у сфері освіті, охорони здоров’я, безпеки, оподаткування, в банківській
сфері. На офіційних будівлях висять російські стяги, українська гривня вийшла з
обігу вже через місяць після анексії і була замінена на російський рубль, люди
обмінюють свої паспорти, регістраційні номери на автомобілях. Ці всі зміни
викликають занепокоєність у місцевого населення, незалежно від того, чи
підтримують вони анексію Криму, чи є прихильниками півострову як українського.
Наразі життя багатьох людей перетворилося на постійне очікування у чергах для
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отримання якогось документу, крім того людям доволі важко знайти роботу в силу
багатьох причин. А найбільш неспокійно в Криму себе відчувають кримські татари,
які ще не забули масової депортації у 1944 році.
Mandraud, Isabelle Crimea’s rapid Russification means pride for some but perplexity for
others : Eight months after annexation, the former Ukrainian peninsula is undergoing a massive
social and bureaucratic overhaul = [Швидка русифікація Криму для одних означає гордість,
але
викликає
непорозуміння
в
інших]
/
Is. Mandraud
//
The
Guardia(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/11/crimea-russia-ukraine-change-annexation). –
London, 2014. – 11.11.

***
Більшість росіян як і раніше підтримує приєднання Криму до Росії, але
відноситься не дуже схвально до участі добровольців у подіях на Донбасі. Це
випливає з опитування Левада-Центру. Аргумент прихильників приєднання також
однозначний: „Крим – це російська земля” (74%).
Горбачев, Алексей Большинство россиян считают, что на Крыме следует
остановиться = [Більшість росіян вважають, що на Криму слід зупинитися] /
А. Горбачев // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2014-11-10/3_crimea.html). – М.,
2014. – 10.11.

***
З огляду на останні меседжі з приводу наростання військової техніки на
російсько-українському кордоні, конфронтація між Заходом та Росією наразі бачиться
далекою від завершення. І „війна санкцій”, як бачимо, ситуацію кардинально не
змінює. Цей конфлікт може мати дуже серйозні наслідки, тому важливою актуальною
задачею в світовій політиці є полегшення існуючої напруги і знаходження надійної
стратегії співпраці між Заходом та Росією. Отже, компроміс на Україні є дуже
важливим. Захід має переглянути своє відношення до дій Росії в Криму, а Росія має
надати пояснення цим діям.
Lebedev, Alexandr Russia and the West need a compromise over the Crimea = [Росія та
Захід потребують компромісу стосовно Криму] / Al. Lebedev // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/russia-and-the-west-need-acompromise-over-the-crimea-9848221.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 07.11.
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