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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
На території Східної України присутні багато іноземців, які підтримують
обидві сторони конфлікту. Так, багато є представників Росії, від яких офіційно
відхрещується російська влада; є представники Чеченської Республіки, які воюють у
добровольчих батальйонах на стороні української армії. Але є й багато іноземців із
далекого зарубіжжя, які поповнюють ряди сепаратистських сил. Донецька та
Луганська області стали центром для тих, хто вважає, що світ перебуває „в лещатах
ЦРУ”, і Росія та проросійські повстанці на Донбасі є останньою надією на спасіння
світу.
Walker, Shaun ’We are preventing a third world war’: the foreigners fighting with
Ukrainian rebels : Eastern Ukraine has become a hub for those who believe the Russia-backed
rebels are the last line of defence against fascism = [„Ми запобігаємо третій світовій війні”,
– говорять іноземці, що воюють разом з українськими повстанцями. Східна Україна
стала хабом для тих, хто вірить, що проросійські повстанці є останньою лінією
оборони
проти
фашизму.]
/
Sh. Walker
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/ukraine-conflict-donbass-russia-rebelsforeigners-fighting). – London, 2015. – 24.09.

***
Адміністрації сепаратистських анклавів на Сході України дивляться на
міжнародні організації з підозрою та звинувачують їх у шпигунстві на користь
Заходу. Нещодавно декілька міжнародних гуманітарних організацій закрили свої
офіси на контрольованих сепаратистами територіях. Таке становище може негативно
відобразитися на місцевих мешканцях, які будуть недотримувати як продовольчу, так
і медичну допомогу.
Sengupta, Kim Ukraine crisis: Humanitarian workers flee from east of the country =
[Криза в Україні: гуманітарні працівники тікають зі Сходу країни] / K. Sengupta // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-humanitarianworkers-flee-from-east-of-the-country-a6668621.html). – London, 2015. – 26.09.

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
Президент України доручив видалити із санкційного списку, що забороняє
в’їзд на територію України, імена трьох журналістів ВВС.
Vasilyeva, Nataliya Ukraine to take BBC journalists off its sanctions list = [Україна
видалить журналістів ВВС із свого санкційного списку] / N. Vasilyeva // The Washington
Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/sep/17/ukraine-to-take-bbc-journalists-offits-sanctions-/). – Washington, 2015. – 17.09.

***
Під час свого виступу Петро Порошенко звинуватив Москву у грубому
порушенні статуту ООН через вторгнення на територію суверенної держави –
України. Також Порошенко наголосив на тому, що Росія веде агресивну
пропагандистську діяльність з метою приховати свою участь у конфлікті на Донбасі.
McGreal, Chris Ukraine president accuses Russia of using UN veto as ’licence to kill’ :
Petro Poroshenko says Moscow is waging a ’hybrid war’ against his country in general assembly
address that prompts walkout by Russian delegation = [Український президент звинувачує
Росію у використанні права вето в ООН як „ліцензію на вбивство”. Петро Порошенко на
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Генеральній Асамблеї завив, що Москва веде „гібридну війну” проти його країни, що
спровокувало бойкот його виступу російською делегацією.] / Ch. McGreal // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/sep/29/ukraine-president-accuses-russia-hybrid-warun-petro-poroshenko). – London, 2015. – 29.09.

ВЕРХОВНА РАДА
Верховна Рада України своїм рішенням позбавила недоторканності і дала згоду
на арешт депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Повідомляється, що за
дане рішення проголосували 262 депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Голосування відбулося після виступу генерального прокурора України Віктора
Шокіна, який зауважив, що правоохоронні органи розслідують протиправну
діяльність Мосійчука та надав у парламенті кадри оперативної відеозйомки.
Рада Украины дала согласие на арест Мосийчука = [Рада України дала згоду на
арешт Мосійчука] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/rada-ukrainy-dala-soglasie-na-arestmosijchuka/). – Рига, 2015. – 17.09.

ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Петро Порошенко наполегливо прагне зайняти ключові позиції на політичному
полі України. У ході підготовки до місцевих виборів Петро Порошенко зберіг
домінування своєї політичної сили в західних областях України, не допустивши
об’єднання радикальних сил. На решту партій чинився тиск, і їхні передвиборчі
кампанії з виборів до місцевих органів влади були скориговані. На сході країни також
відбулося переформатування політичних сил. Опозиційні сили в особі „Опозиційного
блоку” і колишніх комуністів обмежені кордонами південного сходу країни.
Незважаючи на значну частку протестного електорату в цій частині України, опозиція
не має високих шансів взяти реванш на місцевих виборах. Сучасна історія української
держави показує, що тільки сильна влада в Києві гарантує збереження відносної
політичної стабільності, вирішення проблем в економіці і стримування натиску
великого капіталу і регіональних еліт.
Жильцов, Сергей Сергеевич,доктор политических наук, руководитель Центра
СНГ Института актуальных международных проблем КАРТ-БЛАНШ. Амбиции
Порошенко сдерживают распад Украины = [КАРТ БЛАНШ. Амбіції Порошенко
стримують
розпад
України]
/
С. С. Жильцов
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-09-18/3_kartblansh.html). – М., 2015. – 18.09.

***
Вибори в Донбасі повинні пройти за українським законодавством з
дотриманням правил БДІПЛ та ОБСЄ. Про це заявив президент України Петро
Порошенко в інтерв’ю трьом українським телеканалам. Український лідер
підкреслив, що ні він особисто, ні влада в цілому не сприймають будь-якого тиску в
питаннях проведення виборів. Він вважає за необхідне обрати представників місцевої
влади в Донецькій і Луганській областях.
Порошенко настоял на выборах в Донбассе по законам Украины = [Порошенко
наполіг на виборах у Донбасі за законами України] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/poroshenko-nastoyal-na-vyborax-v-donbasse-po-zakonam-ukrainy/). – Рига,
2015. – 21.09.
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ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Для українських революціонерів настає важкий час – вони поставлені перед
вибором або стати законослухняними, „системними” і лояльними владі, яку вони ж
створили, або відправитися у в’язницю, а то й ще далі, звідки не повертаються,
вважає проросійська авторка статті.
Ярошинская, Алла Украина: избавление от героев революции = [Україна:
позбавлення
від
героїв
революції]
/
А. Ярошинская
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/09/21/1442826.html). – С.Пб., 2015. – 21.09.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Кримські татари, які не підтримують приєднання Криму до Росії, під
супроводом Мустафи Джемілєва розпочали акцію блокади торгівлі материкової
України з окупованим Росією Кримом.
Carroll, Oliver Ukraine crisis: Crimean Tatars’ border blockade of their ’occupied’
peninsula could strangle the economy and invite forceful response from Russia = [Криза в
Україні: Блокада кримськими татарами кордону з їх „окупованим” півостровом може
погіршити економіку та викликати силову відповідь Росії] / Ol. Carroll // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-crimean-tatars-borderblockade-of-their-occupied-peninsula-could-strangle-the-economy-and-invite-forceful-responsefrom-russia-10513363.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 23.09.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
В статті наведено інтерв’ю з директором антикорупційного бюро в Україні,
Артемом Ситником. Автор робить висновок про те, що Україну, яка загрузла в
повномасштабній корупції, може врятувати очищення вищих ешелонів влади від
корупції. Таке завдання має виконати саме директор новоствореного бюро.
Wood, Todd Can this man save Ukraine? = [Чи зможе цей чоловік врятувати
Україну?]
/
T. Wood
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/sep/25/l-todd-wood-can-man-save-ukraine/). –
Washington, 2015. – 25.09.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Компроміс між Росією і Європою можливий тоді, коли перша буде готова до
діалогу, а друга почне враховувати національні інтереси РФ. Про це і про те, що
робити з Україною і Кримом, з чого складається демократія і наскільки корисні
санкції, кореспонденту „НГ” Олексію Горбачову розповів колишній президент
Польщі Лех Валенса.
Горбачев, Алексей Лех Валенса ждет встречи с Владимиром Путиным = [Лех
Валенса чекає зустрічі з Володимиром Путіним] / А. Горбачев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2015-09-17/3_valensa.html). – М., 2015. – 17.09.

***
Уряд Росії профінансував конференцію у Москві „Діалог народів: право на
самовизначення та будівництво багатополярного світу”. Серед учасників конференції
6

були представники партії Солідарність за незалежність із Каталонії (Італія),
сепаратистські групи з Гавайських островів та США, а також представники
самопроголошених ДНР та ЛНР. Промовці конференції активно звинувачували
Вашингтон у розкручуванні конфліктних ситуацій по всьому світу, в тому числі й на
Сході України.
Luhn, Alec Russia funds Moscow conference for US, EU and Ukraine separatists :
Conference includes representatives of Sinn Féin and radical black power Uhuru Movement
despite Kremlin crackdown on its own dissidents = [Росія фінансує конференцію в Москві для
США, ЄС та сепаратистів з України. Незважаючи на тенденцію придушення Кремлем
власних дисидентів, на конференції були присутні представники Шин Фейн та
радикальної
чорної
влади
Рух
Ухуру.]
/
Al. Luhn
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/sep/20/russia-funds-moscow-conference-us-euukraine-separatists). – London, 2015. – 20.09.

***
Президенти США та Росії зустрінуться для обговорення суперечливих питань
стосовно України та Сирії. Проте їхні погляди на вирішення сирійського та
українського питання настільки різняться, що їхні представники навіть називають
різні причини та суть майбутньої зустрічі.
Obama, Putin to Confront Tensions on Syria, Ukraine = [Обама та Путін напружено
протистоять у питаннях щодо Сирії та України] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1777130-obama-putin-to-confront-tensions-on-syriaukraine/). – New York, 2015. – 28.09.

***
У Берліні знову спалахнули суперечки про те, як бути з Росією. Керівник
відомства канцлера Петер Альтмайер терміново підтвердив газеті Tagesspiegel, що
Берлін твердо дотримується санкцій проти Росії. За його словами, президент РФ
Володимир Путін, безсумнівно, важливий для подолання сирійської кризи, але „це не
означає, що ми змінимо нашу позицію по Україні, ми не піддаємося шантажу”.
Григорьев, Евгений Санкционная сумятица в Берлине = [Санкційне сум’яття в
Берліні] / Е. Григорьев // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2015-0928/6_berlin.html). – М., 2015. – 28.09.

***
В Нью-Йорку стартує загальнополітична дискусія в рамках 70-ї сесії
Генасамблеї ООН. З найбільшим інтересом очікуються виступи лідерів РФ і США
Володимира Путіна і Барака Обами. Москва і Вашингтон розходяться не тільки в
тому, як була організована зустріч – в двосторонньому порядку або у відповідь на
багаторазові прохання Кремля, але і за тематикою переговорів. Хоча американська
сторона із занепокоєнням спостерігає за активізацією співробітництва між
російськими та сирійськими військовими, у Вашингтоні більше говорять про дискусії
по Україні. Так, за словами прес-секретаря Білого дому Джоша Ернеста, в бесіді з
Путіним Обама має намір ще раз підкреслити, наскільки важливо забезпечити
виконання Мінських угод. Пєсков ж оголосив, що „першочергова тема – це Сирія”.
Український сюжет, за його словами, буде порушено, „якщо залишиться час”.
Паниев, Юрий Путин и Обама поделят трибуну = [Путін і Обама поділять
трибуну] / Ю. Паниев // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2015-0928/1_putin.html). – М., 2015. – 28.09.
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***
Верховний представник ООН з прав людини заявив, що підтримка Росією
сепаратистів на Сході України, які блокують постачання гуманітарних вантажів
місцевим мешканцям, може бути кваліфікована як злочин проти людства.
It’s ’great mistake’ to block aid in east Ukraine: UN envoy = [Посланець ООН:
Блокувати гуманітарну допомогу на Сході України – це велика помилка] / Associated Press
// The Himalayan (http://thehimalayantimes.com/world/its-great-mistake-to-block-aid-in-eastukraine-un-envoy/). – Kathmandu, 2015. – 29.09.

НАТО
Перший президент України Леонід Кравчук, колишній ініціатор референдуму і
руху „НАТО – НІ! ”, посилаючись на те, що „80% жителів нашої країни не схвалюють
вступ України в НАТО”, очолив „Рух за Україну в НАТО”. Сам перший президент,
коментуючи журналістам мету організації, заявив, що керівництво України має
зробити все, щоб максимально прискорити приєднання до НАТО.
Инициатор движения „НАТО – НЕТ!” возглавил „Движение за Украину в НАТО”
= [Ініціатор руху „НАТО – НІ!” Очолив „Рух за Україну в НАТО”] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/iniciator-dvizheniya-nato-net-vozglavil-dvizhenie-za-ukrainu-v-nato/). – Рига,
2015. – 21.09.

***
Указом від 26 травня президент України Петро Порошенко затвердив стратегію
національної безпеки країни. Її основою є відновлення територіальної цілісності
республіки, а головними завданнями – інтеграція України в ЄС і формування умов
для вступу в НАТО (для цього планується активно розвивати військово-технічне
співробітництво з країнами-членами альянсу). Раніше Порошенко неодноразово
заявляв, що з питання вступу України до Північноатлантичного альянсу буде
проведено всенародний референдум. На його думку, плебісцит може відбутися не
раніше, ніж через п’ять-шість років.
Порошенко отложил вступление Украины в НАТО = [Порошенко відклав вступ
України до НАТО] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/poroshenko-otlozhil-vstuplenieukrainy-v-nato/). – Рига, 2015. – 22.09.

***
Візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україну став
нагодою проаналізувати: чому Україна ще не готова вступати в найпотужніший
військово-політичний блок? Саме так сформулював позицію влади президент Петро
Порошенко на зустрічі з генсеком Альянсу в Києві.
Капсамун, Иван Украина – НАТО: неиспользованные шансы = [Україна – НАТО:
невикористані шанси] / И. Капсамун, М. Сирук // Советская Белоруссия
(http://www.sb.by/luchshee-iz-interneta-vybor-redaktsii-portala/article/ukraina-natoneispolzovannye-shansy.html). – Минск, 2015. – 29.09.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Донбас залишиться замороженим конфліктом, вважає Тіна Фордхем, головний
глобальний стратег по політиці Citigroup. Чи скасує ЄС санкції проти Росії в січні? З
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політичної точки зору їх легше продовжити, тому що в іншому випадку не буде
важеля тиску на Росію, а домовитися про нове введення санкцій буде дуже складно,
вважає аналітик. На її думку, президент Володимир Путін продовжить підтримувати
сепаратистів на сході України, але це не означає загострення і активізації військових
дій.
Оверченко, Михаил Конфликт в Донбассе будет заморожен – Citi :
Геополитические риски на максимуме со времен распада СССР, считает главный
глобальный стратег по политике Citigroup = [Конфлікт у Донбасі буде заморожений –
Citi. Геополітичні ризики на максимумі з часів розпаду СРСР, вважає головний
глобальний стратег по політиці Citigroup] / М. Оверченко // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/09/17/609149-geopoliticheskie-riski-citi). –
М.,
15. – 17.09.

***
Глава міжнародного комітету Держдуми РФ Олексій Пушков, що потрапив під
санкції України, назвав їх „потішними” і висловив упевненість, що це не допоможе
Києву. Глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі
співвітчизниками Леонід Слуцький заявив, що Росія адекватно відповість на нові
санкції з боку Києва. При цьому він висловив думку, що подібні рішення шкодять
самій Україні.
Пушков назвал потешными украинские санкции = [Пушков назвав потішними
українські санкції] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/pushkov-nazval-poteshnymi-ukrainskiesankcii/). – Рига, 2015. – 17.09.

***
Український державний концерн „Антонов” заявив про припинення роботи
спільного з РФ авіапідприємства. Автор, детально аналізуючи економічну ситуацію,
історію та перспективи концерну „Антонов”, робить висновок, що втрати української
сторони стануть набагато більшими ніж російської.
Гладыш, Юрий „Антонов” может стать „Ильюшиным” = [„Антонов” може
стати
„Ільюшиним”]
/
Ю. Гладыш
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/09/18/1442165.html). – С.Пб., 2015. – 18.09.

***
Підписано документ про будівництво залізниці на ділянці Журавка –
Міллерово, нова гілка пройде по території Воронезької області в Ростовську,
минаючи Україну, повідомив Дмитро Медведєв на зустрічі з віце-прем’єрами в
Горках. „Це робиться для того, щоб забезпечити незалежний і стійкий рух поїздів у
південному напрямку, щоб не бути зав’язаними на ті проблеми і неприємності, які
тривають у наших сусідів”, – сказав Медведєв.
Борисяк, Дарья Медведев подписал документ о строительстве железной дороги в
обход Украины : Это делается для того, чтобы обеспечить независимое и устойчивое
движение поездов в южном направлении, пояснил премьер = [Медведєв підписав
документ про будівництво залізниці в обхід України. Це робиться для того, щоб
забезпечити незалежне і стійкий рух поїздів у південному напрямку, пояснив прем’єр] /
Д. Борисяк,
Я. Шебалина
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/21/609550-medvedev-podpisal-dokument-ostroitelstve-zhd-vetki-obhod-ukraini). – М., 2015. – 21.09.

***
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Незважаючи на міжнародне засудження та звинувачення у сфабрикованості
справи, в Росії розпочався суд над українською льотчицею. Надії Савченко загрожує
до 25 років ув’язнення за звинуваченнями у вбивстві двох російських журналістів. В
свою чергу Савченко заперечує всі звинувачення та говорить, що в червні 2014 року
вона була викрадена повстанцями та передана російській владі.
Luhn, Alec Trial of Ukrainian pilot accused of murdering Russian journalists begins :
Nadiya Savchenko stands trial despite international fears that the charges have been fabricated
for political reasons = [Розпочався суд над українською льотчицею, яку звинувачують у
вбивстві російських журналістів. Надія Савченко постала перед судом, незважаючи на
те, що міжнародна спільнота вважає цей процес сфабрикованим та політично
вмотивованим.]
/
Al. Luhn
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/sep/22/trial-of-ukrainian-pilot-accused-of-murderingrussian-journalists-begins). – London, 2015. – 22.09.

***
Санкції проти 25 російських авіакомпаній (всі великі авіакомпанії, крім
„Ютейр”) ввів президент України Петро Порошенко указом від 15 вересня: їм
обмежено або заборонено транзит, польоти і перевезення на території України.
Транзитні польоти заборонені, якщо перевозяться „товари військового призначення,
подвійного призначення або російська військова жива сила”.
Воробьев, Александр Украина и Россия могут прекратить авиасообщение :
Украина запрещает большинству российских авиакомпаний летать в свои
аэропорты. Россия грозит ответным запретом = [Україна і Росія можуть припинити
авіасполучення. Україна забороняє більшості російських авіакомпаній літати в свої
аеропорти. Росія
погрожує
забороною]
/
А. Воробьев
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/28/610390-ukraina-rossiyaaviasoobschenie). – М., 2015. – 27.09.

***
Українська льотчиця заявила в російському суді, що вона була викрадена та
силоміць доставлена до Російської Федерації.
Walker, Shaun Ukrainian pilot: ’I was kidnapped by separatists and taken to Russia’ :
Prosecutors claim Nadiya Savchenko directed artillery strike that killed two Russian journalists
in June 2014q2 = [Українська льотчиця: „Мене було викрадено сепаратистами та
відвезено до Росії”. Прокурори стверджують, що Савченко спрямувала артилерійський
вогонь, що вбив двох російських журналістів в червні 2014 р.] / Sh. Walker // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/sep/29/ukrainian-pilot-nadia-savchenko-russiancourt). – London, 2015. – 29.09.

МИТНА ПОЛІТИКА
Представники молодіжного крила українського батальйону „Азов” спільно з
низкою громадських організацій організували блокування кордону з Придністров’ям.
Акція, як заявляють її організатори, спрямована на підтримку кримських татар.
Кордон був заблокований в пункті пропуску „Кучурган” в Одеській області. У
„Азові” відзначили, що акція узгоджена з СБУ, МВС та іншими відомствами.
„Азов” заблокировал въезд в Приднестровье = [„Азов” заблокував в’їзд в
Придністров’я] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/azov-zablokiroval-vezd-v-pridnestrove/). –
Рига, 2015. – 21.09.
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***
Україна прийме біженців з Північної Африки і Близького Сходу, повідомили в
прес-службі Управління державної міграційної служби України. У повідомленні,
втім, не вказується, яку кількість біженців готова прийняти Україна.
Пока Латвия упирается, Украина объявила о приеме беженцев из Африки и
Ближнего Востока = [Поки Латвія впирається, Україна оголосила про прийом біженців
з Африки та Близького Сходу] // Бизнес&Балтия (http://ru.bb.vesti.lv/politika/item/9163736poka-latviya-upiraetsya-ukraina-ob-yavila-o-prieme-bezhentsev-iz-afriki-i-blizhnego-vostoka). –
Рига, 2015. – 25.09.

РЕФОРМИ
МВС розпочало впровадження реформи системи дільничних міліцейських, на
реалізацію якої Кабмін додатково передбачив у держбюджеті на цей рік 140 000 000
гривень (5 880 000 євро). Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк під час
виїзного засідання уряду в Полтаві. Крім того, додав Яценюк, зараз глава МВС
активно працює із західними партнерами, а „в основному нам допомагають США,
Канада”, також були проведені переговори з країнами-членами ЄС щодо отримання
фінансування для Національної поліції як на нинішній, так і на наступний рік.
Реформа МВД Украины: в маленьких городах появятся шерифы = [Реформа МВС
України:
у
маленьких
містах
з’являться
шерифи]
//
Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/reforma-mvd-ukrainy-v-malenkix-gorodax-poyavyatsya-sherify/). –
Рига,
2015. – 23.09.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Москва не отримає свої гроші в кінці року, заявила глава Мінфіну України
Наталя Яресько. Її колега міністр фінансів РФ Антон Силуанов продовжує твердити:
ми чекаємо повернення кредиту до кінця року.
Украина отказывается отдавать 3 миллиарда России: у нас лишних долларов
нет = [Україна відмовляється віддавати 3000000000 Росії: у нас зайвих доларів немає] //
Бизнес&Балтия
(http://ru.bb.vesti.lv/finansi/item/9163722-ukraina-otkazyvaetsya-otdavat-3milliarda-rossii-u-nas-lishnikh-dollarov-net). – Рига, 2015. – 24.09.

***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав розпорядження „Про
початок процедури реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та
його списання”, згідно з яким країна припиняє всі платежі за борговими
зобов’язаннями зовнішньої державної позики. Фактично це означає, що український
уряд оголосив технічний дефолт. Багато експертів, зайняті аналізом подій в Україні,
очікували, що рано чи пізно країні доведеться визнати нездатність виконувати свої
боргові зобов’язання.
Украина объявила технический дефолт = [Україна оголосила технічний дефолт]
// Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukraina-obyavila-texnicheskij-defolt/). – Рига, 2015. –
25.09.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
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„Газпром” готовий відновити постачання газу на Україну, відмовившись від
принципу „бери або плати” на наступні два квартали. Усі принципові двосторонні
питання узгоджені. Про це 16 вересня, в інтерв’ю НТВ заявив глава компанії Олексій
Міллер після переговорів у Відні з керівником НАК „Нафтогаз України” Андрієм
Коболєвим.
„Газпром” и „Нафтогаз” договорились о поставках газа на Украину = [„Газпром” і
„Нафтогаз” домовилися про постачання газу в Україну] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/gazprom-i-naftogaz-dogovorilis-o-postavkax-gaza-na-ukrainu/). –
Рига,
2015. – 17.09.

***
Ціна російського газу для України встановлена на рівні цін на газ для суміжних
з нею країн Європейського союзу. Це передбачено постановою „Про ставку вивізного
мита при поставках газу природного з території Російської Федерації на територію
України”, підписаним прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим. Постанова
поширюється на правовідносини, що виникли з 1 жовтня 2015 року та діє до 31
грудня 2015 року.
Украине предложили платить за газ наравне со всеми = [Україні запропонували
платити за газ нарівні з усіма] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukraine-predlozhili-platitza-gaz-naravne-so-vsemi/). – Рига, 2015. – 25.09.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі оголошений Службою
безпеки України персоною нон грата на три роки. Дане рішення було прийнято в
інтересах безпеки України.
Берлускони объявлен персоной нон грата на Украине = [Берлусконі оголошений
персоною нон грата в Україні] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/berluskoni-obyavlenpersonoj-non-grata-na-ukraine/). – Рига, 2015. – 17.09.

***
Петро Порошенко затвердив нову редакцію Воєнної доктрини України. У
документі президент назвав Росію актуальною військовою загрозою для країни і
позначив цілі і завдання Збройних сил своєї країни.
Порошенко назвал Россию главной угрозой = [Порошенко назвав Росію головною
загрозою] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/poroshenko-nazval-rossiyu-glavnoj-ugrozoj/). –
Рига, 2015. – 25.09.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Українські депутати вимагають від Генпрокуратури з’ясувати подробиці
створення бізнес-імперії Ріната Ахметова. Києві стверджують, що на даному етапі у
Ахметова натягнуті відносини з табором президента Петра Порошенка. Зате оточення
бізнесмена нібито налагодило зв’язки з людьми, наближеними до прем’єр-міністра
Арсенія Яценюка.
Ивженко, Татьяна В Украине взялись за бизнес Рината Ахметова = [В Україні
взялися за бізнес Ріната Ахметова] / Т. Ивженко, Ю. Рокс // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-09-17/1_ukraina.html). – М., 2015. – 17.09.
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***
Тимчасова слідча комісія Верховної ради України назвала причиною
скандальної перестрілки в Мукачево перерозподіл сфер впливу. Глава комісії Микола
Паламарчук на засіданні парламенту заявив, що суперечка між представниками
„Правого сектора” і місцевими політиками стосувався контролю за потоком
контрабанди, яка ввозиться на Україну через Закарпатську область.
Перестрелку в Мукачево объяснили бандитской стрелкой = [Перестрілку в
Мукачеві пояснили бандитської стрілкою] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/perestrelkuv-mukachevo-obyasnili-banditskoj-strelkoj/). – Рига, 2015. – 18.09.

***
Федеральний суд Манхеттена (Нью-Йорк, США) відхилив позов колишнього
прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко проти компанії RosUkrEnergo, її власника
Дмитра Фірташа і ряду осіб, підозрюваних у корупції, шахрайстві та порушенні прав
людини. Справу закрито, повідомляє Reuters. Суддя Кімба Вуд (Kimba Wood)
пояснила рішення тим, що Тимошенко не змогла надати докази за підозрою Фірташа
у відмиванні грошей на території США.
Суд Нью-Йорка отклонил иск Тимошенко против Фирташа = [Суд Нью-Йорка
відхилив позов Тимошенко проти Фірташа] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/sud-nyujorka-otklonil-isk-timoshenko-protiv-firtasha/). – Рига, 2015. – 19.09.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Міністерство внутрішніх справ України оголосило про початок набору в новий
елітний поліцейський спецназ швидкого реагування, що отримав назву Корпус
оперативного-раптового реагування (КОРР). Створення нового спецназу проводиться
в рамках реформи системи органів внутрішніх справ, що проводиться київською
владою. Є дані, що українських спецназівців навчатимуть американські інструктори.
В Украине создается новый спецназ = [В Україні створюють новий спецназ] //
Советская Белоруссия (http://specnaz.sb.by/novosti-spetsnaza/article/v-ukraine-sozaetsyanovyy-spetsnaz.html). – Минск, 2015. – 17.09.

***
Велика частина доказів, що стосуються пожежі в одеському Будинку
профспілок, знищена. Про це повідомило ТАСС з посиланням на спеціального
доповідача ООН з питань позасудових страт Крістофа Хайнса. За його словами,
український уряд повинен проаналізувати дії співробітників правоохоронних органів
під час подій 2 травня в Одесі. Він також звернув увагу на те, що пожежники
„приїхали надто пізно”, хоча їм надходили численні звернення про допомогу.
Большинство улик по делу 2 мая в Одессе уничтожены = [Більшість доказів у
справі 2 травня в Одесі знищені] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/bolshinstvo-ulik-podelu-2-maya-v-odesse-unichtozheny/). – Рига, 2015. – 19.09.

СУСПІЛЬСТВО
В статті мова йде про вплив на обидві сторони конфлікту на Сході України
найбагатшої людини України, Рената Ахметова. Такий вплив спричинений тим, що
компанії мільярдера розташовані майже по всій території України, в тому числі й на
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території, що наразі контролюється повстанцями на Сході. Компанії Ахметова
забезпечують людей робочими місцями, наповнюють бюджет податками та
забезпечують безперебійне постачання електроенергії, що дає змогу їх власнику
диктувати певні умови як українському уряду, так і представникам сепаратистів.
Ukraine’s Richest Man Plays Both Sides of War’s Frontline = [Найбагатша людина
України грає на обидва боки на лінії фронту] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1756859-ukraines-richest-man-plays-both-sides-of-warsfrontline/). – New York, 2015. – 22.09.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
На честь 125-річчя україно-канадської спільноти стартує благодійна акція, в
рамках якої прихильники україно-канадського фонду імені Тараса Шевченка
розпочали збір коштів на підтримку мистецтва – створення майстер-класів, розвиток
та підтримка майбутніх художників, відкриття танцювальних студій тощо.
Moore, Oliver Ukrainian-Canadian community seeks to raise $20-million for arts =
[Україно-канадська спільнота планує зібрати 20 млн. дол. на підтримку мистецтва] /
Ol. Moore // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/national/ukrainiancanadian-community-seeks-to-raise-20-million-for-arts/article26445094/). – Toronto, 2015. –
18.09.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Організація з безпеки і співробітництва в Європі засудила оголошені
українською владою санкції, що поширюються, в тому числі, і на журналістів.
Міністр інформаційної політики України визнав, що новий список санкцій потребує
змін. В ОБСЄ підкреслили, що санкції є серйозною загрозою для права журналіста
вільно збирати інформацію, зазначає російська версія Бі-Бі-Сі.
ОБСЕ осудила санкции Украины против журналистов = [ОБСЄ засудила санкції
Україні проти журналістів] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/obse-osudila-sankciiukrainy-protiv-zhurnalistov/). – Рига, 2015. – 17.09.

***
Послу України в Латвії Євгену Перебийніс доведеться пояснити створення
чорного списку журналістів, який проголосив президент України Петро Порошенко.
У списку цьому виявилося три віртуальних журналіста з новинного порталу vesti.lv і
один реальний – Микола Кабанов з газети „Вести Сегодня”.
В МИД вызван посол Украины: объясниться, как в „черный список” попали
латвийские журналисты = [У МЗС викликаний посол України: порозумітися, як в
„чорний
список”
потрапили
латвійські
журналісти]
//
Бизнес&Балтия
(http://ru.bb.vesti.lv/politika/item/9163690-v-mid-vyzvan-posol-ukrainy-ob-yasnitsya-kak-vchernyj-spisok-popali-latvijskie-zhurnalisty). – Рига, 2015. – 21.09.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Репортаж журналістки з Луганська про ціни та рівень життя на окупованій
частині Луганщини. Півроку „мирного” життя не принесли „незалежній” ЛНР
матеріального благополуччя, пише кореспондентка: „бюджетники” отримують по 4-5
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тисяч рублів, а ціни на продукти зрівнялися з російськими. Зате нічний клуб в
Луганську працює навіть в комендантську годину.
Громова, Анна, Луганская область „Украинские” зарплаты и „российские” цены =
[„Українські”
зарплати
і „російські” ціни] / А. Громова //
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/09/17/1441541.html). – С.Пб., 2015. – 17.09.

***
Підписаний головою ДНР Олександром Захарченко указ про проведення не
погоджених з Україною місцевих виборів справив ефект вибуху. У Києві на ситуацію
відреагували жорстко. Всі представники української влади оприлюднили заяви в тому
ключі, що нібито Росія продиктувала главам ЛНР і ДНР рішення, які ведуть до зриву
Мінських угод. Президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Арсеній Яценюк
адресували свої слова членам Комітету з питань політики і безпеки ЄС. Українська
влада, підкріплюючи свою позицію, оголосила про введення санкцій. У Києві звучать
припущення, що російська сторона могла бути зацікавлена в тому, щоб Захарченко
оголосив про вибори, щоб спровокувати українських військових на відновлення
бойових дій.
Ивженко, Татьяна Донбасс возвращается на боевые позиции = [Донбас
повертається на бойові позиції] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-09-18/7_donbass.html). – М., 2015. – 18.09.

***
Виступ глави самопроголошеної Луганській народної республіки Ігоря
Плотницького на круглому столі „Шляхи інтеграції Донбасу до Росії”, який відбувся
17 вересня, не на жарт схвилювало луганчан. Деякі з них вирішили, що ЛНР ось-ось
офіційно стане частиною РФ, пише авторка статті з Луганська. Адже Плотницький
заявив, що прагнення до інтеграції народилося в Донбасі давно, і зараз „народ не
бачить і не відчуває себе у складі України”. Слова досить несподівані, тим більше що
прозвучали вони після неодноразових заяв з Москви про те, що там бачать Донбас
лише у складі України.
Громова, Анна,Луганская область Донбасс шантажирует, Порошенко не
реагирует = [Донбас шантажує, Порошенко не реагує] / А. Громова // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/09/22/1443053.html). – С.Пб., 2015. – 22.09.

***
Вибори, які пройдуть у самопроголошених ДНР і ЛНР, Україна, ОБСЄ та
НАТО заздалегідь називають „фейковими”. Висловлюється думка, що навіть РФ їх не
визнає, і що вони можуть зірвати Мінський процес, пише автор статті.
Гладыш, Юрий Донбассу не дают выбирать = [Донбасу не дають обирати] /
Ю. Гладыш // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/09/23/1443518.html). – С.Пб.,
2015. – 23.09.

***
Благодійні організації висловили обурення з приводу рішення українських
сепаратистів щодо вигнання десяти закладів допомоги через нібито грубі порушення
місцевих законів. До чорного списку потрапили такі організації, як: лікарі без
кордонів, Люди в біді тощо.
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Ukraine rebels oust several aid agencies : UN’s humanitarian aid chief expresses alarm
over decision to banish 10 relief organisations from Luhansk for ’grave violations of local laws’
= [Українські повстанці витіснили з контрольованої ними території деякі
агентства. Директор гуманітарної місії ООН висловив занепокоєння у зв’язку з
рішенням сепаратистів вигнати з Луганська десять організацій за „порушення ними
місцевих
законів”.]
/
Agence
France-Presse
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/sep/25/ukraine-rebels-oust-several-aid-agencies). –
London, 2015. – 25.09.

***
Більш 500 000 донецьких біженців повернулися на батьківщину в 2015 році.
Про це повідомив міністр закордонних справ самопроголошеної Донецької Народної
Республіки Олександр Кофман. За даними міністра ДНР, два роки тому в республіці
проживало понад 3 мільйона чоловік, в кінці 2014 року – приблизно 1,6 мільйона.
Зараз населення становить 2,3 мільйона – решта поки знаходиться в Росії, додав він.
Полмиллиона жителей вернулись в ДНР в 2015 году = [Півмільйона жителів
повернулися в ДНР в 2015 році] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/polmilliona-zhitelejvernulis-v-dnr-v-2015-godu/). – Рига, 2015. – 25.09.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Українська партія „Свобода” Олега Тягнибока та організація „Правий сектор”
Дмитра Яроша ведуть переговори про об’єднання. Їх союз ґрунтується на загальній
тактичній меті – протидії політичним репресіям з боку влади. Пересічні українці, з
одного боку, не демонструють підтримки радикалам, але з іншого – не довіряють
правоохоронній системі, яку радикали звинувачують у переслідуваннях. Ініціатором
об’єднання всіх сил, які іменують себе націоналістами-патріотами, виступив лідер
забороненого в РФ „Правого сектора” Дмитро Ярош.
Ивженко, Татьяна Порошенко обвиняют в политических репрессиях =
[Порошенко звинувачують у політичних репресіях] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-09-29/1_ukraina.html). – М., 2015. – 29.09.

***
У Бібліотеці Першого Президента Казахстану пройшов семінар-тренінг на тему
„Казахстанська ідентичність і загальнонаціональна єдність”, в ході якого академік
Казахстанської національної академії природничих наук Анатолій Башмаков
повідомив, що світові політики недооцінили казахстанську модель ідентичності.
Україна, на думку Башмакова, є яскравим прикладом відсутності національної єдності
і, головне, громадянської ідентичності. „Дивіться, до чого це призвело. Є таке поняття
в політиці як антіфортісімо. В Україні влада некерована. Сила влади поступається тій
же самій владі сили. Будь-який етнічний егоцентризм призводить до такої ситуації”, –
підкреслив він.
Нургазинова, Меруерт Мировые политики недооценили казахстанскую модель
идентичности – эксперт = [Світові політики недооцінили казахстанську модель
ідентичності
–
експерт]
/
М. Нургазинова
//
Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/rubric/politika/mirovie-politiki-nedootsenili-kazahstanskuu-modelidentichnosti--ekspert/). – Астана, 2015. – 22.09.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
Міжнародні фінансові інститути, на чолі зі Світовим банком, разом нададуть
пакет фінансування у розмірі 1 млрд. дол., щоб допомогти Україні поповнити свої
запаси природного газу і уникнути його дефіциту в країні і решті Європи протягом
зими.
Steinhauser, Gabriele International Financial Institutions Prepare $1 Billion Gas
Financing for Ukraine : Funding package would help country and Europe avoid gas shortages
over winter = [Міжнародні фінансові інститути готові надати 1 млрд. дол. для закупки
газу Україною. Пакет фінансування допоможе країні та Європі уникнути дефіциту газу
протягом
зими] /
G. Steinhauser,
L. Mills
//
The Wall
Street
Journal
(http://www.wsj.com/articles/international-financial-institutions-prepare-1-billion-gas-financingfor-ukraine-1443100258). – New York, 2015. – 24.09.

***
На основі підписаних з ЄС змін до угоди Росія погодилася відновити поставки
природного газу на територію України.
EU, Russia, Ukraine = [ЄС, Росія, Україна] / Agence France Presse // The Himalayan
(http://thehimalayantimes.com/business/eu-russia-ukraine/). – Kathmandu, 2015. – 27.09.

КРИМ
Губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі засудив блокаду Криму, яку
організували в тому числі активісти „Правого сектору”. Саакашвілі додав, що в даній
ситуації мова йде про громадськість зі зброєю в руках, але при цьому підкреслив, що
були випадки, коли громадські активісти рятували ситуацію.
Саакашвили неожиданно осудил продовольственную блокаду Крыма = [Саакашвілі
несподівано
засудив
продовольчу
блокаду
Криму]
//
Бизнес&Балтия
(http://ru.bb.vesti.lv/politika/item/9163696-saakashvili-neozhidanno-osudil-prodovolstvennuyublokadu-kryma). – Рига, 2015. – 21.09.

***
Президент України Петро Порошенко назвав блокаду Криму акцією
громадських активістів та пояснив, що ця акція проводиться для „якнайшвидшого
поновлення державного суверенітету над Кримом”.
Порошенко назвал цель торговой блокады Крыма = [Порошенко назвав мету
торгової блокади Криму] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/poroshenko-nazval-cel-torgovojblokady-kryma/). – Рига, 2015. – 22.09.

***
Поки кримські чиновники натхненно рапортують про повну продовольчу
незалежність Криму від України, на місцевих ринках панує тривога: тут все завалено
українськими товарами. Через блокаду ціни вже підросли, а незабаром можуть злетіти
вище московських, пише автор статті. Хоча в асортименті кримських торгових мереж
російські товари дійсно стали переважати, з України все ще везуть величезну
кількість продуктів харчування.
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Кривошеев, Павел Блокада Крыма: все серьезнее, чем кажется = [Блокада Криму:
все
серйозніше,
ніж
здається]
/
П. Кривошеев
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/federal/2015/09/23/1443636.html). – С.Пб., 2015. – 23.09.

***
На сайті президента України Петра Порошенка з’явилася петиція з
пропозицією перейменувати Крим в Кримсько-Татарську Автономну республіку.
Автором звернення виступив Шаціло Леонід Адамович. У його тексті пропонується
винести питання на розгляд Верховної Ради. Петиція була розміщена на порталі 22
вересня, а до кінця збору підписів залишилося ще 90 днів. На момент написання
матеріалу ініціативу підтримали 116 осіб з необхідних 25000.
На Украине начался сбор подписей за переименование Крыма = [На Україні
розпочався збір підписів за перейменування Криму] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/naukraine-nachalsya-sbor-podpisej-za-pereimenovanie-kryma/). – Рига, 2015. – 23.09.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Українські біженці випали з інформаційного поля. Однак проблема сама собою
не зникла: в російські міста тисячами продовжують прибувати колишні жителі
Донбасу. На новому місці кожен з них стикається з масою бюрократичних і
побутових проблем. Те, що сотні українців не витримують під їх гнітом, непомітно в
повсякденному житті, зате очевидно після вивчення багатотисячних груп у
соціальних мережах, в яких біженці просять допомоги, пише автор статті.
Трунков, Петр Донбасс прижился в России = [Донбас прижився в Росії] /
П. Трунков // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/piter/2015/09/22/1443337.html). – С.Пб.,
2015. – 22.09.

МИРНИЙ ПЛАН ПОРОШЕНКО
Представники Росії, України та ООН домовилися про виведення танків та
інших видів зброї з лінії фронту на Донеччині. Дані домовленості доповнюють
підписану в лютому Мінську угоду.
Karmanau, Yuras Negotiators reach deal on weapons withdrawal in east Ukraine =
[Учасники переговорів досягли згоди щодо виведення озброєння на Сході України] /
Y. Karmanau // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/negotiatorsreach-deal-on-weapons-withdrawal-in-east-ukraine/article26585792/). – Toronto, 2015. – 29.09.
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