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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Зустріч в Мінську відбулася в режимі секретності. Без журналістів
засідали підгрупи з політичних та гуманітарних питань, а також з питань
безпеки. Економічна підгрупа знову не зустрілася. Джерела „НГ” стверджують,
що саме в цій сфері у сторін немає навіть натяку на загальне бачення, а підходи
настільки різняться, що обговорення будь-якого питання перетворюється в
обмін ультиматумами.
Ивженко, Татьяна Киев не настроен на Минск-3 : Более половины
украинцев готовы отказаться от Донбасса ради мира = [Київ не
налаштований на Мінськ-3. Більше половини українців готові відмовитися
від Донбасу заради миру] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-06-18/1_kiev.html). – М., 2015. – 18.06.
***
Хоча заморожування конфлікту на Донбасі є небажаним і позбавленим
перспективи, можливо, що Україні доведеться погодитися на такий сценарій,
як, наприклад, у Придністров’ї, вважає радник Президента України Володимир
Горбулін. Глава президентського Інституту стратегічних досліджень і колишній
секретар Ради національної безпеки і оборони в статті, опублікованій на
сторінках тижневика „Дзеркало тижня”, представив п’ять можливих сценаріїв
врегулювання конфлікту в східній Україні.
Mikulska, Michalina „Możliwe zamrożenie konfliktu w Donbasie” =
[„Можливе замороження конфлікту в Донбасі”] / M. Mikulska //
Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/artykul/1209945--Mozliwe-zamrozenie-konfliktuw-Donbasie-.html). – Warsaw, 2015. – 20.06.
***
Переговори контактної групи щодо вирішення конфлікту в Україні, які
відбулися в Мінську, були нелегкими, – повідомила по їх завершенню Хайді
Тальявіні, колишній представник ОБСЄ в групі. Політична підгрупа обговорила
вибори і особливий статус Донбасу. Австрійський дипломат Мартін Сайдік
пообіцяв після зустрічі, що контактна група буде інтенсивно працювати: Ми
постараємося отримати результати для звичайних людей, які дійсно їх
потребують, – сказав він.
Mikulska, Michalina Niełatwe rozmowy o przyszłości Ukrainy = [Непроста
розмова про майбутнє України] / M. Mikulska // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1210663-Nielatwe-rozmowy-o-przyszlosciUkrainy.html). – Warsaw, 2015. – 23.06.
***
Ситуацію в Україні обговорювали в один і той же день глави
зовнішньополітичних відомств „нормандської четвірки” в Парижі і контактна
група у Мінську. Прориву у вирішенні конфлікту в Донбасі не відбулося. А
серед звичайних жителів Донбасу панує розгубленість. Обдзвонивши десяток
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своїх знайомих, які живуть по обидва боки фронту, кореспондент „Росбалта”
переконався, що у досягнення швидкого миру не вірить практично ніхто.
Ротарь, Игорь Про мир пока только одни разговоры = [Про мир поки
тільки
одні
розмови]
/
И. Ротарь
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/06/24/1411998.html). – С.Пб., 2015. – 24.06.
РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
В останні місяці Україна, здається, зникла з новин. В якійсь мірі, це може
бути нормальним, враховуючи жахливі події, які мали місце в Середземномор’ї,
Сирії, Іраку та Непалі, а також вибори, які проходили в Іспанії та
Великобританії. Але європейці не повинні забувати про Україну. Ситуація
залишається крихкою і дуже тривожною. Боротьба триває, хоча і з меншою
інтенсивністю, ніж кілька місяців тому. Але сепаратистські сили за підтримки
Росії продовжують дестабілізовувати частину Східної України.
Manley, Simon,посол Великобританії в Іспанії Rusia y Ucrania:
mantener el rumbo = [Росія та Україна: продовження курсу] / S. Manley // El
Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/18/558280be268e3e4a588b
4574.html). – Madrid, 2015. – 17.06.
***
В Мадриді пройшов дискусійний форум щодо подій в Україні,
організований Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR) та газетою
El mundo. Питання „Що думає Україна? (І ми)”, було заголовком дискусії, в
якій брали участь як українські, так й іноземні журналісти та експерти. Для
того щоб показати реальність українців у конфлікті з Росією, журналісти
відзначали, що ескалація конфлікту, який розпочався півтора роки тому,
відбувалася дуже швидко. При аналізі російської пропаганди експерти
відмічали, що її ключем є думка, що „участь всього світу в конфлікті – це
погано” і що Путін практикує „зоополітику”, тобто тваринну боротьбу за владу.
Lallée, Nicole ’Rusia ha secuestrado el este de Ucrania’ = [„Росія захопила
східну Україну”] / N. Lallée // El Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/
2015/06/17/5581de39ca4741bf268b4593.html). – Madrid, 2015. – 18.06.
ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
Колишній президент України Віктор Ющенко взяв участь у „Форумі
свободи” в Осло і дав інтерв’ю для El Mundo. На питання „Що залишилося в
Україні від „помаранчевої революції”?” Ющенко відповів, що спільним
знаменником „помаранчевої революції” та „революції гідності” є європейська
мрія українців. За його словами, бажання українців повернутися до Європи – не
раптово тяга, а „почуття, що грає основну роль у нашій національній
ідентичності”. „Революція гідності” продемонструвала, що українці готові
заплатити за цю мрію дуже високу ціну. На питання про реакцію Заходу на
події в Україні, Ющенко відповів, що у нього є глибоке відчуття, що українців
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зрадили: „Я особисто розчарований. Коли Путін ввів в Україну 600 танків,
близько тисячі бронемашин, Україна була змушена заплатити дуже високу
ціну: 10 тис. мирних жителів загинули, 50 тис. поранено, 1,2 млн. – внутрішні
біженці, найбільша кількість у Європі з часів Другої світової війни. В 1994 році
США гарантували нам територіальну цілісність і суверенітет взамін на відмову
від нашого ядерного потенціалу, а Росія, Франція, Китай і Великобританія дали
нам дуже чіткі гарантії. Тобто вони були зобов’язані нам допомогти, коли
почалася криза. Тому я вкрай розчарований тим, що у світу настільки коротка
пам’ять”.
Fluxá, María ’Occidente ha traicionado a Ucrania’ = [„Захід зрадив
Україну”] / M. Fluxá // El Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/
18/558197bdca4741b9268b4597.html). – Madrid, 2015. – 18.06.
ВЕРХОВНА РАДА
Офіційний друкований орган парламенту України 17 червня поширив
текст закону, згідно з яким колишній Президент країни Віктор Янукович
позбавляється звання Президента. Крім друкованої версії, текст був
опублікований на сайті газети „Голос України”.
На Украине предприняли последний шаг для лишения Януковича
звания Президента = [На Україні зробили останній крок для позбавлення
Януковича
звання
Президента]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3228437/na-ukraine-predprinjali-poslednij-shag-dljalishenija-janukovicha-zvanija-prezidenta). – Таллинн, 2015. – 17.06.
ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Керівник Міжнародного інституту демократій Сергій Таран сказав „НГ”
що у Верховній Раді зараз занадто багато дискусійних питань, пов’язаних з
місцевими виборами. Станом на початок червня було зареєстровано чотири
законопроекти на цю тему – всі вони, мабуть, будуть виноситися на розгляд
парламенту. Неминучі суперечки здатні затягнути процес затвердження нових
правил. А встигнути потрібно, як пояснив заступник голови ЦВК Андрій
Магера, до кінця червня. Експерти відзначають, що готувати до голосування за
новими правилами доведеться також і виборців.
Ивженко, Татьяна Местные выборы станут испытанием для
украинских элит : „Блок Порошенко” сохраняет статус-кво, а партия
Яценюка поменялась в рейтинге местами с оппозицией = [Місцеві вибори
стануть випробуванням для українських еліт. „Блок Порошенко” зберігає
статус-кво, а партія Яценюка змінилася в рейтингу місцями з опозицією] /
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-0616/1_ukraina.html). – М., 2015. – 16.06.
ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
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Екс-президент України Віктор Янукович у своєму інтерв’ю для ВВС
виразив глибоку вдячність В. Путіну. Він відмовився коментувати ситуацію з
Кримом і заявив, що не віддавав наказ про розстріл на Майдані. Але
найбарвистішою відповіддю Януковича стало питання про приватний зоопарк у
Межигір’ї та страусів, які там проживають.
Malkin, Bonnie Vladimir Putin saved my life, says ousted Ukrainian
president Viktor Yanukovych : The ousted leader refuses to comment on whether
Crimea belongs to Ukraine or Russia and accepts some responsibility for the
killings in Maidan = [„Володимир Путін врятував моє життя”, говорить
скинутий президент України Віктор Янукович. Колишній лідер
відмовляється коментувати чи є Крим українським чи російським, і бере на
себе часткову відповідальність за вбивства на Майдані] / B. Malkin // The
Telegraph (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11692593/
Vladimir-Putin-saved-my-life-says-ousted-Ukrainian-president-ViktorYanukovych.html). – London, 2015. – 22.06.
ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
В Україні було створено об’єднання лівих і лівоцентристських сил „Ліва
опозиція”. До складу об’єднання увійшли п’ять політичних партій, включаючи
КПУ і 13 громадських організацій країни. Співголовами „Лівою опозиції” були
обрані лідер КПУ Петро Симоненко, глава Прогресивної соціалістичної партії
України Наталія Вітренко і ще троє представників лівих вил. Основною метою
своєї діяльності новостворене об’єднання назвало мирне врегулювання
збройного конфлікту на сході України шляхом неухильного виконання
Мінських угод і децентралізації влади. Крім того, члени „Лівої опозиції”
виступили за введення такої соціально-економічної моделі розвитку держави,
яка б будувалася на принципах соціальної справедливості і влади народу, а
також за повернення в держвласність стратегічних підприємств і створення
нових робочих місць.
В Украине создан оппозиционный союз левых сил = [В Україні
створено опозиційний союз лівих сил] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0616/c31519-8907125.html). –
Пекин,
2015. – 16.06.
***
Міністерство юстиції України зареєструвало партію „Українське
об’єднання патріотів – Укроп”. Про це повідомив колишній заступник голови
Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан. Корбан оголосив
про те, що найближчим часом буде проведено установчий з’їзд новоствореної
партії.
Минюст Украины зарегистрировал партию „Укроп” = [Мін’юст
України
зареєстрував
партію
„Укроп”]
//
Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/minyust-ukrainy-zaregistriroval-partiyu-ukrop/). – Рига, 2015. –
19.06.
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ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
В Україні почастішали напади на „Сбербанк Росії”. Перша хвиля атак на
російські банки була зафіксована в Україні рік тому, відразу після анексії
Криму і початку виступів на Донбасі. Колишній міністр економіки України
Віктор Суслов сказав „НГ”, що банки з російським капіталом довели своє право
працювати в Україні: „У влади не може бути претензій до цих банків”. Експерт
вважає, що атаки на відділення – це справа рук радикалів, які намагаються
завдати удару і по економічній стабільності в Україні і, можливо, по позиціях
української влади”.
Ивженко, Татьяна „Правый сектор” предупреждает Порошенко : В
Украине началась вторая волна атак на банки с российским капиталом =
[„Правий сектор” попереджає Порошенко. В Україні почалася друга хвиля
атак на банки з російським капіталом] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-06-23/1_poroshenko.html). – М., 2015. – 23.06.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
Президент України Петро Порошенко попросив Конституційний суд
оцінити конституційність закону про позбавлення Віктора Януковича звання
Президента України, щоб закон було не можна оскаржити в майбутньому,
пояснили в його адміністрації.
Власти Украины объяснили, зачем им „закон Януковича” = [Влада
України пояснили, навіщо їм „закон Януковича”] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3232659/vlasti-ukrainy-objasnili-zachem-im-zakonjanukovicha). – Таллинн, 2015. – 22.06.
УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Верховній Раді України належить розглянути питання про відставку
глави СБУ Валентина Наливайченка. Ініціатором, за словами депутатів,
виступив президент. Причиною став скандал між СБУ і Генпрокуратурою, що
почався на тлі пожежі на нафтобазі в передмісті Києва. Перші спроби
розслідування призвели до гучних викриттів і політичних конфліктів. Тепер
депутати вимагають від глави держави поміняти не тільки главу СБУ, але й
генпрокурора і деяких міністрів.
Ивженко, Татьяна В Украине началась война компроматов :
Конфликт президента и главы СБУ чреват досрочными выборами = [В
Україні почалася війна компроматів. Конфлікт президента і глави СБУ
чреватий достроковими виборами] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-06-17/1_ukraina.html). – М., 2015. – 17.06.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
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Президент України Петро Порошенко заявив про готовність провести
референдум з питання федералізації країни. Таку заяву він зробив в ході
зустрічі зі студентами Чернігівського національного педагогічного
університету імені Шевченка. Також глава держави допустив можливість
плебісциту про другу державну мову. „Я готовий винести на референдум
питання другої державної мови і питання федералізації, і я впевнений, що
український народ скаже своє рішуче”Ні!„” – підкреслив Порошенко.
Порошенко: федерализации не будет = [Порошенко: федералізації не
буде ] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/poroshenko-federalizacii-ne-budet/). –
Рига, 2015. – 24.06.
АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Через сім місяців після виборів до Верховної Ради популярність
правлячої коаліції різко знизилася, причому саме чутливе падіння пережив
перемігший на виборах Народний фронт на чолі з прем’єром Арсенієм
Яценюком. Рейтинг Блоку Петра Порошенка знизився лише на 1,3 процентного
пункту. Такі результати червневого опитування української соціологічної групи
„Рейтинг”. У той же час зафіксовано зростання симпатій до Опозиційному
блоку, „Батьківщини” та „Правого сектору”.
Козлов, Петр Популярность обеих украинских партий власти
продолжает падать : Но более сговорчивым на мирных переговорах Киев
все равно не станет, считает эксперт = [Популярність обох українських
партій влади продовжує падати. Але більш поступливим на мирних
переговорах Київ все одно не стане, вважає експерт] / П. Козлов //
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/06/18/596804populyarnost-obeih-ukrainskih-partii-vlasti-prodolzhaet-padat). –
М.,
2015. –
17.06.
***
Роль Сполучених Штатів в нинішньому погіршенні відносин між Росією і
Європою через конфлікт в Україні в Росії сильно перебільшена. Зрозуміло, ЄС і
США – стратегічні союзники, але поточна російсько-європейська криза не
пов’язана з інтересами або міфічними підступами США – вона пов’язана з
конкуренцією між європейським і євразійським інтеграційними проектами,
заявив в інтерв’ю агентству ЛІТА російський експерт-міжнародник, науковий
співробітник Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень
Національного дослідницького університету Вищої школи економіки Кирило
Ентін.
Российский эксперт: роль США в украинском конфликте в России
преувеличена = [Російський експерт: роль США в українському конфлікті в
Росії перебільшена] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3230657/rossijskijjekspert-rol-ssha-v-ukrainskom-konflikte-v-rossii-preuvelichena). –
Таллинн,
2015. – 19.06.
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***
Після помітного зростання протягом усього минулого року в 2015 р.
прагнення громадян України до євроатлантичної інтеграції пішло на спад. Це
випливає з результатів опитувань української соціологічної групи „Рейтинг”. За
економічну інтеграцію з Європейським союзом зараз висловлюється 51%
українців, а за приєднання до Євразійського економічного союзу на чолі з
Росією – 16%. При цьому на 2013-2014 рр. підтримка інтеграції з ЄС серед
українців постійно росла. Схожа тенденція простежується і у відповіді на
питання про вступ до НАТО.
Козлов, Петр Поддержка евроатлантической интеграции на Украине
начала падать : Чем ближе к России, тем меньше опрошенных,
выступающих за вступление в ЕС и НАТО = [Підтримка євроатлантичної
інтеграції в Україні почала падати. Чим ближче до Росії, тим менше
опитаних, які виступають за вступ до ЄС і НАТО] / П. Козлов // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/06/22/597287-podderzhkaevroatlanticheskoi-integratsii-na-ukraine-nachala-padat). – М., 2016. – 22.06.
***
В Києві відбулася перша прес-конференція нової політичної партії,
неформальним
лідером
якої
виступає
олігарх,
екс-губернатор
Дніпропетровської області Ігор Коломойський. Партія створюється з прицілом
на дострокові парламентські вибори, а Коломойський намітив для себе інші
висоти. Політичний консультант, директор компанії Berta Communications
Тарас Березовець: „Коломойський, як справжній шеф-кухар, готує страви на
будь-який смак. У нього є ліворадикальна партія Олега Ляшка (21 депутат в
парламенті), для електорату регіоналів – партія „Відродження” екс-регіонала
Віталія Хомутинника (22 депутати). А для правих буде „Кріп” – партія, яка
стане претендувати на голоси „Блоку Петра Порошенка” і „Свободи”.
Ивженко, Татьяна „Укропы” объединяются : Петру Порошенко
предстоит очередная схватка с Игорем Коломойским = [„Укропи”
об’єднуються. Петра Порошенко чекає чергова сутичка з Ігорем
Коломийським]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-06-25/1_ukraina.html). – М., 2015. – 25.06.
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Представники Адміністрації Президента України Петра Порошенка в ході
візиту в Сполучені Штати представили Білому дому докази участі в конфлікті
на Донбасі регулярних підрозділів армії РФ, повідомляється на сайті
президента України.
В Киеве заявили, что представили в США доказательства участия
РФ в конфликте на Донбассе = [У Києві заявили, що представили в США
докази участі РФ в конфлікті на Донбасі] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3227861/v-kieve-zajavili-chto-predstavili-v-sshadokazatelstva-uchastija-rf-v-konflikte-na-donbasse). – Таллинн, 2015. – 17.06.
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***
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Закон
„О миротворческой деятельности РК”, который дает право на участие
казахского контингента в зоне военных конфликтов под эгидой ООН по всему
миру. От предложения Москвы отправить российскую миротворческую
миссию на Донбасс Киев категорические отказался. Уучитывая авторитет
президента Назарбаева на Западе, возможность отправки казахских
миротворцев в Украину не исключается.
Панфилова, Виктория Назарбаев дал добро миротворцам : Если будет
получен мандат, голубые каски Казахстана смогут войти в зону конфликта
в Украине = [Назарбаєв дав добро миротворцям. Якщо буде отриманий
мандат, блакитні каски Казахстану зможуть увійти в зону конфлікту в
Україні] / В. Панфилова // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0617/7_kazahstan.html). – М., 2015. – 17.06.
***
Тоні Блер, колишній прем’єр-міністр Великобританії, який, здавалось,
зберігав нейтралітет в україно-російських відносинах, з’явився на російському
економічному форумі. Цей форум був запроваджений для модернізації та
кращої динаміки російської економіки. Блер розповів своїй аудиторії, як вони
можуть покращити свою продуктивність, слідуючи його урокам.
Holehouse, Matthew Tony Blair speaks at Putin’s ’vanity forum’... and
considers a job with Ukraine : Tony Blair appears at St Petersburg International
Econonomic Forum, hours after he is offered a post advising the President of
Ukraine = [Тоні Блер виступив на „конференції марнославства” Путіна, він
розповідав про співпрацю з Україною. Тоні Блер виступив на СанктПетербурзькому міжнародному економічному форумі, за годину після того
як йому запропонували посаду радника Президента України ] / M. Holehouse
//
The
Telegraph
(http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tonyblair/11684447/Tony-Blair-speaks-at-Putins-vanity-forum...-and-considers-a-jobwith-Ukraine.html). – London, 2015. – 18.06.
***
Верхня палата Конгресу США більшістю голосів затвердила
законопроект про фінансування бюджету країни на оборону, який дозволяє, в
тому числі, надати Україні летальну зброю. Проект закону, який передбачає
виділення на потреби оборонної політики США в цілому $ 612 млрд,
підтримали 71 сенатор, проти висловилися 25. Законопроект містить поправки
по Україні, запропоновані сенатором Робом Портманом. Зокрема, одна зі змін
стосується розділу, „який визначає фінансування в розмірі $ 300 млн на
військову допомогу Україні”.
Конгресс США утвердил военную помощь Украине = [Конгрес США
затвердив
військову
допомогу
Україні]
//
Вести
сегодня
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(http://www.ves.lv/kongress-ssha-utverdil-voennuyu-pomoshh-ukraine/). –
2015. – 19.06.

Рига,

***
Стаття написана на основі великого інтерв’ю Сергія Іванова газеті. Один
з найбільш високопоставлених чиновників Володимира Путіна, голова його
адміністрації Сергій Іванов попередив США проти плану збільшення важких
озброєнь в Східній Європі, йдеться в статті. „Риторика почала зашкалювати”, –
цітує газета чиновника. „Якщо військова інфраструктура НАТО значно
зміцнилась в Східній Європі, чи США починає розміщувати по-справжньому
потужні системи ПРО в Румунії, Болгарії та Польщі, ми будемо говорити, що
зовнішня загроза стала сильнішою”, – сказав пан Іванов в інтерв’ю. „Я кажу
вам це чесно і заздалегідь. Не все залежить від нас, це залежить також і від вас”.
„Наївно думати про зміцнення відносин доти, доки конфлікт в Україні не буде
врегульований”, додав чиновник. Він заявив, що США мабуть, зрозуміли, що
ситуація в Україні виходить з-під контролю. Після візиту пана Керрі,
Вашингтон почав брати активнішу участь у дипломатії навколо Мінську II.
Hille, Kathrin Senior Putin aide warns over Russia-US relations =
[Старший помічник Путіна попереджає про загострення Російськоамериканських відносин] / K. Hille, S. Jones // Financial Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/a7c7557e-17f0-11e5-a130-2e7db721f996.html#ixzz3dn4
tVSPn). – London, 2015. – 21.06.
***
Глави держав Німеччини, Франції та Росії провели телефонні переговори
на тему дотримання мінських домовленостей на сході України, повідомляється
на сайті Кремля. Під час переговорів кожен з лідерів висловив думку з приводу
подій на Донбасі.
Путин, Меркель и Олланд обсудили выполнение минских
договоренностей на Украине = [Путін, Меркель і Олланд обговорили
виконання мінських домовленостей на Україні] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3233663/putin-merkel-i-olland-obsudili-vypolnenieminskih-dogovorennostej-na-ukraine). – Таллинн, 2015. – 22.06.
***
Глави МЗС чотирьох країн-учасниць „нормандської четвірки” в Парижі,
констатували, що альтернативи Мінським домовленостям з вирішення кризи на
сході України немає. Незважаючи на те, що значна частина переговорів була
присвячена з’ясуванню того, хто більшою мірою винен у загостренні ситуації
на Донбасі, міністри прийшли до важливого рішення, домовившись закликати
протиборчі сторони досягти угоди щодо відведення танків і іншого важкого
озброєння із зони конфлікту. Сторони підтвердили спільну рішучість
„нормандської четвірки” продовжувати діяти в даному форматі до подолання
кризи. Крім того, міністри закликали забезпечити повноцінну роботу
інспекторів ОБСЄ, контролюючих відведення озброєнь.
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Макарычев,
Максим
„Нормандская
четверка”:
„Минску-2”
альтернативы
нет
/
М. Макарычев
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/06/24/alternativa-site-anons.html). – М., 2015. – 24.06.
***
Уряд Нідерландів веде переговори з країнами-союзниками про створення
міжнародного трибуналу для суду над винними в катастрофі малайзійського
„Боїнга” в Донбасі у липні 2014 року. „Міжнародний суд ООН – це кращий
варіант. Ми розраховуємо, що це створить колосальну можливість для
співпраці з боку всіх країн, які мають відношення до авіакатастрофи”, – заявив
на умовах анонімності високопоставлений чиновник. Як повідомляється, влада
країни висловила бажання, щоб трибунал відбувся в Нідерландах.
Нидерланды предлагают созвать трибунал по делу „Боинга” =
[Нідерланди пропонують скликати трибунал у справі „Боїнга”] // Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/niderlandy-predlagayut-sozvat-tribunal-po-deluboinga/). – Рига, 2015. – 25.06.
***
Учора в Москві перший віце-прем’єр РФ Дмитро Рогозін зустрівся з віцепрем’єром Молдавії Віктором Осиповим. Обидва курирують Придністров’я, і
саме ця тема стала однією з головних в обговоренні. Як зауважив „НГ”
директор кишинівського Незалежного інституту стратегічних досліджень
Микола Кіртоаке, Москва була зацікавлена в діалозі більше Кишинева:
російські військові зусиллями України виявилися блокованими в Придністров’ї.
Рогозін швидше за все тестував ситуацію, намагаючись знайти слабку ланку в
ланцюзі Київ-Кишинів, зазначив експерт.
Гамова, Светлана Дмитрий Рогозин ищет слабое звено в цепи Киев–
Кишинев : Москва пытается вытащить российских военных из
приднестровского котла = [Дмитро Рогозін шукає слабка ланка в ланцюзі
Київ-Кишинів. Москва намагається витягнути російських військових з
придністровського котла] / С. Гамова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-06-25/1_rogozin.html). – М., 2015. – 25.06.
***
Президенти Росії і США в телефонній розмові обговорили українську
кризу, ситуацію в Сирії, іранську ядерну проблему і боротьбу з тероризмом,
повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Як передає NEWSru з
посиланням на Reuters, Обама зажадав від Росії дотримуватися умов перемир’я
і забезпечити виведення військових і озброєнь з території України. Агентство
підкреслює, що це була перша телефонна розмова між двома лідерами з лютого
цього року.
Путин позвонил Обаме. Разговор двух президентов стал первым с
февраля = [Путін зателефонував Обамі. Розмова двох президентів став
першим з лютого] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3236317/putin13

pozvonil-obame-razgovor-dvuh-prezidentov-stal-pervym-s-fevralja). –
2015. – 26.06.

Таллинн,

***
Економічна блокада Придністровської Молдавської республіки з боку
Молдови та України, призначення губернатором Одеської області Михайла
Саакашвілі, недружні дії по відношенню до Тирасполя з боку Києва, політичні
ігри молдавської еліти, націлені на входження до складу Румунії, загрожують
розгортанням нового збройного конфлікту на берегах Дністра. І цей конфлікт
здатний спровокувати велику війну.
Шарковский, Александр Украинская артиллерия развернута на
Днестр : Киев предпринимает новые попытки втянуть РФ в войну =
[Українська артилерія розгорнута на Дністер. Київ робить нові спроби
втягнути РФ у війну] / А. Шарковский // Независимая газета
(http://nvo.ng.ru/gpolit/2015-06-26/1_ukraina.html). – М., 2015. – 26.06.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Посли країн-членів ЄС домовилися подовжити економічні санкції проти
Росії на шість місяців, повідомили дипломатичні джерела. Формальне рішення
буде прийняте міністрами закордонних справ на засіданні у Люксембурзі. „Є
політичне рішення про санкції і згода на їх подовження”, – сказав РАР
дипломат ЄС. Економічні санкції проти Росії за їх участь у конфлікті в Україні
повинні були закінчитися в кінці липня. Їх продовження, отже, вимагало
одноголосного рішення держав-членів. Вже на саміті ЄС у березні економічні
санкції проти Росії пов’язали з повною реалізацією угоди про припинення
вогню, узгодженої в Мінську.
Kazimierczuk, Agnieszka Unia przedłuża sankcje wobec Rosji = [ЄС
розширив санкції проти Росії] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1209177-Unia-przedluza-sankcje-wobec-Rosji.html). –
Warsaw, 2015. – 17.06.
***
Додаткові кошти виділяються Києву з так званого „зонтичного фонду”.
На рішення про перерахування грошей вплинув „прогрес, який Україна досягла
у забезпеченні основ верховенства права”.
Евросоюз поощрит Киев 70 миллионами евро = [Євросоюз заохотить
Київ
70
мільйонами
євро]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3230433/evrosojuz-poowrit-kiev-70-millionami-evro). –
Таллинн, 2015. – 19.06.
***
Те, в чому так довго Росія переконувала Євросоюз, нарешті сталося – ЄС
погодився гарантувати власними грошима закупівлі Україною імпортного газу.
Принаймні таку інформацію поширюють агентства з посиланням на документи
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в Єврокомісії. Без подібних гарантій самі поставки російського газу до Європи
ризикують опинитися під загрозою.
Самофалова, Ольга Европа согласилась платить за Украину /
О. Самофалова // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/luchshee-izinterneta-vybor-redaktsii-portala/article/evropa-soglasilas-platit-zaukrainu.html). – Минск, 2015. – 23.06.
***
Євросоюз наполягає на тому, щоб Київ надав особливий статус територій
Донбасу, які знаходяться під контролем ополченців, на постійній основі. Про це
повідомляє „Українська правда”. Єврокомісар з питань розширення та політики
сусідства Йоганнес Ган в ході зустрічі з депутатами Верховної Ради і
Президентом України Петром Порошенком у Києві також закликав до
виконання „пізніх” пунктів Мінського угоди, незалежно від дій представників
ополчення.
ЕС побуждает Киев дать Донбассу особый статус, несмотря на
нарушение минских соглашений = [ЄС спонукає Київ дати Донбасу
особливий статус, незважаючи на порушення мінських домовленостей] //
День за днем (http://rus.postimees.ee/3234375/es-pobuzhdaet-kiev-dat-donbassuosobyj-status-nesmotrja-na-narushenie-minskih-soglashenij). – Таллинн, 2015. –
24.06.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Скандал, викликаний відмовою України поставити в Росію сплачені
раніше корабельні газотурбінні двигуни, висвітив важливу проблему у
військово-технічному співробітництві між державами. В даному випадку вона
полягає в серйозній залежності російського оборонного комплексу від
українських виробників, пише автор статті. Припинення Україною військовотехнічного співробітництва з Росією поставило під загрозу завершення
будівництва кораблів для ВМФ РФ, а також може „поховати” Миколаївський
завод, що поставляв йому газотурбінні двигуни, вважає автор.
Гладыш, Юрий Фрегаты остались без украинских „сердец” =
[Фрегати залишилися без українських „сердець”] / Ю. Гладыш // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/06/16/1409058.html). – С.Пб., 2015. – 16.06.
***
Під вартою в українських в’язницях перебуває 19 громадян Росії, чинних
військових різних формувань. Вони були затримані у зв’язку з терористичною
діяльністю в рядах проросійських сепаратистів на Донбасі. Вони не
військовополонені, а терористи, – сказав начальник головного слідчого
управління Служби безпеки України (СБУ) Василь Вовк у інтерв’ю порталу
Liga.net. – Під охороною знаходиться вісім чоловік; розслідування проти них
веде СБУ. Є п’ять чоловік, чия справа вже передана до суду. Ще шість чоловік
вже відбувають терміни від 7 до 13 років, – каже він. Всього українська влада
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висунула підозру у терористичній діяльності 54 громадянам Російської
Федерації. Деяких з них будуть судити заочно.
Mikulska, Michalina 19 rosyjskich żołnierzy w aresztach na Ukrainie = [В
Україні заарештовано 19 російських солдат] / M. Mikulska // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1209313-19-rosyjskich-zolnierzy-w-aresztach-naUkrainie.html). – Warsaw, 2015. – 17.06.
***
Депутат Верховної Ради від фракції Народний фронт Антон Геращенко
оприлюднив секретний робочий план Генштабу Російської Федерації по
захопленню Лівобережної України з межею зони окупації по Дніпру. Як
стверджує парламентарій, добровольці групи проекту Миротворець ще
наприкінці квітня зуміли роздобути секретні документи Генштабу РФ, які були
передані компетентним органам, в тому числі і закордонним партнерам
України.
Депутат Рады обнародовал план нападения на Украину = [Депутат
Ради оприлюднив план нападу на Україну] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/deputat-rady-obnarodoval-plan-napadeniya-rossii-naukrainu/). – Рига, 2015. – 17.06.
***
Росія впливає на так звані самопроголошені Донецьку і Луганську
невизнані республіки, та в їх позиції останнім часом багато що змінилося.
„Якби нас щось не влаштовувало в Мінських угодах, ми ніколи не поставили б
під ними свій підпис. Ми вважаємо ці угоди справедливими і збалансованими і
надаємо можливий вплив на одну із сторін цього конфлікту – на Донецьку та
Луганську республіки”, – сказав Путін на прес-конференції за підсумками
переговорів з президентом Фінляндії, відповідаючи на запитання фінських
журналістів, чому Росія не використовує весь свій вплив для виконання
сторонами конфлікту Мінських угод. Звертаючись до ЗМІ, Путін підкреслив:
„Ви не можете не помітити, що в їх (Донецька і Луганська) позиції багато чого
змінилося: вони готові і хочуть вести переговори за всіма пунктами Мінських
угод”. У той же час Путін заявив, що Євросоюз і США не надають належного
впливу на київську владу з тим, щоб забезпечити виконання ними Мінських
домовленостей.
Путин рассказал о влиянии России на ЛНР и ДНР = [Путін розповів
про
вплив
Росії
на
ЛНР
і
ДНР]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0617/c31519-8907834.html). –
Пекин,
2015. – 17.06.
***
Росія за рік перетворилася на азіатську диктатуру, пише автор статті.
Експерти Freedom House протягом 10 років не фіксували таких серйозних
порушень прав людини в Росії, як за минулий рік, протягом якого російська
армія дестабілізувала Україну. Про це автор пише з посиланням на останній
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звіт правозахисної організації. За шкалою від 1 до 7, в якій вищий показник
означає більш серйозні проблеми з дотриманням прав людини, Росія отримала
6,46 балів. Таким чином, вона стала в один ряд з „консолідованими
диктатурами”, які утримують владу в своїх руках в Азербайджані (6,75 балів),
Таджикистані (6,39 балів), Узбекистані та Туркменістані (по 6,93 балів) і
Білорусі ( 6,71 балів). Експерти відзначили, що режим Володимира Путіна
протягом останнього року знищував останні незалежні видання в Росії,
переслідував громадські організації і посилював контроль в інтернеті. На думку
Freedom House, так Кремль хоче „запобігти поширенню демократичної зарази”
з України.
Bielecki, Jędrzej Rosja jak dyktatury Azji Środkowej = [Росія як диктатура
Центральної Азії] / J. Bielecki // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/artykul/29,1210
381-Rosja-jak-dyktatury-Azji-Srodkowej.html). – Warsaw, 2015. – 22.06.
***
Росія зацікавлена в „незалежній і стабільній Україні зі справедливим
конституційним устроєм, що гарантує права всіх її громадян і регіонів”. Таку
думку висловив заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков на відкритті
Щорічної конференції ОБСЄ з огляду проблем в галузі безпеки.
В Москве заинтересованы в стабильной и независимой Украине = [У
Москві зацікавлені в стабільній і незалежній Україні] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/v-moskve-zainteresovany-v-stabilnoj-i-nezavisimoj-ukraine/). –
Рига, 2015. – 24.06.
***
Майже третина авіаційного парку СРСР становили крилаті машини,
зроблені на українських заводах. А українські двигуни стояли практично на
всіх гвинтокрилах, створених в конструкторських бюро Камова і Міля, нагадує
автор статті. На сьогоднішній день експерти відзначають особливу, якщо не
сказати критичну, залежність російських будівників гвинтокрилів від поставок
моторів заводу „Мотор-Січ”. У 2011 році „Мотор-Січ” уклав контракт з ВАТ
„Вертольоти Росії” на суму в півтора мільярда доларів. Контракт передбачав
щорічне постачання до 270 двигунів на 300 мільйонів доларів. Тому рішення
українського уряду призупинити поставки продукції військового призначення
до Росії може виявитися досить болючим для російського авіапрому, переживає
автор. Також справедливою є думка, що розрив господарських зв’язків згубно
позначиться і на авіапромі самої України, додає він.
Гладыш, Юрий Авиапром РФ обречен дружить с Украиной =
[Авіапром РФ приречений дружити з Україною] / Ю. Гладыш // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/06/24/1411861.html). – С.Пб., 2015. – 24.06.
***
Одеська область може перетворитися на новий осередок сепаратизму в
Україні. Так вважає призначений нещодавно губернатор області Михайло
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Саакашвілі. Виступаючи в прямому ефірі ток-шоу на українському телеканалі
ICTV, він заявив, що сепаратистський проект „Бессарабія” готується в Росії.
Ивженко, Татьяна Саакашвили опасается сепаратизма в Одесской
области : Проект Бессарабской народной республики не снят с повестки
дня = [Саакашвілі побоюється сепаратизму в Одеській області. Проект
Бессарабської народної республіки не знято з порядку денного] / Т. Ивженко
// Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-06-24/1_saakashvili.html). –
М., 2015. – 24.06.
***
Кількість українців, що в’їхали до Росії за I квартал 2015 року, в шість
разів перевищила кількість росіян, які перетнули кордон України за той же
період. При цьому кількість росіян, які перетинають кордон України, останнім
часом різко зменшилася. Це пов’язано з різними законодавчими заходами
Верховної Ради, які посилили правила в’їзду росіян в Україну за внутрішніми
паспортами, а також з негативною соціально-економічною ситуацією в країні.
Кормунин, Олег Украинцы стали ездить в Россию в шесть раз чаще,
чем россияне к ним / О. Кормунин, О. Завьялова // Известия
(http://izvestia.ru/news/588047). – М., 2015. – 24.06.
***
Основне завдання Росії – змусити українців зробити на Донбасі анклав
для управління регіоном, вважає екс-президент України Леонід Кучма.
Кучма рассказал, чего добивается Россия на Донбассе = [Кучма
розповів, чого домагається Росія на Донбасі] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3236041/kuchma-rasskazal-chego-dobivaetsja-rossija-nadonbasse). – Таллинн, 2015. – 25.06.
***
П’ятий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи щодо
врегулювання ситуації на сході України в Мінську завершився вже традиційно:
далі буде. Його учасники підтвердили, що намічається найближчим часом
черговий обмін полоненими.
Переговоры в Минске завершились „без конкретных результатов” =
[Переговори в Мінську завершилися „без конкретних результатів”] // Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/peregovory-v-minske-zavershilis-bez-konkretnyxrezultatov/). – Рига, 2015. – 25.06.
***
Приклад реального скорочення простору російської мови – це російський
світ, нав’язуваний Україні. Для більшості російськомовних українців Росія
сьогодні – це країна, яка окупувала частину їх території, країна, яка не поважає
зроблений ними вибір, країна, яка підтримує проект „Новоросія”, що
дестабілізує Схід їхньої держави. Для поколінь нових українців, які не будуть
пам’ятати роки мирного співіснування, російська мова буде сприйматися
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виключно як мова агресора, і психологічне відторгнення до нього буде
неминуче.
Ирисова, Ольга,аналитик Центра польско-российского диалога и
согласия. Карт-бланш. Сусіди, яких ми втрачаємо : Русский мир против
мира
русскоязычного
=
[Карт-бланш. Сусіди,
яких
ми
втрачаємо. Російський світ проти миру російськомовного] / О. Ирисова //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-06-26/3_kartblansh.html). – М.,
2015. – 26.06.
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Український виробник літаків Антонов підписав угоду з державним
інвестиційним фондом Саудівської Аравії. Угода стосується продажу літака
Ан-132 і будівництва нового заводу. Угода була підписана в ході триваючого
авіасалону Ле Бурже під Парижем. В угоді мова йде, серед іншого, про нові
розробки та встановлення у кабіні американського обладнання. Це дозволить
виконувати складніші завдання. Саудівська Аравія отримала право на
інтелектуальну власність і дизайн цього літака. Ан-132 – єдиний літак у своєму
класі, який може злітати і сідати на пісок. Саме тому він так підходить
Саудівській Аравії – цитує керівника Антонова агентство УНІАН.
Trusewicz, Iwona Arabia Saudyjska i Ukraina polecą razem = [Саудівська
Аравія і Україна полетять разом] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita
(http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1209129-Arabia-Saudyjska-i-Ukraina-polecarazem.html). – Warsaw, 2015. – 17.06.
***
Мер Києва Віталій Кличко та голова Pesa Томас Жабоклицки (Żaboklicki)
підписали меморандум, в результаті якого Pesa повинна поставити в столицю
України 50 трамваїв, а потім почати складальний завод чи фабрику там. „Я
ознайомився з виробництва Pesa. Я побачив, який великий потенціал фірми, а
також бачу вигоду від цього в нашому місті. Київ сьогодні ще не повною мірою
європейська столиця, але ми знаємо, що потрібно рости, мати належну
транспортну інфраструктуру. Нам потрібні сучасні, екологічно чисті та зручні
трамваї„ – сказав Кличко. Мер зазначив, що сьогодні в Києві ходить близько
450 трамваїв, і „більшість з них у віці, які могли б конкурувати з його віком”
(Кличко народився в 1971 році). „Я сподіваюся, що кияни зможуть уже в цьому
році перевірити переваги першого сучасного трамваю з кондиціонером, Wi-Fi і
системою управління рухом з використанням GPS”, – додав він.
Witalij Kliczko podpisał memorandum w sprawie współpracy z Pesą =
[Віталій Кличко підписав меморандум про співпрацю з PESA] / PAP //
Rzeczpospolita
(http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1209170-Witalij-Kliczkopodpisal-memorandum-w-sprawie-wspolpracy-z-Pesa.html). – Warsaw, 2015. –
17.06.
***
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Китайські банки можуть інвестувати кошти в Україну в рамках
майбутнього проекту „Нового шовкового шляху”. Про це йшлося в ході
зустрічі міністра Андрія Пивоварського з послом КНР Чжан Сіюнем.
Детальніше питання буде обговорюватися через місяць, коли в Києві
відбудеться засідання міжурядової комісії Україна-КНР. Але реалізація нових
проектів була відкладена до тих пір, поки не проясниться доля старих.
Українська сторона запропонувала спрямувати кредитні кошти за старими
угодами на проекти, що більш потрібні Україні зараз. Експерти вважають, що
Києву потрібно знаходити шляхи вирішення по всім тим кредитним питаням,
які виникли раніше. Деякі економісти пропонують проводити експертизу
укладених контрактів, а також розпочати розслідування з приводу витрачання
коштів, отриманих від Китаю. Більшість схиляється до думки, що будь-яка
спроба судитися з КНР призведе до значних політичних втрат для України.
Ивженко, Татьяна Украина просится в Новый шелковый путь :
Китайские кредиты, о которых договаривалась команда Януковича, могут
быть направлены на новые проекты = [Україна проситься в Новий
шовковий шлях. Китайські кредити, про які домовлялася команда
Януковича, можуть бути спрямовані на нові проекти] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-06-19/7_ukraina.html). – М.,
2015. – 19.06.
РЕФОРМИ
За словами великого власника української компанії Arricano Хіллара
Тедера, Україна робить успіхи в ліквідації „прокурорських дахів”. Коментар
Хіллара Тедера щодо звільнення членів прокурорської угрупування „Лисі
птахи”, яка чинила тиск на співробітників Arricano: Президент України вже
зробив помітні кроки по ліквідації такого явища, як „прокурорський дах”.
Нинішній генеральний прокурор Шокін – людина „старої школи” і хоче
створити чесну структуру.
Тедер: ничто не связывает людей так крепко, как совместные
преступления = [Тедер: ніщо не пов’язує людей так міцно, як спільні
злочини] // Деловые ведомости (http://dv.ee/mnenija/2015/06/17/teder-nichto-nesvjazyvaet-ljudej-tak-krepko-kak-sovmestnye-prestuplenija). – Таллинн, 2015. –
17.06.
***
Український уряд анонсував радикальну реформу Державної фіскальної
служби, до складу якої входять податкові та митні органи. Головним
нововведенням стане експеримент із залучення іноземних компаній до
оперативного управління митницею. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк вважає,
що тільки це допоможе позбавити систему корупції.
Ивженко, Татьяна Управлять украинской таможней зовут англичан
: Арсений Яценюк планирует невиданную в СНГ реформу = [Управляти
українською митницею звуть англійців. Арсеній Яценюк планує небачену в
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СНД реформу] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201506-26/1_ukraina.html). – М., 2015. – 26.06.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
У пропозиціях, спрямованих на подолання глухого кута з
реструктуризацію боргу, Україна запропонувала випускати цінні папери,
пов’язані з майбутнім зростанням в обмін на облігації приватних кредиторів.
Київ підтвердив, що буде продовжувати обслуговувати свій борг, у тому числі
роблячи $ 75 млн виплату за купонами облігацій на $ 3 млрд, що належать
Росії. Ринки очікували, що уряд України може накласти мораторій на ці
виплати. Але люди, знайомі з переговорами, попередили, що Київ готовий
призупинити обслуговування боргу, якщо угода реструктуризації не буде
досягнута протягом декількох тижнів. Міжнародний валютний фонд ухвалив
провести незвичайну тристоронню зустріч з Україною і представниками
приватних кредиторів у Вашингтоні, щоб обговорити „технічні питання” з
метою подолання непорозумінь між двома сторонами. Україна, борючись з
конфліктом у східній частині країни і руйнуванням економіки, потребує
реструктуризації, щоб скоротити свої витрати на обслуговування боргу на $15.3
млрд. протягом чотирьох років і зменшити відношення боргу до валового
внутрішнього продукту до стійкого рівня.
Buckley, Neil Kiev offers growth-linked bonds to end impasse with creditors
= [Київ пропонує облігації росту, аби вийти з тупика в перемовинах з
кредиторами] / N. Buckley, E. Moore, S. Donnan // Financial Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/244d882a-169d-11e5-b07f-00144feabdc0.html#ixzz3dm
Dj3xVZ). – London, 2015. – 19.06.
***
Перш ніж вводити мораторій на виплати, Україна дає своїм кредиторам
кілька тижнів на те, щоб погодитися з висунутою пропозицією щодо
реструктуризації заборгованості в розмірі 19 млрд доларів”, – зазначила
інформаційна служба Bloomberg.
Украина предлагает частным кредиторам списать 40% долга =
[Україна пропонує приватним кредиторам списати 40% боргу] // Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/ukraina-predlagaet-chastnym-kreditoram-spisat-40dolga/). – Рига, 2015. – 22.06.
***
Валовий зовнішній борг України скоротився в першому кварталі на $ 340
млн. Але це тільки 0,27 відсотка від загальної заборгованості. НБУ заявив, що в
першому кварталі загальний борг склав 125,97 млрд доларів. (-0,27 %). Доля
державного боргу склала 27,4%, банки та інші фінансові інститути – винні
18,2 %, 46,7 % – борг бізнесу. У І кварталі борг збільшився до 110 % ВВП,
порівняно з 95 % в кінці року. Більше 75 відсотків українських боргів у
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доларах. Протягом 2014 року українська заборгованість скоротилася на 11
відсотків ( на 15,1 млрд дол.).
Trusewicz, Iwona Ukraina powoli spłaca długi = [Україна поволі погашає
борги] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita (http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/12105
15-Ukraina-powoli-splaca-dlugi.html). – Warsaw, 2015. – 23.06.
***
Києву не вистачає мільярда доларів для закупівлі газу майбутньою
зимою. І Євросоюз готує цей „опалювальний” кредит для України. Новий
кредит збільшить загальний борг України, який на сьогодні становить по 3 тис.
дол. на кожного жителя країни. Такі дані навів вчора Нацбанк України.
Соловьева, Ольга Европа не даст Украине замерзнуть : Киев надеется
на новый кредит от Евросоюза = [Європа не дасть Україні замерзнути. Київ
сподівається на новий кредит від Євросоюзу] / О. Соловьева // Независимая
газета (http://www.ng.ru/economics/2015-06-23/1_ukraina.html). – М., 2015. –
23.06.
***
Financial Times і Bloomberg повідомили, що МВФ має намір
класифікувати дворічні єврооблігації України на $ 3 млрд, продані в грудні
2013 року російському національному фонду добробуту як „офіційні”, а не
комерційні. Це рішення, якщо воно підтвердиться, буде безпосередньо
впливати не тільки на реалізацію $40 млрд програми порятунку України МВФ,
прийняту в березні 2015 році, а також на вплив Росії на Київ в той час, коли
російські сепаратисти ведуть боротьбу з українською армією на сході країни.
Україна буде ослаблена рішенням МВФ, оскільки це змусить її обслуговувати і
погашати російський борг, тому що МВФ не має права виділяти кошти в
країни, що мають офіційну заборгованість перед іншими урядами країн-членів
МВФ. Bloomberg заявив, що приватні західні власники облігацій України
змушені будуть взяти на себе ще більший тягар, що робить більш важким для
України досягнення угоди по скороченню своїх приватних суверенних
боргових зобов’язань. Між тим, уряд Росії більше не буде взмозі викликати
суверенний дефолт, а погашення боргу зменшить фінансову і політичну
залежність України від Росії. Відповідно, переговорна позиція МВФ щодо
українського уряду і вплив Заходу на Україну зміцнюватиметься. З цих причин,
рішення класифікувати російські єврооблігації в якості „офіційного” боргу, як
це не парадоксально, усуне принаймні один фінансовий важіль стратегічного
впливу Росії на Україну, вважає автор.
Swain, Adam,ад’юнкт-професор економічної географії в Школі
географії при Університеті Ноттінгема By calling its Russian eurobond
official debt, the IMF is reducing Kiev’s dependence on Moscow = [Називаючи
російські єврооблігації офіційним боргом, МВФ знижує залежність Києва
від Москви] / Ad. Swain // Financial Times (http://blogs.ft.com/beyondbrics/2015/06/24/by-calling-its-russian-eurobond-official-debt-the-imf-is-reducingkievs-dependence-on-moscow/). – London, 2015. – 24.06.
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***
Україна не взмозі і далі обслуговувати накопичені за останні три роки
борги. Про це, як пише NEWSru, попередив на зустрічі з представниками
Американської торгової палати та Європейської бізнес-асоціації прем’єрміністр України Арсеній Яценюк.
Прогноз Goldman Sachs: Украина объявит дефолт в июле = [Прогноз
Goldman Sachs: Україна оголосить дефолт в липні] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3235817/prognoz-goldman-sachs-ukraina-objavit-defolt-vijule). – Таллинн, 2015. – 25.06.
ЕКОНОМІКА
Росія, Україна і Білорусія увійшли до топ-10 найбільш повільно
зростаючих економік світу. Про це повідомляє портал Business Insider з
посиланням на дані Світового банку та Світової книги фактів ЦРУ. Лідером
„антирейтингу” стала Україна. Згідно з прогнозами Світового банку і ЦРУ, в
2015 році ВВП України впаде на 7,5%, в 2016 році повернеться до зростання на
рівні 2%. Ключові причини падіння української економіки – це конфлікт на
Донбасі, корупція і недостатність реформ.
Россия, Украина и Белоруссия вошли в топ-10 самых медленно
растущих экономик мира = [Росія, Україна і Білорусія увійшли до топ-10
найбільш повільно зростаючих економік світу] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3228685/rossija-ukraina-i-belorussija-voshli-v-top-10samyh-medlenno-rastuwih-jekonomik-mira). – Таллинн, 2015. – 17.06.
***
Бідність України „суперечить законам природи”. Про це заявив в
інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche колишній президент Грузії,
губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі, передає „Лента.ру”.
Саакашвілі нагадав, що зараз Україна – найбідніша країна в Європі.
„Грунтуючись на ВВП, Україна бідніша, ніж Молдавія, яка раніше була
найбіднішою, бідніше Вірменії, біднішими Албанії, бідніше Косово. І це
катастрофа, тому що, якщо порівняти ресурси України з ресурсами інших країн,
це суперечить усім законам природи”, – наводить слова одеського губернатора
ІноТВ.
Саакашвили удивила бедность Украины = [Саакашвілі здивувала
бідність України] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3232969/saakashviliudivila-bednost-ukrainy). – Таллинн, 2015. – 22.06.
ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Росія зацікавлена в припиненні транзиту газу через Україну і намагається
побудувати альтернативний маршрут поставок в Європу – спочатку це був
проект „Південний потік”, кінцевим пунктом якого повинна була стати Австрія,
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але він був зупинений через розбіжності з ЄС. Зараз російський концерн будує
„Турецький потік”, щоб транспортувати по ньому газ до хаба на турецькогрецькому кордоні. Втім, ніяких зобов’язуючих контрактів за цими проектами
так і не підписані. Тим часом Туреччина явно не поспішає підписувати з Росією
які-небудь угоди.
Терехова, Алина Европа нашла альтернативу украинскому транзиту :
На тяжелых переговорах с Турцией „Газпром” будет чувствовать себя
увереннее = [Європа знайшла альтернативу українському транзиту. На
важких переговорах з Туреччиною „Газпром” буде почувати себе
впевненіше]
/
А. Терехова
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-06-17/1_transit.html). – М., 2015. – 17.06.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
На території Донбасу з початку року безвісти пропали 1592 людини. Такі
дані наводить Донецьке агентство новин з посиланням на результати перевірок
обласної прокуратури. „У поточному році кількість зниклих безвісти осіб в
області продовжує істотно збільшуватися”, – йдеться в документі. Зокрема,
найбільше число зниклих людей зареєстровано в містах Артемівськ, Маріуполь,
Селидове, Слов’янськ, Краматорськ, Дзержинськ і в Мар’їнському районі
Донецької області.
На Донбассе с начала года пропали полторы тысячи человек = [На
Донбасі з початку року пропали півтори тисячі осіб] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/na-donbasse-s-nachala-goda-propali-poltory-tysyachichelovek/). – Рига, 2015. – 17.06.
РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
У внутрішніх правоохоронних органах, що воювали разом з ВСУ, були
заарештовані командир та шість бійців за звинуваченням у викраденні,
тортурах, зґвалтуванні та вбивстві мирних жителів в східних регіонах. Такий
крок проти батальйону Торнадо вважається спробою влади придушити більш
незалежні українські військові організації.
Tucker, Maxim Ukraine militia accused of murder = [Українських
міліціонерів звинувачують у вбивстві] / M. Tucker // The Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4476209.ece). – London,
2015. – 22.06.
СУСПІЛЬСТВО
Понад половини жителів України вважають встановлення миру на
Донбасі основним пріоритетом держави зараз. Про це свідчать дані
соціологічного дослідження, яке з 12 травня по 5 червня проводив Київський
міжнародний інститут соціології. З трохи більше 2 тис. опитаних 52,9 відс.
заявили, що нині найважливішим завданням керівництва країни є припинення
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збройного конфлікту на сході України. Ще 17,3 відс. бачать головним
пріоритетом держави проведення реальної боротьби з корупцією, а 8,1 відс. –
забезпечення надійної обороноздатності країни.
Свыше 50 проц. жителей Украины назвали установление мира в
Донбассе главным приоритетом государства = [Понад 50 відс. жителів
України назвали встановлення миру на Донбасі головним пріоритетом
держави] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0619/c315198908828.html). – Пекин, 2015. – 19.06.
РЕЛІГІЯ
На 14 вересня ц.р. в українській столиці запланований об’єднавчий
Собор, на якому будуть обговорені умови злиття двох діючих в країні вже не
перше десятиліття, але досі не визнаних іншими православними Церквами світу
релігійних організацій, – Української автокефальної православної церкви
(УАПЦ) та Української православної церкви Київського Патріахату (УПЦ КП).
Про це 9 червня на прес-конференції за підсумками засідання погоджувальної
комісії двох Церков заявив голова Інформаційного відділу УПЦ КП єпископ
Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря). По суті, мова йде про поглинання
Київським патріархатом, що мали на 1 січня ц.р. 4725 зареєстрованих
релігійних організацій, менш великої УАПЦ, статистика якої на ту ж дату –
1225 релігійних організацій.
Мальцев, Владислав Киевский патриархат-2: перезагрузка : Власти
Незалежной форсируют создание „независимой украинской Церкви” =
[Київський патріархат-2: перезавантаження. Влада Незалежної форсують
створення „незалежної української Церкви”] / В. Мальцев // Независимая
газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2015-06-17/1_kiev.html). – М., 2015. – 17.06.
***
За даними Української православної церкви Московського патріархату,
розкольниками захоплено 23 храми. Нерідко захоплення власності УПЦ
відбувається за згодою влади, йдеться в підсумковому документі Синоду, який
відбувся у Києві. Загарбниками канонічних православних храмів в Україні
найчастіше виступають представники Київського патріархату, розкольницьких
структур, греко-католики – уніати, чиї громади в основному знаходяться на
заході країни.
Новоселова, Елена Раскольники захватили 23 храма на Украине /
Е. Новоселова // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/06/24/zahvatanons.html). – М., 2015. – 24.06.
ТУРИЗМ
Одеські курорти замінять Крим: естонські інвестори планують зробити
Одесу туристичним центром України, і незважаючи на ситуацію та нелегку
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обстановку в країні, естонський бізнесмен Марсель Віхманн вкладає гроші в
розвиток туризму.
Поверина, Елена Одесские курорты заменят Крым: эстонские
инвесторы помогут = [Одеські курорти замінять Крим: естонські
інвестори
допоможуть]
/
Е. Поверина
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3229057/odesskie-kurorty-zamenjat-krym-jestonskieinvestory-pomogut). – Таллинн, 2015. – 17.06.
ІМІДЖ КРАЇНИ
Організатори найбільшого в Центральній і Східній Європі безпекового
форуму GLOBSEC спішно змінюють порядок денний, бо всіх підвів
український президент Петро Порошенко, який був одним з головних
доповідачів на саміті в Братиславі. Політик в останній момент скасував свій
візит, не повідомивши організаторів.
Порошенко сорвал выступление в Европе = [Порошенко зірвав виступ
в Європі] // Вести сегодня(http://www.ves.lv/poroshenko-sorval-vystuplenie-vevrope/). – Рига, 2015. – 22.06.
***
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
На схід України відправиться нова місія з розслідування обставин
катастрофи малайзійського Боїнга. Про це на своєму офіційному сайті
повідомляє Служба безпеки. До складу місії увійшли експерти Національної
поліції Нідерландів та СБУ. Сприяти їхній роботі будуть представники ОБСЄ.
Передбачається, що розслідування, основною метою якого є збір доказів для
підтвердження або спростування існуючих теорій щодо причин авіакатастрофи,
займе не більше двох тижнів. Тим часом ніякої додаткової інформації, що
стосується ходу і результатів розслідування, оприлюднено не буде. В СБУ
також нагадали, що кілька тижнів тому на сході України завершилася операція
з пошуку уламків малайзійського літака, останків жертв аварії і їх особистих
речей.
На восток Украины отправится новая миссия по расследованию
причин крушения малайзийского „Боинга” – СБУ = [На схід України
відправиться нова місія з розслідування причин катастрофи малайзійського
„Боїнга” – СБУ] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0617/
c31519-8907841.html). – Пекин, 2015. – 17.06.
ІНФОРМАЦІЯ
Прокуратура Києва затвердила та направила до суду обвинувальний акт
стосовно двох жителів української столиці, які через соціальні мережі
закликали до створення „Київської народної республіки”.
Готовится суд над инициаторами создания „Киевской народной
республики” = [Готується суд над ініціаторами створення „Київської
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народної
республіки”]
/
BNS/Интерфакс
//
День
за
(http://rus.postimees.ee/3233331/gotovitsja-sud-nad-iniciatorami-sozdanijakievskoj-narodnoj-respubliki). – Таллинн, 2015. – 22.06.

днем

***
Литва не приймала рішень про постачання зброї Україні, стверджує
литовський прем’єр-міністр Альгірдас Буткявічюс. „Це питання має
розглядатися на засіданні Держради з оборони. Доки я не чув про те, щоб
найближчим часом організувалося таке засідання. Оскільки ніхто з керівництва
не може прийняти такого рішення без засідання ради”, – сказав у неділю
прем’єр, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що посол Литви в Україні
Маріюс Януконіс заявив про плани Вільнюса постачати зброю Києву.
Премьер Литвы назвал преждевременными разговоры о поставках
оружия Украине = [Прем’єр Литви назвав передчасними розмови про
постачання
зброї
Україною]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3233089/premer-litvy-nazval-prezhdevremennymirazgovory-o-postavkah-oruzhija-ukraine). – Таллинн, 2015. – 22.06.
***
Одеська громадськість ось вже місяць як розбурхана призначенням експрезидента Грузії губернатором області. Михайло Саакашвілі – фігура у всіх
сенсах колоритна. Він літає по Одеській області на вертольоті, але може
раптово пересісти на звичайну маршрутку, дозволяючи народу поспілкуватися
з владою, в тому числі і російською мовою. У Грузії проти колишнього
президента порушено відразу кілька кримінальних справ, а в Одесі він сам
закликає підлеглих до закону: звільняє глав районних адміністрацій і обіцяє за
лічені тижні покінчити з корупцією.
Поверина, Елена Одессит Саакашвили – хит летнего сезона =
[Одесит Саакашвілі – хіт літнього сезону] / Е. Поверина // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3234941/odessit-saakashvili-hit-letnego-sezona). –
Таллинн, 2015. – 25.06.
ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В РОСІЇ
На думку директора Міжнародного інституту політичної експертизи
Євгена Мінченка, тільки переговори експертів у робочих підгрупах можуть
дати поштовх у врегулюванні конфлікту в Україні. „Переговори експертів в
рамках контактної групи необхідні для того, щоб стало зрозуміло, як
реалізовувати „на землі” всі пункти Мінських угод, – вважає Мінченко. –
Експерти пропонують варіанти виконання „дорожньої карти” з врегулювання
конфлікту, а після цього вже даний план розглядається на вищому або
високому рівні”.
Байкова, Татьяна Главы МИДов обсудят конфликт на Донбассе в
„нормандском
формате”
/
Т. Байкова
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/587847#ixzz3dhcmMztc). – М., 2015. – 17.06.
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ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В ІНШИХ КРАЇНАХ
На Петербурзькому економічному форумі прем’єр-міністр Греції Алексіс
Ципрас висловив припущення, що криза в Україні відкрила нову рану в серці
Європи. Зокрема, він сказав: „Це погана ознака для міжнародних відносин.
Замість процвітання та взаємодії в регіоні почалися процеси, які ведуть до
війни, мілітаризації, санкцій. Це порочне коло повинно бути розірвано
якнайскоріше”.
Созаев-Гурьев, Егор Мы не претендуем на гегемонию, мы хотим
равноправия / Е. Созаев-Гурьев // Известия (http://izvestia.ru/news/587960#ixzz
3dhaYcNHu). – М., 2015. – 21.06.
ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
На думку публіциста Єгора Холмогорова, „Захарченко уміє розмовляти з
людьми і має дуже високу репутацію. Якби не він, події в республіці давно б
пішли в рознос. Але навіть його відповіді звучать не надто переконливо:
„Наступати не можемо, поки не навчена набрана в лютому армія ДН Р. Усіх,
хто в зоні обстрілів, – переселимо. Але ні в яку Україну ми не повернемося –
між нами кров”.
Холмогоров, Егор Бунт „живого щита” / Е. Холмогоров // Известия
(http://izvestia.ru/news/587833#ixzz3dhebhvzG). – М., 2015. – 17.06.
РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Його називають „російський військовий Діснейленд”, пише Ніл
Макфаркьюхар, маючи на увазі парк „Патріот” у підмосковній Кубинці, де
відкрився міжнародний військово-технічний форум. Росія відчуває себе на
самоті і в облозі, і це почуття надихає на реорганізацію збройних сил.
„Російська армія повертається до нормальної бойової діяльності та навчання, –
сказав Ігор Коротченко, головний редактор журналу „Національна оборона”. –
Ми робимо рівно те, що роблять наші західні партнери”. Він відкинув ідею, що
Росія планує вторгнення в Україну або тим більше в Європу, але сказав, що
США використовують кризу для нарощування своєї присутності і впливу. З
точки зору Заходу, Росія зруйнувала європейський світопорядок, зайнявши
Крим і дестабілізуючи ситуацію в Україні.
MacFarquhar, Neil As Vladimir Putin Talks More Missiles and Might, Cost
Tells Another Story = [У той час як Путін заявляє про збільшення кількості
ракет і нарощування потужності, витрати говорять про інше] /
N. MacFarquhar
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/06/17/world/europe/putin-40-new-missiles-russiannuclear-arsenal.html?_r=1). – New York, 2015. – 16.06.
***
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Президента Росії Володимира Путіна засмутило, що український лідер
Петро Порошенко назвав 3 мільярди доларів у вигляді викупу облігацій за
низькою процентною ставкою „хабарем Януковичу”. Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів зі своїм фінським колегою Саулі
Нііністѐ. Путін також прокоментував наміри США розмістити в Східній Європі
озброєння, пообіцявши націлити „ударні сили” на загрозливі Росії території,
передає NEWSru.
Путин опечален заявлениями Порошенко о „взятке Януковичу” =
[Путін засмучений заявами Порошенко про „хабарі Януковичу”] // День за
днем (http://rus.postimees.ee/3227821/putin-opechalen-zajavlenijami-poroshenkoo-vzjatke-janukovichu). – Таллинн, 2015. – 17.06.
***
США зацікавлені у припиненні існування Росії як держави, вважає
секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. За словами Патрушева,
Вашингтон під надуманим приводом „агресії Росії на Україну” обмежив
взаємодію з Москвою і заявляє про зацікавленість „у забезпеченні суверенітету
і територіальної цілісності України”. „Але Україна їх абсолютно не цікавить. Їх
цікавить Росія”, – вважає секретар Радбезу.
Райбман, Наталья Патрушев: Украина США не интересует, их
интересует Россия : США очень хотели бы, чтобы России не было вообще
– как страны, и зарятся на российские богатства, считает секретарь
Совбеза = [Патрушев: Україна США не цікавить, їх цікавить Росія. США
дуже хотіли б, щоб Росії не було взагалі – як країни, і зазіхають на російські
багатства, вважає секретар Радбезу] / Н. Райбман, Л. Климентьева //
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/06/22/597320patrushev-ukraina-ssha-ne-interesuet-ih-interesuet-rossiya). – М., 2016. – 22.06.
НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Колишній помічник міністра оборони України, генерал-майор Олександр
Коломієць перейшов на бік самопроголошеної Донецької народної республіки.
Про це він сам оголосив на прес-конференції в Донецькому агентстві новин.
Генерал-майор Украины перешел на сторону ДНР = [Генерал-майор
Україні перейшов на бік ДНР] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ekspomoshhnik-ministra-oborony-ukrainy-pereshel-na-storonu-dnr/). – Рига, 2016. –
22.06.
***
Глава Луганської народної республіки Ігор Плотницький, виступаючи
перед журналістами, прокоментував хід виконання Мінських угод і підсумки
зустрічі контактної групи по Донбасу, яка пройшла в Мінську. Визнавши факт
того, що „мінські переговори йдуть важко, але просуваються”, Плотницький
дав зрозуміти, що Київ не виконує свої домовленості.
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Васильев, Андрей Глава ЛНР: Киев делает все, чтобы не выполнять
Минские
соглашения
/
А. Васильев
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/06/24/minsk-site.html). – М., 2015. – 24.06.
КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Колишній віце-прем’єр України і екс-глава нацбанку Сергій Арбузов –
про те, що київська влада не договорює, розповідаючи про деіндустріалізацію.
Зокрема він зазначив, що зараз йде друга хвиля деіндустріалізації, яка
відрізняється від першої тим, що була створена вручну. Падіння рівня
промислового виробництва в січні-квітні 2015 склало 21,5%. Пов’язане воно,
насамперед, зі свідомою втратою російського ринку. За 4 місяці цього року
Україна скоротила торгівлю з Росією на 60%.
Арбузов, Сергій Чтобы продавать бананы, реформы не нужны /
С. Арбузов // Известия (http://izvestia.ru/news/587984#ixzz3dhZPShkN). – М.,
2015. – 21.06.
***
Політолог Павло Святенков – про те, хто лякає сусідів Росії втратою
суверенітету і залежністю від Москви. Зокрема, він пише: „Володимир Путін
використовував зустріч з фінським керівником для того, щоб зробити ряд заяв
на адресу Заходу. Російський президент підкреслив, що нинішня київська влада
повинна внести поправки в Конституцію України і надати Донецьку і
Луганську „автономні права”, амністувати учасників громадянського
конфлікту, ввести в дію закон про особливий статус Донбасу, прийняти новий
закон про місцеве самоврядування і провести вибори відповідно до них, а також
скасувати блокаду Донбасу”.
Святенков, Павел Финляндизация России / П. Святенков // Известия
(http://izvestia.ru/news/587894#ixzz3dhbvI21a). – М., 2015. – 21.06.
***
Заступник голови депутатської фракції „Народний фронт”, командир
полку спецпризначення „Дніпро-1” Юрій Береза запропонував увести смертну
кару як міру покарання за зраду батьківщині на період військових дій.
Відповідний законопроект депутат з іншими членами фракції готується внести
на розгляд у Верховну Раду найближчим часом. МЗС Росії рекомендувало Раді
Європи придивитися до законопроекту України про застосування смертної кари
за зраду батьківщині.
Байкова, Татьяна „Смертная казнь на Украине противоречит
Европейской
конвенции”
/
Т. Байкова
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/588051). – М., 2015. – 23.06.
***
Політик і письменник Едуард Лимонов – про те, як Росії слід відповісти
на арешти майна за кордоном і провокації в Донбасі. Зокрема, він вважає, що
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Росія хотіла б вирішити проблему Донбасу, і якнайшвидше. Однак Мінські
угоди не дотримуються здебільшого не повсталим Донбасом, а Україною, і тут
Росія нічого не може зробити, хоча відповідальність за виконання Мінських
угод Захід знову і знову покладає на Росію.
Лимонов, Эдуард Два вызова / Э. Лимонов // Известия
(http://izvestia.ru/news/588088). – М., 2015. – 24.06.
***
В Україні стартувала шоста і, за планом, заключна хвиля часткової
мобілізації до Збройних сил. Повістки тепер отримують навіть ті чоловіки, які
раніше не служили в армії. Як заявляють в Генштабі України, торкнеться вона
приблизно 50 тисяч осіб. Хоча цього разу, пам’ятаючи про негативний досвід
минулих мобілізацій, виконаних, як наприклад, у Харкові, всього на 23
відсотки, повністю плани за призовом у військовому відомстві України вже
побоюються оприлюднити. Але загальна чисельність українців, які повинні
пройти через всі хвилі мобілізації, була озвучена неодноразово президентом
Петром Порошенком – 250 тисяч чоловік.
Лихоманов, Петр Артистов балета загонят в окопы / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/06/23/balet.html). – М., 2015. – 24.06.
***
Уряд України вніс зміни до положення про військово-транспортні
обов’язки, згідно з якими автотранспорт підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності буде безкоштовно залучатися для потреб армії.
Почали з машин столичних підприємств. А закінчать особистим
автотранспортом. Це прописано в прийнятому Радою законі про залучення для
потреб Збройних сил України під час мобілізації транспорту не тільки
юридичних, а й фізичних осіб. Немає сумнівів, що кияни вже активно думають,
куди б їм заховати свої кровні заощадження на колесах.
Рильский, Владислав Армия Украины начала массово отбирать
машины
в
Киеве
/
В. Рильский
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/06/24/auto-site.html). – М., 2015. – 24.06.
***
Політолог Павло Святенков – про те, що боротьба за реалізацію Мінських
угод і статус Донецька і Луганська тільки починається. Схоже, ключовою стає
проблема місцевих виборів у Донецьку та Луганську, а також децентралізації в
Україні. Причому сторони розуміють її по-різному. Українська влада
формально виступає за підтримку місцевих виборів. Порошенко окремо
виступив проти федералізації України, зазначивши, що ніяка федералізація
дозволена не буде.
Святенков, Павел Ловушка для ополченцев / П. Святенков // Известия
(http://izvestia.ru/news/588100). – М., 2015. – 24.06.
***
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Письменник Платон Беседін – про те, що Вірменія обов’язково повинна
врахувати український досвід майданів перш, ніж прагнути до зміни порядків в
країні.
Беседин, Платон Письмо с евромайдана в Ереван / П. Беседин //
Известия (http://izvestia.ru/news/588129). – М., 2015. – 26.06.
***
Політолог Олексій Попов вважає, що в проекті змін Конституції України
щодо децентралізації немає нічого про особливості будь-яких регіонів України,
в тому числі і „окремих районів Донецької та Луганської областей”. Крім того,
з представниками непідконтрольних Києву територій він не узгоджувався.
Якщо конституційні поправки щодо децентралізації будуть прийняті до кінця,
то лише в запропонованому вигляді. Адже процедура змін Конституції вимагає
два голосування на чергових сесіях Верховної Ради за абсолютно ідентичний
текст. Тільки в першому випадку необхідно 226 голосів, у другому – 300. Тобто
на третій сесії, яка розпочнеться у вересні і закінчиться в січні 2016 року,
змінити текст, прийнятий у липні, буде неможливо.
Попов, Алексей Венецианский крест на Минских соглашениях /
А. Попов // Известия (http://izvestia.ru/news/588134). – М., 2015. – 26.06.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росії доведеться скасувати
знижку на газ, що надається Україні. За словами Путіна, в нинішніх
економічних умовах вартість російського газу для України повинна бути такою
ж, як і для сусідніх країн, наприклад, для Польщі, передає Бі-бі-сі.
Россия предупредила об отмене скидки на газ для Украины = [Росія
попередила про скасування знижки на газ для України] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3234855/rossija-predupredila-ob-otmene-skidki-na-gazdlja-ukrainy). – Таллинн, 2015. – 25.06.
КРИМ
Михайло Саакашвілі, нещодавно призначений губернатором Одеської
області, пообіцяв повернути Крим під контроль України. „І це обов’язково
буде, цьому немає альтернативи”, – цитує екс-президента Грузії видання.
Саакашвили пообещал вернуть Крым Украине = [Саакашвілі пообіцяв
повернути Крим Україна] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/saakashvilipoobeshhal-vernut-krym-ukraine/). – Рига, 2015. – 16.06.
***
Минулого тижня в Криму, біля Севастополя, на мисі Фіолент, пройшов
фестиваль фантастики під романтичною назвою „Летючий фрегат”. Втім,
фантастичним його назвати можна лише умовно. Він охоплював набагато більш
широкі верстви культури. Від фехтування до книжкової справи, від поезії до
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питань продовження людського життя. В останні роки активно розвивається
новий тип контенту – річний, південний. На них семінарська робота
поєднується з коротким відпочинком.
Щербак-Жуков, Андрей Ничего плохого не случится : „Летучий
фрегат” принес в Севастополь детей, стихи и немного фантастики =
[Нічого поганого не станеться. „Летючий фрегат” приніс до Севастополя
дітей, вірші і трохи фантастики ] / А. Щербак-Жуков // Независимая
газета (http://www.ng.ru/ng_exlibris/2015-06-18/1_fregat.html). – М., 2015. –
18.06.
***
Трансферти з федеральної скарбниці становлять 80% бюджету Криму, що
можна порівняти тільки з Інгушетією (87%) і Чечнею (82%), а якщо
враховувати, що Криму залишався весь ПДВ в 2014 р, рівень дотаційності
наближається до 85%, підрахувала директор регіональної програми
Незалежного інституту соціальної політики Наталія Зубаревич. У Росії два
головних податки у федеральний бюджет – на видобуток корисних копалин
(ПВКК) і на додану вартість (ПДВ), торік Криму повністю залишили ПДВ,
пояснює вона. На 1 травня з Криму до федерального бюджету було
перераховано 3,4 млрд руб. податкових і неподаткових надходжень, повідомив
„Відомостям” мінфін Криму.
Сулейманов, Денар Крым стал одним из самых дорогих регионов для
федеральной казны : 80% бюджета нового округа наполняется Москвой =
[Крим став одним з найдорожчих регіонів для федеральної скарбниці. 80%
бюджету нового округу наповнюється Москвою] / Д. Сулейманов //
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/06/18/596848vsem-dorogoi-krim). – М., 2015. – 18.06.
***
Глави Мінекономіки та фінансів країн-членів Євросоюзу в п’ятницю, 19
червня, без обговорення продовжать санкції проти Криму, прийнявши
відповідне рішення Ради ЄС, повідомив РІА „Новости” європейський
дипломат.
Источник: ЕС без обсуждения продлит санкции против Крыма =
[Джерело: ЄС без обговорення продовжить санкції проти Криму] // День за
днем
(http://rus.postimees.ee/3230667/istochnik-es-bez-obsuzhdenija-prodlitsankcii-protiv-kryma). – Таллинн, 2015. – 19.06.
***
Володимир Путін звинуватив товариство із захисту прав споживачів
(ТЗПС) „Громадський контроль” в „обслуговуванні інтересів іноземних
держав”. Під час вчорашнього засідання ОП Путін піддав різкій критиці
пам’ятку юристів, які закликають росіян усвідомлювати ризики подорожі до
Криму і дотримуватися українського законодавства. У Громадській палаті (ОП)
юристів ТЗПС запідозрили у підриві конституційного ладу. В організації „НГ”
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пояснили, що пам’ятку про особливості візиту до Криму довелося опублікувати
після звернень росіян, яким після відвідування півострова не дозволяють
в’їхати в країни Шенгенської зони і Україну.
Горбачев, Алексей Проблемы „оккупированного Крыма” могут быть
невыдуманными : Поездки россиян на полуостров можно отследить через
сервисы продажи билетов и с помощью геолокации = [Проблеми
„окупованого Криму” можуть бути невигаданими. Поїздки росіян на
півострів можна відстежити через сервіси продажу квитків і за допомогою
геолокації] / А. Горбачев // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/201506-24/1_crimea.html). – М., 2015. – 24.06.
***
Колишній прем’єр Михайло Касьянов в інтерв’ю „Медузі” відмовив
жителям Криму в праві на самовизначення і пообіцяв повернути півострів
Україні в тому випадку, якщо він прийде до влади. Російський політолог
Владислав Іноземцев на сторінках українського журналу „Новий час”
припустив, що возз’єднання Криму з Росією може послужити причиною
розпаду країни.
Караулов, Игорь Иллюзия легитимности / И. Караулов // Известия
(http://izvestia.ru/news/588059). – М., 2015. – 24.06.
***
Співробітникам російських держвідомств, за інформацією „НГ”, стали
відмовляти у праві на в’їзд в США після відвідин Криму. Мешканці ж
півострова, однозначно сказали „НГ”, що в американському посольстві повинні
подавати заяви на виїзд тільки в Києві. Аналогічна заява прозвучала і від
дипмісії Євросоюзу. У відповіді посольства про можливі візові обмеження для
росіян, що відвідали Крим без повідомлення влади України, підкреслюється,
що півострів вважається „окупованою територією”: „Минулого року народ
України вибрав майбутнє, засноване на цінностях демократії, вільної торгівлі та
верховенства закону. У відповідь Росія використовуючи свою військову міць,
окупувала Крим – суверенну територію України – і організувала незаконний
так званий референдум в спробі виправдати свої дії. Ми закликаємо негайно
покласти край російській окупації Криму, який ми не вважаємо частиною Росії і
ніколи не визнаємо”.
Горбачев, Алексей Отдых в Крыму может привести к
неприятностям : После посещения полуострова граждане России, у
которых есть американская виза, имеют шанс ее лишиться = [Відпочинок
в Криму може призвести до неприємностей. Після відвідин півострова
громадяни Росії, у яких є американська віза, мають шанс її позбутися] /
А. Горбачев // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2015-0625/2_crimea.html). – М., 2015. – 25.06.
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