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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Ситуація в Донбасі залишається досить стабільною, заявив в Києві спікер
адміністрації президента України з питань спецоперації Андрій Лисенко. „За добу
зафіксовано 5 випадків порушення режиму припинення вогню з боку супротивника.
Важке озброєння не використовувалося”, – зазначив він.
Ситуация на востоке Украины остается стабильной – официальные источники
= [Ситуація на сході України залишається стабільною – офіційні джерела] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0906/c31519-8946043.html). – Пекин, 2015. –
06.09.

***
В даний час на сході України спостерігається найспокійніша ситуація з початку
військового конфлікту, повідомив міністр оборони України Степан Полторак. „У нас
зараз два-чотири обстріли в день. Це найменша кількість обстрілів за півтора року. Як
правило, це стрілецька зброя”, – заявив він журналістам напередодні розширеного
засідання уряду. У той же самий час С. Полторак підтвердив відомості про те, що 7
вересня на території Луганської області були вбиті двоє українських
військовослужбовців. Між тим, за словами глави Міноборони, вони стали жертвами
диверсійної вилазки антиурядових збройних формувань, а не обстрілів.
На востоке Украины наблюдается самая спокойная ситуация за все время
военного конфликта = [На сході України спостерігається найспокійніша ситуація за
весь
час
військового
конфлікту]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0909/c31519-8947616.html). – Пекин, 2015. – 09.09.

***
В Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ „нормандської
четвірки”. У ній взяли участь голова МЗС України Павло Клімкін, глава МЗС
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, глава МЗС Франції Лоран Фабіус і глава МЗС
Росії Сергій Лавров. Зустріч тривала три з половиною години. Дотримання режиму
припинення вогню, встановленого з початку вересня на сході України, дає надію на
подальший прогрес у подоланні кризи в регіоні, заявив, підбиваючи підсумки
переговорів, Штайнмайер.
Kiev y Moscú acuerdan nuevos pasos para apaciguar el este de Ucrania = [Київ та
Москва домовилися про нові кроки до врегулювання ситуації на Східній Україні] // El
Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/13/55f4b051268e3e1d658b4592.html). –
Madrid, 2015. – 13.09.

ВЕРХОВНА РАДА
Гостра парламентська дискусія була неминуча у зв’язку з необхідністю
проходження через парламент законопроекту, що передбачає можливість надання
особливого статусу окремим територіям Донецької та Луганської областей. У
результаті протиріччя обернулися силовим протистоянням біля Ради.
Попытка украинского руководства реализовать свои обязательства привела к
сильному обострению внутриполитической ситуации = [Спроба українського
керівництва реалізувати свої зобов’язання призвела до сильного загострення
4

внутрішньополітичної
ситуації]
//
Панорама
(http://www.panoramakz.com/index.php/world/abroad/item/38457). – Алматы, 2015. – 04.09.

ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Верховна рада за пропозицією уряду буде стверджувати позапланове
підвищення зарплат, пенсій та інших соціальних виплат. Надбавку отримають
близько 12 млн. українців. Влада за місяць до місцевих виборів прагне
продемонструвати громадянам перший позитивний результат реформ, що почалися.
Однак соцопитування свідчать, що українці вимагають і чекають зовсім іншого. На
їхню думку, до справжніх реформ, про які говорилося на майдані, Україна досі не
приступила.
Ивженко, Татьяна Каждый третий житель Украины – на грани нищеты =
[Кожен третій житель України – на межі бідності] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-09-15/6_ukraina.html). – М., 2015. – 15.09.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
У день голосування за новий розділ Конституції про децентралізацію влади
праворадикальні сили організували акцію протесту. Найбільш активно поводилася
партія „Свобода” Олега Тягнибока. Керівник Міжнародного інституту демократій
Сергій Таран зазначив, що розвиток ситуації залежить від влади: „Необхідно
покарати тих, хто організував і здійснив теракт, щоб інші запам’ятали, що
застосовувати бойову зброю поза зоною бойових дій не можна. Але тут принципово
важливо провести розслідування бездоганно, щоб його результати ні в кого не
викликали ніяких сумнівів. А що стосується політичної відповідальності, то партії, які
організували акції і не зуміли втримати ситуацію під контролем, звичайно ж, її
понесуть.
Ивженко, Татьяна Украина: Добровольческие батальоны объявили сбор по
тревоге = [Україна: Добровольчі батальйони оголосили збір по тривозі] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-09-08/1_ukraina.html). – М., 2015. – 08.09.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Президент України Петро Порошенко заявив, що є три варіанти повернення
Донбасу під контроль Києва. Про це, як повідомляє „Інтерфакс-Україна”, він розповів
в ефірі „5 каналу”.
Порошенко назвал варианты развития ситуации на Украине = [Порошенко назвав
варіанти розвитку ситуації в Україні] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/poroshenkonazval-varianty-razvitiya-situacii-na-ukraine/). – Рига, 2015. – 07.09.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
У Брюсселі пройдуть тристоронні консультації на міністерському рівні між
Росією, Україною і Євросоюзом. На них, без перебільшення, може вирішитися
майбутнє російсько-українського торгово-економічного співробітництва на багато
років вперед. Мова піде про те, як примирити споконвічне перебування України в
5

зоні вільної торгівлі СНД з її недавніми і поки ще замороженими зобов’язаннями з
торгово-економічної частини угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Зубков, Игорь Еще одна попытка / И. Зубков
(http://rg.ru/2015/09/07/vstrecha.html). – М., 2015. – 07.09.

//

Российская

газета

***
МВФ ухвалив програму кредитування України, де в якості однієї з умов є
вимога щодо врегулювання проблем із заборгованістю перед іншими зовнішніми
кредиторами країни. І саме в цьому сенсі рада директорів МВФ буде трактувати
статус боргу, який Росія надала Україні, – чи може Україна розраховувати на
продовження програми кредитування і одночасно наполягати на реструктуризації
цього кредиту, доводячи, що він – комерційний.
Зубков, Игорь Долг шантажом красен? / И. Зубков // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/09/08/dolg.html). – М., 2015. – 08.09.

***
Українська влада визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду
щодо військових злочинів, скоєних на території України з лютого 2014 року,
повідомляє Бі-бі-сі. Відповідну заяву до Гааги передав міністр закордонних справ
України Павло Клімкін. Відповідно до цієї заяви, відтепер Гаазький трибунал матиме
юрисдикцію при розгляді зазначених злочинів „незалежно від громадянства осіб, які
їх вчинили, навіть якщо вони є громадянами третіх держав”.
Киев признал юрисдикцию Международного суда = [Київ визнав юрисдикцію
Міжнародного суду] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3321507/kiev-priznal-jurisdikcijumezhdunarodnogo-suda). – Таллинн, 2015. – 08.09.

***
Лідери України, Німеччини, Франції та Росії мають намір зустрітися 2 жовтня в
Парижі. Відповідна домовленість була досягнута під час телефонної конференції між
Президентом Петром Порошенком, канцлером Німеччини Ангелою Меркель,
Президентом Франції Франсуа Олландом і Президентом Росії Володимиром Путіним.
Líderes francês, alemão, russo e ucraniano debatem situação na Ucrânia = [Лідери
Франції, Німеччини, Росії та України обговорили ситуацію на Україні] // Correio da
Manhã (http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/lideres_frances_alemao_russo_e_
ucraniano_debatem_situacao_na_ucrania.html). – Lisboa, 2015. – 09.09.

***
Україна вирішила зберегти мінімальний рівень участі в Співдружності
Незалежних Держав (СНД). Про це йдеться у відповіді МЗС України на запит
видання „Апостроф”.
Украина сохранит минимальный уровень участия в СНГ = [Україна збереже
мінімальний рівень участі в СНД] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukraina-soxranitminimalnyj-uroven-uchastiya-v-sng/). – Рига, 2015. – 09.09.

***
Українська та західна розвідки підтверджують, що російські війська і техніка
не покидають Схід України, заявив президент України Петро Порошенко під час
6

виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві. Глава
держави також закликав міжнародну спільноту обговорити розгортання спецоперації
на Донбасі для сприяння втіленню мінських домовленостей. Крім того, Порошенко
пообіцяв просувати ідею реформування міжнародних інституцій. Так, він планує
почати дискусію щодо права вето у Раді Безпеки ООН на сесії Генеральної Асамблеї
ООН, яка розпочнеться незабаром. Крім того, Порошенко наголосив, що висадка
російських військ у Сирії провокує зростання насильства на Близькому Сході.
Poroshenko says Ukraine truce holding despite Russia ’threat’ = [Порошенко каже, що
перемир’я в Україні намагаються стримувати, незважаючи на російську „загрозу”] //
Oman Observer (http://omanobserver.om/poroshenko-says-ukraine-truce-holding-despite-russiathreat/). – Muscat, 2015. – 11.09.

***
В Берліні глави МЗС Росії, Німеччини, Франції та України за дорученням
лідерів своїх країн обговорили дотримання Мінських угод в Донбасі. Господар
зустрічі Франк-Вальтер Штайнмаєр повідомив журналістам, що переговори
здебільшого будувалися навколо обговорення політичного процесу.
Паниев, Юрий В мире. „Нормандская четверка” вышла за границы Украины = [У
світі. „Нормандська четвірка” вийшла за межі України] / Ю. Паниев // Независимая
газета (http://www.ng.ru/week/2015-09-13/11_world.html). – М., 2015. – 13.09.

***
Президент США Обама більше року відмовляється зустрічатися з російським
президентом Путіним у двосторонньому форматі, а на телефонну розмову погодився
неохоче. Обама бойкотує кремлівського лідера за його втручання в справи України.
Але незабаром Обама і Путін одночасно опиняться в Нью-Йорку на тлі наростаючої
напруженості в Сирії.
Baker, Peter Obama Weighing Talks With Putin on Syrian Crisis = [Обама роздумує, чи
варто вести переговори з Путіним по сирійській кризі] / P. Baker, A. E. Kramer // The New
York Times (http://www.nytimes.com/2015/09/16/world/middleeast/white-house-split-on-openingtalks-with-putin.html?_r=2). – New York, 2015. – 15.09.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Оглядач німецької газети Die Welt Міхаель Штюрмер вважає, що справжньою
метою Росії є не Донбас, а столиця України, яка є, за словами Путіна, колискою
російської духовності.
Без Киева Россия не чувствует себя империей = [Без Києва Росія не відчуває себе
імперією] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/bez-kieva-rossiya-ne-chuvstvuet-sebyaimperiej/). – Рига, 2015. – 05.09.

***
Протягом місяця експерти від Росії, України і Євросоюзу підготують проект
угоди, яка має пом’якшити негативні наслідки для економіки Росії від вступу в силу в
повному обсязі договору про асоціацію України та ЄС. Такі підсумки чергових
тристоронніх переговорів Росії – України – ЄС у Брюсселі.
Зубков, Игорь Один к трем / И. Зубков
(http://rg.ru/2015/09/08/embargo.html). – М., 2015. – 08.09.

//

Российская

газета
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***
Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін
звинуватив прем’єр-міністр України Арсенія Яценюка у участі у 1994-1995 роках у
війні в Чечні на стороні місцевих антиросійських повстанців. Прес-секретар глави
українського уряду Ольга Лаппо визначила одкровення Бастрикіна як пропаганду.
Kazimierczuk, Agnieszka Rosja oskarżyła premiera Ukrainy o udział w wojnie w Czeczenii
= [Росія звинуватила прем’єр-міністра України в участі у війні в Чечні] / A. Kazimierczuk
// Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/artykul/1228596-Rosja-oskarzyla-premiera-Ukrainy-o-udzialw-wojnie-w-Czeczenii.html). – Warsaw, 2015. – 09.09.

***
У проекті української військової доктрини РФ названа головним
супротивником. У самій Україні це не викликало додаткового сплеску
„мілітаристських” настроїв. Проект просто закріпив на папері існуючі де-факто реалії,
а саме – військове протистояння України з Росією, очікування масштабного
військового зіткнення і прагнення до євроінтеграції, властиве значній частині
українського суспільства.
Гладыш, Юрий Украина определилась с главным врагом = [Україна визначилася з
головним
ворогом]
/
Ю. Гладыш
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/09/11/1439331.html). – С.Пб., 2015. – 11.09.

***
Спад напруженості на південному сході України може свідчити про те, що
сторони, включаючи Росію, готові до наступного етапу розвитку конфлікту.
Колишній президент України Леонід Кучма припустив, що конфлікт переходить у
стадію замороженого.
Аптекарь, Павел Хрупкое затишье на востоке Украины : России трудно
управлять сразу двумя конфликтами, в Донбассе и Сирии = [Крихке затишшя на сході
України. Росії важко керувати відразу двома конфліктами, в Донбасі та Сирії] /
П. Аптекарь // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/09/14/608527hrupkoe-zatishe-na-vostoke-ukraini). – М., 2015. – 14.09.

***
До заворушень біля Верховної Ради України 31 серпня причетна Росія. Про це
заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю, витяги з якого опублікувала
британська газета Independent.
Порошенко обвинил в беспорядках у Рады Россию = [Порошенко звинуватив у
заворушеннях у Ради Росію] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3326923/poroshenkoobvinil-v-besporjadkah-u-rady-rossiju). – Таллинн, 2015. – 14.09.

***
Верховний суд Чечні в Грозному почав процес над двома громадянами
України, можливими членами Української національної асамблеї-Української
національної самооборони (УНА-УНСО), Станіславом Клихом і Миколою Карпюком.
Слідчий комітет Росії звинуватив їх у тому, що в першій війні в Чечні, республіці, яка
є частиною РФ, в 1994-95 рр. в рядах дивізії Вікінг, під командуванням радикального
українського націоналіста Музичко (Сашка Білого), звинувачені воювали на боці
чеченських повстанців проти російських сил.
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Mikulska, Michalina Proces dwóch Ukraińców w Czeczenii = [Процес двох українців у
Чечні] / M. Mikulska // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/artykul/1230066-Proces-dwochUkraincow-w-Czeczenii.html). – Warsaw, 2015. – 15.09.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Китайська торговельна асоціація розпочала роботу в Україні, повідомила пресслужба українського уряду. „Відкриття Китайської торгової асоціації – це історична
подія у розвитку українсько-китайських відносин”, – заявив на урочистій церемонії
заступник прем’єр-міністра, міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Геннадій Зубко.
В Украине начала работу Китайская торговая ассоциация = [В Україні почала
роботу
Китайська
торговельна
асоціація]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0908/c31519-8946974.html). – Пекин, 2015. – 08.09.

***
Космічний гігант США купить ракети і ракетні пускові установки, вироблені
на двох заводах в Україні. Така домовленість була досягнута у Вашингтоні, передає
агентство УНІАН. За словами Любомира Сабадоша, голови Державного космічного
агентства України, однією з умов «Боїнгу» є відсутність співпраці з країнами,
охопленими санкціями США (тобто з Росією). В даний час американці купують
російські ракетні двигуни і хочуть їх замінити. Українське КБ Південне постачатиме
двигуни і ракетні пускові установки Зеніт і Antares.
Trusewicz, Iwona Boeing kupi ukraińskie silniki rakietowe = [Боїнг купить українські
ракетні двигуни ] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita (http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1228604Boeing-kupi-ukrainskie-silniki-rakietowe.html). – Warsaw, 2015. – 09.09.

***
Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва в ході щомісячної
зустрічі з провідними банкірами країни висловила надію на отримання третього
траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду в жовтні. Вона зазначила, що
завдяки цим коштам Україна зможе виконати мінімальні вимоги МВФ щодо
державних золотовалютних запасів, наростивши їх до 15 млрд. доларів, тобто до
суми, яка перекриває більше трьох місяців імпорту.
В октябре Украина может получить третий транш кредита от МВФ = [У
жовтні Україна може отримати третій транш кредиту від МВФ] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0910/c31519-8948193.html). – Пекин, 2015. – 10.09.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Уряд України має намір з 2018 року ввести єдиний податок на зарплату в
розмірі 20 відсотків. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Арсеній Яценюк,
передає телеканал „112 Україна”. За його словами, це допоможе вивести доходи
громадян з тіні.
Яценюк предложил ввести единый налог на зарплату = [Яценюк запропонував
ввести єдиний податок на зарплату] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/yacenyukpredlozhil-vvesti-edinyj-nalog-na-zarplatu/). – Рига, 2015. – 07.09.

***
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Відмова Києва повертати Росії борг у 3 млрд дол. cтає для Москви гострою
політичною та економічною проблемою. Російська влада вважала, що хитра форма
позики уряду Януковича через покупку облігацій на Ірландській біржі гарантує
повернення грошей у бюджет РФ. Однак ніяких гарантій насправді не існує. Російські
чиновники, схоже, розуміють, що витребувати в судах борги з України буде дуже не
просто.
Москва переоценила шансы на возврат украинского долга = [Москва переоцінила
шанси
на
повернення
українського
боргу]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/editorial/2015-09-09/2_red.html). – М., 2015. – 09.09.

***
Досягнуту угоду Києва з іноземними кредиторами про списання 20 % боргу і
відстрочення платежів може бути переглянуто. Як повідомляє Bloomberg, не всі
кредитори погодилися з умовами реструктуризації, які передбачають розподіл між
кредиторами компенсаційних паперів з більш пізніми термінами погашення.
Башкатова, Анастасия Списание украинских долгов оказалось под вопросом =
[Списання українських боргів опинилося під питанням] / А. Башкатова // Независимая
газета (http://www.ng.ru/economics/2015-09-11/4_dolgi.html). – М., 2015. – 11.09.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Глава Мінфіну України Наталія Яресько звернулася до G7 з проханням
профінансувати покупку російського газу, стверджує російське державне агентство
ТАСС з посиланням на анонімне джерело.
Украина просит у G7 денег на газ = [Україна просить у G7 грошей на газ] // Вести
сегодня (http://www.ves.lv/ukraina-prosit-u-g7-deneg-na-rossijskij-gaz/). – Рига, 2015. – 05.09.

***
Росія готова дати Україні знижку на газ в останні три місяці року. Однак ціна
буде на рівні тієї, яку платять сусідні країни. Приміром, Польща. Про це заявив
міністр енергетики Росії Олександр Новак. Міністр не став називати конкретні цифри,
припустивши лише, що ціна на паливо в четвертому кварталі буде нижче, ніж у
третьому.
Кривошапко, Юлия Деньги на вентиль / Ю. Кривошапко // Российская газета
(http://rg.ru/2015/09/04/gaz-site.html). – М., 2015. – 07.09.

***
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин
зазначив, що країна поки не може обходитися без російського газу в пікові зимові
навантаження, пише „Сегодня”. Передбачається, що це питання може бути
розглянуто у Відні 11 вересня на консультаціях по газу.
Украина все еще пытается спастись от замерзания = [Україна все ще
намагається
врятуватися
від
замерзання]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-09-07/100_obzor070915.html). – М., 2015. – 07.09.

***
Проект будівництва газопроводу „Північний потік-2”, підписаний між
російським „Газпромом” та західноєвропейськими енергетичними концернами,
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суперечить заявам ЄС про зниження енергозалежності від Росії, а також завдасть
значних збитків Україні та Словаччині. Як заявив прем’єр-міністр України, угода
щодо розширення „Північного потоку” суперечить заявленій стратегії переорієнтації
газового ринку ЄС, і, враховуючи, що угода позбавить Україну і її сусідню
Словаччину транзитних можливостей, він сподівається на блокування її
Єврокомісією.
Ucrânia critica acordo entre empresas europeias e Gazprom para construção de gasoduto
= [Україна критикує угоду між європейськими компаніями і Газпромом щодо
будівництва
газопроводу
]
//
Correio
da
Manhã
(http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/ucrania_critica_acordo_entre_empresas_euro
peias_e_gazprom_para_construcao_de_gasoduto.html). – Lisboa, 2015. – 10.09.

***
Київ поки офіційно не підтримав умови закупівель російського газу за рахунок
гарантій Євросоюзу, які погодили Москва і Брюссель. Повинні пройти україноросійсько-європейські газові переговори для остаточного затвердження нового
„зимового пакету”.
Соловьева, Ольга Европейцы нашли деньги для отопления Украины = [Європейці
знайшли гроші для опалення України] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-09-14/4_gas.html). – М., 2015. – 14.09.

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Дезінформація – це один з найбільш часто використовуваних термінів нашого
часу. Цей термін також використовується відносно найжахливішої ядерної
катастрофи в історії – Чорнобильської катастрофи, що сталася 26 квітня 1986 року.
Ніхто не знає напевно, скільки людей загинули або постраждали від радіації. Різні
міжнародні організації говорять про сотні тисяч. У 2005 році на Чорнобильському
форумі, який відбувся у Відні під егідою МАГАТЕ, прийшли до висновку, що тільки
4 000 смертей були пов’язані з вибухом. За оцінками ООН, наразі 20% населення, у
тому числі 500 тис. дітей, яких ганебно називають дітьми Чорнобиля, 20% орних
земель і 23% білоруських лісів залишаються враженими.
Barreno, Jorge Viaje al sarcófago de Chernóbil = [Подорож до Чорнобильського
саркофагу]
/
J. Barreno
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/ciencia/2015/09/14/55f58d1446163f0b488b4570.html). – Madrid, 2015. –
15.09.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Депутат Верховної ради Ігор Луценко заявив, що українська армія за
допомогою США і Великобританії реформується, щоб завдати удару по Донбасу та
Криму. Про це повідомляє „ПолітНавігатор”. „За кілька років українська армія має всі
можливості стати якісно більш боєздатною, ніж російська, навіть якщо буде
реорганізовуватися, озброюватися і навчатися нинішнім неспішним темпом. Це за
умови незмінності політичного курсу та технічної допомоги з боку США і
Великобританії. Ми будуємо не просто оборонну армію – ми повинні створювати
військо, призначене для стрімкого наступу проти російських військ. Перед нами
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стоїть завдання відвоювання території на Сході і в Криму, і для цих цілей ми вже
зараз створюємо військову машину, натреновану на атаку”, – цитує депутата видання.
Украинская армия атакует Крым при поддержке США = [Українська армія
атакує Крим за підтримки США] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukrainskaya-armiyaatakuet-krym-pri-podderzhke-ssha/). – Рига, 2015. – 14.09.

***
За останній рік чисельність української армії збільшилася в два рази – з 146 до
280 000 чоловік. Такі цифри назвав міністр оборони України Степан Полторак в ході
робочої поїздки в зону проведення антитерористичної операції.
Численность украинской армии за год выросла в два раза = [Чисельність
української армії за рік зросла в два рази] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/chislennostukrainskoj-armii-za-god-vyrosla-v-dva-raza/). – Рига, 2015. – 14.09.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Правоохоронні органи України з листопада почнуть набір кандидатів до нового
поліцейського спецназу Ковда, що створюється за аналогією з американським
спецпідрозділом SWAT. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу в
Харкові заявив, що американські інструктори прибудуть в Україну 30 вересня. Вони
будуть готувати тренерів, які, у свою чергу, згодом будуть займатися навчанням
нових спецназівців.
Американцы создадут новый украинский спецназ = [Американці створять новий
український спецназ] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/amerikancy-sozdadut-novyjukrainskij-specnaz/). – Рига, 2015. – 04.09.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Управлінням з координації
гуманітарних питань, Всесвітньою організацією охорони здоров’я і міністерством
охорони здоров’я України готується провести в країні вакцинацію 900000 дітей від
поліомієліту.
ООН вакцинирует миллион украинских детей = [ООН вакцинує мільйон
українських дітей] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/oon-vakciniruet-million-ukrainskixdetej/) – Рига, 2015. – 09.09.

СУСПІЛЬСТВО
Війна опору китайського народу японським загарбникам 1937-1945 років стала
однією з найтрагічніших сторінок в історії Китаю. Однак у цього конфлікту є й
українське обличчя, адже важливий внесок у розгром мілітаристів на
Тихоокеанському театрі військових дій внесла армія СРСР, в лавах якої служило
чимало українців. Один з них – Василь Устинович Петренко, який відсвяткував цього
року столітній ювілей, зараз живе в Миколаєві на півдні України. Він зізнається, що
часто згадує різні епізоди Другої світової війни і свою службу в Китаї, але не любить
про це говорити. „Війна – це дуже страшно, особливо, коли на твоїх очах гинуть
бойові товариші, а ти нічого не можеш з цим вдіяти”, – тихо пояснює він.
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Украинские участники Войны сопротивления японским захватчикам =
[Українські учасники Війни опору японським загарбникам] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0903/c31519-8945106.html). – Пекин, 2015. – 03.09.

***
Британський співак сер Елтон Джон, відкритий гей, повідомив про свій намір
обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним права представників ЛГБТспільноти. Він уже заявляв про це, реагуючи на прийняття в РФ закону про заборону
пропаганди гомосексуалізму серед дітей та підлітків. Британський співак Елтон Джон
виступив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, де підняв теми
толерантності та прав людини, у тому числі прокоментувавши ситуацію з правами
ЛГБТ-спільноти в Україні. У Києві він зустрівся з президентом України Петром
Порошенком, закликавши того надати підтримку ЛГБТ-спільнот.
Элтон Джон вновь заявил о намерении обсудить права геев с Путиным = [Елтон
Джон знову заявив про намір обговорити права геїв з Путіним] // Вечерний Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/324857_elton_djon_vnov_zaiavil_o_namerenii_obsydit_prava_geev_s_pyti
nym.html). – Бишкек, 2015. – 14.09.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
В місті Маарду пройшов 14-тий щорічний осінній ярмарок. Спочатку захід
називався „Сорочинський ярмарок”, головним був український колорит, атмосфера
українських творів Гоголя, проте в 2014 році організаторам довелося відмовитися від
назви, щоб не затьмарювати світлий осінній настрій асоціаціями з трагічними подіями
в Україні. За словами Андрія Заренкова, режисера-постановника Маардуского Центру
культури та інформації, українські події – не дуже добрий привід для свят і
фестивалів.
Праздник в Маарду: ярмарка, как свадьба = [Свято в Маарду: ярмарок, як весілля]
// День за днем (http://rus.postimees.ee/3326733/prazdnik-v-maardu-jarmarka-kak-svadba). –
Таллинн, 2015. – 13.09.

РЕЛІГІЯ
Виступаючи з проповіддю в московському Стрітенському монастирі, патріарх
Московський і всієї Русі Кирило заявив: „Сьогодні, коли до нас доносяться тривожні
вісті з братської України, ми не слабшаємо в наших молитвах, молячись про
український народ, як і про російській народ, про Білорусію, про народи Святої Русі,
щоб зберігав Господь усіх нас у світі, в любові, в однодумності ”.
Мельников, Андрей КАРТ-БЛАНШ. Молитва о единомыслии =
БЛАНШ. Молитва про однодумність] / А. Мельников // Независимая
(http://www.ng.ru/faith/2015-09-11/3_kartblansh.html). – М., 2015. – 11.09.

[КАРТ
газета

ІНФОРМАЦІЯ
На Яворівському полігоні, де проходять спільні військові навчання України та
США, було викрадено військове майно вартістю близько $ 215 000. Правоохоронцям
вдалося швидко затримати двох підозрюваних – ними виявилися жителі одного з
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місцевих сіл. Їм загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з
конфіскацією майна.
Полигон, где проходят учения Украины и США, обокрали = [Полигон, где
проходят учения Украины и США, обокрали] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/poligongde-proxodyat-ucheniya-ukrainy-i-ssha-obokrali/). – Рига, 2015. – 03.09.

***
Співробітники голландської пошукової місії знову відвідають Україну, де
відновлять збір особистих речей і уламків літака „Боїнг-777”. Про це повідомило
агентство „Укрінформ” з посиланням на надзвичайного і повноважного посла
Нідерландів на Україні Кейса Кломпенхауера. Кломпенхауер висловив припущення,
що візит експертів з Голландії доведеться зробити регулярним – раз на три місяці.
Голландские эксперты возобновят сбор обломков „Боинга” в Донбассе =
[Голландські експерти відновлять збір уламків „Боїнга” в Донбасі] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/gollandskie-eksperty-vozobnovyat-sbor-oblomkov-boinga-v-donbasse/). – Рига,
2015. – 07.09.

***
Міністр економічного розвитку України Айварас Абромавічус збереже
литовське громадянство, хоча законодавство передбачає його втрату. За словами
заступника міністра внутрішніх справ Литви Ельвінаса Янкявічюса, міністр
внутрішніх справ схвалив пропозицію департаменту міграції не застосовувати щодо
Абромавічуса процедури позбавлення громадянства. „Нинішнє правове регулювання
надає таке право”, – сказав він.
Литовскому министру Украины разрешили нарушить закон = [Литовському
міністру
України
дозволили
порушити
закон]
//
Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/litovskomu-ministru-ukrainy-razreshili-narushit-zakon/). – Рига, 2015. –
08.09.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Угода про відвід озброєнь калібром менше 100 мм. сприятиме довгостроковому
врегулюванню на Донбасі. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія
Захарова.
Россия рассчитывает на заключение соглашения об отводе вооружений в
Донбассе – МИД = [Росія розраховує на укладення угоди про відвід озброєнь на Донбасі –
МЗС] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0911/c31519-8948790.html). –
Пекин, 2015. – 11.09.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав теми виступу Володимира Путіна на
Генасамблеї ООН. За його словами, російський президент в ході виступу в НьюЙорку торкнеться питання „одержимості” Заходу санкціями, а також висловиться з
конфліктів в Сирії і в Україні.
Путин в Нью-Йорке затронет вопрос „одержимости” Запада санкциями =
[Путін в Нью-Йорку торкнеться питання „одержимості” Заходу санкціями] // День за
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днем (http://rus.postimees.ee/3326493/putin-v-nju-jorke-zatronet-vopros-oderzhimosti-zapadasankcijami). – Таллинн, 2015. – 13.09.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
„Одне із наймайстерніших у світі хакерських угруповань, пов’язане з урядом

РФ, звинувачується в зломі вразливих комерційних супутникових комунікацій з
допомогою потаємних приймальних станцій в Африці і на Близькому Сході з метою
замаскувати атаки на західні військові та урядові мережі”, – повідомляє редактор The
Financial Times (переклад Inopressa) з питань оборони і безпеки Сем Джонс.
Российскую группировку обвиняют во взломе спутников = [Російське угруповання
звинувачують
у
зломі
супутників]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/324757_rossiyskyu_gryppirovky_obviniaut_vo_vzlome_spytnikov.html). –
Бишкек, 2015. – 11.09.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Відсторонення від посади голови парламенту ДНР Андрія Пургіна вивело на
вулиці Донецька тільки близько сотні його прихильників. На думку деяких експертів,
його відставка ні на що не вплине, а інші вважають, що тепер почнеться активний
діалог з Україною.
Громова, Анна, Луганская область Донецк не заметил потери бойца = [Донецьк не
помітив
втрати
бійця]
/
А. Громова
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/09/07/1437633.html). – С.Пб., 2015. – 07.09.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Затриманих Службою безпеки України в районі селища Щастя під Луганськом
росіян Олександра Александрова і Євгенія Єрофєєва представники ДНР пропонували
обміняти на київських військових, затриманих в ДНР і звинувачених у військових
злочинах проти свого народу. Однак Київ заявив про неможливість обміну
ополченців на кого б то не було. При цьому військова прокуратура України висунула
нові звинувачення Ерофєєву і Александрову. За словами адвоката, створена нова
слідча група за новими статтями.
Байкова, Татьяна Киев отказался менять Ерофеева и Александрова на
украинских
военных
/
Т. Байкова
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/590916#ixzz3l8ImKq7T). – М., 2015. – 04.09.

***
У столиці України зникнуть найменші згадки про Москву. У прес-службі
міської адміністрації української столиці пояснили, що за результатами громадського
обговорення, члени комісії прийняли рішення змінити назви 16 вулиць, однієї площі і
одного моста. Зокрема, у рамках виконання закону про декомунізацію в Київській
міській державній адміністрації було прийнято рішення перейменувати Московську
площу та Московський міст.
Федякина, Анна В Киеве переименуют Московский мост и Московскую площадь /
А. Федякина // Российская газета (http://rg.ru/2015/09/07/kiev-site-anons.html). – М., 2015. –
07.09.
15

***
У результаті конфлікту на сході України загинули близько 8000 осіб – як
цивільних, так і військових, і близько 18 тис. отримали поранення. Про це повідомив
в Женеві верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль- Хусейн у зв’язку з
публікацією чергової, 11-ї доповіді, про становище в галузі прав і свобод в республіці,
передає ТАСС. На думку доповідачів, порушення прав людини відбуваються як в
ДНР і ЛНР, так на території, контрольованій українським урядом.
По данным ООН, около 8 тысяч человек были убиты в результате украинского
конфликта = [За даними ООН, близько 8000 чоловік були вбиті в результаті
українського конфлікту] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3320981/po-dannym-oonokolo-8-tysjach-chelovek-byli-ubity-v-rezultate-ukrainskogo-konflikta). –
Таллинн,
2015. –
08.09.

***
Голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі
впевнений, що державний апарат в Україні деморалізований, у зв’язку з чим може
відбутися зміна влади.
Саакашвили допустил смену власти на Украине из-за деморализации =
[Саакашвілі допустив зміну влади в Україні через деморалізацію] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3320371/saakashvili-dopustil-smenu-vlasti-na-ukraine-iz-zademoralizacii). – Таллинн, 2015. – 08.09.

***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк не брав участь у бойових діях проти
російських військ в Чечні в 1995 році, розповів Бі-бі-сі один з колишніх лідерів
чеченських сепаратистів Ахмед Закаєв.
Ахмед Закаев опроверг участие Яценюка в чеченской войне = [Ахмед Закаєв
спростував
участь
Яценюка
в
чеченській
війні]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3322587/ahmed-zakaev-oproverg-uchastie-jacenjuka-v-chechenskojvojne). – Таллинн, 2015. – 09.09.

***
Організація „Правий сектор” заявила про політичні репресії в Україні і може
виступити проти влади. Її лідер Дмитро Ярош закликав прихильників „приготуватися
до активних акцій громадянської непокори”. Безпосереднім приводом послужило
затримання в Одесі керівника місцевого осередку „Правого сектора” Сергія
Стерненко.
Ивженко, Татьяна „Правый сектор” угрожает Петру Порошенко = [„Правий
сектор” загрожує Петру Порошенку] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-09-11/1_ukraina.html). – М., 2015. – 11.09.

***
Глава Одеської облдержадміністрації (ОДА) Михайло Саакашвілі порівняв
Україну з акціонерним товариством, яке управляється не офіційними структурами, а
тіньовим урядом з олігархів. Про це він сказав в ході 12-ї щорічної зустрічі
Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві.
Саакашвили назвал Украину акционерным обществом = [Саакашвілі назвав
Україну
акціонерним
товариством]
//
День
за
днем
16

(http://rus.postimees.ee/3326109/saakashvili-nazval-ukrainu-akcionernym-obwestvom). –
Таллинн, 2015. – 12.09.

КРИМ
Депутат ради України Рефат Чубаров заявив, що зараз створюється робоча
група з питань Криму. Він підкреслив, що в конституції України повинен бути
вказаний статус Криму як національно-територіальної автономії. Питанням
визначення статусу Криму в конституції України займатиметься спеціальна робоча
група, повідомив депутат Ради, голова меджлісу кримських татар Рефат Чубаров у
Львові.
Конституционная комиссия определит статус Крыма = [Конституційна комісія
визначить статус Криму] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/konstitucionnaya-komissiyaopredelit-status-kryma/). – Рига, 2015. – 07.09.

***
Кримськотатарські громадські активісти повідомили владі Криму про намір
поїхати в Москву і організувати пікет під стінами посольства США. Про це ТАСС
повідомив віце-прем’єр уряду Криму Руслан Бальбек. „Сьогодні ряд громадських
діячів... кримських татар повідомили нас, що створюється оргкомітет з формування
групи кримських татар з пікетування посольства США в Москві, – сказав Бальбек. –
Люди хочуть довести до міжнародної громадськості, до основних „диригентів” всіх
конфліктів в світі про те, що сьогодні ні Мустафа Джемілєв, ні Рефат Чубаров не є ні
лідерами кримських татар, ні послами нації, якими вони представляються”. В уряді
Криму вважають, що дії кримських татар проти колишніх народних лідерів пов’язані
з антиросійською та антикримською діяльністю Джемілєва і Чубарова.
Крымские татары готовят пикет у посольства США в Москве = [Кримські
татари готують пікет біля посольства США в Москві] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3321355/krymskie-tatary-gotovjat-piket-u-posolstva-ssha-v-moskve). –
Таллинн, 2015. – 08.09.

***
У північно-західній частині Чорного моря і на навчальних полігонах у
Миколаївській та Одеській областях України розпочалася активна фаза українськоамериканських навчань Sea Breeze-2015. Звертає на себе увагу той факт, що,
відкриваючи навчання Sea Breeze-+2015, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк
пообіцяв учасникам маневрів швидке повернення на Кримський півострів. Яким
чином це планується зробити, і показує вміст маневрів. Як відомо, президент України
Петро Порошенко заявив, що буде робити все можливе, „щоб повернути і
анексований Крим, і окуповану територію Донбасу”. Таким чином, похід на Росію і
Донбас Порошенко таки припускає. Однак навряд чи в цьому будуть фігурувати
союзники з країн НАТО, що беруть участь у навчаннях Sea Breeze.
Мухин, Владимир На Sea Breeze-2015 сфантазировали гибридную войну = [На Sea
Breeze-2015 сфантазували гібридну війну] / В. Мухин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/armies/2015-09-09/1_seabreeze.html). – М., 2015. – 09.09.

***
На відміну від інших регіонів РФ, економічна криза в Севастополі розпочалася
на кілька місяців раніше і розвивалася в чотири етапи. Першою ластівкою був перехід
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міста в рублеву зону після відомих рішень російського керівництва про приєднання
півострова. Друга ластівка – „підтягування” влітку 2014-го цін на товари та послуги в
Криму до середньоросійського рівня. Третім етапом стало зростання цін по всій Росії
через санкції і зростання курсів іноземних валют. А потім почалися бюджетні
скорочення. Прихильники і противники Володимира Путіна в Севастополі
відзначають, що в місті минає політична ейфорія і росте соціальна напруженість.
Кузьмин, Андрей За полтора года жизни в России жители Севастополя стали
только беднее = [За півтора року життя в Росії жителі Севастополя стали тільки
біднішими] / А. Кузьмин // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_politics/2015-0915/13_sevastopol.html). – М., 2015. – 15.09.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Для біженців з України в РФ скоро відкриють спеціалізований сайт. За
допомогою цього інтернет-ресурсу вони зможуть подати документи до відомств,
отримати відповіді на питання і навіть особисто поспілкуватися з чиновниками. За
даними Федеральної міграційної служби (ФМС), на сьогоднішній день більше 600
тис. жителів південного сходу України хочуть залишитися в Росії. Розробкою сайту
зараз займається президентський Рада з прав людини (РПЛ) спільно з представниками
15 російських відомств.
Трифонова, Екатерина Беженцы получат личный кабинет = [Біженці
отримають особистий кабінет] / Е. Трифонова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2015-09-07/3_refugees.html). – М., 2015. – 07.09.

***
Масовий наплив біженців з Сирії та Лівії в європейські країни може одного
разу змінитися потоком переселенців з України. Про це заявив глава Єврокомісії
Жан-Клод Юнкер на сесії Європарламенту в щорічній промові про стан Євросоюзу.
Юнкер: беженцев из Сирии и Ливии завтра сменят украинцы = [Юнкер: біженців
з
Сирії
та
Лівії
завтра
змінять
українці]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3322291/junker-bezhencev-iz-sirii-i-livii-zavtra-smenjat-ukraincy). –
Таллинн, 2015. – 09.09.

***
Керівник інформаційно-правового центру „Міграція і закон” Гавхар Джураєва
незадоволена держпрограмою з інтеграції біженців: Джураєва – разом з іншими
правозахисниками та громадськими організаціями – планує звернутися до світової
спільноти з пропозицією: „Україна – зокрема, Петро Порошенко – повинна нести
відповідальність за появу гарячих точок, звідки втекли люди. Чому тільки Росія за
них відповідальна? Українська влада, на наш погляд, повинна виплатити матеріальну
компенсацію – суму, яка дозволить людям, втекли від війни, самостійно
влаштуватися в іншій країні”.
Трифонова, Екатерина Беженцев попросят слезть с „бюджетной шеи” =
[Біженців попросять злізти з „бюджетної шиї”] / Е. Трифонова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2015-09-15/3_refugees.html). – М., 2015. – 15.09.

МИРНИЙ ПЛАН ПОРОШЕНКО
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Президент Петро Порошенко заборонив офіційному представнику України в
мінській контактній групі з врегулювання Леоніду Кучмі обговорювати можливість
продовження термінів виконання Мінських угод. Така позиція може призвести до
чергового конфлікту на переговорах і до нового витка протистояння на Донбасі.
Днями представник ДНР на переговорах у Мінську Денис Пушилін заявив, що
українській стороні доведеться змінити підхід до конституційної реформи,
погодивши проект нової Конституції з республіками.
Ивженко, Татьяна Порошенко и Путин по-разному видят выход из донбасского
тупика = [Порошенко і Путін по-різному бачать вихід із донбаського тупика] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-09-14/1_ukraina.html). – М.,
2015. – 14.09.

***
На зустрічі глав МЗС „нормандської четвірки” міністр закордонних справ
України Павло Клімкін заявив, що Київ згоден на переговори тільки з легітимними
представниками Донбасу – нинішніх лідерів самопроголошених утворень на сході
України він такими не вважає. На слова Клімкіна відреагував представник
самопроголошеної „Луганської народної республіки” Владислав Дейнего. „Київ на
сьогоднішній день повністю заблокував саме питання проведення виборів”, – заявив
він. Разом з тим, за словами Дейнего, діалог про ситуацію на Донбасі буде
продовжено, незважаючи на позицію глави МЗС України.
Киев не желает вести переговоры с нынешними лидерами Донбасса = [Київ не
бажає вести переговори з нинішніми лідерами Донбасу] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3326337/kiev-ne-zhelaet-vesti-peregovory-s-nyneshnimi-lideramidonbassa). – Таллинн, 2015. – 13.09.

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що вперше за півтора року в зоні
конфлікту на Донбасі цілу добу не було обстрілів, повідомляє „Лента.ру” з
посиланням на телеканал „112 Україна”.
Порошенко поздравил Украину с первым мирным днем = [Порошенко привітав
Україну
з
першим
мирним
днем]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3324697/poroshenko-pozdravil-ukrainu-s-pervym-mirnym-dnem). –
Таллинн, 2015. – 11.09.

***
У Мінську планується підписання нової угоди про відвід озброєння калібром
менше 100 мм від лінії зіткнення в Донбасі. З цього моменту почнеться створення 30кілометрової буферної зони, яка ознаменує перший етап врегулювання конфлікту.
Ивженко, Татьяна Война в Донбассе близится к концу = [Війна в Донбасі
наближається до кінця] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0907/1_donbass.html). – М., 2015. – 07.09.
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