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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Недивлячись на те, що на сході України діє режим припинення вогню,
бої досі тривають, особливо у таких містах, як Широкіне. Тим не менше,
конфлікт зараз є більш локалізованим та не становить загрозу безпеці
Європи, як це було ще чотири місяці тому.
Hoyle, Ben Everyone a loser in conflict that mocks ceasefire = [У
конфлікті, що зриває режим припинення вогню програють всі] / B. Hoyle
// The Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article44575
57.ece). – London, 2015. – 02.06.
***
Дії Києва, настрої в Донбасі та триваючі тут бої і обстріли роблять
безглуздим продовження Мінських переговорів. Однак поки іншої форми
діалогу Росії з Україною – або його імітації – не існує, вважає автор статті.
Кривошеев, Павел Минский тупик = [Мінський тупик] /
П. Кривошеев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/06/02/14043
62.html). – С.Пб., 2015. – 02.06.
***
Відбулася зустріч учасників контактної групи щодо вирішення
конфлікту в Україні, яка завершилася без явного прогресу.
Ukraine group meets, without apparent progress = [Відбулася зустріч
української групи, але без очевидного прогресу] / Associated Press // The
Washington Post(http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-groupmeets-without-apparent-progress/2015/06/02/ffa55c32-0954-11e5-951e8e15090d64ae_story.html). – Washington, 2015. – 02.06.
***
Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які відвідали
розташування українських силовиків в зоні конфлікту на Донбасі, помітили
зникнення шести установок „Град”. На території, контрольованій
самопроголошеною Луганською народною республікою, спостерігачі
виявили зникнення дев’яти „Градів”. Як зазначає ОБСЄ, незважаючи на
заяви про завершення виведення важких озброєнь, члени місії спостерігали
рух або присутність їх в районах, де, згідно Мінським домовленостями,
такого озброєння не повинно бути.
ОБСЕ зафиксировала исчезновение 6 украинских „Градов” = [ОБСЄ
зафіксувала зникнення 6 українських „Градів”] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/obse-zafiksirovala-ischeznovenie-6-ukrainskix-gradov/). –
Рига, 2015. – 02.06.
***
Непідконтрольна Україні частина Донецької області повинна піддатися
транспортній блокаді, заявив лідер парламентської фракції Юрій Луценко. За
4

словами Ю. Луценка, ці обмеження допоможуть перекрити потоки
контрабанди в „ДНР”, так як в умовах блокади потрапити на територію
Донецької області, що знаходиться в руках антиурядових збройних
формувань, зможуть лише підприємці, які платять податки в українську
казну. У той же самий час Ю. Луценко заявив, що одними тільки
стримуючими заходами українська влада обмежуватися не повинна – на
звільнених територіях Донецької та Луганської областей, а також у
Харківській та Одеській областях слід створити „зону пріоритетного
економічного розвитку”.
„Блок Петра Порошенко” предлагает подвергнуть „ДНР”
транспортной блокаде = [„Блок Петра Порошенка” пропонує піддати
„ДНР”
транспортній
блокаді]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0603/c31519-8901466.html). –
Пекин,
2015. – 03.06.
***
Заморожений конфлікт на сході України загрожує повернутися до своєї
точки кипіння з приходом літа. Бойові дії, що в останні місяці були зведені
до локальних зіткнень в конкретних точках, сильно посилилися в м. Мар’їнка
та Красногорівка, недалеко від Донецька. Українські війська та проросійські
сепаратисти зіткнулися там у найважкішому бою за останні місяці. Київ
стверджує, що ополченці перші напали на їхні позиції. Але лідери так званої
Донецької Народної Республіки наполягають, що це не був наступ, а лише
спроба приборкати вибухи, проведені Збройними Силами України, що
призвели до смерті 15 осіб зі складу ополченців.
Colás, Xavier Vuelve la guerra al este de Ucrania = [Війна
повертається
на
схід
України]
/
X. Colás //
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/04/556f9873e2704e7e538b4594.h
tml). – Madrid, 2015. – 04.06.
***
Президент України Петро Порошенко попередив про можливу
широкомасштабну наступальну операцію з боку проросійських сепаратистів.
Про це він заявив у парламенті під час щорічного звернення президента,
сказавши, що наразі на території, що контролюється повстанцями,
зосереджено близько 9000 живої сили російських військ.
Ukraine’s President Warns of Possibility of Rebel Offensive =
[Український президент попереджає про можливість наступу з боку
повстанців]
/
Associated
Press
//
The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1380183-ukraines-president-warns-ofpossibility-of-rebel-offensive/). – New York, 2015. – 04.06.
***
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Антиурядові збройні формування розгорнули масований наступ на
місто Мар’їнка, розташований в 30 км. на захід від Донецька. Про це на своїй
офіційній сторінці в „Фейсбуці” повідомляє Генеральний штаб Збройних сил
України. Як стало відомо, проти української армії були кинуті до тисячі
чоловік живої сили, більше 10 танків і самохідні гармати. Крім Мар’їнки під
удар потрапило також місто Красногорівка. Щоб зупинити наступ, ВСУ,
попередивши своїх міжнародних партнерів, повернули на бойові позиції
важку зброю, яку раніше було відведено від лінії зіткнення відповідно до
Мінських домовленостей. У район зіткнення також стягуються додаткові
бойові підрозділи. Керівник Спільного центру координації та контролю від
української сторони генерал-майор Андрій Таран назвав дії антиурядових
збройних формувань „відвертим і цинічним нехтуванням усіма
домовленостями, і в першу чергу Мінськими угодами, які лежать в основі
всеосяжного припинення вогню”.
Генштаб ВСУ: Антиправительственные формирования начали
штурм Марьинки = [Генштаб ЗСУ: Антиурядові формування почали
штурм Мар’їнки] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/
0604/c31519-8902051.html). – Пекин, 2015. – 04.06.
***
По мірі того, як підписані у лютому Мінські домовленості перестають
діяти, Україна та Захід побоюються масштабних наступів зі сторони
бойовиків, підтримуваних Росією. Такі побоювання підтверджуються
нещодавніми подіями у Мар’їнці. Особлива увага приділяється портовому
місту Маріуполь, яке розглядається як сухопутна дорога до анексованого
Росією Криму.
Wood, L. Todd Is Putin preparing for all-out war in Ukraine? = [Чи
готується Путін до тотальної війни в Україні?] / L. T. Wood // The
Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/jun/5/l-toddwood-putin-preparing-all-out-war-ukraine/). – Washington, 2015. – 05.06.
РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Управління ООН з прав людини заявило, що кількість доказів
присутності російських військ в Україні збільшилась. У доповіді йдеться, що
місцеві озброєні групування вдаються до жорстоких тортур, здирництва та
крадіжок. Постраждалих від конфлікту на сході нараховують більше 5
мільйонів, багато хто покинув свої домівки та виїхали в інші міста.
More than 6,400 killed amid ’tremendous hardship’ in Ukraine says UN. :
Nearly 16,000 people have been wounded, the UN says, as it says there is further
evidence of Russian involvement in the conflict = [Більше як 6,400 людей
загинуло через „складні умови” в Україні, говорить ООН. За словами ООН,
майже 16,000 було поранено, і це є ще одним свідченням про участь Росії
у конфлікті] // The Telegraph (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
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europe/ukraine/11644750/More-than-6400-killed-amid-tremendous-hardship-inUkraine-says-UN.html). – London, 2015. – 01.06.
***
У Білорусії проходять заходи, спрямовані на зміцнення прикордонних з
Україною зон, зважаючи на недавній наказ Олександра Лукашенка
Міністерству оборони провести перевірку рівня охорони державного кордону
на південному напрямку. Також повідомляється, що відповідно з
розпорядженням глави держави йде формування штабу територіальної
оборони Єльського району Гомельської області і окремої стрілецької роти
територіальних військ в Єльську. З цією метою районним військовим
комісаріатом проводяться заходи з призову із запасу в дані підрозділи
військовослужбовців.
Белоруссия стягивает войска к границе с Украиной = [Білорусія
стягує війська до кордону з Україною] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/belorussiya-styagivaet-vojska-k-granice-s-ukrainoj/). – Рига,
2015. – 03.06.
***
Моніторингова місія ООН в Україні оприлюднила десяту за рахунком
доповідь про ситуацію з правами людини на території країни. Міжнародні
експерти та спостерігачі постаралися пропорційно розподілити провину за
події, які відбуваються на Донбасі з порушення прав людини, між Збройними
силами України та народною міліцією самопроголошених республік.
Лихоманов, Петр Киев отрекся от прав человека / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/06/04/a1126079.html). – М., 2015. –
04.06.
***
На тлі того, як на Східній Україні тривають важкі бої, США
збираються закликати європейських союзників продовжити санкції проти
Москви. Високопоставлені чиновники Білого дому заявили, що саміт G7 в
Німеччині пройде за кілька тижнів до того, як закінчиться термін дії санкцій
ЄС проти уряду російського президента Володимира Путіна. „Перш за все, в
центрі уваги знаходиться збереження єдності по санкційним заходам, які
мали вельми значні наслідки для російської економіки”, – заявив заступник
радника президента США з національної безпеки Бен Родс. Британські та
німецькі дипломати, які розмовляли з Foreign Policy, стверджують, що ЄС, як
очікується, продовжить санкції проти Росії на саміті європейських країн 25–
26 червня. Тим не менше, мало хто вважає, що ЄС, який має тісні економічні
зв’язки з Росією, зможе витримати додаткові санкції окрім заходів, які
передбачається продовжити.
Hudson, John U.S. Aims to Hold the Line on Russian Sanctions at G-7
Summit = [США прагнуть зберегти санкції проти Росії на зустрічі G7] /
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J. Hudson // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2015/06/04/u-s-aims-tohold-the-line-on-russian-sanctions-at-g-7-summit/). –
Washington,
2015. –
04.06.
***
Вторгнення Росії в Крим і його анексія – кричуще порушення
суверенітету України – викликало сильну реакцію з боку США. Президент
Обама використав свою виконавчу владу, щоб ввести санкції проти Росії, а
Конгрес проголосував за те, щоб заборонити закупівлі зроблених в Росії
ракетних двигунів, які використовувалися для запуску військових і
розвідувальних супутників з 2000 року. Білий дім також наполіг на введенні
Євросоюзом економічних санкцій. Тепер же, через якісь п’ять місяців після
того, як заборона купувати російські двигуни набула чинності, адміністрація
Обами закликає Конгрес послабити його. Коли санкції необхідні, країни, що
їх вводять, повинні бути готові також заплатити за це певну ціну. Після того
як США чинили тиск на Францію, щоб вона відмовилася продавати два
військові кораблі Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну, вони навряд чи
зможуть наполягати на продовженні закупівель російської техніки.
Don’t Back Down on Russian Sanctions = [Не відмовляйтеся від
санкцій проти Росії] // The New York Times (http://www.nytimes.com/2015/06/
05/opinion/dont-back-down-on-russian-sanctions.html). – New York, 2015. –
05.06.
***
Рада безпеки ООН на екстреному засіданні в Нью-Йорку наголосила на
повному дотриманні мінських угод та негайному припиненні конфлікту.
Нещодавно був наймасовіший напад з боку сепаратистів за час перемир’я.
Росія звинувачує Захід у поновленні конфлікту. За словами Чуркіна, західні
країни постачають зброю та військових інструкторів українській армії, і саме
це спричинило нові бої.
UN fordern Waffenruhe in der Ukraine : Angesichts der neuen Eskalation
der Gewalt in der Ostukraine haben die UN die Konfliktparteien aufgerufen, die
Waffen schweigen zu lassen. Der ukrainische Präsident Poroschenko warnte vor
einem russischen Einmarsch = [ООН закликає припинити вогонь в
Україні. Через нову ескалацію українського конфлікту, ООН закликає
обидві сторони припинити вогонь. Президент України Петро
Порошенко, попереджає про вторгнення] // Deutsche Welle
(http://www.dw.de/un-fordern-waffenruhe-in-der-ukraine/a-18498996). – Berlin,
2015. – 05.06.
***
Одразу після нового спалаху конфлікту на Сході України Київ відвідав
Стівен Харпер разом з представниками української діаспори в Канаді, які
збирають кошти на допомогу українським солдатам.
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Chase, Steven Harper pledges funds, equipment for Ukraine as fighting
intensifies = [Через зростання бойових дій Харпер зобов’язався надати
Україні кошти та обладнання] / S. Chase // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/national/harper-arrives-in-ukraineamid-increased-fighting/article24834529/). – Toronto, 2015. – 06.06.
***
Війна в Україні, в якій Росія протистоїть Заходу, ведеться не тільки із
застосуванням танків, артилерії і військовослужбовців: за словами офіційних
осіб США та Європи, Москва все активніше застосовує інше „озброєння” –
гроші, ідеологію і дезінформацію. Адміністрації Обами і її європейським
союзникам нелегко боротися у власних країнах зі спробами Москви задіяти
свою економічну міць, фінансувати європейські партії та рухи, а також
поширювати альтернативний погляд на український конфлікт. Як видається,
мета Кремля – посіяти розбрат, дестабілізувати ЄС і, можливо, роздрібнити
консенсус у неприйнятті російської агресії, який донині був відносно єдиним,
хоча іноді крихким. Правда, американські чиновники і європейські
дипломати тепер впевнені, що 25–26 червня ЄС продовжить санкції щодо
Росії.
Baker, Peter Russia Uses Money and Ideology to Fight Western Sanctions
= [Росія застосовує проти західних санкцій такі інструменти, як
ідеологія та фінансова допомога] / P. Baker, S. Erlanger // The New York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/06/08/world/europe/russia-fights-westsukraine-sanctions-with-aid-and-ideology.html?_r=1). – New York, 2015. – 07.06.
***
Саміт „Великої сімки” проходить на тлі безлічі криз і міжнародних
проблем. Як підкреслює Ангела Меркель, „сімка” – не просто економічна
організація, а спільнота цінностей. Одним з головних джерел неспокою для
керівництва „сімки” є Україна. Їй була присвяченена робоча вечеря в неділю.
З підписання других Мінських угод минуло вже три місяці, проте ситуація
все ще нестійка, а перемир’я знаходиться під постійною загрозою. Барак
Обама відкрито засуджує російську агресію в Криму, яка коштувала Москві
місця у колишній „вісімці”. Ангела Меркель у свою чергу виступає за
жорстку лінію, хоча й каже, що порушення існують з обох сторін – як з боку
сепаратистів, так і урядових сил.
Barotte, Nicolas L’Ukraine au cœur des préoccupations du G7 = [Україна
– центральне питання саміту G7] / N. Barotte // Le Figaro
(http://www.lefigaro.fr/international/2015/06/07/01003-20150607ARTFIG001
73-l-ukraine-au-coeur-des-preoccupations-du-g7.php). – Paris, 2015. – 07.06.
***
На саміті G7 президент ЄС Дональд Туск закликав лідерів країн-членів
G7 виступити єдиним фронтом на підтримку санкцій проти Росії за її дії в
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Україні. Туск заявив, що питання зняття санкцій з Росії навіть не повинно
обговорюватися, а необхідно вирішувати це питання у руслі введення ще
жорсткіших санкцій.
EU Chief Tusk Urges Tough Line on Russia Sanctions = [Голова ЄС
Дональд Туск закликає дотримуватися жорсткої лінії щодо російських
санкцій] / Associated Press // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/
n3/1383060-eu-chief-tusk-urges-tough-line-on-russia-sanctions/). – New York,
2015. – 07.06.
***
Виступаючи на дводенному саміті G7 в Альпах, президент США Барак
Обама окрім проблем світової економіки та торгівлі, говорив про зростаючу
агресію Росії на території України.
Obama says G7 to stand up to Russian aggression in Ukraine = [Обама
говорить, що G7 має протидіяти російській агресії в Україні] / Reuters //
The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=
Obama+says+G7+to+stand+up+to+Russian+aggression+in+Ukraine&NewsID=
457744#sthash.R5avkbdU.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 07.06.
***
Європейська рада з міжнародних відносин у Мадриді (ЄСМО) та газета
El Mundo організовують 17 червня форум про Україну, щоб обговорити
політичну кризу і війну в країні і перспективи, які має Київ. На заході будуть
присутні українські експерти, аналітики та журналісти з інших частин
Європи, які обговорять в Мадриді основні проблеми, з якими стикається
Україна.
El Mundo y ECFR organizan un foro sobre la crisis ucraniana = [El
Mundo та ЄСМО організовують форум щодо української кризи] // El
Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/09/5576c64822601df532
8b459c.html). – Madrid, 2015. – 09.06.
***
Папа Франциск провів зустріч з російським президентом, на якій
обговорював кризу в Україні. В результаті зустрічі Папа і Путін домовилися
про необхідність відновлення мирного діалогу для встановлення миру.
Kirchgaessner, Stephanie Pope Francis tells Putin: ’sincere’ peace efforts
needed for Ukraine : Pair agree in Vatican on need to ’restore climate of
dialogue’ between Russia and Ukraine after pontiff expresses deep concern over
’great humanitarian crisis’ in the region = [Папа Франциск сказав Путіну:
„щирі” мирні зусилля необхідні Україні. Після того, як понтифік висловив
свою глибоку стурбованість стосовно „великої гуманітарної кризи” в
регіоні, обидва у Ватикані погодились на необхідності відновлення
„атмосфери діалогу” між Росією та Україною. ] / S. Kirchgaessner // The

10

Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/jun/10/pope-francis-putinsincere-peace-effort-ukraine-russia-vatican). – London, 2015. – 10.06.
***
Постійний представник США при ООН Саманта Пауер стверджує, що
потік російської зброї на Донбас після підписання угод про припинення
вогню між Києвом і самопроголошеними республіками на сході країни не
припинився.
Саманта Пауэр: из России в Донбасс идет поток оружия =
[Саманта Пауер: з Росії в Донбас йде потік зброї] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3222765/samanta-paujer-iz-rossii-v-donbass-idet-potokoruzhija). – Таллинн, 2015. – 12.06.
ТОРГОВА ВІЙНА
Протистояння між Росією та Україною набуло нових висот:
Міністерство здоров’я Росії заявило про заборону ввезення дитячого
прального порошку від провідного українського виробника, посилаючись на
порушення санітарно-епідеміологічних норм. Нагадаємо, що під забороною
ввезення на російську територію знаходяться й інші українські товари, такі
як: молочні продукти, шоколад, сік, консерви, алкоголь тощо.
R. Sands, David No soap: Russia bans baby detergent from Ukraine =
[Ніякого мила: Росія забороняє дитячий миючий засіб з України] /
D. R. Sands // The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/
2015/jun/9/russia-bans-baby-detergent-ukraine/). – Washington, 2015. – 09.06.
ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
За один рік своєї роботи на президентському посту Петро Порошенко
зробив багато, але зробити залишається ще більше. Однією з основних
проблем в Україні, з якою взявся боротися Порошенко, є корупція. Для цього
створення одного лише антикорупційного бюро мало. Необхідно
відокремити органи державної влади один від одного і дійсно зробити їх
незалежними. Стимулювання потребує й українська економіка, яка
знаходиться в стані стагнації. Також амбітною є мета Порошенка щодо
вступу України до 2020 року до лав ЄС. Основною ж проблемою наразі є
війна на сході України.
Bidder, Benjamin Angels and Demons: Ukraine, One Year After
Poroshenko = [Ангели та демони: Україна, один рік після Порошенко] /
B. Bidder, J. Puhl // Spiegel (http://www.spiegel.de/international/europe/
ukrainian-president-poroshenko-struggles-to-fight-oligarchs-a-1036789.html). –
Hamburg, 2015. – 03.06.
***
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У рамках комплексної кампанії зі створення атмосфери довіри
президент України Петро Порошенко спробував заручитися міжнародною
підтримкою для своєї країни і зберегти тиск на президента Росії Володимира
Путіна, в тому числі у вигляді економічних санкцій. Порошенко провів
велику прес-конференцію, дав інтерв’ю іноземним журналістам, провів
телефонні переговори з президентом США Обамою і канцлером Німеччини
Ангелою Меркель, підготувався до зустрічі з прем’єр-міністром Японії
Сіндзо Абе і прем’єр-міністром Канади Стівеном Харпером, які прибулими
до Києва з візитами. Його активна дипломатична діяльність передувала
саміту лідерів G7. У будь-якому випадку Порошенко підкреслював рішучість
України чинити опір силам підтримуваних Росією сепаратистів у Донецькій і
Луганській областях, її прихильність до радикальних змін в державному
управлінні та постійну потребу в міжнародній підтримці, в тому числі у
фінансовій допомозі, враховуючи те, що економіка країни, як і раніше,
знаходиться на межі дефолту.
Herszenhorn, David M. Ukraine Repels Separatists in Fierce Fighting,
Poroshenko Says = [„Україна відкинула сепаратистів у ході запеклих боїв”,
– Порошенко] / D.M. Herszenhorn // The New York Times
(http://www.nytimes.com/2015/06/06/world/europe/ukraine-poroshenkomaryinka-fighting.html). – New York, 2015. – 05.06.
***
Щорічне Послання президента України Верховній Раді стало
своєрідним звітом Петра Порошенка про підсумки першого року на посаді.
Виступаючи перед парламентом, Порошенко чітко вказав, у чому Київ
бачить виконання Мінських угод. Перше: відвід з території України
російських військ, озброєнь і техніки. Друге: встановлення повного
контролю України над україно-російським кордоном (у тому числі по лінії
території, яка зараз контролюється ЛНР і ДНР). Третє: проведення на
Донбасі виборів місцевих органів влади за українським законодавством і під
контролем міжнародних організацій.
Ивженко, Татьяна Киев предупредил ЛНР и ДНР о полной блокаде :
Президент Порошенко в Послании Верховной раде приравнял жителей
непризнанных республик к пленным = [Київ попередив ЛНР і ДНР про
повну блокаду. Президент Порошенко в посланні Верховній раді прирівняв
жителів невизнаних республік до полонених] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2015-06-05/1_kiev.html). – М., 2015. – 05.06.
ВЕРХОВНА РАДА
Скасування недоторканності двох депутатів перетворилася на
найдивніше голосування Верховної Ради за всі роки української
незалежності. Подібні рішення парламенту доводилося приймати і раніше,
проте в умовах старої системи питання завжди упиралося в ідентифікацію
„свій” – „чужий”. Вчорашнє голосування показало, що такі критерії більше
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не діють. Але стара державна система, проти якої повстав Майдан,
продовжує функціонувати. А це означає, що ризики чергової революції, що
знизилися через війну на Донбасі, як і раніше існують.
Ивженко, Татьяна В Киеве спорят, кого и за что судить :
Верховная рада дала старт двум громким процессам – над бывшим
членом команды Януковича и над экс-комбатом = [У Києві сперечаються,
кого і за що судити. Верховна рада дала старт двом гучним процесам –
над колишнім членом команди Януковича і над екс-комбатом] /
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-0604/6_ukraina.html). – М., 2015. – 04.06.
***
Депутат Верховної Ради від партії „Батьківщина” Ігор Луценко вніс в
український парламент проект закону, що змінює Податковий кодекс країни.
Документ передбачає позбавлення українських некомерційних організацій
(НКО), що висловлюють свої симпатії на адресу „держави-агресора”, яким на
початку року парламентом була визнана Росія, або виправдовують російську
політику, права на пільги по податках.
Рункевич, Дмитрий Киевская власть начинает борьбу с
пророссийскими
НКО
/
Д. Рункевич
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/587273). – М., 2015. – 04.06.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ЛНР і ДНР оприлюднили нові пропозиції стосовно проведення
конституційної реформи в Україні. ЛНР і ДНР прямо заявили про готовність
залишитися у складі України і попросили Київ зберегти на постах нинішніх
лідерів – Ігоря Плотницького та Олександра Захарченко. Експерти в Києві
зазначають, що тональність заяв самопроголошених республік змінилася: від
ультимативного тону і загроз в середині травня – до прохання про
переговори і пошук компромісу через місяць. І тоді, і зараз звернення були
адресовані не безпосередньо українській влади, а контактній групі з
врегулювання конфлікту.
Ивженко, Татьяна ДНР и ЛНР пересмотрели свое отношение к
Украине : Киев не примет предложения непризнанных республик по
изменению Конституции = [ДНР і ЛНР переглянули своє ставлення до
України. Київ не прийме пропозиції невизнаних республік щодо змін до
Конституції]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-06-10/1_dnr.html). – М., 2015. – 10.06.
УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Президент України Петро Порошенко розмістив на своєму офіційному
сайті заяву щодо призначення Міхаїла Саакашвілі губернатором Одеської
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області. Багато хто вважає, що таке призначення погіршить і без того
напружені відносини з Росією.
Former Georgian president named governor of Ukraine region. :
Appointment of Mikhail Saakashvili will further rile the Kremlin and his old foe
Vladimir Putin, who once threatened to „hang him by the balls” = [Колишній
президент Грузії назначений губернатором однієї з Українських
областей. Призначення Саакашвілі дуже дратує Кремль, а особливо
Путіна з яким у нього давнішній конфлікт] // The Telegraph
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11640904/FormerGeorgian-president-named-governor-of-Ukraine-region.html). –
London,
2015. – 30.05.
***
Президент України Петро Порошенко відправив у відставку главу
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенко.
Про це повідомив радник міністра інформполітики України, координатор
прес-центру АТО в Краматорську Олександр Бригинець.
Порошенко уволил губернатора Донецкой области = [Порошенко
звільнив
губернатора
Донецької
області]
//
Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/poroshenko-uvolil-gubernatora-doneckoj-oblasti/). –
Рига,
2015. – 11.06.
***
В Одеській області чекають нового прокурора – ним може стати
соратник Михаїла Саакашвілі Зураб Адеішвілі. На батьківщині, де він раніше
був генпрокурором, його звинувачують у перевищенні повноважень. Він не
визнає помилок, про що вчора заявив в інтерв’ю телеканалу „Руставі-2”.
Питання свого ймовірного призначення прокурором Одеської області Зураб
Адеішвілі обійшов, зазначивши лише, що колишні члени грузинського уряду
намагаються допомогти діючому уряду України. „Мета нашої групи –
передати Україні досвід, накопичений у боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю. Нашим головним завданням є розробка
антикорупційних законодавчих пакетів”, – заявив Зураб Адеішвілі
телекомпанії „Руставі-2”.
Рокс, Юрий В Одессе ждут грузинского прокурора : Зураб
Адеишвили, объявленный на родине в розыск, научит украинцев бороться
с преступностью = [В Одесі чекають грузинського прокурора. Зураб
Адеішвілі, оголошений на батьківщині в розшук, навчить українців
боротися із злочинністю] / Ю. Рокс // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-06-11/1_odessa.html). – М., 2015. – 11.06.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Українські телеканали, які транслюватимуть російські серіали на
військову і міліцейську тематику, почнуть штрафувати за законом „Про
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захист інформаційного телерадіопростору України”. Телерадіокомпаніям, які
порушили заборону вперше, загрожує штраф у розмірі десяти мінімальних
оплат праці – близько 600 доларів, за наступні порушення – вже близько 3
тисяч доларів в перерахунку на українські гривні.
Лихоманов, Петр Украинцев окончательно лишили российского
кино / П. Лихоманов // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/06/03/kinosite.html). – М., 2015. – 04.06.
***
Український президент Петро Порошенко в ході прес-конференції в
Києві пообіцяв не допустити проведення референдуму про незалежність
Донбасу. Цю тему він назвав провокацією. При цьому він виявив готовність
підтримати плебісцит щодо режиму місцевого самоврядування південного
сходу країни, „але обов’язково у складі України”.
Киев против референдума о независимости Донбасса = [Київ проти
референдуму
про
незалежність
Донбасу]
//
Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/kiev-protiv-referenduma-o-nezavisimosti-donbassa/). – Рига,
2015. – 06.06.
АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
19 травня світове інформаційне співтовариство сколихнула новина з
України: парламент країни наділив уряд правом в період до 1 липня 2016
вводити мораторій на виплату держборгу комерційним кредиторам.
Прийняття цього закону породило розмови про те, що Україна відмовляється
виконувати свої фінансові зобов’язання і знаходиться в кроці від дефолту.
Проте чи так це насправді? „Прийняття цього закону є не більше ніж
психологічною атакою, так як уряд і без рішення парламенту може заявити
про неможливість виплат за зовнішніми зобов’язаннями. І відповідно
припинити платити. Тобто в уряду є такі повноваження, тому це публічний
крок, який несе в собі характер тиску на кредиторів України”, – заявляє
український економіст Борис Кушнірук.
Аналитический обзор: Зачем правительству Украины право
вводить мораторий на выплату внешнего долга? = [Аналітичний огляд:
Навіщо уряду України право вводити мораторій на виплату зовнішнього
боргу?] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0601/c315198900245.html). – Пекин, 2015. – 01.06.
***
Автор статті аналізує послання Президента України Петра Порошенка
до Верховної Ради. До своїх здобутків в економіці Порошенко відніс
радикальне зменшення газової залежності України від РФ і запобігання
дефолту, пише автор. До своїх соціально-політичних здобутків український
лідер відносить оновлення армії, зупинку наступу на Україну „російської
солдатні”, закриття проекту „Новоросія” і збереження єдності країни за
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винятками Криму і „окупованої бойовиками” третини Донбасу.
Безкомпромісне послання Президента може знаменувати собою кінець
Мінських угод, вважає автор. Експерти побоюються, що нові переговори
можуть стати результативними лише після великої війни.
Кривошеев, Павел Порошенко метит в Рузвельты = [Порошенко
мітить
в
Рузвельти]
/
П. Кривошеев
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/06/04/1405441.html). – С.Пб., 2015. –
04.06.
***
Специфіка України полягає у трагічності її історії. Країна
розташовувалася на шляхах переселення народів, на перехресті культур і
конфесій, політичних проектів і соціальних катаклізмів, занадто часто
перебуваючи в горнилі заколотів, воєн, окупацій. У сумі ці фактори зумовили
наполегливе прагнення до суверенності та європейський вибір України.
Можна, звичайно, обговорювати, чому радикальний перелом стався саме
зараз, але в принципі довгострокова тенденція була очевидна.
Неклесса, Александр Черные лебеди над Донбассом : Социальная
турбулентность украинских событий и ее глобальный контекст = [Чорні
лебеді над Донбасом. Соціальна турбулентність українських подій і її
глобальний контекст] / А. Неклесса // Независимая газета
(http://www.ng.ru/ideas/2015-06-10/5_donbass.html). – М., 2015. – 10.06.
***
Росія – основний винуватець триваючого конфлікту на сході України,
так вважають 39% жителів восьми провідних країн НАТО; 2-е місце у
відповідях зайняли проросійські сепаратисти ДНР і ЛНР, отримавши лише
18%. Такі результати весняного опитування Pew Research Center про
відносини один до одного жителів 10 країн, включаючи Росію і Україну,
заснованого на інтерв’ю більш ніж з 11 тисяч респондентів. Поставки
озброєнь на Україні підтримує 41% (мінімум у Німеччині – 19%, максимум у
Польщі та США – 50 і 46% відповідно), тоді як 70% вважають, що допомога
Україні потрібна перш за все економічна. Стільки ж українців сподіваються
на економічну допомогу (71%), а в інших областях вони хотіли б більш
активної підтримки: за поставку озброєнь виступають 54% українців, а за
вступ до Євросоюзу – 67%. В ЄС останню ідею підтримує половина
опитаних, а от за членство в НАТО в країнах альянсу виступає навіть більше
людей, ніж в самій Україні, – 57% проти 53%.
Оверченко, Михаил Отношения Запада и России продолжают
ухудшаться из-за Украины : Жители стран НАТО считают, что Россия
представляет военную угрозу, но хотят решать конфликты мирными
средствами = [Відносини Заходу і Росії продовжують погіршуватися
через Україну. Жителі країн НАТО вважають, що Росія становить
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військову загрозу, але хочуть вирішувати конфлікти мирними засобами] /
М. Оверченко // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/06/
10/596032-ukraina-yabloko-razdora-v-otnosheniyah-zapada-i-rossii). – М.,
2016. – 10.06.
***
Український президент, коли назначав колишнього грузинського лідера
губернатором Одеської області, заявив, що причиною такого призначення
були лідерські якості Саакашвілі та його досвід протистояння російській
агресії. Насправді ж експерти говорять про подальше усунення від владних
ресурсів олігарха Коломойського, якого Порошенко звільнив з поста
губернатора Дніпропетровщини два місяці тому. Колишній губернатор
Одещини був союзником саме Коломойського. Проте легко Саакашвілі на
цій посаді не буде. Одеса знаходиться далеко від лінії фронту, але саме в
цьому місті торік сталася жахлива трагедія на Куликовому полі, постійно
відбуваються вибухи, які розцінюються як теракти. І чи не спровокує
призначення Саакашвілі в Одесі початок російської агресії в цьому місті?
Sengupta, Kim Georgian leader’s appointment makes Ukraine personal
for Vladimir Putin = [Призначення грузинського лідера робить Україну
персонально для Владіміра Путіна] / K. Sengupta // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/georgian-leadersappointment-makes-ukraine-personal-for-vladimir-putin10314809.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 11.06.
***
Українські офіційні особи принципово не коментують заяви та
ініціативи лідерів самопроголошених республік. Але експерти звернули
увагу на те, як з кожним днем змінюється позиція республік. «ЛНР і ДНР
промацують ґрунт. По-перше, дивляться на реакцію України. По-друге,
посилають сигнал Заходу: ми готові до компромісу (ось навіть
приналежність Криму залишили, як написано в українській Конституції) – а
ви, Захід, натисніть на Київ, щоб там теж пішли на умови ЛНР і ДНР», –
заявив керівник українського Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.
Ивженко, Татьяна ЛНР и ДНР опять поменяли взгляды : Теперь
они хотят в состав России и грозят „котлами” в Киеве, Львове и
Харькове = [ЛНР і ДНР знову поміняли погляди. Тепер вони хочуть до
складу Росії і загрожують „котлами” у Києві, Львові та Харкові] /
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-0611/1_ukraina.html). – М., 2015. – 11.06.
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Проведений у Ризі саміт програми „Східне партнерство” пройшов на
тлі очевидної кризи зовнішньої політики Євросоюзу, а також активізації
геополітичного протистояння на пострадянському просторі. Ця криза
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розвивається як на східному напрямку європейської дипломатії у зв’язку з
Україною, так і на південному, середземноморському. Вплутавшись в
конфлікт з Росією через Україну і забувши про крихкість пострадянських
держав, ЄС в результаті отримав країну в Центральній Європі, що
розпадається на частини, і гостре протистояння з Росією, яка до цього
виступала в якості ключового партнера блоку. Нинішня лінія Берліна і
Парижа на східному напрямку, по суті, спрямована на локалізацію і
заморожування цього конфлікту, що дасть ЄС можливість відновити
відносини з Москвою.
Арутюнов, Давид Вызовы постсоветскому пространству =
[Виклики пострадянському простору] / Д. Арутюнов // Голос Армении
(http://www.golosarmenii.am/article/29101/vyzovy-postsovetskomuprostranstvu). – Ереван, 2015. – 02.06.
***
Президент України Петро Порошенко обговорив зі своїм
американським колегою Бараком Обамою і канцлером Німеччини Ангелою
Меркель відновлення масштабних дій на Донбасі. Переговори відбулися в
переддень саміту G7, який відбудеться 7 і 8 червня в Баварії. „Велика сімка”
у складі лідерів Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та
Японії збереться без Росії.
Порошенко поблагодарил Обаму за помощь = [Порошенко подякував
Обамі за допомогу] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/poroshenkopoblagodaril-obamu-za-pomoshh/). – Рига, 2015. – 06.06.
***
Росія погодилися підтримувати контакти на регулярній основі між
Москвою і Вашингтоном, щоб обмінюватися оцінками і бачити, як може
впливати на конфлікт в Україні, щоб сприяти всеосяжній імплементації
Мінських угод.
Башлыкова, Наталья Валентина Матвиенко готовится к визиту в
США / Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/587339#ixzz3cNO
D7zJm). – М., 2015. – 06.06.
***
Президент Путін зробив нову спробу роз’єднати захід. Цього разу це
було зроблено через висловлення підтримки італійському прем’єр-міністру,
оскільки він єдиний з лідерів Великої Сімки, хто замовчує факти російської
агресії на сході України. Володимир Путін планує на днях відвідати Італію.
Charter, David Putin tests western unity on Ukraine with overture to Italy
= [Путін перевіряє єдність заходу по українському питанню починаючи з
Італії] / D. Charter // The Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/news/politics/
article4463415.ece). – London, 2015. – 08.06.
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***
На закритті саміту G7 в Німеччині президент США піддав жорсткій
критиці російського президента, тим самим доводячи до відома усіх
присутніх свою готовність посилити санкційні заходи проти Росії в разі
загострення ситуації в Україні.
Connolly, Kate Obama lambasts Putin: you’re wrecking Russia to recreate
Soviet empire : At the G7 summmit, US president warns that ’additional steps’
could be taken if Russia were to ’double down’ on behaviour in Ukraine =
[Обама сварить Путіна: Ви шкодите Росії, відтворюючи Радянську
імперію. На саміті G7 американський президент попередив, що в разі
посилення Росією свого впливу на ситуацію в Україні можуть бути
прийняті додаткові заходи.] / K. Connolly // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jun/08/g7-leaders-sanctions-russiaukraine-conflict-obama). – London, 2015. – 08.06.
***
Не дивлячись на те, що уряд України неодноразово звертався до влади
США з запитами щодо постачання озброєння, США не мають наміру
поставляти смертоносну зброю наступального типу збройним силам України.
Про це журналістам повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест,
коментуючи хід переговорів лідерів G7 на саміті, що проходить в Німеччині.
Дунаевский, Игорь Белый дом отверг идею поставок оружия
Украине / И. Дунаевский // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/06/08/
orujie-site.html). – М., 2015. – 08.06.
***
Джеб Буш дав російському президенту Володимиру Путіну гнівну
одповідь, назвавши його „безжалісним прагматиком”, зажадавши ізолювати
„корумповане керівництво” країни і пообіцявши відновити першість
Америки в боротьбі зі стримування територіальних амбіцій Росії. Джеб Буш
постарався сформулювати таку зовнішньополітичну лінію США, яка була б
звернена проти Путіна і його союзників, але не відштовхувала росіян, яких
він представив жертвами безрозсудних вчинків їх президента. „Путін
похитнув міжнародні норми, вступивши в Крим і захопивши цю територію”,
– заявив Кеннет Джастер, колишній чиновник Держдепу, який є радником
Буша. „Ніхто не прагне до конфлікту з Росією, – додав Джастер. – Але якщо
хтось зондує грунт і не отримує очікуваного опору, він буде продовжувати
його зондувати”.
Barbaro, Michael Jeb Bush, on European Tour, Opens by Rebuking Putin
= [Джеб Буш розпочав своє європейське турне з докору Путіну] /
M. Barbaro, A. Smale // The New York Times (http://www.nytimes.com/politics/
first-draft/2015/06/09/jeb-bush-tells-germans-hed-confront-ruthless-putin/?_
r=0). – New York, 2015. – 09.06.
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***
Лідери „великої сімки” підтвердили своє невизнання „незаконної
анексії Кримського півострова Російською Федерацією” і зумовили
скасування санкцій проти Росії якнайшвидшою реалізацією Мінських угод.
Крім того, від Росії зажадали поважати суверенітет України і припинити
„транскордонну підтримку сепаратистських сил”.
Святенков, Павел „Доктрина Брежнева” для Европейского союза /
П. Святенков // Известия (http://izvestia.ru/news/587556). – М., 2015. – 09.06.
***
The Washington Post публікує статтю прем’єр-міністра України Арсенія
Яценюка, в якій він нагадує про проблеми, що стоять перед Україною і
просить допомоги у країн Заходу.
The Washington Post: что будет поставлено на карту на Украине,
если Россия продолжит наступление = [The Washington Post: що буде
поставлено на карту на Україні, якщо Росія продовжить наступ] // День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3219363/the-washington-post-chto-budetpostavleno-na-kartu-na-ukraine-esli-rossija-prodolzhit-nastuplenie). – Таллинн,
15. – 09.06.
***
США та союзники готові ввести відносно Росії додаткові санкції при
необхідності. Про це повідомив міністр фінансів США Джейкоб Лью в бесіді
з українським прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром фінансів
Наталією Яресько. Міністр також вказав на „досягнуту на саміті угоду про
продовження поточних санкцій відносно Росії, поки вона повністю не
виконає свої зобов’язання по Мінським домовленостям”.
Вашингтон и его союзники готовы ввести против России
дополнительные санкции = [Вашингтон і його союзники готові ввести
проти
Росії
додаткові
санкції]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/news/506292.html). – М., 2015. – 10.06.
***
Київ за погодженням з Кишиневом, США та ЄС посилив блокаду
невизнаної республіки, пише автор статті. Якщо раніше Україна блокувала
тільки її експорт, виштовхуючи придністровський бізнес у правове поле
Молдови, то тепер блокований також імпорт: все, що йому потрібно для
життя, Придністров’я може або вирощувати саме, або закуповувати через
Кишинів. Це веде республіку до бюджетного колапсу. Місцевих пенсіонерів
тепер може підтримати тільки Росія. Але вона фінансувати Придністров’я в
колишньому обсязі відмовляється. За різними оцінками, у разі збереження
статус-кво придністровська державність здатна впасти протягом 6–10
місяців. Це якщо не буде війни. А вона, судячи з обстановки на українопридністровському кордоні, можлива, вважає автор.
20

Ядуха, Виктор Вступится ли Россия за Приднестровье = [Чи
заступиться Росія за Придністров’я] / В. Ядуха // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/06/11/1407822.html). – С.Пб., 2015. – 11.06.
***
Конгрес США включив до законопроекту військового бюджету країни
поправки, що передбачають поставку на Україну летального озброєння,
повідомляє The New York Times. За даними видання, поправки, внесені до
Сенату, передбачають передачу Києву протитанкових ракетних комплексів,
мінометів, гранатометів і боєприпасів. Конгрес таким чином кидає виклик
адміністрації президента Барака Обами і європейським союзникам, які
виступають проти поставок наступальних озброєнь владі України.
Конгресс давит на Обаму, требуя начать поставки Киеву
летального вооружения = [Конгрес тисне на Обаму, вимагаючи почати
постачання Києву летального озброєння] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3222841/kongress-davit-na-obamu-trebuja-nachatpostavki-kievu-letalnogo-vooruzhenija). – Таллинн, 2015. – 12.06.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Європейський парламент на пленарній сесії в Страсбурзі ухвалив
резолюцію про відносини ЄС з Росією. Причиною перегляду відносин
депутати називають пряму і опосередкову участь Росії у збройному конфлікті
в Україні, незаконне приєднання Криму, порушення територіальної
цілісності Грузії та економічну і політичну дестабілізацію європейських
сусідів.
Европарламент призвал к пересмотру отношений с Россией =
[Європарламент закликав до перегляду відносин з Росією] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/evroparlament-prizval-k-peresmotru-otnoshenij-s-rossiej/). –
Рига, 2015. – 11.06.
НАТО
У той час як НАТО стикається з наростаючою військовою міццю Росії,
значне число європейців не вважають, що їхні країни повинні кинутися на
захист союзника в разі нападу, – це виявило масштабне опитування. У
договорі НАТО стверджується, що напад на одного з його членів має
розглядатися як напад на всіх, однак опитування вказує на проблеми, з якими
зіткнувся альянс в спробах зберегти згуртованість перед обличчям все більш
агресивної Росії. Щонайменше половина німців, французів та італійців
заявили, що їхні країни не повинні використовувати військову силу для
захисту члена НАТО, якщо на нього нападе Росія. Опитування стало
тривожним сигналом для балтійських членів альянсу, які добивалися великих
гарантій, що НАТО в разі чого захистить їх від російського втручання. В
основі звіту Pew лежать 11116 телефонних та особистих інтерв’ю, взятих у
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восьми країнах НАТО, а також у Росії та Україні. Опитування проводилися з
початку квітня до середини травня, уточнює газета.
Gordon, Michael R. Survey Points to Challenges NATO Faces Over
Russia = [Опитування громадської думки вказує на проблеми, з якими
стикається НАТО через Росію] / M.R. Gordon // The New York Times
(http://www.nytimes.com/2015/06/10/world/europe/survey-points-to-challengesnato-faces-over-russia.html). – New York, 2015. – 10.06.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Те, що Путін використовував у своїх висловлюваннях термін
„Новоросія”, привнесло в дії сепаратистів на Сході України елемент
легітимності, пишуть автори публікації. Але тепер рух за Новоросію став
згасати так само стрімко, як виник рік тому. Пан Путін перестав вживати цей
термін. На сході України поступово закріплюються більш скромні кордони
підтримуваних Росією сепаратистських республік. Поки неясно, чи є подібні
кроки ознаками змін в політиці Кремля, або ж вони покликані на деякий час
знизити рівень напруженості у зв’язку з тим, що в червні Євросоюзу
належить вирішити питання про продовження терміну дії санкцій щодо Росії.
Однак за останній час Москва не продемонструвала жодних ознак бажання
припинити підтримку українських сепаратистів або повернути Крим, який
вона анексувала в березні 2014 року.
Sonne, Paul ’Novorossiya’ Falls From Putin’s Vocabulary as Ukraine
Crisis Drags : Revival of Czarist-era term for ’New Russia’ fades ahead of
European decision on sanctions = [Путін перестав говорити про
„Новоросію”. Термін епохи царизму „Новоросія” зник напередодні
розглядом Євросоюзом продовження терміну дії санкцій проти Росії] /
P. Sonne,
P. Shishkin
//
The
Wall
Street
Journal
(http://www.wsj.com/articles/novorossiya-falls-from-putins-vocabulary-asukraine-crisis-drags-1432936655). – New York, 2015. – 29.05.
***
Слідча група Белінгкет заявила, що російське міністерство закордонних
справ підробило два супутникові знімки. За допомогою програми Photoshop
вони розмістили українську установку Бук-1 на відстані, достатній для
ураження літака. Ці зображення були зроблені в спробі спростувати
причетність Росії до катастрофи малазійського боїнгу. Це вже не перший
випадок підробки матеріалів з приводу цієї справи. Офіційна об’єднана
слідча група JIT дійшла висновку, що літак був збитий з ракетної установки
Бук, розміщеної на території сепаратистів.
Parfitt, Tom ’Clear and unequivocal’ that Russia faked MH17 evidence. :
Satellite images of missile launcher were tampered with to blame Ukrainians for
airliner crash that killed 298, Bellingcat investigative group says = [Чітко
зрозуміло, що Росія підробила докази по МН17. Супутникові знімки
ракетно-пускових установок були підроблені, щоб звинуватити Україну у
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авіакатастрофі в якій загинуло 298 чоловік, говорить слідча група
Белінгкет] / T. Parfitt // The Telegraph (http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/russia/11643847/Clear-and-unequivocal-that-Russia-fakedMH17-evidence-report-says.html). – London, 2015. – 01.06.
***
Російський виробник ракетних установок Бук запропонував підірвати
літак схожий на МН17, щоб довести, що зброя, якою було збито літак,
виготовлена в Україні. Це вже не перша спроба Москви перекласти вину за
збитий сепаратистами літак на Україну. На прес-конференції, радник
головного дизайнера заявив, що пошкоджена частина фюзеляжу вказує на те,
що ракета була вироблена саме українською компанією.
Parfitt, Tom Missile-maker could blow up passenger jet to ’prove MH17
not downed by Russian weapon’. : State arms manufacturer says passenger jet
was hit with older Buk missile used by Ukrainian forces = [Ракета яка збила
пасажирський авіалайнер МН17 була запущена не з російської
зброї. Державний виробник зброї каже, що літак збили з української
установки Бук] / T. Parfitt // The Telegraph (http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/russia/11646958/Missile-maker-could-blow-up-passenger-jetto-prove-MH17-not-downed-by-Russian-weapon.html). – London, 2015. – 02.06.
***
Україна загрожує «обдерти Росію як липку» в європейських судах, а
Москва показує, що нанести опонентові економічний удар вона в змозі і без
походів в Страсбург і Гаагу. У найбільш уразливому становищі тут Київ,
якому в червні треба або провести виплати за євробондами, або визнати
відмову від зобов’язань – і це де-факто буде дефолтом. Єдиний шлях
уникнути цього – домовитися з Москвою про реструктуризацію боргу. Але
претензії на закордонне майно Росії – не самий розумний шлях до початку
таких переговорів.
Долг конфискацией красен : Киев ищет политические обоснования
для заморозки выплат по долгу России = [Борг конфіскацією красен. Київ
шукає політичні обґрунтування для заморозки виплат по боргу Росії] //
Вести сегодня (http://www.ves.lv/dolg-konfiskaciej-krasen/). – Рига, 2015. –
04.06.
***
Амбітні плани президента Путіна побудувати сучасний морський флот
були розбиті війною в Україні. Справа в тому, що більшість важливих
деталей будувались на українських заводах, так як ще за радянських часів
основа суднобудування була в Україні. Після більш ніж року конфлікту будьякі промислові відносини між країнами було розірвано.
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Hoyle, Ben Putin’s big navy plans sunk by Ukraine war = [Грандіозні
плани Путіна по військово-морському флоту були „потоплені”
українською війною] / B. Hoyle // The Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/
news/world/europe/article4463123.ece). – London, 2015. – 08.06.
***
Президент України Петро Порошенко підписав закон, що розриває ряд
військових угод з Росією, в тому числі угоду з транзиту її військ до Молдови,
який відсікає росіянам шлях до Придністров’я по суші. Цей закон парламент
прийняв у зв’язку з діяльністю Москви, що підтримує проросійських
сепаратистів на Донбасі зброєю та професійними військовими. Серед
скасованих Верховною Радою України угод – угода про військове
співробітництво розвідки та взаємний обмін даними. Парламент також
розірвав міжурядову угоду про співпрацю у військовій сфері, що була
укладена ще в 1995 році. Документ був призначений для координації зусиль з
розвитку збройних сил двох країн, розвитку систем зв’язку та обміну
технічною документацією. Він також визначав засади співпраці в галузі
військового транспорту і комунікацій.
Michalak, Ada Ukraina zerwała umowy wojskowe z Rosją = [Україна
розірвала військові угоди з Росією ] / A. Michalak // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1206999-Ukraina-zerwala-umowy-wojskowe-zRosja.html). – Warsaw, 2015. – 08.06.
***
У Києві з тривогою говорять про зміну представника ОБСЄ у
тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Стурбованість викликана не стільки новиною про відставку Хайді Тельявіні,
скільки очікуваннями нового призначення. В українській столиці
припускають, що в гру введений так званий російський сценарій, підсумком
якого нібито повинні бути невигідні Києву Мінські угоди-3.
Ивженко, Татьяна Чем обернется для Украины отставка Хайди
Тельявини : В Киеве опасаются, что Сербия усилит российские позиции в
ОБСЕ = [Чим обернеться для України відставка Хайді Тельявіні. У Києві
побоюються, що Сербія посилить російські позиції в ОБСЄ] / Т. Ивженко
// Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-06-08/6_ukraina.html). –
М., 2015. – 08.06.
***
Рада директорів „Силових машин” закрила представництво в Донецьку
через високі ризики ведення бізнесу та бажання зосередитися на
пріоритетних напрямах. У Донецьку співробітники російської компанії
обслуговували проект з модернізації парових турбін Луганської ТЕС, яка
входить до складу енергетичного холдингу ДТЕК українського олігарха
Ріната Ахметова.
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Ахмадиев, Альдар „Силовые машины” попрощались с Украиной /
А. Ахмадиев // Известия (http://izvestia.ru/news/587514). – М., 2015. – 09.06.
***
Після 2019 року „Газпром” не буде качати газ через Україну ні за яких
обставин, – заявив заступник голови правління „Газпрому” Олександр
Медвєдєв. Але щоб відмовитися від транзитного контракту з Україною в
реальності холдингу належить за чотири роки побудувати нові газопроводи в
обхід України, а також переукласти довгострокові контракти з
європейськими партнерами.
Терехова, Алина „Газпром” пугает европейцев отказом от
украинского транзита : Александр Медведев предсказывает дефицит
импортного газа в Старом Свете к 2025 году = [„Газпром” лякає
європейців відмовою від українського транзиту. Олександр Медведєв
пророкує дефіцит імпортного газу в Старому Світі до 2025 року ] /
А. Терехова // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-0610/1_gasprom.html). – М., 2015. – 10.06.
МИТНА ПОЛІТИКА
Україна збирається ввести транспортну блокаду Криму і територій
Донбасу, які контролюються силами ЛНР і ДНР. Для цього потрібно
відповідне рішення Верховної Ради, яким будуть заблоковані поставки всіх
товарів, окрім гуманітарних. Одночасно Київ взявся за фортифікаційні
споруди на лінії розмежування з непідконтрольними територіями.
Ивженко, Татьяна Верховная рада отрезает от Украины Крым,
ДНР и ЛНР : Кроме экономической Киев готовит транспортную блокаду
территорий, которые считает оккупированными = [Верховна рада
відрізає від України Крим, ДНР і ЛНР. Крім економічної Київ готує
транспортну блокаду територій, які вважає окупованими] / Т. Ивженко
// Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-06-09/1_crimea.html). – М.,
2015. – 09.06.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Комітет кредиторів з чотирьох компаній, які володіють приблизно
8,9 млрд доларів боргу України, в тому числі найбільший власник облігацій
Franklin Templeton Investments, запропонував 9 травня пролонгувати борги до
10 років і скоротити процентні платежі. Відповідно до пропозиції, 40% боргу
буде погашено з резервів НБУ, а інша частина – з бюджету країни.
Міністерство фінансів України відповіло, що це „приємно, що взаємодія між
обома сторонами з реструктуризації суверенного боргу України
прискорюється.” Україна має близько $19 млрд суверенного боргу.
Whittall, Christopher Advisers for Ukraine, Creditors to Meet in London
Next Week : Ukraine creditor committee proposed taking $8 billion from central25

bank reserves to repay debt = [Представники України та кредиторів
зустрінуться в Лондоні наступного тижня. Комітет кредиторів України
запропонував погасити $8 млрд. боргу з резервів центрального банку] /
C. Whittall,
C. Albanese
//
The
Wall
Street
Journal
(http://www.wsj.com/articles/details-emerge-on-ukraine-bondholdersrestructuring-plan-1432907862). – New York, 2015. – 29.05.
***
Після візиту комісії МВФ з’явилася надія, що Україна може вийти з
кризи. У Києві є значний прогрес у сфері реформ, який оцінюється досить
позитивно. Робоча група побачила, що економіка поступово стабілізується.
Але конфлікт на сході все ще суттєво ослаблює країну.
IWF erwartet in Ukraine Inflation von 46 Prozent : Laut IWF hat der
Konflikt mit prorussischen Separatisten das Land wirtschaftlich stark
belastet. Ende 2015 muss die Ukraine eine Inflation von fast 50 Prozent
verkraften. Doch es gibt auch Hoffnung = [МВФ очікує інфляцію в Україні у
46 відсотків. За даними МВФ, конфлікт з проросійськими терористами
обійшовся країні дуже дорого. На кінець 2015 року, зростання інфляції в
Україні становитиме майже 50 відсотків. Але надія залишається] // Die
Welt (http://www.welt.de/wirtschaft/article141730976/IWF-erwartet-in-UkraineInflation-von-46-Prozent.html). – Berlin, 2015. – 01.06.
***
Міжнародний валютний фонд кардинально переглянув економічні
прогнози для України на поточний рік. У березні експерти МВФ чекали
падіння ВВП на 5,5% і інфляцію на рівні 27%. А сьогодні падіння ВВП
оцінюється вже в 9%, а зростання цін до кінця року – на 46%. Такі істотні
поправки МВФ пояснив своїми помилками в оцінках впливу війни на
Донбасі. Однак російські експерти вважають, що сам по собі конфлікт на
сході не міг призвести до настільки істотного падіння. Обвал ВВП України
викликаний швидше політикою Києва, який допустив трикратну девальвацію
гривні, а також розірвав економічні зв’язки з РФ і з Донбасом.
Сергеев, Михаил, зав. отделом экономики „Независимой газеты”
МВФ переоценил Украину : Новую финансовую помощь Киев получит
только после урегулирования проблемы внешнего долга = [МВФ
переоцінив Україну. Нову фінансову допомогу Київ отримає тільки після
врегулювання проблеми зовнішнього боргу] / М. Сергеев // Независимая
газета (http://www.ng.ru/economics/2015-06-02/1_ukraina.html). – М., 2015. –
02.06.
***
За перші п’ять місяців поточного року золотовалютні запаси України
зросли на 31,7 % – до 9918 млн доларів США. Такі дані були оприлюднені
Національним банком України на прес-конференції. За травень Україні
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вдалося збільшити свої міжнародні резерви на 3 %, незважаючи на те, що
платежі за державним та гарантованим боргом склали в цьому місяці 758 млн
доларів. Зростанню золотовалютних запасів багато в чому сприяло
надходження 1 млрд доларів від розміщення урядом єврооблігацій під
гарантії США.
С начала года золотовалютные резервы Украины выросли почти на
треть = [З початку року золотовалютні резерви України зросли майже
на третину] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0604/
c31519-8901976.html). – Пекин, 2015. – 04.06.
***
Керівництво України попередило, що ймовірність тривалого конфлікту
з підтримуваними Росією сепаратистами і переговори з кредиторами, що
зайшли в глухий кут погрожують зірвати програму фінансового порятунку
Заходу на $40 млрд. Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр
фінансів Наталія Яресько знаходяться у Вашингтоні, щоб отримати
схвалення на наступний етап виплати кредиту Міжнародного валютного
фонду і знайти підтримку з боку США. Вони заявили, що Київ, швидше за
все, забезпечить ключовий транш екстреного фінансування від МВФ на
початку липня, що допоможе зберегти економіку на плаву в цьому році. Пані
Яресько запевнила, що український парламент буде рухатися до
затвердження трьох остаточних передумов для $1,7 млрд виплат МВФ, в
тому числі законів, спрямованих на зміцнення незалежності центрального
банку.
Talley, Ian Ukraine Warns Bailout Could Be Derailed : Creditor talks,
conflict with separatists endanger $40 billion bailout, leaders say = [Україна
попереджає: допомога може зірватися. Переговори з кредиторами та
конфлікт з сепаратистами загрожують $40 млрд. фінансової допомоги,
кажуть лідери] / I. Talley, P. Shishkin // The Wall Street Journal
(http://www.wsj.com/articles/ukraine-warns-bailout-could-be-derailed1433966610). – New York, 2015. – 10.06.
***
Всупереч очікуванням Кремля Міжнародний валютний фонд
продовжить фінансування України навіть у разі її відмови від виплати
зовнішніх боргів. Таким чином, Київ позбавляється всяких стимулів для
переговорів і розрахунків з іноземними кредиторами. Єдиною умовою для
продовження допомоги Вашингтон вважає проведення Києвом обіцяних
реформ. Така політика США загрожує Росії втратою не тільки 3 млрд дол за
єврооблігаціями українського уряду, але і близько 30 млрд дол боргів
приватних і державних українських компаній найбільшим російським
банкам.
Соловьева, Ольга МВФ будет финансировать Украину даже после
дефолта : Отказ Киева от возврата долгов грозит РФ потерей около 30
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миллиардов долларов = [МВФ буде фінансувати Україну навіть після
дефолту. Відмова Києва від повернення боргів загрожує РФ втратою
близько 30 мільярдів доларів] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-06-11/1_default.html). – М., 2015. – 11.06.
ЕКОНОМІКА
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард
зустрілася в середу з прем’єром України Арсенієм Яценюком та міністром
фінансів Наталією Яресько. Обговорювалася поточна економічна ситуація і
програма реформ в Україні, яка проводиться за підтримки МВФ.
Глава МВФ провела переговоры с Украиной = [Глава МВФ провела
переговори з Україною] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/glava-mvfprovela-peregovory-s-ukrainoj/). – Рига, 2015. – 11.06.
ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Москва і Київ у поточному році підписали нове доповнення до
рамкового контракту зі збагачення в Росії українського урану, з якого в РФ
робиться ядерне паливо для АЕС в Україні. Про це повідомляє РІА Новини з
посиланням на заяву генерального директора Міжнародного центру зі
збагачення урану РФ Олексія Лєбєдєва.
Россия обогащает уран для Украины = [Росія збагачує уран для
України] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/rossiya-obogashhaet-uran-dlyaukrainy/). – Рига, 2015. – 03.06.
***
Росія відмовилася підписувати щорічну доповідь Міжнародного
агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), так як ядерний реактор біля
Севастополя в документі віднесений до України. Про це 8 червня повідомляє
агентство Reuters з посиланням на дипломатів, які були присутні на
квартальному засіданні ради керівників МАГАТЕ у Відні.
Россия отказалась подписывать доклад МАГАТЭ из-за Крыма =
[Росія відмовилася підписувати доповідь МАГАТЕ через Крим] // Вести
сегодня (http://www.ves.lv/98421/). – Рига, 15. – 09.06.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Перший український броньовик KRAZ COUGAR виявився абсолютно
непридатним для служби. Українські солдати в шоці: машина буксує на
бездоріжжі, а з автоматів не можна стріляти.
Солдаты ВСУ в ужасе от украинского броневика = [Солдати ВСУ в
жаху
від
українського
броньовика]
//
Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/soldaty-vsu-v-uzhase-ot-ukrainskogo-bronevika-video/). –
Рига, 2016. – 08.06.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Український уряд влаштував дитячий табір відпочинку у „Пуща
Озерній”, що в двадцяти кілометрах від Києва. Особливе місце, судячи із
заяв, буде присвячено вихованню так званих „пластунів”. Це буде вже другий
український „Артек” – влітку 2014 близько десятка екс-вихователів вже
створили „Артек-Карпати” в гірському районі Буковель.
Лихоманов, Петр Вместо моря – пластуны / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/06/09/artek.html). – М., 2015. –
08.06.
***
Враховуючи конфлікт на сході, Київ частково призупинив дію
європейської конвенції з прав людини на деяких територіях. На околицях
Донецька та Луганська не можуть гарантуватись такі права як: право на
свободу та особисту недоторканність, на справедливий судовий розгляд і на
захист сімейного життя. Причиною цього стала збройна агресія Росії.
Відстрочка Конвенції з прав людини забезпечується тоді, коли безпека країни
перебуває під загрозою, такою як війна чи інші надзвичайні ситуації.
Ukraine kann Grundrechte nicht mehr garantieren : Wegen der
anhaltenden
Krise
mit
Russland
setzt
die
Ukraine
die
Menschenrechtskonvention teilweise aus. Das Recht auf ein faires
Gerichtsverfahren ist nur eines, das das Land nicht mehr gewährleistet =
[Україна більше не може захищати основні права людини. Через
тривалий конфлікт з Росією, конвенції з прав людини виконуються
частково] // Die Welt (http://www.welt.de/politik/ausland/article142299325/
Ukraine-kann-Grundrechte-nicht-mehr-garantieren.html). – Berlin, 2015. –
10.06.
СУСПІЛЬСТВО
В’язні України, які відбувають покарання на спірних територіях, наразі
опинилися у ситуації правової невизначеності. Окрім того, що в’язниці, які
знаходяться на лінії фронту, постійно руйнуються через обстріли з обох
сторін конфлікту, жодна зі сторін (ні українська влада, ні самопроголошені
республіки) не беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення ув’язнених
ліками, їжею тощо. Люди, що знаходяться у колоніях, виживають лише
завдяки своїм родичам. Також великою проблемою є факт того, що після
проголошення ДНР та ЛНР люди, строк ув’язнення яких закінчився після
утворення республік, досі залишаються за ґратами. Це відбувається в
результаті втрати офіційного зв’язку української влади з цими колоніями.
Єдиним джерелом інформації залишаються волонтери. Український
омбудсмен Юрій Бєлоусов не може назвати чіткий план по вирішенню даної
проблеми.
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Naumlyuk, Anton Ukraine prisoners stranded in legal limbo on the
frontline of a war : 17,000 inmates were serving sentences in the east before the
conflict began. Many remain in jail, with no one to review their cases or
authorise their release. = [Українські в’язні, що знаходяться на лінії
фронту, перебувають у правовій невизначеності. Перед початком
конфлікту в Україні 17,000 ув’язнених відбувало покарання саме на Сході
України. Багато хто з них і зараз залишаються у в’язниці, їхні справи не
переглядаються, і їх не дозволено звільняти. ] / An. Naumlyuk // The
Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/jun/01/ukraine-prisonersstranded-war). – London, 2015. – 01.06.
***
Десятки невідомих напали на учасників гей-параду в Києві. В
результаті було поранено декілька демонстрантів та правоохоронців. Депутат
від пропрезидентської партії повідомив, що декілька десятків порушників
правопорядку було заарештовано.
Violent clashes at Ukrainian gay rights march : Several people on march
and police officers injured as far-right groups attack parade in Kiev = [Україна
відзначилася запеклими зіткненнями під час проведення гейпараду. Декілька людей з числа маршу та декілька правоохоронців
отримали поранення в результаті нападу на парад у Києві.] // The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jun/06/violent-clashes-atukrainian-gay-rights-march). – London, 2015. – 06.06.
***
У протистоянні Росії та Заходу через події в Україні президент Росії
Владімір Путін, як правило, використовує історію та заглядає у минуле для
забезпечення належного рівня патріотизму своїх громадян. „Коли ми
показуємо, що ми праві, і наші дії спрямовані на користь суспільства,
держави і людей, тоді з’являються мільйони наших прихильників”, – заявив
Путін на зустрічі з істориками. Незалежні ж історики говорять про
перекручування ним фактів минулого на користь Росії.
History becomes a weapon in Russia-West rift over Ukraine = [Історія
стає зброєю у російсько-західному розколі через Україну] // The Himalayan
(http://thehimalayantimes.com/world/history-becomes-a-weapon-in-russia-westrift-over-ukraine/). – Kathmandu, 2015. – 08.06.
***
На околиці Києва в автокатастрофі загинув 78-річний фотограф Ігор
Костін, який був одним із перших, хто сфотографував зруйнований реактор
на Чорнобильській АЕС. Після цього він неодноразово повертався до
забрудненої зони, щоб задокументувати процес очищення місця катастрофи.
Igor Kostin, photographer who captured the Chernobyl disaster, dies at
78: Ukrainian Igor Kostin, who took the first pictures of Chernobyl nuclear
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plant after it exploded in 1986, has died in a car accident in Kiev = [У 78річному віці помер Ігор Костін, фотограф, який закарбував на фотоплівці
Чорнобильську катастрофу. Українець Ігор Костін, який зробив перші
знімки Чорнобильської АЕС після вибуху у 1986, помер в автомобільній
аварії
у
Києві.]
/
Associated
Press
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jun/10/igor-kostin-photographerchernobyl-disaster-dies-78). – London, 2015. – 10.06.
***
Велика кількість заможних людей з України та Росії наразі
намагаються вивести свої капітали з рідних країн та інвестувати у
нерухомість в США. Така тенденція спровокована стрімким погіршенням
економічної ситуації в Україні через кризу, що триває вже другий рік
поспіль, та в Росії, що стала наслідком введених Заходом санкцій проти
російської економіки.
Schmid, Valentin Take Your Money and Run: Russians and Ukrainians
Invest Their Funds in the US = [Забирайте свої гроші та тікайте: росіяни
та українці вкладають свої кошти у США] / V. Schmid // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1389274-take-your-money-and-run-russiansand-ukrainians-invest-their-funds-in-the-us/). – New York, 2015. – 11.06.
СВОБОДА СЛОВА
В Україні входять в силу положення, що збільшують кримінальну
відповідальність за злочини, вчинені стосовно журналістів та членів їх сімей.
Президент Петро Порошенко підписав закон, прийнятий парламентом у
травні. За вбивство або замах на вбивство журналіста та його родини у
зв’язку з їх професійними обов’язками законодавець передбачив покарання
від 9 до 12 років позбавлення волі, або навіть довічне тюремне ув’язнення.
Викрадення журналіста або члена його сім’ї з метою впливу на діяльність
засобів масової інформації будуть покарані перебуванням у в’язниці строком
від восьми до 15 років. Новий закон вводить кримінальну відповідальність
вже за загрозу журналісту і членам його сім’ї, застосування насильства проти
них і за знищення їх майна. У рейтингу свободи організації Репортери без
кордонів у 2014 році Україна посіла 127 місце. Інститут масової інформації,
який займається моніторингом ЗМІ в Україні, заявив, що в 2015 році
трапилось одне вбивство журналіста, 21 побиття, 26 випадків обструкції ЗМІ
і до семи випадків цензури.
Michalak, Ada Ukraina: 12 lat za zabójstwo dziennikarza = [Україна: 12
років за вбивство журналіста] / A. Michalak // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1207032-Ukraina--12-lat-za-zabojstwodziennikarza.html). – Warsaw, 2015. – 08.06.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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Українська Рада з питань теле- та радіомовлення відновила ліцензію
популярному ТВ-каналу Інтер, який було звинувачено у проросійській
позиції. Ліцензію Інтеру продовжено на сім років.
Report: Ukraine Renews License for Under-Fire TV Station = [Україна
відновлює ліцензію на опальний ТВ-канал] / Associated Press // The Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1388393-report-ukraine-renewslicense-for-under-fire-tv-station/). – New York, 2015. – 11.06.
ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
4 червня в Латвію прибула група дітей з України, чиї сім’ї постраждали
за час війни, повідомила засновник об’єднання „Альянс Латвії без сиріт”
Ірина Чжоу. За прибуття, проживання та проведення часу дітей в Латвії
відповідає як „Альянс Латвії без сиріт”, так і сім’я, що приймає дитину. Всі
витрати на себе бере саме така родин, що обходиться приблизно в 250 євро.
Гришкова, Анастасия В Латвию прибыли дети с юго-востока
Украины = [В Латвію прибули діти з південного сходу України] /
А. Гришкова // Вести сегодня (http://www.ves.lv/v-latviyu-pribyli-deti-s-yugovostoka-ukrainy/). – Рига, 2015. – 05.06.
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
На нафтобазі „БРСМ-нафта” що під Києвом, стався вибух, під час
гасіння полум’я загинули пожежники. За даними Державної служби з
надзвичайних ситуацій, вогнем охоплено 8 резервуарів ємністю 900 куб. м. та
декілька невеликих ємностей. Внаслідок цього постраждало 5 осіб, яких із
опіками та отруєнням продуктами горіння різних ступенів тяжкості
госпіталізовано. На місці події в цілодобовому режимі позмінно працює
Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ДСНС України. Всього до
гасіння пожежі залучено 60 одиниці пожежної та спеціальної техніки та 300
чоловік особового складу, а також 3 пожежних потяги від Укрзалізниці.
Varios bomberos muertos en un incendio en un depósito de gasolina cerca
de Kiev = [Кілька пожежників загинули при пожежі на нафтобазі біля
Києва] // El Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/09/5576a81
946163f2d198b456f.html). – Madrid, 2015. – 09.06.
ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В РОСІЇ
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що загострення
ситуації на Донбасі провокують Збройні сили України. 3 червня
представники
самопроголошеної
Донецької
народної
республіки
звинуватили українських силовиків у тому, що вони відновили
повномасштабні військові дії в Донецьку. Крім того, повідомлялося про
обстріл по всій лінії фронту. Українські військові зі свого боку зізналися в
застосуванні важкої артилерії під Мар’їнкою, а також звинуватили ополчення
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в тому, що вони почали великомасштабний наступ на околицях цього
населеного пункту.
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе =
[У Кремлі прокоментували загострення ситуації в Донбасі] // Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/v-kremle-prokommentirovali-obostrenie-situacii-vdonbasse/). – Рига, 2015. – 04.06.
***
Поет і перекладач Ігор Караулов вважає, що 5 млрд дол були витрачені
Заходом на організацію української катастрофи. На прикладі України, вважає
автор, всі побачили, що „відкрите суспільство” треба розуміти як
суспільство, розкрите консервним ножем і подане на обід Джорджу Соросу.
Караулов, Игорь Деньги дырочку найдут / И. Караулов // Известия
(http://izvestia.ru/news/587444). – М., 2015. – 06.06.
ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В ІНШИХ
КРАЇНАХ
Палата представників конгресу США в ході обговорення
законопроекту про асигнування на потреби міністерства оборони прийняла
поправку, яка забороняє виділяти кошти на підготовку добровольчого
українського батальйону „Азов”. Про це повідомляється на сайті автора
ініціативи, демократа Джона Коньерс-молодшого (John Conyers, Jr.), що
представляє штат Мічиган.
Конгресс США запретил обучать „Азов” из-за его нацистской
сущности = [Конгрес США заборонив навчати „Азов” через його
нацистську сутність] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/kongress-sshazapretil-obuchat-azov-iz-za-ego-nacistskoj-sushhnosti/). – Рига, 2015. – 12.06.
ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
Прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков
висловив стурбованість новими обстрілами в Донбасі, жертвами яких стали і
діти. Зокрема, він пов’язав обстріли з провокаційними діями з боку збройних
сил України.
Созаев-Гурьев, Егор Дмитрий Песков: „ВСУ провоцируют
ситуацию
в
Донбассе”
/
Е. Созаев-Гурьев
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/587359). – М., 2015. – 04.06.
РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Росія побудувала нові військово-тренувальні бази біля кордону з
Україною, доказами цього є численні супутникові знімки та фотографії,
опубліковані солдатами. Ще одним доказом прямого втручання Кремля у
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війну на сході України стало підписання президентом Путіним закону про
заборону давати будь-які свідчення солдатам або їх родичам.
Hoyle, Ben Putin builds new bases to fight covert Ukraine war = [Путін
будує нові бази для таємної війни з Україною] / B. Hoyle // The Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4454144.ece). –
London, 2015. – 29.05.
***
Представники російського виробника зенітно-ракетного комплексу
БУК заявили, що в ході аналізу вони прийшли до висновку, що МН17 було
збито за допомогою ракети старої версії, яка не перебуває на озброєнні
російської армії, але знаходиться у арсеналі в українських військових. Такі
висновки були засновані на фотографіях уламків літака, які були доступні
громадськості.
Russian Missile Maker: MH17 Shot Down by Ukrainian Missile = [За
словами представника російського протиракетного виробника, МН17
було збито українською ракетою] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1377283-russian-missile-maker-mh17-shotdown-by-ukrainian-missile/). – New York, 2015. – 02.06.
***
Після найсерйознішого спалаху агресії бойовиків на сході України з
часів підписання у лютому мирних домовленостей російський президент
Путін заявив, що „Росія зацікавлена і буде прагнути забезпечити повне і
безумовне виконання угод Мінська”. На його думку, проблема недієвості цих
угод полягає в тому, що київська влада гальмує їх виконання зі свого боку.
Russia backs Ukraine peace deal but Kiev is blocking progress, says Putin:
Moscow fully supports the Minsk peace agreements, but is being held back by
Ukraine, says the Russian president, Vladimir Putin = [Росія підтримує мирну
угоду, але Київ блокує прогрес по ній, заявляє Путін. Російський президент
Владімір Путін говорить, що Москва повністю підтримує Мінські мирні
домовленості, але їх дія стримується Україною.] // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jun/06/russia-backs-ukraine-peacedeal-but-kiev-is-blocking-progress-says-putin). – London, 2015. – 06.06.
***
У Держдумі допускають, що Київ може спеціально зірвати Мінські
домовленості, що призведе до нових бойових дій і втручання Росії. Як вважає
перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід
Калашников, якщо виникне загроза безпеці та життю громадян Росії,
парламент може надати президенту конституційне право використовувати
збройні сили закордоном. Цю думку поділяють в Раді Федерації, де
вважають, що Україна ціною війни домагається продовження санкцій
відносно Росії. Про те, що ситуація в Україні може вийти з-під контролю і
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призвести до непередбачуваних наслідків, на екстреному засіданні ради ООН
заявив постпред Росії Віталій Чуркін.
Башлыкова, Наталья В Госдуме готовы вновь доверить президенту
право
использования
войск
/
Н. Башлыкова
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/587438). – М., 2015. – 06.06.
***
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров припустив, що
українська влада навмисно погіршує ситуацію на Донбасі, щоб переконати
Захід зберегти санкції. „Київ заявив, що не скасує економічну блокаду
Донбасу, поки там не зміниться влада. Це знаходиться в прямому протиріччі
з мінськими угодами. Ми бачимо тут зв’язок з поточним самітом G7.
Можливо, вони хотіли перед самітом максимально погіршити ситуацію, аби
санкції проти Росії залишались в силі до тих пір, поки Росія не виконає
мінських домовленостей„ – сказав Лавров.
Mikulska, Michalina „Ukraina świadomie zaostrzyła sytuację w
Donbasie” = [„Україна свідомо загострила ситуацію в Донбасі”] /
M. Mikulska
//
Rzeczpospolita(http://www.rp.pl/artykul/1206947--Ukrainaswiadomie-zaostrzyla-sytuacje-w-Donbasie-.html). – Warsaw, 2015. – 08.06.
***
Володимир Путін в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera
повторив уже не раз озвучені тези, що стосуються Майдану і зміни влади в
Україні. Російський президент вважає київські події лютого 2014
антиконституційним переворотом і переконаний в тому, що Захід не повинен
був підтримувати політичну еліту, яка прийшла до влади таким шляхом. Так
чи інакше критика з боку російського президента не позбавлена внутрішньої
логіки і цілком могла б бути сприйнята Європою як вагомий аргумент у
суперечці, якби не два „але”: Крим і Донбас. Велика частина європейського
політичного істеблішменту та громадськості вважає, що Росія забрала і
продовжує забирати у суверенної держави території. Це вважається
абсолютно неприйнятним, і в таких умовах все, що хоче сказати російський
президент з приводу Майдану, відступає на другий план, а бажання Києва
рушити на Захід і захиститися від агресивного сусіда знаходить повне
розуміння.
Почему европейцы не принимают видение Путина : Крым и
Донбасс ослабили российскую аргументацию по поводу смены власти в
Киеве = [Чому європейці не приймають бачення Путіна. Крим і Донбас
послабили російську аргументацію з приводу зміни влади в Києві] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2015-06-09/2_red.html). – М.,
2015. – 09.06.
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
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Українські блогери, які називають себе „солдатами інформаційного
фронту”, проводять години у соціальних мережах у пошуках доказів
присутності іноземних солдат на території України. Як правило, такими
доказами виступають фотографії та коментарі російських солдатів в мережах
ВКонтакте та Одноклассники, за якими стає зрозумілим їхнє
місцеперебування.
Volchek, Dmitry Ukrainian bloggers use social media to track Russian
soldiers fighting in east : Using pictures and status updates as evidence, amateur
investigators say they are gathering proof that the Kremlin is actively involved in
conflict = [Українські блогери використовують соціальні медіа для
відслідковування російських солдатів, які воюють на Сході. Аматорські
слідчі говорять, що вони збирають докази причетності Кремля до
конфлікту; як доказ вони використовують фотографії та оновлення
статусів. ]
/
D. Volchek,
C. Bigg
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jun/03/bloggers-social-media-russiansoldiers-fighting-in-ukraine). – London, 2015. – 03.06.
***
Під час мітингу на Майдані Незалежності в Києві затримали
журналістів телеканалу „Росія 24”. У складі знімальної групи були оператор
Максим Гриневич і журналіст Ксенія Колчина, їх передали співробітникам
Служби безпеки України. Відзначається, що Ксенія Колчина перебувала в
країні нелегально. Кореспонденти висвітлювали „проплачений мітинг” біля
стели Незалежності на майдані.
В Киеве снова задержали журналистов = [У Києві знову затримали
журналістів] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/v-kieve-snova-zaderzhalizhurnalistov/). – Рига, 2015. – 03.06.
КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Закон про допуск іноземних військових на територію України, нехай
навіть за рішенням ООН або ЄС, суперечить мінським домовленостям. Це
підкреслив глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і
зв’язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький. „Київська влада миру боїться
більше, ніж війни, на яку списуються корупція в сьогоднішній Україні”, –
сказав він.
Своим законом Украина нарушила минские соглашения = [Своїм
законом
України
порушила
Мінські
угоди]
//
Вести
сегодня(http://www.ves.lv/svoim-zakonom-ukraina-narushila-minskiesoglasheniya/). – Рига, 2015. – 05.06.
***
Письменник Олександр Проханов вважає, що зараз Україна виступила
з новою – антиросійською – ініціативою. Він заявляє, що „Україна погрожує
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припинити постачання з Росії в Придністров’я військового спорядження,
військових вантажів для розташованого у Придністров’ї невеликого
контингенту російських миротворців, для контингенту російських
батальйонів, і ці українські ініціативи спрямовані на припинення ротації
армії”.
Проханов, Александр За Родину! За Приднестровье! / А. Проханов //
Известия(http://izvestia.ru/news/587391). – М., 2015. – 06.06.
***
Автор статті вважає, що відмовившись від радянського минулого і
звинувативши Росію у всіх проблемах, прем’єр України Арсеній Яценюк
розпродає все те, що створювалося в країні за часів СРСР, а пізніше за
допомогою Росії, новим американським господарям. Про готовність передати
держвласність всім бажаючим її придбати Яценюк повідомив в ході візиту до
США.
Шестаков, Евгений Яценюк продаст родину по дешевке /
Е. Шестаков // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/06/10/ukrainasite.html). – М., 2015. – 10.06.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
Україна знайшла спосіб забезпечувати свої потреби в газі, відбираючи
європейський газ на своїй території. Угода про взаємодію та обмін
інформацією з угорської FGSZ, укладена Києвом, дозволить організувати
віртуальний реверс європейського газу на Україну.
Украина купит российский газ у Венгрии = [Україна купить
російський газ в Угорщині] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukraina-kupitrossijskij-gaz-u-vengrii/). – Рига, 2016. – 08.06.
***
Вартість російського газу для України на третій квартал поточного
року складе 287 доларів за тисячу кубометрів, без урахування знижки в 100
доларів. Про це повідомив заступник голови правління „Газпрому”
Олександр Медведєв.
Газпром назвал новые цены на газ для Украины = [Газпром назвав
нові ціни на газ для України] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/gazpromnazval-novye-ceny-na-gaz-dlya-ukrainy/). – Рига, 2015. – 09.06.
КРИМ
Згідно із заявою, з якою виступив директор департаменту з питань
нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло
Ульянов, при необхідності Росія має повне право розміщувати в Криму
ядерну зброю. І обговоренню ця проблема не підлягає, оскільки мова йде про
національну територію. Приводом пустити в хід важку дипломатичну
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артилерію став вислів глави українського МЗС Павла Клімкіна на
міністерському саміті НАТО, в якому пролунало попередження, ніби
розміщення ядерної зброї на півострові „стане найсерйознішим порушенням
міжнародних зобов’язань Росією”, включаючи численні договори, в тому
числі і Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Одноколенко, Олег, зам. ответственного редактора НВО Крым
может стать ракетно-ядерным : Но только в том случае, если
появятся серьезные угрозы национальным интересам России = [Крим
може стати ракетно-ядерним. Але тільки в тому випадку, якщо
з’являться серйозні загрози національним інтересам Росії] /
О. Одноколенко // Независимая газета (http://www.ng.ru/armies/2015-0602/1_crimea.html). – М., 2015. – 02.06.
***
Формулювання про „сакральне і цивілізаційне значенні Криму”
входить в преамбулу законопроекту „Про свободу совісті”, який можна
назвати одним з найбільш консервативних в Росії. У пояснювальній записці
до законопроекту влада Криму звинувачує уряд України в „методичному
скасуванні” релігійної політики. Наслідком цього, за твердженням авторів
документа, стало проникнення на територію півострова екстремістських
груп, в числі яких названо рух „Хізб ут-Тахрір”.
Гашков, Игорь Крыму готовят канонизацию : В законопроекте,
предложенном властями региона, упоминается его „сакральное
значение” для России = [Криму готують канонізацію. У законопроекті,
запропонованому владою регіону, згадується його „сакральне значення”
для Росії] / И. Гашков // Независимая газета (http://www.ng.ru/faith/201506-03/2_crimea.html). – М., 2015. – 03.06.
***
Керівник Міжнародного інституту демократій Сергій Таран вважає, що
стосовно дій Росії в Криму Україна може подавати спеціалізовані позови в
окремі міжнародні суди: „Тільки в Криму Росія націоналізувала декілька
сотень українських підприємств, десятки газових родовищ. Потрібно
звертатися до Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати. Є
навіть Міжнародний трибунал з морського права, інші інстанції, в які ми теж
вправі подати позови – адже були порушені міжнародні угоди”.
Ивженко, Татьяна Киев просит арестовать имущество РФ за
рубежом : Украина составляет иск в Гаагский трибунал = [Київ просить
заарештувати майно РФ за кордоном. Україна готує позов до Гаазького
трибуналу] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201506-03/1_ukraina.html). – М., 2015. – 03.06.
***
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Україна має намір домагатися арешту російського закордонного майна
для „справедливої сатисфакції” збитків у зв’язку з приєднанням Криму,
заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.
Це відбудеться, якщо Європейський суд з прав людини підтримає скарги
Києва проти Москви. Такі спроби вже робилися раніше, тому всі дії в
правовому полі відпрацьовані, і Росія готова захищати нерухомість за
кордоном, яку курує Росзакордонвласність, сказав прес-секретар управління
справами президента РФ Віктор Греков.
Козлов, Петр Киев рассчитывает компенсировать потерю Крыма
за счет российской собственности за рубежом : Украина намерена
добиваться ареста российского зарубежного имущества для
„справедливой сатисфакции” = [Київ розраховує компенсувати втрату
Криму за рахунок російської власності за кордоном. Україна має намір
домагатися арешту російського закордонного майна для „справедливої
сатисфакції”] / П. Козлов // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2015/06/03/594884-kiev-rasschitivaet-kompensirovat-poteryu-krima-zaschet-rossiiskoi-sobstvennosti-za-rubezhom). – М., 2015. – 03.06.
***
У Кремлі не згодні з твердженням канцлера Німеччини Ангели
Меркель, що входження Криму до складу Росії – загроза світопорядку. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія
не згодна з терміном „анексія”, так як Крим приєднався до Росії добровільно
за результатами референдуму і при легітимному за українським
законодавством парламенті.
Созаев-Гурьев, Егор Кремль не согласен с определением „аннексия
Крыма” / Е. Созаев-Гурьев // Известия (http://izvestia.ru/news/587325). – М.,
2015. – 04.06.
***
Уряд України заборонив іноземцям в’їжджати в Крим без спеціального
дозволу, виданого Державною міграційною службою країни. Про це йдеться
в тексті постанови, яким кабінет міністрів затвердив порядок в’їзду на
територію півострова і виїзду з неї.
Киев начинает уголовное преследование туристов в Крыму = [Київ
починає кримінальне переслідування туристів у Криму] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/kiev-nachinaet-ugolovnoe-presledovanie-turistov-v-krymu/). –
Рига, 2016. – 08.06.
***
Самопроголошені Луганська і Донецька народні республіки визнали
Крим і Севастополь складовою частиною України. Відповідні формулювання
містяться в запропонованому республіками проекті змін до Конституції
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України, який був направлений в контактну групу з врегулювання конфлікту
на Донбасі.
Новороссия не признает Крым частью России = [Новоросія не
визнає Крим частиною Росії] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/dnr-i-lnrne-schitayut-krym-chastyu-rossii/). – Рига, 2015. – 09.06.
***
Президент Росії Володимир Путін присвоїв прокурору Криму Наталії
Поклонській чин державного радника юстиції третього класу, який
відповідає за статусом військовому званню генерал-майора (контр-адмірала).
Активна участь Поклонської в сецесії Криму не залишилася без уваги
української влади. У березні 2014 вона була оголошена в розшук Службою
безпеки України. Проти неї порушили справу за статтею 109 українського
Кримінального кодексу („Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи
повалення конституційного ладу або захоплення влади”).
Наталья Поклонская получила генеральский чин = [Наталія
Поклонська отримала генеральський чин] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/natalya-poklonskaya-poluchila-generalskij-chin/). –
Рига,
2016. – 12.06.
ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
За даними ООН з моменту початку конфлікту між українськими
військами та проросійськими сепаратистами східні регіони були змушені
покинути близько 2,2 млн чоловік. 94 тис. з них наразі проживають у Києві та
передмісті. Цю цифру, як правило, складають освічені люди середнього
класу, які створюють свої співтовариства для допомоги таким же як і вони в
адаптації на новому місці.
Vasilyeva, Nataliya Educated Ukrainians flee east Ukraine for new lives in
Kiev = [Освічені українці біжать зі Сходу України до Києва, щоб
розпочати нове життя] / N. Vasilyeva // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/educated-ukrainians-flee-eastukraine-for-new-lives-in-kiev/2015/06/11/2a92e3b4-1004-11e5-a0fedccfea4653ee_story.html). – Washington, 2015. – 11.06.
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