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ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
За останню добу в результаті боїв, що поновилися з новою силою, загинуло
щонайменше 11 чоловік, серед них 6 військових, звітує українська влада. Інтенсивні
сутички спалахнули навколо Донецького аеропорту, який є не лише стратегічним, а й
символічним об’єктом для обох сторін конфлікту.
At least 11 killed as fierce fighting breaks out in east Ukraine, say officials : New round
of violence began on Thursday around Donetsk airport, threatening resumption of war between
government forces and pro-Russia rebels = [Офіційна українська влада заявляє, що в
результаті запеклих боїв, що поновилися на території східної України, загинуло
принаймні 11 людей. Новий виток агресії розпочався у четвер навколо Донецького
аеропорту, погрожуючи відновленням війни між урядовими військами та
проросійськими
повстанцями.]
/
Agence
France-Presse
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jan/16/11-killed-fierce-fighting-breaks-out-east-ukrainedonetsk). – London, 2015. – 16.01.

***
В Україні проходить день жалоби за загиблими два дні тому в атаці на
пасажирський автобус. Український уряд заявляє, що снаряд по автобусу було
випущено з території сепаратистів. Натомість останні заперечують свою
відповідальність за загибель цих людей. Також останніми днями посилилися бойові
дії навколо аеропорту та прилеглих територій. На знак готовності України до
довготривалого конфлікту, парламент ухвалив указ президента щодо військової
мобілізації протягом року. Порошенко заявив, що необхідність мобілізації була
вмотивована ситуацією, що склалася на Сході України.
Ukraine Mourns 13 Victims of Bus Blast Possibly Caused by Rebels = [Україна сумує за
13-ма жертвами автобусного обстрілу, можливо спричиненого сепаратистами] /
Associated Press // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1199505-ukraine-mourns-13victims-of-bus-blast-possibly-caused-by-rebels/). – New York, 2015. – 15.01.

***
У Східній Україні пасажирський автобус потрапив під обстріл, в результаті
чого загинули мирні мешканці. Український президент звинуватив у цих смертях
владу так званих ДНР та ЛНР. Також українська влада повідомляє, що за останню
добу посилилася битва за Донецький аеропорт. Це підтверджують і представники
міжнародних організацій. „За останні 24 години ситуація значно погіршилася,
особливо поблизу аеропорту Донецьк,” – повідомив Ертугрул Апакан, керівник
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Ukraine bus attack kills 12 as airport battle worsens = [В Україні в результаті
розстрілу автобуса вбито 12 мирних жителів, посилилися бої навколо аеропорту ] /
Reuters // The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=
Ukraine+bus+attack+kills+12+as+airport+battle+worsens&NewsID=440966#sthash.mi0JbwvZ.dpuf). –
Kathmandu, 2015. – 14.01.

***
В результаті нападу на цивільний автобус на сході України загинуло 12 людей.
Українська влада повідомляє, що автобус було розстріляно ракетою із пускової
установки Град, що була випущена з території повстанців. Лідер представницької
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влади ДНР Пушилін відкидає ці звинувачення. Ця подія остаточно відкинула всі надії
на перемир’я. Так, в Донецьку люди знов чують залпи артилерії.
Chernov, Mstyslav Ukraine truce shaken as bus attack kills 12 civilians = [Перемир’я в
Україні порушено через вбивство в автобусі 12 мирних жителів] / M. Chernov, P. Leonard
// The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/ukraine-truce-staggeringas-bus-attack-kills-11/article22427448/). – Toronto, 2015. – 13.01.

***

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Міністерство закордонних справ Білорусії заявило, що довгоочікувані мирні
перемовини стосовно конфлікту в Україні були відмінені. Нагадаємо, це мав бути
другий раунд мирних переговорів.
Talks on Ukraine settlement break down = [Перемовини по врегулюванню ситуації в
Україні
відмінені]
/
Associated
Press
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Talks+on+Ukraine+settlement+bre
ak+down+&NewsID=438540). – Kathmandu, 2014. – 26.12.

***
У Мінську розпочалися довгоочікувані мирні переговори щодо врегулювання
кризи на сході України. Перемовини між представниками України, Росії,
проросійських повстанців та ОБСЄ зосереджені на заходах, спрямованих на
відведення важкого озброєння, обмін військовополоненими та доставку гуманітарної
допомоги.
Peace Talks Between Ukraine and Russia Start in Belarus = [У Беларусі розпочалися
мирні переговори між Україною та Росією] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1160645-peace-talks-between-ukraine-and-russia-start-inbelarus/). – New York, 2014. – 24.12.

***
Мирні переговори в Мінську, що продовжувалися більше п’яти годин,
закінчилися без ухвалення якогось конкретного рішення стосовно припинення вогню.
В переговорах приймали участь представники української влади, проросійських
повстанців на сході України та ОБСЄ. Засідання проводилося в закритому режимі, а
одразу після закінчення його учасники не надали жодних коментарів представникам
ЗМІ.
Ukraine peace talks conclude for night in Minsk = [Мирні переговори закінчилися в
Мінську
вночі]
/
Associated
Press
//
The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-peace-talks-set-to-start-inminsk/2014/12/24/2461b768-8b70-11e4-ace9-47de1af4c3eb_story.html). – Washington, 2014. –
24.12.

***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв’ю говорить про поділ своєї
країни, про війну з Росією та про те, чому зусилля, спрямовані на досягнення
консенсусу з Путіним, мають програшних характер.
Schepp, Matthias Ukrainian Prime Minister: Putin ’Needs New Annexations’ =
[Український прем’єр-міністр: Путін потребує нових анексій] / M. Schepp // Spiegel
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(http://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-ukrainian-prime-ministerarseniy-yatsenyuk-a-1009711.html). – Hamburg, 2014. – 20.12.

***
Українські військові говорять про трьох загиблих та 66 поранених солдат за
останню добу в результаті поновлених боїв за Донецький аеропорт. Тим часом
український прем’єр-міністр Яценюк заявив, що українська розвідка підтвердила
постачання російської зброї сепаратистам через російсько-український кордон. В
результаті поновлення конфлікту на сході України з новою силою міністри
закордонних справ ЄС вирішили не пом’якшувати санкції стосовно Росії.
Separatists renew attack on airport as Russia and Ukraine bicker = [Сепаратисти знов
атакують
Донецький
аеропорт]
/
Reuters
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Separatists+renew+attack+on+airp
ort+as+Russia+and+Ukraine+bicker&NewsID=441667#sthash.4MJOVTOg.dpuf). –
Kathmandu, 2015. – 20.01.

***
Україна запропонувала Російській Федерації підписати графік імплементації
„мінських домовленостей”, а також припинити вогонь з 19 січня. Про це йдеться в
заяві МЗС України: „13 листопада 2014 року представники України та Росії підписали
робочий документ, який передбачає чіткий графік імплементації положень Мінського
меморандуму, зокрема, в частині забезпечення двостороннього припинення вогню,
відведення важкого озброєння і повернення на лінію розмежування”. Російська
сторона відкликала свій підпис під цим документом. Сьогодні Україна вкотре
звернулася до Російської Федерації з пропозицією підписати графік імплементації
Мінських домовленостей саме в редакції від 13 листопада і забезпечити припинення
вогню з 19 січня, – додали в МЗС України. Дипломати нагадали, що Україна повною
мірою виконує Мінські домовленості і чотири довгих місяці чекає їх виконання з боку
Росії і бойовиків.
Ucrania propone a Rusia plan para tregua en Donbass = [Україна запропонувала Росії
план перемир’я на Донбасі] // Granma (http://www.granma.cu/mundo/2015-01-19/ucraniapropone-a-rusia-plan-para-tregua-en-donbass). – La Habana, 2015. – 19.01.

***
Останні дні велася жорстка битва між українськими військовими та
проросійськими повстанцями за контроль над Донецьким аеропортом. Повстанці
стверджують, що вони повністю захопили цей стратегічний та символічний об’єкт,
проте українські військові чиновники спростовують це. Тим часом в Брюсселі
міністри закордонних справ ЄС виключили можливість пом’якшення санкцій ЄС
стосовно Росії, накладених на неї за дії в Україні.
Ukraine, rebels both claim to control Donetsk airport = [Обидві сторони конфлікту,
українська армія та повстанці, стверджують, що контролюють Донецький аеропорт] /
Associated Press // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraineleader-vows-to-retake-separatist-held-east/2015/01/18/a64ec782-9f72-11e4-91fc7dff95a14458_story.html). – Washington, 2015. – 19.01.

***
Військове керівництво України заявило, що Донецький аеропорт знаходиться
під контролем урядових військ. Нагадаємо, що декілька днів тому повстанці
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говорили, що вони зайняли позиції на цьому стратегічному об’єкті. Речник РНБО
повідомив, що за останню добу було вбито троє військових та 31 поранено. Натомість
Олександр Захарченко, лідер сепаратистської ДНР, в інтерв’ю російським ЗМІ
повідомив про спробу відновлення війни з боку української армії.
Luhn, Alec Ukraine troops retake Donetsk airport area with ’mass operation’ : Military
spokesman Andriy Lysenko says army’s offensive reclaims much of territory lost to pro-Russian
separatists in recent weeks = [В ході масованої операції українські війська повернули
контроль над Донецьким аеропортом. Військовий речник Андрій Лисенко заявив, що в
останні тижні наступ армії дозволив відновити контроль над частиною території, що
була
захоплена
сепаратистами.]
/
Al. Luhn
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/ukraine-troops-retake-donetsk-airport-areamass-operation). – London, 2015. – 18.01.

***
Після того, як українська армія розгорнула контрнаступ проти проросійських
бойовиків, президент Порошенко пообіцяв повернути всі землі, що наразі не
контролюються українською владою. Таку заяву Порошенко зробив перед
кількатисячним натовпом в центрі Києва, що зібрався з нагоди вшанування жертв
теракту у Волновасі.
Ukraine Leader Vows to Retake Separatist-Held East = [Український лідер обіцяє
повернути захоплений сепаратистами схід] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1206056-ukraine-leader-vows-to-retake-separatist-heldeast/). – New York, 2015. – 18.01.

***
Після того, як українська армія розгорнула контрнаступ проти проросійських
бойовиків, президент Порошенко пообіцяв повернути всі землі, що наразі не
контролюються українською владою. Таку заяву Порошенко зробив перед
кількатисячним натовпом в центрі Києва, що зібрався з нагоди вшанування жертв
теракту у Волновасі.
Ukraine leader vows to retake separatist-held east = [Український лідер обіцяє
повернути захоплений сепаратистами схід] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-leader-vows-to-retake-separatist-heldeast/2015/01/18/0f2eda44-9f14-11e4-91fc-7dff95a14458_story.html). – Washington, 2015. –
18.01.

***
Українська армія повернула під свій контроль майже всю територію навколо
Донецького аеропорту в той час, як в Києві зібралися тисячі людей на марш миру.
Внаслідок цього прес-секретар Кремля Пєсков зауважив, що український президент
Порошенко відкинув мирний план врегулювання конфлікту, що був запропонований
йому президентом Росії Путіним. Нагадаємо, що російські ЗМІ анонсували лист, в
якому Путін запропонував „термінові заходи для припинення взаємного обстрілу, а
також швидкого виведення сторонами конфлікту засобів ураження з калібром понад
100 мм”. Українська сторона не коментувала даний лист.
Zinets, Natalia Fighting in eastern Ukraine hits new heights = [Бої у східній Україні
сягають нового рівня] / N. Zinets, L. Kushch // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/fighting-in-eastern-ukraine-hits-newheights/article22511406/). – Toronto, 2015. – 18.01.
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***
Заплановані на п’ятницю у Мінську мирні переговори щодо ситуації в Україні
не відбудуться. Причиною стало посилення атак сепаратистів на урядові війська.
Особливо ситуація загострилася в районі Донецького аеропорту.
Ukraine peace talks fall apart amid renewed fighting = [Можливість проведення
мирних переговорів ставиться під сумнів через відновлення бойових дій] / Associated Press
// The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-fm-hopesukraine-peace-talks-to-focus-on-cease-fire/2015/01/16/87bd73fc-9d6c-11e4-86a31b56f64925f6_story.html). – Washington, 2015. – 16.01.

***
Міністри закордонних справ Росії і України не змогли зрушити з мертвої точки
на зустрічі в Берліні з колегами з Франції та Німеччини, що призвело до скасування
чотиристороннього мирного саміту, запланованого на четвер в Казахстані. Газета
Sueddeutsche Zeitung процитувала заяву чотирьох міністрів закордонних справ про те,
що вони не змогли переконати українських і російських чиновників дотримуватися
умов мінського перемир’я від 5 вересня. Враховуючи те, що ці умови як і раніше не
виконані і артилерійська перестрілка посилюється, немає підстав очікувати
позитивного результату іншого саміту, заявив офіційний представник німецького
МЗС Мартін Шефер після чотиригодинної зустрічі в Берліні. Міністр закордонних
справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр повідомив, що дипломати з чотирьох
країн, що безпосередньо ведуть переговори, продовжать зустрічатися і обговорювати
невирішені „ключові проблеми” і доповідати міністрам закордонних справ, якщо буде
досягнутий якийсь прогрес.
Williams, Carol J. Ukraine peace summit scratched after diplomacy fails to break impasse
= [Саміт з мирного врегулювання ситуації на Україні скасований: дипломатії не вдалося
вийти з глухого кута] / C.J. Williams // Los Angeles Times (http://touch.latimes.com/#section/1/article/p2p-82520699/). – Los Angeles, 2015. – 13.01.

***
На зустрічі міністрів закордонних справ Росії, України, Німеччини та Франції у
Берліні щодо кризи в Україні не було досягнуто жодного прогресивного компромісу.
Це унеможливлює подальші переговори на більш високому рівні у Казахстані.
Штайнмаєр наголосив, що планується ще одна зустріч на рівні міністрів для
вироблення позитивних рішень.
Ukraine meeting in Berlin ends without significant progress = [Зустріч щодо України у
Берліні закінчилася без значного прогресу] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/foreign-ministers-gather-in-berlin-to-seekukraine-progress/2015/01/12/700f23e2-9a5e-11e4-86a3-1b56f64925f6_story.html). –
Washington, 2015. – 12.01.

***
Ангела Меркель заявила Путіну, що якщо не буде досягнуто реального
прогресу за умовами Мінських домовленостей, то ні про який самміт щодо ситуації в
Україні і мови бути не може. Те саме канцлер заявила у телефонній розмові з
українським президентом Порошенко. Особливу увагу Меркель приділяє таким
моментам Мінської угоди, як припинення вогню і проведення демаркаційної лінії
вздовж російсько-українського кордону.
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No Ukraine summit without progress on peace plan‚ Merkel tells Putin = [Меркль
попередила Путіна, що ніякого самміту щодо України не буде без прогресу у мирному
плані]
/
Reuters
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=No+Ukraine+summit+without+pro
gress+on+peace+plan%26sbquo%3B+Merkel+tells+Putin&NewsID=440526#sthash.CH8dOLaj.
dpuf). – Kathmandu, 2015. – 11.01.

***
Після різкої ескалації конфлікту на сході України запланована зустріч між
лідерами Франції, Німеччини, Росії та України, спрямована на остаточне вирішення
конфлікту в Україні, виявилася під загрозою. Експерти вважають, що якщо зустріч в
Астані все ж таки буде мати місце і буде підписана певна угода, то наслідки цієї
угоди будуть мати більшу вагу, аніж Мінські домовленості, оскільки буде підписана
вищими особами держав. Саме тому на цю зустріч покладають багато надій обидві
сторони конфлікту.
Walker, Shaun East Ukraine summit looks unlikely to happen as violence spikes in region
: Angela Merkel not ready for meeting with French, Russian and Ukrainian leaders unless
Russia proves ceasefire commitment = [Самміт по Східній Україні виглядає малоймовірним
через спалахи насильства в регіоні. Ангела Меркель не готова зустрічатися з
французьким, російським та українським лідерами, якщо Росія не виконає свої
зобов’язання
по
припиненню
вогню]
/
Sh. Walker
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jan/11/east-ukraine-summit-angela-merkel-frenchrussia-ceasefire). – London, 2015. – 11.01.

***
У середині грудня Президент Обама підписав Закон про підтримку свободи в
Україні, який дозволяє не тільки розширити санкції проти Росії, але і закликає Білий
дім надати Києву підтримку у вирішенні проблем українців, котрих позбавили житла,
а також співпрацювати з міжнародними організаціями в розподілі гуманітарної
допомоги серед жителів України. Схід України відчайдушно потребує такої
допомоги. Велика частина інфраструктури Донецька і Луганська – великих міст
Донбасу – була знищена, там постійно трапляються перебої з поставками вугілля і
продуктів харчування, а в листопаді Київ заморозив виплати пенсій та інших
державних допомог мешканцям цього регіону. З наближенням зимових холодів ризик
голоду і смертей стає загрозливо реальним. Як повідомляють ООН і організація
Amnesty International, на схід України насувається гуманітарна криза.
Golinkin, Lev Kiev’s brutal strategy in eastern Ukraine = [Жорстка стратегія Києва
на сході України] / L. Golinkin // Los Angeles Times (http://touch.latimes.com/#section/1/article/p2p-82434116/). – Los Angeles, 2015. – 02.01.

***

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Президент Казахстану закликав Росію та Україну до якнайскорішого
вирішення конфлікту на сході України. Слова Назарбаєва можуть мати свій вплив,
оскільки Казахстан є одним із членів торговельного блоку, в якому головує Росія. „Я
закликаю Росію та Україну подумати про пошук компромісу, – наголосив він. – Ця
ситуація не має сенсу і не повинна мати місце”.
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Kazakhstan President Nazarbayev Calls Ukraine Conflict ’Nonsense’ = [Президент
Казахстану Назарбаєв назвав конфлікт в Україні „нісенітницею”] / Associated Press // The
Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1156795-kazakhstan-president-nazarbayevcalls-ukraine-conflict-nonsense/). – New York, 2014. – 22.12.

***
Міністри закордонних справ ЄС виключили можливість будь-якого
пом’якшення тиску за допомогою санкцій на Росію через її дії в Україні. Нагадаємо,
щ останнім часом президент Франції Олланд висловив занепокоєння з приводу того,
що ці санкції мають економічні наслідки для європейської економіки.
EU won’t ease Russia sanctions as Ukraine conflict rages = [Через розпал конфлікту в
Україні ЄС не зменшить тиск на Росію через санкції ] / Associated Press // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=EU+won%27t+ease+Russia+sancti
ons+as+Ukraine+conflict+rages+&NewsID=441598#sthash.ghzXvJGa.dpuf). – Kathmandu,
2015. – 19.01.

***
Білий Дім повідомляє, що Президент Барак Обама та канцлер Німеччини
Ангела Меркель обговорили свою стурбованість з приводу зростання насильства на
сході України. Бесіда двох лідерів відбулася одразу після повідомлення
проросійських сепаратистів, що вони взяли під свій контроль Донецький аеропорт.
Obama, Merkel discuss increased violence in Ukraine = [Обама та Меркель
обговорили зростання насильства в Україні] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/politics/obama-merkel-discuss-increased-violence-inukraine/2015/01/15/821fece6-9cf8-11e4-86a3-1b56f64925f6_story.html). – Washington, 2015. –
15.01.

***
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав учасників конфлікту на Cході
України дотримуватися режиму припинення вогню, узгодженого в Мінську для
ескалації військових дій. У своїй заяві дипломат висловив стурбованість у зв’язку зі
збільшенням активності бойових дій в останні дні і засудив напад на пасажирський
автобус в Донецьку, в результаті якого загинули щонайменше 11 чоловік, а 17 людей
отримали поранення. Пан Гі Мун попередив, що Мінський протокол залишається
„міцною основою для врегулювання кризи”, що виникла в лютому 2014 року, коли
Захід підтримав мирних демонстрацій, які призвели до повалення режиму Віктора
Януковича.
ONU hace un llamado a respetar alto el fuego en Ucrania = [Генсек ООН закликає
поважати
режим
припинення
вогню
в
Україні]
//
Granma
(http://www.granma.cu/mundo/2015-01-14/onu-hace-un-llamado-a-respetar-alto-el-fuego-enucrania). – La Habana, 2015. – 14.01.

***
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив журналістам, що в Східній Європі для
реакції на будь-які загрози безпеці, які виходять зі Сходу, розгорнуті тимчасові сили,
у складі яких є німецькі, норвезькі та голландські військовослужбовці. Це нові
передові сили високої готовності, які розміщені на час 2015 року, сказав Столтенберг
та закликав Росію поважати святість післявоєнних кордонів в Європі та цінності, на
яких засновані демократичні країни континенту. Приєднання Криму до Росії
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спонукало НАТО створити ці сили швидкого реагування. Столтенберг не сказав,
скільки військовослужбовців вже розгорнуто у складі цих сил. За словами прессекретаря НАТО Оани Лунгеску, сили будуть нараховувати кілька тисяч чоловік і
зможуть за кілька днів відреагувати на будь-яку атаку або загрозу безпеці державчленів НАТО.
Williams, Carol J. NATO creates rapid-reaction force to protect Eastern Europe =
[НАТО направляє сили швидкого реагування в країни по сусідству з Росією] / C.J. Williams
// Los Angeles Times (http://touch.latimes.com/#section/-1/article/p2p-82533848/). – Los Angeles,
2015. – 14.01.

***
Ситуація в Україні йде до перетворення в новітній „заморожений конфлікт” –
випадок територіальної агресії, що хоча і гучно засуджується зовнішнім світом, але
він не бажає втрутитися і змінити становище. Після розпаду СРСР у Кремлі часто
брала гору ментальність, впевнена, що право власності на 90% визначається
володінням, наприклад, Придністров’я, Абхазія і Південна Осетія. Але у світі і так
предостатньо заморожених конфліктів, наприклад, Індія і Пакистан конфліктують
через Кашмір. Насправді ці конфлікти не „заморожені”, а просто ігноруються
світовою спільнотою. Або у дипломатів занадто багато інших турбот, або є таємна
зацікавленість у тому, щоб закривати очі на порушення. В більшості випадків є
фактичний переможець, а ярлик „заморожений конфлікт” служить „фіговим
листком”, що маскує небажання спільноти демократичних країн ефективно
підтримувати його власні цінності.
Williams, Carol J. ’Frozen conflicts’: Democracies decline to uphold their own values =
[„Заморожені конфлікти”: демократії ввічливо відмовляються підтримувати свої
власні цінності] / C.J. Williams // Los Angeles Times (http://touch.latimes.com/#section/1/article/p2p-82513401/). – Los Angeles, 2015. – 12.01.

***
„Західним країнам слід припинити погрожувати Росії новими санкціями і,
навпаки, запропонувати послабити існуючі обмеження в обмін на зрушення в процесі
мирного врегулювання ситуації в Україні”, – заявив в інтерв’ю президент Франції
Франсуа Олланд. „Я виступаю не за політику досягнення цілей шляхом погіршення
ситуації, – заявив Олланд. – Я вважаю, що санкції потрібно скасувати зараз”. „Путін
не хоче анексувати Східну Україну, я в цьому впевнений, він мені так сказав, –
зазначив французький президент. – Чого він хоче, так це зберегти свій вплив. Путін
хоче, щоб Україна не стала членом НАТО. Ідея Путіна полягає в тому, щоб біля
російських кордонів не було армії”. У Німеччині віце-канцлер Зігмар Габріель також
висловив побоювання з приводу впливу санкцій на стабільність в Росії. „Мета ніколи
не полягала в тому, щоб увергнути Росію в політичний і економічний хаос”, – заявив
Габріель в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag.
Kramer, Andrew E. French Leader Urges End to Sanctions Against Russia Over Ukraine
= [Лідер Франції закликає зняти з Росії санкції викликані ситуацією в Україні] /
A. E. Kramer
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/01/06/world/europe/francois-hollande-says-destabilizingsanctions-on-russia-must-stop-now.html). – New York, 2015. – 05.01.

***
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ТЕРОРИЗМ ТА ДИВЕРСІЇ
В результаті нападу на цивільний автобус на сході України загинули мирні
жителі. Українська влада повідомляє, що автобус було розстріляно ракетою із
пускової установки Град, що була випущені з території повстанців. Лідер
представницької влади ДНР Пушилін відкидає ці звинувачення. Ця подія остаточно
відкинула всі надії на перемир’я. Так, в Донецьку люди знов чують залпи артилерії.
Chernov, Mstyslav Ukraine: 12 Dead in Bus Attack That Could Doom Shaky Truce =
[Україна: 12 жертв в атаці на автобус можуть порушити хитке перемир’я] /
M. Chernov, P. Leonard // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1195862ukraine-12-dead-in-bus-attack-that-could-doom-shaky-truce/). – New York, 2015. – 13.01.

***

ТОЧКА ЗОРУ
Журналісти Spiegel взяли інтерв’ю у Михаїла Горбачова, в якому він
зізнається, що має відчуття дежа-вю, коли говорить про ситуацію, що склалася в
Україні. На думку Горбачова, побудова нових „стін” та втрата довіри між державами
загрожує катастрофічними наслідками. Конфлікт в Україні є небезпечним для всього
світу, а не лише для її сусідів, бо ця війна має всі шанси перерости в ядерну.
Schepp, Matthias Gorbachev Interview: ’I Am Truly and Deeply Concerned’ = [Інтерв’ю
з Горбачовим: „Я щиро та глибоко стурбований”] / M. Schepp, B. Sandberg // Spiegel
(http://www.spiegel.de/international/world/gorbachev-warns-of-decline-in-russian-western-tiesover-ukraine-a-1012992.html). – Hamburg, 2015. – 16.01.

***
Колишній радянський лідер у своєму інтерв’ю німецькому Der Spiegel заявив,
що нинішня ситуація в Україні може викликати ядерну війну. Його слова
підтверджуються й новою військовою доктриною Росії, яку Путін презентував
наприкінці минулого року, і яка є більш агресивною по відношенню до НАТО.
Stieber, Zachary World War 3? Gorbachev Warns of Possible Nuclear War Over Ukraine
= [Третя світова війна? Горбачов попереджає про можливість ядерної війни через
конфлікт
в
Україні]
/
Z. Stieber
//
The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1195274-world-war-3-gorbachev-warns-of-possibly-nuclearwar-as-russia-deals-with-north-korea/). – New York, 2015. – 16.01.

***
В результаті бойових дій між урядовими українськими військами та
проросійськими сепаратистами маса мирних жителів східних регіонів України
опинилися в умовах холоду та голоду. Більше шести місяців люди не отримують
соціальних виплат на цих територіях, російська гуманітарна допомога не доходить до
кінцевих споживачів. Управління ООН з координації гуманітарних питань б’ють на
сполох з приводу щоденного погіршення умов для існування людей у зоні конфлікту.
„Поряд з фінансовими проблемами, багато хто не має можливості купити основні
продукти харчування та ліки, живуть люди в холодних зимових умовах”, – звітує
представник ООН. За оцінками організації 1,4 мільйона чоловік у Східній Україні
дуже вразливі і потребують допомоги.
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Chernov, Mstyslav Lack of Aid Deepens Suffering in Conflict-Hit East Ukraine =
[Відсутність допомоги поглиблює страждання людей в зоні конфлікту на сході України]
/ M. Chernov, P. Leonard // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1198041-lackof-aid-deepens-suffering-in-conflict-hit-east-ukraine/). – New York, 2015. – 14.01.

***
Терористичний напад в столиці Франції та вуличні демонстрації, що
послідували за ним, глибоко проникли в національну психологію. Проте це не є лише
французька трагедія. Маємо справу з європейською кризою безпеки. Це повернення
війни на європейський континент. Вагу такому висновку додає ситуація, що склалася
в Україні протягом останнього року. Кризи в Україні та Франції контрастні, але
обидві тісно пов’язані з європейською стійкістю перед обличчям агресії. Тому
можемо підняти питання про європейське пробудження. Особливо гостро це
відчувалося 11 січня, коли усі європейські лідери йшли, тримаючись за руки. Це було
унікальне шоу єдності та опору терору.
Nougayrede, Natalie These traumas in France and Ukraine could lead to a European
reawakening : The continent has faced existential crisis twice during the past year. But
something positive may yet emerge from it = [Трагедії у Франції та Україні можуть
призвести до Європейського пробудження. Континент двічі зіткнувся з екзистенційною
кризою протягом минулого року. Проте з цього можна винести й щось позитивне] /
N. Nougayrede // The Guardian (http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/
13/traumas-france-ukraine-european-reawakening). – London, 2015. – 13.01.

***

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
На сайті Інтерполу з’явилася інформація про розшук екс-президента України
Віктора Януковича. Згідно з офіційною інформацією, він розшукується „для
кримінального переслідування або відбування покарання”.
Интерпол объявил в розыск Януковича = [Інтерпол оголосив у розшук Януковича]
// Деловые ведомости (http://dv.ee/novosti/2015/01/12/interpol-objavil-v-rozysk-janukovicha). –
Таллинн, 2015. – 12.01.

***

ВЕРХОВНА РАДА
Верховна Рада взялася визначити, як українським журналістам потрібно
описувати місцеву реальність. Приводом для приведення вже діючої на Україні
цензури до нікому кодексу, стала, як не дивно, ретрансляція звернення Володимира
Путіна до Федеральних зборів одним з українських телеканалів.
Лихоманов, Петр К миру не призывать / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2014/12/25/cenzura-site.html). – М., 2014. – 26.12.

***

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Парламент України проголосував за створення нового міністерства
інформаційної політики, яке очолить Юрій Стець, керівник відділу інформаційної
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безпеки національної гвардії. На фоні потужної російської пропаганди створення
даного міністерства здається громадянам логічним. Але чи не буде воно означати для
України програш битви за демократію, адже ідея контролю інформаційної сфери з
боку уряду є не зовсім демократичною. Українські активісти вже б’ють на сполох,
говорячи про можливе скорочення свободи слова.
Vikhrov, Maksim Ukraine forms ’ministry of truth’ to regulate the media = [Україна
утворює „міністерство правди” для регулювання ЗМІ] / M. Vikhrov // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2014/dec/19/-sp-ukraine-new-ministry-truth-underminesbattle-for-democracy). – London, 2014. – 19.12.

***
Протягом багатьох років Айварас Абромавічус (Aivaras Abromavicius) керував
збитковими фондами, однак йому ще жодного разу не доводилося керувати чимось,
таким же безнадійним, як українська економіка. Тим не менш, Абромавічус, якого
нещодавно призначили міністром економічного розвитку і торгівлі України,
сповнений ентузіазму та впевненості в тому, що він разом зі своїми колегами по
міністерству зможе змінити становище на краще. І все залежатиме від того, чи дадуть
світові лідери України достатньо часу для проведення реформ в тому темпі, на який
налаштований її новий уряд.
Bershidsky, Leonid Can This Man Save Ukraine’s Economy? = [Чи зможе ця людина
зберегти
економіку
України?]
/
L. Bershidsky
//
Bloomberg
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-01-06/can-this-man-save-ukraines-economy). –
New York, 2014. – 06.01.

***

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Минув місяць з того моменту, як українська льотчиця Надія Савченко
оголосила голодування на знак протесту, що її тримають у російській в’язниці
незаконно. За словами самої Савченко, вона має намір голодувати до самої смерті в
ізоляторі, якщо її не відпустять. „Людина, яка була народжена вільною, а не рабом в
неволі, не може жити у в’язниці, особливо, якщо він або вона не винна”, – написала
вона у відкритому листі від 12 січня. Адвокат льотчиці повідомляє, що вона виглядає
дуже погано, з моменту початку голодування втратила 10 кг ваги. Прихильники
Савченко занепокоєні станом її здоров’я, проте переконані, що голодування є єдиним
механізмом, завдяки якому Надію можуть випустити з ізолятора.
Bigg, Claire Fears grow for Ukrainian pilot on hunger strike in Russian jail =
[Зростають побоювання через оголошене українською льотчицею голодування в
російській
в’язниці]
/
C. Bigg,
Ol. Lashchenko
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jan/13/-sp-fears-grow-nadia-savchenko-ukraine-pilothunger-strike-russia-jail). – London, 2015. – 13.01.

***
У лютому 2014 року екс-президент України Віктор Янукович підписав угоду,
завдяки якій сподівався протриматися при владі хоча б ще кілька місяців, пише The
New York Times, яка провела розслідування останніх годин правління Януковича в
Україні. Але прямо під час переговорів „керівники силових структур спішно
дзвонили депутатам-опозиціонерам, чітко роз’яснюючи, що турбуються більше про
свою власну безпеку, ніж про захист Януковича і його уряду”. До вечора того ж дня
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Янукович залишив Київ. Росія стверджує, що Янукович був зміщений в результаті
насильницького перевороту, який підтримувався і навіть режисерувати Заходом. Зі
свого боку, The New York Times пише, що її розслідування показало: „президент був
не стільки повалений, скільки кинутий напризволяще його власними союзниками, а
західні офіційні особи були здивовані цим крахом не менше, аніж всі інші”. Втеча
союзників прискорилося з огляду на те, що протестуючі захопили багато зброї, але
настільки ж важливу роль зіграла паніка в урядових колах через спроби Януковича
помиритися з противниками.
Higgins, Andrew Ukraine Leader Was Defeated Even Before He Was Ousted =
[Український лідер програв ще до того, як був зміщений] / A. Higgins, A. E. Kramer // The
New York Times (http://www.nytimes.com/2015/01/04/world/europe/ukraine-leader-wasdefeated-even-before-he-was-ousted.html?_r=0). – New York, 2015. – 03.01.

***

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Тисячі студентів та пенсіонерів вийшли на мітинг до будівлі Верховної Ради.
Байкова, Татьяна Киевляне протестуют против урезания социальных выплат /
Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/581207#ixzz3Mz62RJiX). – М., 2014. – 25.12.

***
У той час, як в четвер у Києві Верховна Рада приступила до обговорення
держбюджету на 2015 рік, біля стін парламенту знову почалися заворушення.
Воробьев, Владислав Почему Рада перестала прислушиваться к мнению
„майдана” / В. Воробьев // Российская газета (http://www.rg.ru/2014/12/25/mnenie-site.html).
– М., 2014. – 25.12.

***

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Антикорупційне бюро України може очолити колишній федеральний
прокурор, помічник генпрокурора США Богдан Витвицький. З Вітвицьким,
українцем за походженням, ведуть переговори співробітники адміністрації
президента України Петра Порошенка. Поки той не дав своєї згоди, оскільки „не
отримав гарантій незалежності посади”. Також на посаду голови бюро і раніше
претендує колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, хоча раніше він сам
відмовився від роботи в уряді України. Його кандидатуру підтримує член конкурсної
комісії Юрій Бутусов.
Борьбой с коррупцией на Украине займется бывший прокурор из США =
[Боротьбою з корупцією на Україні займеться колишній прокурор із США] // Вечерний
Бишкек (http://www.vb.kg/doc/298197_borboy_s_korrypciey_na_ykraine_zaymetsia_
byvshiy_prokyror_iz_ssha.htm). – Бишкек, 2014. – 26.12.

***
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварaс Абромавічюс
призначив своїм радником естонку Яаніку Мірило, що займає посаду керуючого
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директора Української Асоціації венчурного капіталу і Прямих Інвестицій. На посаді
радника міністра економіки Яаніка Мірило відповідатиме за напрямок залучення
інвестицій, поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату, координації міжнародних
програм і розробку рішень електронного уряду. „Яаніка Мірило – одна з небагатьох
естонців, які в останні місяці дуже багато зробили для реальної підтримки України.
Эстонка стала советником министра экономики Украины = [Естонка стала
радником
міністра
економіки
України]
//
Деловые
ведомости
(http://dv.ee/novosti/2015/01/05/jestonka-stala-sovetnikom-ministra-jekonomiki-ukrainy). –
Таллинн, 2015. – 05.01.

***

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Український міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко
заявив, що Україна за підсумками року зазнала дуже істотні збитків від втрати
російського ринку, але розраховує компенсувати їх контрактами з Китаєм та іншими
країнами. Росія раніше обмежила імпорт з України овочів, фруктів і молочної
продукції. „Крім Євросоюзу у нас є велика зацікавленість в Китаї. Наші китайські
партнери – це дуже великий ринок. Ми бачимо, що є можливість везти розмову про
цукрову галузь, не тільки про кукурудзу або зерно, а про продукти харчування
додаткової переробки”, – сказав міністр. За його словами, азіатські країни „досить
активно оглядаються на Україну”
Украина хочет компенсировать потерю рынка РФ торговлей с Китаем =
[Україна хоче компенсувати втрату ринку РФ торгівлею з Китаєм] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0109/c31519-8833871.html). – Пекин, 2015. – 09.01.

***

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Питання Криму і України на сьогоднішній день – велика проблема сучасного
світу, для її вирішення міжнародному співтовариству необхідно проявити велику
мудрість. У процесі вирішення цієї проблеми, залучені країни повинні проявляти
прямоту і вміти ставити себе на місце іншої сторони. У центрі проблеми стоїть
Україна, їй необхідно стимулювати власний економічний розвиток, необхідно брати
до уваги співробітництво з ЄС і Росією, уникати упередженості з питань економіки і
безпеки, інакше можуть виникнути нові неприємності. Інтеграція в ЄС все ще в
дорозі, для знаходження взаєморозуміння і співпраці з Москвою необхідно докласти
величезних зусиль. У тому, що Росія створила буферний простір периферійної
безпеки, немає нічого поганого, однак суворі санкції і важкі втрати, які несе країна,
аж ніяк не є бажаними для Кремля.
Динли, Шэнь, заместитель ректора НИИ международных вопросов
университета Фудань Для решения украинского вопроса нужна большая мудрость =
[Для вирішення українського питання потрібна велика мудрість] / Ш. Динли //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0116/c95181-8837372.html. – Пекин,
2015. – 16.01.

***
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Велика частина жителів Литви підтримує позицію влади про допомогу Україні,
показують оприлюднені результати опитування. На питання, чи достатньою є
сьогодні допомога Литви Україні, 55 відс. відповіли, що допомога достатня, 12 відс.
вказали, що вона занадто мала, 10 відс. – що вона занадто велика, а 23 відс. – що
Литва повинна займати нейтральну позицію щодо України.
Жители Литвы поддерживают позицию властей о помощи Украине – опрос =
[Жителі Литви підтримують позицію влади про допомогу Україні – опитування] //
Литовский
курьер
(http://www.kurier.lt/zhiteli-litvy-podderzhivayut-poziciyu-vlastej-opomoschi-ukraine-opros/). – Вильнюс, 2015. – 13.01.

***

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Ситуація, що склалася у відносинах між Заходом і Росією через анексію
останньою Криму та бойовий конфлікт на сході України, є доволі невизначеною
наразі. Незрозумілою є позиція пана Путіна: чи має він намір діяти, щоб знизити
напругу в українському конфлікті? Турбуючись про свою газову залежність від Росії,
західні дипломати та бізнесмени все ж таки говорять про те, що Росія ніколи не
припинить постачання газу до Європи, адже це є основним прибутком для російської
економіки. Тому є певні сподівання на владнання української кризи.
Briançon, Pierre Ukraine crisis forced into suspended animation = [Українська криза
застигла у підвішеному стані] / P. Briançon // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/europeanbusiness/ukraine-crisis-forced-into-suspended-animation/article22232896/). – Toronto, 2014. –
29.12.

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель звернулася до російського уряду, щоб той
використав свій вплив на сепаратистів на сході України, щоб ті припинили бойові дії.
Нагадаємо, що пані Меркель бере активну участь у дипломатичних намаганнях
врегулювати українську кризу.
Russia must influence separatists to end Ukraine crisis, says Merkel = [Росія має
вплинути на сепаратистів, щоб українська криза нарешті завершилася, говорить
Меркель] / Reuters // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/russiamust-influence-separatists-to-end-ukraine-crisis-says-merkel/article22219667/). –
Toronto,
2014. – 28.12.

***
У зв’язку з ризиками, зумовленими зовнішніми для Придністров’я факторами,
миротворчі сили (МС) в регіоні приведені в стан підвищеної бойової готовності. Про
це повідомив керівник придністровської делегації в Об’єднаній контрольній комісії
(ОКК), що контролює зону безпеки на Дністрі, Олег Бєляков. За його словами, до
кордону Придністров’я з Україною стягнута військова техніка, прикордонники на
КПП озброєні. Раніше міністр оборони України заявив, що на південних кордонах
країни необхідно збільшити кількість армійських підрозділів через загрозу, що
виходить від Придністров’я.
Гамова, Светлана Миротворцы в Приднестровье приведены в повышенную боевую
готовность = [Миротворці в Придністров’ї приведені в підвищену бойову готовність] /
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С. Гамова // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2014-12-26/6_pridnestrovie.html). –
М., 2014. – 26.12.

***
За даними, опублікованими на сайті Центробанку Росії, золотовалютні резерви,
до складу яких входять резерви Центробанку і двох державних фондів, знизилися за
тиждень з 13 по 19 грудня до 398,9 мільярдів доларів. В порівнянні з січнем
поточного року скорочення склало 22%. Політики на чолі з керівником Центробанку
Ельвірою Набиуллиной намагаються зупинити різке падіння рубля, що стало
найзначнішим з часу дефолту 1998 року. На тлі зниження цін на нафту і санкцій,
введених у зв’язку з конфліктом на Україні, які підштовхнули Росію до рецесії, влада
підняла процентні ставки і спробувала понизити попит на долар. Ці заходи дозволили
зупинити обвал російської валюти, після того, як на минулому тижні рубель побив
історичний мінімум, опустившись по відношенню до долара до відмітки.
Tanas, Olga Russia’s Defense of the Ruble Cuts Reserves by $15.7 Billion in Week = [В
результаті кроків по захисту рубля резерви Росії скоротилися за тиждень на 15,7
мільярда доларів.] / O. Tanas // Bloomberg (http://www.bloomberg.com/news/2014-12-25/rubledefense-curtails-russian-reserves-by-15-7-billion-in-week.html). – New York, 2014. – 25.12.

***
В інтерв’ю норвезькій телерадіокомпанії NRK генсек НАТО Йенс Столтенберг
дав зрозуміти, що Київ зможе подати заявку на вступ до НАТО лише після того, як
Україна виконає відповідні критерії.
Макарычев, Максим Киев приучают „как НАТО” / М. Макарычев // Российская
газета (http://www.rg.ru/2014/12/25/nato.html). – М., 2014. – 25.12.

***
Політолог Віктор Мілітарьов розповів про те, чому не варто довіряти
міркуванням про „зраду” Лукашенко і Назарбаєва.
Милитарев, Виктор Союзникам надо верить / В. Милитарев // Известия
(http://izvestia.ru/news/581311). – М., 2014. – 25.12.

***
Європа не може ображати Росію, тому що вона дуже сильно залежить від
поставок російського газу. Але говорити треба якраз про протилежне: Росія не може
ображати Європу, тому що вона дуже сильно залежить від поставок туди газу. В
аудиторському звіті компанії „Газпром” за третій квартал 2014 вказується на те, що
постачання газу з Росії до Європи істотно знизилися.
Russia’s Natural Gas Sales Plummet: Is Russia Captive To European Buyers? =
[Продажи російського газу різко падають: Росія стала заручницею європейських
покупців?] // Forbes (http://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2014/12/24/russiasnatural-gas-sales-plummet-is-russia-captive-to-european-buyers/). – Washington, 2014. – 24.12.

***
В Москві відбулося засідання Вищої Євразійської економічної ради за участю
президентів Росії, Білорусії, Казахстану та Вірменії, в ході якого до складу
Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) була прийнята Киргизія. На черзі
Таджикистан. Завершальний етап формування ЄАЕС проходить на тлі ускладнилися
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відносин РФ із Заходом, Україною та Білоруссю, що ставить під загрозу зриву запуск
ЄАЕС. Назарбаєв вживає заходів для збереження свого проекту. Президент
Казахстану Нурсултан Назарбаєв не тільки ініціював створення ЄАЕС, але і взяв на
себе посередницьку місію у врегулюванні війни в Україні, яка негативно відбивається
на планах старту ЄАЕС.
Панфилова, Виктория Назарбаев все еще надеется сохранить Евразийский союз =
[Назарбаєв все ще сподівається зберегти Євразійський союз] / В. Панфилова //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2014-12-24/1_nazarbaev.html). – М., 2014. – 24.12.

***
Експерти в Мінську вважають, що в Росії незадоволені нещодавнім візитом
Олександра Лукашенка до Києва і його обіцянками зробити для України все, про що
вона попросить. Громадськості поки повідомили тільки про прохання включити
трансляцію українських каналів в Білорусії, щоб громадяни країни отримували
об’єктивну інформацію (читай – не тільки російську) про події у сусідній державі. У
Мінську кажуть, що Лукашенко запропонував Петру Порошенку надалі робити все
таємно, щоб ніхто не міг сказати, що Мінськ дружить з Києвом, так як сам боїться
агресії з боку Росії. Це означає, що можуть бути ще якісь завуальовані домовленості.
Вчора стало відомо, що Робоча група з врегулювання ситуації на сході України всетаки збереться на цьому тижні. Причому двічі – в середу і п’ятницю. Це також можна
пов’язати з візитом Лукашенка до Києва. Це зміцнить позиції Лукашенко-миротворця
і буде хорошим фоном для налагодження діалогу з Заходом.
Ходасевич, Антон Минск Москве пока еще союзник = [Мінськ Москві поки ще
союзник] / А. Ходасевич // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2014-1224/7_minsk_moscow.html). – М., 2014. – 24.12.

***
„Ми, казахи, до останньої краплі крові будемо захищати дану нам Богом
незалежність”. Ця ключова фраза Нурсултана Назарбаєва з його промови на
урочистому зібранні, присвяченому Дню незалежності 16 грудня. На подібного роду
урочистих зборах ніколи раніше, в докримскую епоху, Нурсултан Назарбаєв не
згадував про нібито багатовікові (550-річні) традиції незалежності своєї країни, не
говорив про державну незалежність Казахстану як про головну цінності народу.
Нинішньому нашому керівництву – прикладом тут є стаття Дмитра Медведєва „Росія
і Україна: життя за новими правилами” (див. „НГ” від 15.12.14) – досі чомусь
видається протиприродним той факт, що сьогодні в колишньої УРСР, яку за інерцією
ми більше 20 років називали „братською республікою”, люди, як він пише, що
„живуть під гаслом” Україна – не Росія ”, продовжують говорити російською мовою”.
Але ж Україна для того і стала в 1991 році незалежною, щоб не бути Росією. До речі,
тоді за незалежність України проголосувало і майже 80% росіян, що жили в цій
республіці. І 80% населення південного сходу України, і насамперед Донбасу, тоді
голосували за те, щоб Україна не була Росією. Зберігається у колишніх слов’янських
республік СРСР спільність мови, релігії і навіть спільність культури минулого не
були і не є перешкодою для курсу на зміцнення суверенітету та незалежності.
Ципко, Александр Не может быть внешнего могущества без внутреннего = [Не
може бути зовнішньої могутності без внутрішньої] / А. Ципко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/ideas/2014-12-24/5_ideas.html). – М., 2014. – 24.12.

***
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Цього року Центробанк Росії витратив 80-87 мільярдів доларів зі своїх
золотовалютних запасів на підтримку рубля, але причина, по якій влада вирішила не
використовувати резерви з метою зупинки рублевого кровопролиття, цілком
зрозуміла: одна з головних претензій Росії – на статус великої держави – заснована на
її солідних валютних резервах, і Путін вибрав шлях економічних негараздів.
Carden, James Dangerous Escalation: US Backs Putin Into a Corner = [Небезпечна
ескалація: США заганяють Путіна в кут.] / J. Carden // The National Interest
(http://nationalinterest.org/feature/dangerous-escalation-us-backs-putin-corner-11914). – New
York, 2014. – 23.12.

***
Російський президент заявив, що Росія не дасть себе залякати через події на
сході України та в Криму. Міністерство закордонних справ Росії вже готує заходи,
спрямовані проти нововведених західних санкцій. Представник міністерства
підкреслив, що нові санкції проти кримських територій мають колективний характер
та спрямовані проти місцевих жителів, які в березні на референдумі обрали
приєднання Криму до Росії. Нагадаємо, що США та ЄС нещодавно ввели обмеження
на інвестиції в Криму. Санкції Заходу у сукупності з падінням цін на нафту дали
поштовх до падіння російської економіки.
Putin says Russia won’t be intimidated over Crimea = [Путін заявив, що Росія не
дасть
себе
залякати
через
Крим]
/
Reuters
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=+Putin+says+Russia+won%27t+be
+intimidated+over+Crimea&NewsID=437822#sthash.wtedO2OD.dpuf). – Kathmandu, 2014. –
21.12.

***
Під час переговорів, про які попередньо не повідомлялось, росіяни заявили
американцям, що вони відмовляються від допомоги США щодо захисту своїх запасів
збройового урану і плутонію від крадіжки та продажу на чорному ринку. Цією заявою
був фактично покладено край співпраці між колишніми супротивниками в холодній
війні по одному з найуспішніших напрямків.
Bender, Bryan Russia ends US nuclear security alliance = [Росія припиняє співпрацю з
США
у
сфері
ядерної
безпеки.]
/
B. Bender
//
The
Boston
Globe
(http://www.bostonglobe.com/news/nation/2015/01/19/after-two-decades-russia-nuclear-securitycooperation-becomes-casualty-deteriorating-relations/5nh8NbtjitUE8UqVWFIooL/story.html). –
Boston, 2015. – 19.01.

***
З новим похолоданням в російсько-американських відносинах у зв’язку з
кризою в Україні спочатку США, а потім Росія зробили кроки, які ризикують звести
нанівець десятиліття атомного співробітництва, пише в The New Republic Джош
Коен, колишній співробітник Держдепартаменту США, який нині працює в компанії,
що займається супутниковими технологіями. „Ми повинні бути тверді з Росією у
зв’язку з її вторгненнями на Україну, але не слід робити кроків, що піддають
небезпеці нашу співпрацю по більш великим ризикам – розповсюдженню ядерної
зброї та ядерному тероризму”, – вважає автор.
Cohen, Josh Russia and the U.S. Need to Get Along. The World’s Safety Depends on It. =
[Росія і США повинні знайти спільну мову. Від цього залежить світова безпека.] /
19

J. Cohen // NEW REPUBLIC (http://www.newrepublic.com/article/120609/russia-us-nuclearweapons-proliferation-cooperation-deteriorating). – Washington, 2014. – 19.12.

***
Оголошення про початок роботи ЄАЕС в цьому місяці не знайшло особливого
освітлення в ЗМІ. Зрозумівши, що його починання закінчилося невдачею, Путін у
своїй прес-конференції присвятив ЄАЕС в цілому п’ять речень. Такий він –
найбільший геополітичний проект Путіна. Минуло два тижні його існування, а у
нього вже з’явилися всі ознаки великого геополітичного розчарування.
Casey, Michel Even Vladimir Putin’s Authoritarian Allies Are Fed Up With Russia’s
Crumbling Economy = [Росія набридла навіть союзникам Путіна.] / M. Casey // NEW
REPUBLIC
(http://www.newrepublic.com/article/120778/eurasian-economic-union-putinsgeopolitical-project-already-failing). – Washington, 2015. – 18.01.

***
В ході візиту тут створено міжнародну військову частину – Литовськоукраїнсько-польську бригада (ЛітПолУкрбріг) і відбулась зустріч з місцевим
співтовариством. В аеропорту Порошенко і його дружину Марину вітали
представники Любліну та регіону. Президента України супроводжували заступник
прем’єр-міністра Томаш Семоньяк і глава Бюро національної безпеки генерал
Станіслава Козей.
Mikulska, Michalina Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w Lublinie = [Президент
України
Петро Порошенко
в Любліні] /
M. Mikulska // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1165830-Prezydent-Ukrainy-Petro-Poroszenko-w-Lublinie.html). –
Warsaw, 2014. – 18.12.

***
У перший день 2015 Білорусія, Казахстан і Росія офіційно оголосили про
початок роботи Євразійського економічного союзу – торгового блоку, який, як
сподівалася Москва, з часом знову об’єднає колишні радянські республіки. Однак
схоже, що ця ініціатива зазнає невдачі. ЄАЕС – не більше ніж ілюзія, причому вельми
непереконлива.
Barbashin, Anton The Eurasian Illusion = [Євразійська ілюзія.] / A. Barbashin //
Foreign Affairs (http://www.foreignaffairs.com/articles/142781/anton-barbashin/the-eurasianillusion). – Washington, 2015. – 15.01.

***
Влада країн Євросоюзу задумалися над пом’якшенням санкцій відносно Росії.
У документі, який підготовлений в Брюсселі і буде винесений на обговорення держав
– членів ЄС, пропонується обговорити нормалізацію відносин з Росією, в тому числі
відновити переговори про безвізовий режим.
В ЕС задумались над смягчением санкций против России = [В ЄС задумалися над
пом’якшенням
санкцій
проти
Росії]
//
Деловые
ведомости
(http://dv.ee/novosti/2015/01/14/v-es-zadumalis-nad-smjagcheniem-sankcij-protiv-rossii). –
Таллинн, 2015. – 14.01.

***
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Зустріч глав МЗС Росії, ФРН, України та Франції в „нормандському форматі”
не принесла відчутних результатів. Судячи з тривожних зведеннь, що надходять з
південного сходу України, прогресу у врегулюванні ситуації в Донбасі не
передбачається. А це означає, що новий можливий діалог міністрів закордонних
справ „четвірки”, може не відбутися. Немає ясності і по зустрічі учасників контактної
групи в рамках Мінських домовленостей. Натомість зростає бойова активність сторін.
Мухин, Владимир Перемирие в Донбассе фактически сорвано = [еремир’я в
Донбасі фактично зірвано] / В. Мухин // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0114/1_donbass.html). – М., 2015. – 14.01.

***
На зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком прем’єр-міністр
Естонії Тааві Рийвас підкреслив, що Європейський союз встановив дуже чіткі
критерії, при виконанні яких можна буде говорити про пом’якшення санкцій. „Росія
не виконала ці критерії”, – сказав Рийвас. Прем’єр-міністр додав, що санкції введені
не просто заради санкцій. „Вони введені для того, щоб дати Росії зрозуміти, що
військові дії в Україні мають бути припинені”, – сказав Рийвас. Премьер-міністр
Рийвас підкреслив, що санкції тривають, і тут Європейський союз повинен
залишатися непохитним.
Рыйвас в Украине: решение в руках России = [Рийвас в Україні: рішення в руках
Росії] // Деловые ведомости (http://dv.ee/novosti/2015/01/14/ryjvas-v-ukraine-reshenie-vrukah-rossii). – Таллинн, 2015. – 14.01.

***
Старі політичні та економічні альянси дають тріщини, і поряд з ними
формуються нові. Міжконфесійний конфлікт на Близькому Сході і в Північній
Африці буде посилюватися. Європа наближається до небезпечної спіралі дефляційної
заборгованості, яка приведе в рух вкрай праву політику. Уповільнення темпів
зростання в Китаї і зниження нафтових цін змінює геополітичний ландшафт.
Foroohar, Rana 5 Global Risks You Should Care About Right Now = [П’ять
глобальних ризиків, про які варто задуматися зараз.] / R. Foroohar // TIME
(http://time.com/3665616/ian-bremmer-nouriel-roubini-risks/). – New York, 2015. – 13.01.

***
Прес-секретар російського президента Путіна повідомив, що його очільник не
відвідає Польщу з нагоди пам’яті жертв Голокосту. Причиною цього може бути
конфлікт Росії та Заходу через події у східній Україні. Нагадаємо, що офіційна
Польща дуже різко критикую Путіна за ситуацію, що склалася в Україні. Пєсков же
наголосив, що Путін не отримував офіційного запрошення на цю подію.
Putin will not attend Holocaust commemorations at Auschwitz: report = [Путін не
відвідає поминки жертв Голокосту в Освенцимі] / Reuters // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/putin-will-not-attend-holocaust-commemorationsat-auschwitz-report/article22423401/). – Toronto, 2015. – 13.01.

***
Пробуджуючись від новорічної сплячки, росіяни бачать перед собою
економічний ландшафт, який сильно змінився. Офіційна інфляція становить 11%, але
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вона набагато вища для продуктового кошика. Скоро фінансові труднощі країни
обрушаться на населення.
Weir, Fred Bear’s bad year? Russia faces grim economic outlook in 2015 = [У „ведмедя”
поганий рік? Росію в 2015 очікують похмурі економічні перспективи.] / Weir F. // The
Christian Science Monitor (http://www.csmonitor.com/World/Europe/2015/0113/Bear-s-badyear-Russia-faces-grim-economic-outlook-in-2015). – Boston, 2015. – 13.01.

***
Колишній посол Литви в Україні, колишній міністр закордонних справ Пятрас
Вайтекунас 13 січня, під час урочистого засідання парламенту Литви у зв’язку з
подіями 13 січня 1991 у Вільнюсі, вийшов на трибуну з осколком снаряда системи
„Град” і заявив, що після подій в Україні змінився його погляд на 13 січня. Посол
казав, стверджуючи, що південний схід України проти офіційної київської влади в
першу чергу через дії Росії. Привезений з України осколок системи „Град”, за його
словами, головний „аргумент” Кремля проти України, за Євразійський союз і проти
Західної цивілізації. „Це аргумент за Митний союз, це аргумент за Євразійський союз.
І аргумент проти Європейської цивілізації ”, – впевнений Вайтекунас.
„Человек года в Литве”: Путин – враг, в России – мусорная экономика, нищета и
пропагандистский смрад = [„Людина року в Литві”: Путін – ворог, в Росії – сміттєва
економіка,
убогість
і
пропагандистський
сморід]
//
Литовский
курьер
(http://www.kurier.lt/chelovek-goda-v-litve-putin-vrag-v-rossii-musornaya-ekonomika-nischeta-ipropagandistskij-smrad/). – Вильнюс, 2015. – 13.01.

***
Литовські захисники свободи закликають політиків і дипломатів згуртуватися
для надання підтримки Україні, чинити опір якому б то не було пом’якшенню санкцій
щодо Росії, а також повернути призов в армію, щоб забезпечити безпеку Литви.
Відповідна резолюція була прийнята на зустрічі захисників свободи в сеймі Литви. У
резолюції наголошується, що прагнення України зблизитися з Євросоюзом (ЄС)
викликало ворожу реакцію Росії, яка проявилася в відкритій військовій агресії,
окупації і анексії частини української території.
Защитники свободы призывают поддерживать Украину и усиливать
патриотическое воспитание в Литве = [Захисники свободи закликають підтримувати
Україну і посилювати патріотичне виховання в Литві] // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/zaschitniki-svobody-prizyvayut-podderzhivat-ukrainu-i-usilivatpatrioticheskoe-vospitanie-v-litve/). – Вильнюс, 2015. – 12.01.

***
В Берліні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Росії,
Німеччини та Франції. Якщо учасникам вдасться знайти компроміс у вирішенні
ситуації в Донбасі, то буде оголошена дата зустрічі президентів „нормандської
четвірки” в Астані. Від берлінської зустрічі чекають відповіді на ще одне питання: чи
стане президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв основним посередником у
врегулюванні українсько-російських відносин. Досі цю роль неформально виконувала
канцлер ФРН Ангела Меркель.
Ивженко, Татьяна Сможет ли Назарбаев сделать то, что не смогла Меркель? =
[Чи зможе Назарбаєв зробити те, що не змогла Меркель?] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2015-01-12/100_astanameet.html). – М., 2015. – 12.01.
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***
Найбільша хода – Республіканський марш – пройшов за трьома маршрутами в
Парижі. У Париж, що перетворився в „антитерористичну столицю світу”, прибули
канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністри Іспанії, Великобританії та
Італії Маріано Рахой, Девід Кемерон і Маттео Ренці, королівське подружжя з
Йорданії, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, голова Палестинської
національної адміністрації Махмуд Аббас, президент України Петро Порошенко.
Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, США – міністр юстиції
Ерік Холдер.
Фото недели: Франция: „Мы все Charlie” = [Фото тижня: Франція: „Ми всі
Charlie”] // Независимая газета (http://www.ng.ru/week/2015-01-12/11_photo.html). – М.,
2015. – 12.01.

***
Росія не подає жодних позитивних знаків з приводу конфлікту в Україні, тому
причин для пом’якшення санкцій Євросоюзом (ЄС) немає, заявив міністр
закордонних справ Литви. Лінас Лінкявічюс сказав це після дня після того, як глава
зовнішньополітичного відомства ЄС заявила, що бачить „обмежені позитивні знаки з
боку Росії”. Литовський міністр підкреслив, що Росія продовжує надавати підтримку
сепаратистам на Сході України і продовжує відправляти туди так звані гуманітарні
конвої, які не дозволено перевіряти ні представникам України, ні Червоного Хреста.
Глава МИД Литвы: из России нет никаких позитивных знаков, поэтому причин
для смягчения санкций нет = [Глава МЗС Литви: з Росії немає жодних позитивних
знаків, тому причин для пом’якшення санкцій немає] / BNS // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/glava-mid-litvy-iz-rossii-net-nikakih-pozitivnyh-znakov-poetomu-prichindlya-smyagcheniya-sankcij-net/). – Вильнюс, 2015. – 09.01.

***
Президент Чехії відреагував на критику українських захисників Бандери. Глава
чеської держави у своєму акаунті в Facebook зазначив, що ті, хто зараз захищає і
героїзує Степана Бандеру d Україні, мабуть, самі погано знають історію. Мілоша
Земана різко критикують за підтримку позиції Росії. Він відмовився засудити
приєднання Криму до РФ і поклав на Київ провину за війну на сході України.
Президент Чехии обвинил защитников Бандеры в плохом знании истории =
[Президент Чехії звинуватив захисників Бандери в поганому знанні історії] // Литовский
курьер
(http://www.kurier.lt/prezident-chehii-obvinil-zaschitnikov-bandery-v-plohom-znaniiistorii/). – Вильнюс, 2015. – 09.01.

***
Уряд України, який звернувся за міжнародною фінансовою допомогою,
отримав підтримку з боку Джорджа Сороса, який закликав Європу виділити 50
мільярдів доларів на порятунок України. Детально розроблений план Сороса і
зусилля українського уряду, спрямовані на збір коштів, стикаються з труднощами:
рівень довіри до уряду України занадто невисокий.
Bershidsky, Leonid Soros’s Terrible Plan to Throw Money at Ukraine = [Жахливий план
Сороса
з
фінансування
України.]
/
L. Bershidsky
//
Bloomberg
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-01-08/soross-terrible-plan-to-throw-money-atukraine. – New York, 2014. – 08.01.
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***
Німецький канцлер заявила, що наразі триває робота по підготовці зустрічі у
Казахстані, мета якої – вирішення конфлікту в Україні. Минулого місяця український
президент говорив, що він має намір зустрітися в Астані з лідерами Німеччини,
Франції та Росії. Проте в офіційних колах Німеччини та інших країн цю інформацію
поки що не підтверджено. Після зустрічі з українським прем’єром Меркель сказала,
що міністри закордонних справ чотирьох країн працюють над можливістю
проведення такої зустрічі.
Merkel: working on possible meeting on Ukraine in Kazakhstan = [Меркель говорить
про можливу зустріч у Казахстані стосовно ситуації в Україні] // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Merkel%3A+working+on+possible
+meeting+on+Ukraine+in+Kazakhstan&NewsID=440187). – Kathmandu, 2015. – 08.01.

***
Лідери ЄС обговорили перспективи щодо можливих зусиль Росії по ситуації в
Україні. Федеріка Могеріні підняла питання про часткове або повне зняття санкцій
ЄС проти Росії, обґрунтовуючи це покращенням ситуації на сході України в останні
тижні. Міністр закордонних справ Латвії Рінкевич також підтвердив намагання Росії
урегулювати конфлікт з Україною, тим самим демонструючи своє бажання знизити
санкції. Проте всередині самого ЄС немає однозначної думки усіх країн-членів союзу
щодо продовження чи припинення дії санкцій. Едгар Рінкевич зауважив, що ключем
до вирішення проблеми є єдина позиція усіх членів ЄС.
Traynor, Ian EU leaders raise hopes of Putin breakthrough over Ukraine. : Foreign
policy coordinator points to ’limited but positive’ signals from Russia and raises possibility of
sanctions relaxation = [Лідери ЄС мають надію на те, що Путін зробить „прорив” по
відношенню до ситуації в Україні. Координатор зовнішньої політики ЄС зауважила, що
обмежені, але позитивні сигнали з Росії підвищують можливість послаблення санкцій] /
Ian Traynor // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/jan/08/eu-leaders-russiaputin-breakthrough-ukraine). – London, 2015. – 08.01.

***
Депутат Європарламенту від Литви Валентинас Мазуроніс, обраний за
списками партії „Порядок і справедливість” Роландаса Паксаса і увійшов в
Європарламенті у фракцію так званих євроскептиків „Європа свободи та демократії”
під керівництвом Найджела Фаража, підготував резолюцію про ситуацію в Україні. У
тексті проекту резолюції наголошується, що „у зв’язку з фінансованими Росією
терористами і їх атаками на Україні вже загинуло більше чотирьох тисяч чоловік, а
більше мільйона були змушені покинути свої будинки”.
В Европарламенте подготовлена резолюция с обвинением России во всех смертях
на Украине = [У Європарламенті підготовлена резолюція з обвинуваченням Росії у всіх
смертях на Україні] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/v-evroparlamentepodgotovlena-rezolyuciya-s-obvineniem-rossii-vo-vseh-smertyah-na-ukraine/). –
Вильнюс,
2015. – 08.01.

***
В Берліні відбудуться переговори лідерів Казахстану і ФРН з питання
підготовки можливої зустрічі в Астані в „нормандському форматі”, присвячені
українському врегулюванню.
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Назарбаев и Меркель проведут переговоры по Украине в Берлине = [Назарбаєв і
Меркель проведуть переговори по Україні в Берліні] // Казахстанская правда
(http://www.kazpravda.kz/news/view/nazarbaev-i-merkel-provedut-peregovori-po-ukraine-vberline). – Астана, 2015. – 07.01.

***
Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що не бачить підстав для діалогу
з Росією та пом’якшення санкцій з боку Євросоюзу (ЄС), поки Москва „здійснює
агресію” і підтримує „терористів в Східній Україні”.
Президент Литвы не видит оснований для диалога с Россией и смягчения санкций
= [Президент Литви не бачить підстав для діалогу з Росією та пом’якшення санкцій] //
Литовский
курьер
(http://www.kurier.lt/prezident-litvy-ne-vidit-osnovanij-dlya-dialoga-srossiej-i-smyagcheniya-sankcij/). – Вильнюс, 2015. – 07.01.

***
Президент Литви Даля Грібаускайте не бачить підстав для скасування санкцій,
які ЄС ввів щодо РФ і вважає, що в даний момент „діалог з Росією практично
неможливий”. Грібаускайте також підкреслила цільовий характер санкцій і зазначила
їх ефективність.
Президент Литвы: диалог с Россией невозможен = [Президент Литви: діалог з
Росією неможливий] // Деловые ведомости (http://dv.ee/novosti/2015/01/07/prezident-litvydialog-s-rossiej-nevozmozhen). – Таллинн, 2015. – 07.01.

***
Економічна криза в Росії не може піти на користь Євросоюзу, і введення
санкцій щодо Москви повинно зупинитися. Таку позицію висловив Президент
Франції Франсуа Олланд, виступаючи в ефірі радіостанції France Inter, передає
Kazpravda.kz з посиланням на ТАСС. За словами Президента Франції, для цього
сторонам необхідно домогтися „просування з українського питання”.
Воронина, Ксения Франсуа Олланд призвал отменить санкции против России =
[Франсуа Олланд закликав скасувати санкції проти Росії] / К. Воронина // Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/news/view/fransua-olland-prizval-otmenit-sanktsii-protivrossii). – Астана, 2015. – 05.01.

***
Санкції Заходу щодо Росії повинні бути зняті в разі прогресу у врегулюванні
кризи на сході України, заявив президент Франції Франсуа Олланд в ефірі
радіостанції France Inter. Раніше віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель заявив, що
посилення санкцій проти Росії може ще більше дестабілізувати ситуацію і викликати
в країні хаос. „Ми хочемо допомогти вирішити конфлікт на Україні, а не поставити
Росію на коліна”, – сказав він. У Берліні має відбутися зустріч представників МЗС
України, Росії, Німеччини та Франції, присвячена українській кризі.
Сергеева, Александра Олланд видит возможность снятия санкций против России
= [Олланд бачить можливість зняття санкцій проти Росії] / А. Сергеева // Вести
сегодня (http://vesti.lv/news/olland-vidit-vozmozhnosty-snyatiya-sankcii-protiv-rossii). – Рига. –
2015. – 05.01.

***
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Парламент Німеччини запропонував на розгляд фінансовий кошторис на
розробку нового танка. У доповіді бюджетного комітету міститься пропозиція
розробити програму по створенню бойового танка нового покоління „Леопард 3”.
Пропозиція розробити нову танкову програму, інформація про яку з’явилася на сайті
Defence Blog і яка стала частиною середньострокового військового планування, є
свідченням того, що в Європі далеко не все спокійно. Поки про нову програму з
розробки танка Леопард 3 відомо досить мало, також як і про те, чим він буде
відрізнятися від танків попередніх поколінь. З урахуванням того, що курс російської
валюти стрімко падає, а війна на Україні продовжується, актуальність пропозиції про
створення нового танка може найближчим часом зникнути.
Тарасов, Анатолий Немцы готовят новые танки = [Німці готують нові танки] /
А. Тарасов // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/nemcy-gotovyat-novye-tanki). – Рига. – 2015. –
05.01.

***
Між Росією і США загострюються відносини не лише через Україну, а і
наростають тертя щодо дотримання договорів про контроль над ядерним озброєнням.
Вашингтон звинувачує Москву в порушенні як мінімум п’яти договорів. Якщо не
вдасться знайти вихід, можливі вкрай небезпечні наслідки для порядку, який склався
після холодної війни, так як Росія і США укупі розташовують понад 10 тис. одиниць
ядерної зброї. Обидві сторони зроблять помилку, якщо знову розгорнуть заборонені
озброєння на своїй території або в інших країнах. Тим часом глава МЗС РФ Лавров
нещодавно запевнив, що Москва має право розміщувати ядерні ракети в Криму, а
високопоставлений чиновник Пентагону Брайан Маккіон заявив, що одним з
відповідей на порушення договору Росією може бути розміщення наземних ракет
США в Європі.
A Vital Nuclear Agreement, at Risk = [Життєво важливий договір про ядерне
озброєння під загрозою] // The New York Times (http://www.nytimes.com/2015/01/02/opinion/avital-nuclear-agreement-at-risk.html?_r=2). – New York, 2015. – 01.01.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Євросоюз готовий з часом переглянути санкційну політику і відновити дискусії
з Росією з низки питань – від безвізового режиму до співпраці з Євразійським
економічним союзом (ЄАЕС). Все це, як повідомила Wall Street Journal (WSJ),
можливо, якщо Росія зробить конкретні кроки з врегулювання кризи на сході
України. Видання посилається на внутрішній документ Євросоюзу, підготовлений до
зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. За даними WSJ, документ
передбачає поступову нормалізацію ряду аспектів відносин з Росією, що означало б
разючу зміну ситуації. Умовами для пом’якшення санкцій названі реалізація
Мінських домовленостей, виконання проміжного газової угоди з Україною, а також
відсутність нових перешкод з боку Москви для імплементації угоди про асоціацію
України та ЄС.
Паниев, Юрий ЕС настраивается на диалог вместо давления = [ЄС
налаштовується на діалог замість тиску] / Ю. Паниев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-01-15/7_es.html). – М., 2015. – 15.01.

***
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ЄС запропонував надати додаткові кредити Україні, які наразі бореться з
рецесією та війною. Мова йде про майже 2 млрд євро. Але ЄС вимагає від України
негайних економічних та політичних реформ. Зокрема Захід має намір вже в
близькому майбутньому побачити зрушення у боротьбі з корупцією.
EU Offers Ukraine More Loans in Exchange for Reforms = [ЄС пропонує Україні
більше кредитів в обмін на реформи] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1185772-eu-offers-ukraine-more-loans-in-exchange-forreforms/). – New York, 2015. – 08.01.

***

НАТО
Україна повернулася до курсу на членство в НАТО. Депутати Верховної Ради
проголосували за скасування позаблокового статусу, затвердженого командою
Віктора Януковича в 2010 році. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на своїй
сторінці в Facebook написав, що курс на НАТО перетворить Україну на
„потенційного військового супротивника Росії”. Він застеріг, що Москві доведеться
реагувати на ситуацію.
Ивженко, Татьяна Украина превратилась в потенциального военного
противника РФ = [Україна перетворилася на потенційного військового супротивника
РФ] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2014-12-24/1_ukraine.html). –
М., 2014. – 25.12.

***
Рішення парламенту України забезпечити членство в міжнародних військових
блоках, таких як НАТО піддала критиці німецька преса, яка вважає, що це призведе
до загострення конфлікту з Росією. На думку автора „Frankfurter Allgemeine Zeitung”
це рішення „знижує шанси міцного перемир’я на сході України”, яке необхідні
Україні для проведення політичних і економічних реформ. Уряд Німеччини має
підстави заперечувати проти вступу України до НАТО – відзначає „FAZ”,
застерігаючи, однак, що Берлін повинен сигналізувати українцям, що він розуміє їх
причини вимагання місця в Альянсі.
Niemiecka prasa krytycznie o zmianie przez Ukrainę statusu neutralności = [Німецькі
газети критичні до зміни нейтрального статусу України] / AFP // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1167176-Niemiecka-prasa-krytycznie-o-zmianie-przez-Ukraine-statusuneutralnosci.html). – Warsaw, 2014. – 24.12.

***
Верховна Рада України проголосувала за відміну „позаблокового” статусу
країни, на крок наблизившись до заявки на вступ до НАТО і розлютивши Москву,
пише автор публікації. Дмитро Медведєв, прем’єр-міністр Росії, заявив, що крок
законодавців Києва відмовитися від військово-політичний нейтралітету матиме
„вкрай негативні наслідки”, в той час як Сергій Лавров, міністр закордонних справ,
сказав, що це „контрпродуктивно”. Парламентський крок може посилити
напруженість у відносинах між Києвом і Москвою, але це, здається, не зірве
відновлення дипломатичних зусиль, спрямованих на забезпечення міцного
припинення вогню в східних регіонах України, контрольованих Кремлем
сепаратистів.
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Olearchyk, Roman Ukraine moves closer to Nato bid = [Україна наближається до
членства в НАТО] / R. Olearchyk // Financial Times (http://www.ft.com/cms/s/0/70d1639a8ac2-11e4-82db-00144feabdc0.html#ixzz3MoZDUmAk). – London, 2014. – 23.12.

***
Відмову України від „позаблокового” статусу автори публікації називають
досить символічним кроком, що демонструє глибокі відмінності між Києвом і
Москвою, яка давно вважала Україну своєю підконтрольною державою і буфером, що
відокремлює її від Заходу. Проте шанси на вступ України в НАТО найближчим часом
практично дорівнюють нулю, оскільки європейські країни-члени альянсу не особливо
горять бажанням вступати в конфронтацію з Росією. У вівторок міністр закордонних
справ Росії Сергій Лавров засудив цей крок, який, за його словами, ускладнить
врегулювання кризи на Україні, відмічають автори.
Shchetko, Nick Ukraine Ends ’Nonaligned’ Status, Earning Quick Rebuke From Russia :
Ukraine’s Parliament Reopens Aspirations to Join NATO = [Україна закінчує свій
„позаблоковий” статус, наражаючись на швидкий докір від Росії. Український
Парламент відновлює курс на вступ до НАТО] / N. Shchetko, A. Cullison // The Wall Street
Journal
(http://www.wsj.com/articles/ukraine-ends-nonaligned-status-earning-quick-rebukefrom-russia-1419339226). – New York, 2014. – 23.12.

***
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія є союзником
Північноатлантичного альянсу в боротьбі з тероризмом, незважаючи на свою позицію
щодо ситуації на Україні. „Ми всі також прагнемо до співпраці та конструктивної
взаємодії з Росією у сфері протидії тероризму. Ми вважаємо дуже важливою роботу з
Росією, яка є нашим найбільшим сусідом в Європі, у вирішенні таких питань, як
боротьба з тероризмом „, – заявив Столтенберг. Напередодні генсек НАТО назвав
атаку на редакцію Charlie Hebdo „варварським актом і обурливим нападом на свободу
преси”.
Генсек НАТО назвал Россию союзником в борьбе с терроризмом = [Генсек НАТО
назвав Росію союзником у боротьбі з тероризмом] // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/gensek-nato-nazval-rossiyu-soyuznikom-v-borbe-s-terrorizmom/).
–
Вильнюс, 2015. – 08.01.

***
Литовські військові вирішили не чекати, поки НАТО створить сили швидкого
реагування, і організували два власних підрозділи. Хоча ці війська, що налічують 2,5
тисячі осіб, не сподіваються зупинити повномасштабне російське вторгнення, у разі
гібридної війни вони можуть протриматися до приходу основних сил альянсу. Їх
основне завдання – протистояння гібридної війні, характерною для конфлікту на
сході України.
НАТО в Литве: оборона или нападение? = [НАТО в Литві: оборона чи напад?] //
Литовский курьер (http://www.kurier.lt/nato-v-litve-oborona-ili-napadenie/). – Вильнюс,
2015. – 08.01.

***

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
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Українську льотчицю Надію Савченко Верховна Рада України делегувала в
Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ). „Верховна Рада України заявляє, що
народний депутат” Батьківщини „Надія Савченко внеквотно представлятиме
український парламент у Парламентській асамблеї Ради Європи та буде обрана
членом постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ”, – йдеться в тексті
звернення. У документі український парламент звертається до міжнародних
організацій та міжпарламентських асамблей із закликом вжити заходів для звільнення
нардепа.
Гармоненко, Дарья Находящуюся в российском СИЗО украинскую летчицу
Савченко Киев делегировал в ПАСЕ = [Українську льотчицю Савченко, що знаходиться в
російському СІЗО, Київ делегував в ПАРЄ] / Д. Гармоненко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2014-12-26/3_sledstvie.html). – М., 2014. – 26.12.

***
Верховна Рада вчора розширила повноваження Ради нацбезпеки і оборони
(РНБО), главою якого є президент України. При цьому підвищується і роль секретаря
РНБО. У середині грудня Петро Порошенко призначив на цю посаду Олександра
Турчинова. Депутати, які підтримали законопроект, стверджують, що посилення ролі
РНБО рівнозначно створенню в Україні ставки Верховного головнокомандувача.
Тобто Київ хоче бути готовим до війни в будь-який момент. Олександр Турчинов в
першому ж інтерв’ю на посту секретаря РНБО сказав агентству „ЛігаБізнесІнформ”,
що Україні не варто особливо сподіватися на врегулювання ситуації в Донбасі у
форматі Мінських переговорів.
Ивженко, Татьяна Киев готовится к введению военного положения = [Київ
готується до введення воєнного стану] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2014-12-26/1_kiev.html). – М., 2014. – 26.12.

***
Завершується 2014-й – рік протистояння України та Росії. Він почався з
„революції гідності” (за іншою версією – держперевороту) в Києві, яка призвела до
приєднання Криму до РФ, появі самопроголошених ДНР і ЛНР, кривавому конфлікту
на південному сході України, санкцій ЄС і США щодо Росії. Свої політичні підсумки
2014 року в бесіді з кореспондентом „НГ” Андрієм Серенко підвів Сергій АРБУЗОВ,
недовго виконував обов’язки прем’єр-міністра України при президенті Вікторі
Януковичі.
Серенко, Андрей Сергей Арбузов: „Возрождение Речи Посполитой невозможно” =
[Сергій Арбузов: „Відродження Речі Посполитої неможливе”] / А. Серенко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/ideas/2014-12-26/9_arbuzov.html). – М., 2014. – 26.12.

***
Російські слідчі оголосили, що мають нові докази провини українського пілота
у катастрофі МН17. Анонімний свідок стверджує, що 17 липня він працював на
аеродромі Дніпропетровська і бачив, як в небо піднявся український бойовий літак
СУ-25 з ракетами повітря-повітря на борту, а повернувся на базу вже без них.
Інтерв’ю з цим свідком опублікувала російська газета Комсомольська правда.
MH17: Russia claims to have airfield witness who blames Ukrainian pilot: Russian
investigators announce anonymous testimony of Ukrainian warplane taking off with air-to-air
missiles and returning without them on 17 July = [МН17: Росія стверджує, що має
аеродромну
довідку,
яка
підтверджує
провину
українського
пілота
в
29

катастрофі. Російські слідчі оприлюднили показання анонімних свідків, згідно яких
український льотчик вилетів з ракетами класу повітря-повітря, а повернувся без них] /
Agence France Press // Mail Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/dec/25/mh17russia-claims-to-have-airfield-witness-who-blames-ukrainian-pilot). – Johannesburg, 2014. –
25.12.

***
Коли в Мінську засідала контактна група з врегулювання кризи в Східній
Україні, Росія проводила ротацію сил в Донбасі. За попередньою інформацією,
сторони мали домовитися про припинення вогню, виведення військової техніки,
обмін полоненими і гуманітарну допомогу. Невідомо, проте, чи були досягнуті
домовленості по кожному з цих питань. Після п’яти з половиною годин обговорень
учасники покинули білоруську столицю, не надавши ніяких коментарів. Зустріч
тривала дуже довго і була проведена в напруженій атмосфері, – розповів пізніше
російському агентству РІА Новости Денис Пушилін, колишній самопроголошений
прем’єр-міністр ДНР. – Вчорашня зустріч була тільки підготовкою до наступної, і
тільки після наступної зустрічі ми зможемо говорити про які-небудь результати –
пояснив співрозмовник агентства.
Szoszyn, Rusłan Kolejne mińskie rozmowy bez skutku. Kijów traci Donbas = [Чергові
мінські переговори безрезультатні. Київ втрачає Донбас] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1167273-Kolejne-minskie-rozmowy-bez-skutku--Kijow-traciDonbas.html). – Warsaw, 2014. – 25.12.

***
Украинская революция может оказаться очень полезной для российских
чиновников. Тяжелые последствия евромайдана резко затормозили рост протестных
настроений россиян. Тем не менее именно экономические проблемы все больше
беспокоят граждан РФ, которые все же не исключают для себя участие в акциях
протеста. Такие результаты опросов представили вчера в Комитете гражданских
инициатив, которым руководит экс-министр финансов Алексей Кудрин. Протестная
активность российского населения держится пока на низком уровне. Тенденция к
росту есть, но действует мощный сдерживающий фактор – разрушительные
последствия украинского евромайдана конца 2013 – начала 2014 года.
Соловьева, Ольга Киевский майдан спасает Кремль от социальных протестов =
[Київський майдан рятує Кремль від соціальних протестів] / О. Соловьева // Независимая
газета (http://www.ng.ru/politics/2014-12-25/1_maidan.html). – М., 2014. – 25.12.

***
Перший серйозний збій стався восени 2013 року. Тоді значним кредитом,
наданим Віктору Януковичу, який „йшов до успіху” у втіленні аналогічної моделі
влади в Україні, і обіцянками преференцій у доступі українського бізнесу на
російський ринок російські власті спробували зберегти цю країну в сфері російського
впливу. Російські власті застосували раніше що не давала значних збоїв модель у
відносинах з тоді ще „молодшим братом”. Спроба ця привела до затяжного
тримісячного протистояння української влади і українського суспільства на майдані,
до втечі Януковича до своїх східних патронам Ринковими методами досягти мети, яку
російська еліта поставила на українському напрямку, не вдалося. І тоді невидиму
руку ринку в якості засобу досягнення мети довелося замінити видимої рукою
військової сили.
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Олейник, Антон Повелители рынка: начало конца? = [Повелителі ринку: початок
кінця?] / А. Олейник // Независимая газета (http://www.ng.ru/ideas/2014-1224/5_rynok.html). – М., 2014. – 24.12.

***
Те, що українська Верховна рада проголосувала у вівторок за скасування
позаблокового статусу країни, є в значній мірі символічним жестом і не означає, що
Україна найближчим часом буде прагнути вступити в НАТО. А ось що точно
відбудеться в результаті такого рішення, так це посилення напруженості між
Україною та Росією.
LaFranchi, Howard Ukraine pokes Russia, makes move toward NATO. Was it really
necessary? = [Взявши курс на НАТО, Україна дражнить Росію. А чи була в цьому
необхідність?]
/
H. LaFranchi
//
The
Christian
Science
Monitor
(http://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2014/1223/Ukraine-pokes-Russia-makes-movetoward-NATO.-Was-it-really-necessary-video). – Boston, 2014. – 23.12.

***
„Канцлер Німеччини Ангела Меркель колись сказала, що Володимир Путін
живе в паралельному всесвіті. У розпал економічної кризи, що охопила його країну,
ось як може виглядати ця альтернативна реальність в очах російського президента”, –
пише директор програми по Росії та Євразії Carnegie Endowment for International Peace
(Вашингтон) Юджин Рамер у статті для The Financial Times. Рамер припускає, що
Путін розраховує витримати цю кризу. Ціни на нафту відновляться, Європа втомиться
від санкцій, і економіка прийде в норму, пояснює автор статті ймовірний хід думки
президента. „Західна політика ігнорує ще одну проблему: санкції проти Росії нічим не
допомагають Україні”, – відзначає експерт. Сусідові Росії потрібні десятки мільярдів
доларів допомоги. „Ніхто не пропонує таких грошей. Навряд чи Путін це випускає з
уваги”, – йдеться в статті. На думку Рамера, Путіну „потрібна вся Україна”, і він
розраховує на те, що політичний та економічний тиск на Київ зроблять свою справу.
Rumer, Eugene From inside Putin’s parallel universe, the crisis looks bright : The
president will see an opportunity to tighten his grip on business, writes Eugene Rumer =
[Зсередини путінського паралельного всесвіту криза здається райдужною. Президент
бачить можливість посилити свою владу, пише Юджин Рамер] / E. Rumer // Financial
Times (http://www.ft.com/cms/s/0/5012b062-8925-11e4-9b7f-00144feabdc0.html#ixzz3
MiK4PeOB). – London, 2014. – 22.12.

***
Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що переговори з
Росією покладуть край боротьбі з промосковськими сепаратистами на сході країни,
незважаючи на недавню ескалацію там насильства. В інтерв’ю з невеликою групою
репортерів у Швейцарії, він сказав, що західні санкції змусять Росію сісти за стіл
переговорів, при цьому звинувативши Кремль у відправці більш ніж 1000 військових
через кордон в останні дні, в результаті чого їх загальна кількість на території
України зросла до близько 9000. Він заявив, що підтримка з боку Європи і США має
вирішальне значення для цементування мирного договору погодженого в столиці
Білорусі Мінську у вересні, і що санкції змушують Росію на серйозні переговори.
„Найголовніше, що санкції працюють”, – підкреслив Президент України.
Barker, Thorold Ukraine President Petro Poroshenko: ’Sanctions Are Working’ on
Russia: In Interview, He Says He’s Hopeful Talks Will Bring an End to Fighting With
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Separatists = [Президент України Петро Порошенко: „Санкції діють” на Росію. В
інтерв’ю він висловив сподівання, що переговори можуть покласти край боротьбі з
сепаратистами]
/
T. Barker,
A. Cullison
//
The
Wall
Street
Journal
(http://www.wsj.com/articles/ukraine-president-petro-poroshenko-sanctions-are-working-onrussia-1421751682). – New York, 2015. – 20.01.

***
Українські ЗМІ звернули менше уваги на прес-конференцію Путіна, ніж можна
було очікувати, здивовано заявляє автор публікації і намагається проаналізувати
реакцію українських журналістів на виступ Путіна і ситуацію в українсько-російських
відносинах. Ніякої зміни курсу Росії найближчим часом не передбачається, вважає
більшість українських журналістів і політологів. Путін не змінюється. Автор також
зазначає, що українці вважають крах російської економіки і розпад Росії неминучим. І
радіють з того.
Кривошеев, Павел Смотрящие со стороны = [Що дивляться з боку] /
П. Кривошеев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/12/20/1350581.html). – С.Пб.,
2014. – 20.12.

***
Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки та оборони України,
зробив сенсаційну заяву у парламенті. Він заявив, що близько 8500 російських
регулярних військ зараз розгорнуті у східній Україні, і ще 52000 знаходяться в
готовності на східному кордоні України. Цифри є суттєвими, і набагато більше, ніж
ті, що були повідомлені місяць тому. Росія продовжує спроби дестабілізувати
Україну, в той час як Володимир Путін „відмовляється від наявності своїх військ” і
продовжує завзяті безглуздості. Канцлер Германії Ангела Меркель коментуючи зрив
зустрічі, запланованої з паном Путіним, заявила, що вона не бачить жодної
можливості широкого українського перемир’я через триваючі порушення режиму
припинення вогню з боку Росії та проросійських сепаратистів. Незважаючи на це,
головний зовнішньополітичний керівник ЄС, Федеріка Могеріні, запропонувала
Брюсселю розглянути „більш активний підхід” до можливих компромісів, щоб
викликати зміни в політиці, незалежно від „подальшого тиску з боку Росії,
залякування та маніпуляцій.”
Vinocur, John,колишній виконавчий редактор International Herald Tribune Is There
No One Who Will Stand Up for Ukraine? : Seems the West will do anything these days to avoid a
confrontation with Vladimir Putin. = [Невже ніхто не вступиться за Україну? Здається,
Захід зробить що-небудь в ці дні, щоб уникнути конфронтації з Володимиром Путіним.]
/ J. Vinocur // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/john-vinocur-is-there-noone-who-will-stand-up-for-ukraine-1421702240). – New York, 2015. – 19.01.

***
Безапеляційно і бездоказово звинувативши Україну в розв’язанні нової війни,
автор, прикриваючись цитатами якихось маловідомих „експертів” намагається
придумати причини для цього. Це і боротьба за владу в Києві, і бажання випросити
побільше грошей на Заході, і не допустити пом’якшення санкцій ЄС проти Росії, і
відштовхнути населення ДНР від своїх лідерів. У висновку він наводить цитату
російського нациста головреда журналу „Національна оборона” Ігоря Коротченка із
закликом „разом з Європою вдарити по руках США і поставити на місце Україну”.
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Кривошеев, Павел Кому нужна вторая украинская война? = [Кому потрібна друга
українська
війна?]
/
П. Кривошеев
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/19/1358418.html). – С.Пб., 2015. – 19.01.

***
Український суд покарав штрафами російські авіакомпанії за незаконні
польоти до Криму. Загальна сума штрафів, що випливають з майже 2000
кримінальних справ, досягнула 300 млн. гривень. Українське МЗС заявило, що
покарання стосується 27 російських транспортних компаній, у тому числі Аерофлоту
і Трансаеро. Більшість великих авіакомпаній уникає польотів на півострів, виконуючи
рішення міжнародних авіаційних організацій. Рейси до Сімферополю, найбільшого
аеропорту в Криму, виконують, як правило, невеликі російські лінії. З міста можна
літати тільки в Росію, Туреччину та Вірменію. Останні формально рейси виконуються
з Анапи, і Крим тільки зупинка, що допомогає уникнути санкцій. Український МЗС
також зажадав пояснень від Росії, Молдови, Італії, Кіпру, Португалії та Мальти, під
прапорами яких кораблі зробили захід в кримські порти. Половина з майже ста
випадків залучали осіб з Росії. Про порушення українських територіальних вод МЗС
України вже проінформував Міжнародну морську організацію.
Ukraina wlepia kary Rosjanom za latanie na Krym = [Україна наклала штраф на
росіян
за
польоти
до
Криму
]
/
Polskie
Radio
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1165842-Ukraina-wlepia-kary-Rosjanom-za-latanie-na-Krym.html). –
Warsaw, 2014. – 18.12.

***
Світ повний передбачень того, якою буде в новому 2015 російська зовнішня
політика. Заняття захоплююче, але ризиковане, оскільки російська політика
наповнена міфами і блефами. Рано чи пізно Росія усіх привчить і до анексії Криму, і
до незалежних Абхазії і Південної Осетії. Теоретично до цього ще можна привчити,
але географічні атласи та шкільні підручники у Росії та решти світу залишаться
різними на невідому кількість років. Діти вчитимуться по різних картах. Ось тільки
поведінка Росії в українській кризі збережеться в пам’яті світової спільноти на дуже
довгий час.
Малашенко, Алексей,политолог, член научного совета Московского центра
Карнеги КАРТ-БЛАНШ. Чего России может стоить игра в большую войну = [Картбланш. Чого Росії може коштувати гра у велику війну] / А. Малашенко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/politics/2015-01-15/3_kartblansh.html). – М., 2015. – 15.01.

***
Після падіння курсу рубля і значного відтоку капіталу в останні два місяці
багато хто чекає, що Росія зануриться в глибоку рецесію, одночасно страждаючи від
двозначної інфляції, – йдеться в статті. Західні лідери сподіваються, що економічна
криза в Росії змусить Москву припинити підтримувати терористів на Україні. „Проте
в середу на форумі високопоставлених російських економічних стратегів в Москві
чиновники дали зрозуміти, що Кремль готується до тривалого зниження цін на нафту
і економічних санкцій”, – зазначають журналісти Алан Куллісон і Андрій Остроух.
Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв висловив припущення, що Росія може скоро
оголосити, що Україна не виконала зобов’язання по кредиту в 3 млрд. доларів, який
Москва виділила Києву в 2013 році. „Якщо Росія вимагатиме повернення боргу, то, за
словами аналітиків, Захід, швидше за все, припинить збільшувати розмір і без того
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дорогої фінансової допомоги Україні з боку МВФ, Європи і США”, – йдеться у
публікації.
Cullison, Alan Russia Plans Deep Budget Cuts as Revenues Drop : Finance Minister
Plans 10% Cuts Across All Sectors, Except Military, After Oil’s Drop, Western Sanctions =
[Росія планує масштабні бюджетні скорочення на тлі зниження доходів. На тлі
зниження цін на нафту та західних санкцій російський міністр фінансів планує 10відсоткове скорочення у всіх секторах, крім військового] / A. Cullison, A. Ostroukh // The
Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/russia-facing-budget-cuts-on-oil-price-westernsanctions-1421223776). – New York, 2015. – 14.01.

***
Екс-прем’єр РФ Євген Примаков висунув „свій” план врегулювання
українського конфлікту, фактично запропонувавши „обміняти” Донбас на
поліпшення відносин із Заходом. Логіка пропозиції Примакова, людини вельми тісно
пов’язаною з політичною елітою РФ, полягає в тому, щоб Київ взяв на себе
формальну відповідальність за зруйновані території Донбасу, які насправді будуть
контролюватися Москвою, погодившись одночасно з втратою Криму. На думку
експертів, влада України не відгукнеться на цю ідею. В Україні немає такого
політика, який би на це погодився, а якби такий політик і знайшовся, то вже завтра
він перестав би ним бути, вважає автор. Що стосується Заходу, то для нього ця ідея
неприйнятна з тієї причини, що „створюються прецеденти перекроювання політичних
кордонів на якихось дуже дивних умовах”.
Желенин, Александр Киев боится остаться в дураках дважды = [Київ боїться
залишитися
в
дурнях
двічі]
/
А. Желенин
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/main/2015/01/14/1357021.html). – С.Пб., 2015. – 14.01.

***
Три дні інтенсифікації бойових дій в Донбасі, і чергові мирні перемовини під
знаком питання. На четвер в столиці Казахстану, Астані, планувались переговори у
норманському форматі, тобто лідерів Франції, Німеччини, України та Росії, на тему
припинення війни в Україні. Між тим, з приходом минулого тижня, ще одного
„гуманітарного конвою” з Росії в Донбас, сепаратисти активізували атаки на
українську армію, ставлячи під сумнів зусилля європейських дипломатів. За даними
штабу в Києві регулярної російські війська і сепаратистські бойовики вперше з
початку бойових дій в червні минулого року, переважають над силами українських
військових чисельно і це стає загрозою для стабільності в регіоні. Зіткнення в даний
час включають все більше і більше ділянок фронту, хоча формально діє (з 19 вересня)
домовленість про припинення вогню.
Łomanowski, Andrzej Wojna, której nie można skończyć = [Війна, яку не можна
скінчити] / A. Łomanowski // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/artykul/1170767-Wojna--ktorejnie-mozna-skonczyc.html). – Warsaw, 2015. – 13.01.

***
Скасування саміту лідерів країн „нормандської четвірки” з врегулювання
української кризи свідчить про те, що протиріччя між сторонами не усунуті.
Ситуацію розпалюють військові зіткнення в Донбасі, що поновилися з новою силою,
пише автор публікації. Досить імовірно, що протиріччя між сторонами полягають в
різному „прочитанні” суті мінських угод, вважає автор. Для Києва важливо не тільки
припинення вогню і обмін полоненими, але й відновлення контролю над російсько34

українським кордоном. Москва ж, навряд чи бажає того ж, і у відповідь каже, що тут
вона взагалі ні при чому, домовляйтеся, мовляв, з ополченцями, яких поки зробити
повноцінними учасниками переговорного процесу не виходить. Раз у дипломатів не
виходить, логічно, що ініціативу у них з рук можуть вирвати військові, попереджає
автор. „Поганий мир”, який, звичайно, краще доброї сварки, здається вже настільки
„худим”, що питання про те чи почнеться справжня війна мимоволі встає.
Немтырев, Михаил В Астану никто не едет = [В Астану ніхто не їде] /
М. Немтырев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/13/1356527.html). – С.Пб.,
2015. – 13.01.

***
Інтерв’ю Михайла Горбачова журналу Spiegel: – Безумовно. У поспішному
розпаді Радянського Союзу полягає і глибинна причина українського конфлікту.
Глубинная причина украинского конфликта – в распаде СССР = [Глибинна
причина українського конфлікту – в розпаді СРСР] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/ideas/2015-01-12/8_gorbachev.html). – М., 2015. – 12.01.

***
Як можна зрозуміти з новорічної промови президента Росії, про повернення
Криму Україні не може бути й мови. Тоді про що можна говорити і яке шукати
спільне рішення? Звичайно, головне для обох сторін – не допустити активізації
військового конфлікту на південному сході України і розповзання його за межі
регіону, а також запобігання залучення до нього нових прямих учасників.
Никифоров, Олег КАРТ-БЛАНШ. Искусство толкования новогодних речей
немецких политиков = [Карт-бланш. Мистецтво тлумачення новорічних промов
німецьких політиків] / О. Никифоров // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/201501-12/3_kartblansh.html). – М., 2015. – 12.01.

***
„Російську економіку очікує найпотужніша буря, яка може призвести до того,
що або державні компанії, або сам уряд почнуть вибірково оголошувати дефолт”, –
заявляв головний економіст Saxo Bank Стін Якобсен. Економіка РФ рухалася в
рецесію і збільшувала дефіцит поточного балансу ще до введення санкцій, різкого
падіння цін на нафту і конфлікту з Україною, який став причиною напруженості у
відносинах Росії з США і Євросоюзом, нагадує він. Проте погіршення зовнішніх умов
посилило внутрішні проблеми РФ, які тепер придбали майже критичний характер,
яскравим підтвердженням якого стало різке падіння рубля, підкреслює економіст
Saxo Bank.
Соловьева, Ольга Россия на пороге „мусорных” рейтингов = [Росія на порозі
„сміттєвих”
рейтингів]
/
О. Соловьева
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-01-12/4_rating.html). – М., 2015. – 12.01.

***
Москва намагається повернути тримільярдний кредит, виданий в 2013 році
Україні. Для цього російський Мінфін загрожує наблизити дефолт „братньої
республіки”, а президент Володимир Путін одночасно веде переговори з главою МВФ
Крістін Логард, від якої і залежать витрати українського бюджету. Російський Мінфін
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має право вимагати від Києва дострокового погашення боргу в 3 млрд дол. Через
порушення умов позики. І ця вимога Росії може спровокувати дефолт в Україні.
Терехова, Алина Москва провоцирует украинский дефолт = [Москва провокує
український дефолт] / А. Терехова // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/201501-12/1_default.html). – М., 2015. – 12.01.

***
Російська влада найближчим часом скасують міграційні преференції для
громадян України. Про це повідомив „Інтерфаксу” джерело в ФМС РФ. Зараз
українці мають можливість практично безперешкодно проживати на території Росії
без оформлення: їм достатньо кожні 90 днів виїжджати за межі РФ і тут же
повертатися назад. Тепер ця законодавча лазівка буде перекрита: громадяни України
зможуть перебувати в Росії максимум 90 з 180 днів. У ФМС обіцяють, що посилення
міграційного контролю не торкнеться переселенців із зони військового конфлікту,
проте експерти вказують, що більше 300 тис. Біженців досі не легалізувалися в РФ і
будуть змушені покинути країну.
Черных, Александр Украинцам оставляют считаные дни / А. Черных //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2644336?isSearch=True). – М., 2015. – 12.01. –
№ 1.

***
Міністр фінансів Росії заявив, що Україна порушує умови російського кредиту
в 3 млрд дол. В Москві ще не вирішили, чи будуть вимагати дострокового погашення
цієї позики. В кінці 2013 року Росія позичила ці кошти Україні, викупивши на цю
суму єврооблігації, за умови, що зовнішній український борг не буде перевищувати
60 відсотків від ВВП. Проте нещодавно за оцінками рейтингового агентства
зовнішній борг України перевищив 72 відсотки ВВП, і є тенденція до його зростання,
а отже і можливість дефолту.
Russia says Ukraine has violated loan terms, no decision on repayment = [Росія заявляє,
що Україна порушує умови кредиту, наразі немає жодного рішення щодо погашення
заборгованості] / Reuters // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/report-onbusiness/international-business/european-business/russia-says-ukraine-has-violated-loan-termsno-decision-on-repayment/article22392448/). – Toronto, 2015. – 10.01.

***
Коли становище в економіці стане критичним і запаси грошей, накопичені в
гладкі роки, вичерпаються, пересічні росіяни неодмінно почнуть ставити важкі
питання. У підсумку Путіна притягнуть до відповідальності за створений ним хаос,
вважає автор.
Nuckols, Mark Russia’s Economic Troubles Could Be Catalyst For Change =
[Економічні проблеми Росії можуть стати каталізатором змін.] / M. Nuckols // Forbes
(http://www.forbes.com/sites/realspin/2015/01/09/russias-economic-troubles-could-be-thecatalyst-for-change/). – Washington, 2015. – 09.01.

***
Відновлення конфлікту може створити проблеми для запланованих мирних
переговорів, про які західні чиновники висловлювали обережний оптимізм. Це також
вимагає від західних донорів мільярди доларів додаткової допомоги, щоб зберегти
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українську економіку на плаву, оскільки попередній пакет був занадто малий, щоб
стабілізувати ситуацію, заявляють фінансові аналітики і чиновники в Києві.
Shchetko, Nick Fighting Flares Up in Eastern Ukraine : Six Government Soldiers and
Two Civilians Killed in Renewed Violence Before Peace Talks = [Полум’я протистояння в
Східній Україні розгорається. Шість солдатів урядових військ і дві цивільних осіб, убиті
у відновленому насильстві напередодні мирних переговорів] / N. Shchetko, A. Thomas // The
Wall
Street
Journal
(http://www.wsj.com/articles/fighting-flares-up-in-eastern-ukraine1420819077). – New York, 2015. – 09.01.

***
Ще рік тому більшість українців не хотіли вступати в НАТО. Американські
танки не проводили навчання біля російських кордонів. А долар коштував 33 рублі.
Однак минувши самий бурхливий відрізок за 15 років президентства Володимира
Путіна, Росія зіткнулася з новою реальністю. За даними опитувань громадської
думки, зараз більшість українців підтримують вступ України до НАТО.
Birnbaum, Michael Russia confronts uncertain path = [Росія вибирає сумнівний шлях.]
/ M. Birnbaum // The Boston Globe (http://www.bostonglobe.com/news/world/2015/01/04/putinrussia-confront-new-unstable-reality/gZycZ8XHaUv0jDqq2kuWtM/story.html).
–
Boston,
2015. – 04.01.

***
У минулому році між Росією та Україною розгорталося військове змагання. У
новому році, коли обидві ці держави зіткнулися з різким економічним спадом, вони
зосередилися на вирішенні своїх внутрішніх проблем в рамках змагання на рівні
внутрішньополітичних реформ. І враховуючи її недавно придбані свободи, Україна
може перемогти.
Russia and Ukraine: a contest less of war and more of governance = [Росія і Україна:
змагання
різних моделей
правління.] //
The
Christian
Science
Monitor
(http://www.csmonitor.com/Commentary/the-monitors-view/2015/0104/Russia-and-Ukraine-acontest-less-of-war-and-more-of-governance). – Boston, 2015. – 04.01.

***
У 2015 році РФ і України продовжать суперництво не у зовнішній політиці, а в
своїх внутрішніх державних реформах, вважає Christian Science Monitor. Обидві
країни, які зіткнулися приблизно з одними і тими ж соціально-економічними
проблемами, вирішать їх по-різному, і, найімовірніше, Київ впорається з ними більш
ефективно, ніж Москва. Як стверджує американське видання Christian Science
Monitor, торік Росія і Україна перебували в стані військового конфлікту, викликаного
бажанням України вийти з „тіні Москви”. Цього року, коли конфлікт завершився
припиненням вогню, обидві країни зіткнулися з різким економічним спадом.
Тарасов, Анатолий СМИ: Украина справляется с кризисом лучше авторитарной
России = [ЗМІ: Україна справляється з кризою краще авторитарної Росії] / А. Тарасов //
Вести сегодня (http://vesti.lv/news/ukraina-spravlyaetsya-s-krizisom-luchshe-avtoritarnoirossii). – Рига. – 2015. – 05.01.

***

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який побував нещодавно з
візитом у Києві, розповів про своє бачення проблем сучасної України. Глава
Казахстану закликав усіх політичних лідерів, які можуть сприяти врегулюванню
конфлікту на Україні.
Забродина, Екатерина Нурсултан Назарбаев нашел корень всех украинских бед /
Е. Забродина // Российская газета (http://www.rg.ru/2014/12/25/ukraina-site-anons.html). –
М., 2014. – 25.12.

***
США пообіцяли Україні додаткові 2 млрд дол. кредитних гарантій в обмін на
проведення необхідних реформ. Держдеп США заявив, що має намір виплатити
половину цієї суми в першій половині поточного року, а другу половину – до кінця
року. Тиждень тому аналогічну обіцянку дав Україні Євросоюз, говорячи про
додаткові 1,8 млрд євро (2,1 млрд дол.).
Casert, Raf US, EU Promise More Aid for Ukraine If Reforms Continue = [США та ЄС
пообіцяли більше допомоги Україні, якщо українська влада продовжить реформи] /
R. Casert // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1195441-us-eu-promise-moreaid-for-ukraine-if-reforms-continue/). – New York, 2015. – 13.01.

***

РЕФОРМИ
В Україні дали старт масштабній судовій реформі. Верховна Рада ухвалила в
першому читанні два законопроекти. Один – „Про забезпечення права на
справедливий суд” – був підготовлений адміністрацією президента. Другий – „Про
судоустрій і статус суддів” – зареєструвала група депутатів Верховної ради.
Ивженко, Татьяна Верховная рада приступила к судебной реформе = [Верховна
рада приступила до судової реформи] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-01-14/7_gruzia.html). – М., 2015. – 14.01.

***
Єврокомісія (ЄК) готова виділити Україні додаткову макрофінансову допомогу
в розмірі 1,8 мільярда євро. Як передає Agence France-Presse, про це заявив президент
ЄК Жан-Клод Юнкер. За його словами, гроші будуть надані Києву у вигляді
середньострокових кредитів і призначені для проведення найважливіших політичних
і економічних реформ.
Еврокомиссия пообещала Украине 1,8 миллиарда евро = [Єврокомісія пообіцяла
Україні 1,8 мільярда євро] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/evrokomissiyapoobeschala-ukraine-18-milliarda-evro/). – Вильнюс, 2015. – 09.01.

***

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Крах валютних резервів України може означати можливі великі державні
боргові списання. Щоб підняти країну з колін, міжнародні кредитори мають
підсилити кредитну допомогу, нові кредитні пропозиції оцінюються в 15 млрд дол. За
оцінками прем’єр-міністра України Яценюка, додаткові кошти допоможуть
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стабілізувати валюту та економіку. Минулого тижня США та ЄС пообіцяли Україні
додатково по 2 млрд дол., проте Росія може вимагати від України дострокового
погашення боргових зобов’язань у сумі 3 млрд дол. Тим часом конфлікт на Сході
країни коштує державному бюджету 10 млн дол. щодня, і це відволікає уряд від
впровадження реформ, які є необхідними для отримання міжнародної фінансової
допомоги. „Якщо уряд не розбереться з корупцією та не здійснить інші обіцяні
реформи... всі іноземні кредити будуть витрачені даремно”, – говорить аналітик
центру Разумкова.
Rao, Sujata Threat of debt writedowns hovers over Ukraine = [Над Україною нависла
загроза боргових списань] / S. Rao, Al. Prentice // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/europeanbusiness/threat-of-debt-writedowns-hovers-over-ukraine/article22444996/). – Toronto, 2015. –
14.01.

***
Міжнародні резерви України зараз знаходяться на найнижчому рівні з початку
2004 року, створюючи ризики для здатності країни обслуговувати борг і протистояти
фінансовій кризі. Україна переживає найважчу економічну і фінансову кризу у своїй
сучасній історії, постраждав від смертоносних конфліктів на сході країни. Українська
валюта, гривня, втратила більше половини свого значення за останній рік, в той час як
економіка в 2015 році знижується другий рік поспіль. Міжнародні резерви України
станом на 1 січня 2015 року скоротилися на 24% в порівнянні з груднем до $7,533
млрд. Таке падіння підкреслює нагальну необхідність надання фінансової допомоги з
боку Заходу, оскільки валютні резерви країни в даний час охоплюють менш ніж два
місяці імпорту, порівняно з загальновизнаною нормою мінімального рівня в три
місяці. Потреба в додатковій фінансовій допомозі з-за кордону може зрости, якщо
Росія попросить дострокового погашення кредиту в $3 млрд., що Москва дала Україні
за колишнього президента Віктора Януковича в кінці 2013 року.
Ostroukh, Andrey Ukraine’s International Reserves Hit Lowest Level Since 2004 :
Additional Financial Aid From West Needed as Reserves Fall to $7.5 Billion = [Міжнародні
резерви України досягли найнижчого рівня з 2004 року. Додаткова фінансова допомога
Заходу знадобиться коли резерви опустяться до $7,5 млрд.] / A. Ostroukh, N. Shchetko //
The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/ukraines-international-reserves-hit-lowestlevel-since-2004-1421080283). – New York, 2015. – 12.01.

***
Автор публікації, наводячи думки різного роду „експертів”, злорадно
прогнозує Україні різні економічні та фінансові негаразди. Без зовнішніх запозичень
Україна не виживе і змушена буде цього року оголосити дефолт – такий консенсуспрогноз практично всіх економістів, знайомих із проблемою, стверджує він. При
цьому автор упевнений, що необхідних грошей Україна від Заходу не отримає.
Кривошеев, Павел Украина: виды на дефолт = [Україна: види на дефолт] /
П. Кривошеев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/12/1355892.html). – С.Пб.,
2015. – 12.01.

***
У Москві розраховують, що економічні труднощі і неготовність Заходу
виділити Україні допомогу в потрібних обсягах змусять Київ піти на компроміс з РФ.
Автор намагається з’ясувати наскільки виправдані такі очікування. Наводячи думки
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різного роду „експертів” він приходить до висновку, що сподіватися на те, що
економічна криза протверезить українців, не доводиться, оскільки „Росія вважається
там ворогом всього хорошого і матір’ю всього поганого”.
Кривошеев, Павел Отрезвит ли кризис Украину = [Чи протверезить криза
Україну]
/
П.
Кривошеев
;
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/03/1353888.html). – С.Пб., 2015. – 03.01.

***

БЮДЖЕТ
Проводячи дуже поверхневий аналіз внесеного до Верховної Ради проекту
бюджету на 2015 рік, автор малює похмуре майбутнє громадян України. „Соціалка
потрапить в глибокий нокдаун, 30% бюджету підуть на оборону та обслуговування
боргу”, – пише автор. На закінчення автор пророкує акції протесту незадоволених
українців і навіть збройні розгони демонстрантів.
Кривошеев, Павел Воюй или голодай = [Воюй або голодуй] / П. Кривошеев //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/12/23/1351797.html). – С.Пб., 2014. – 23.12.

***

ЕКОНОМІКА
Країна має проблеми з доступом до вугілля. Державний оператор енергетичної
мережі Укренерго оголосив про зупинку 30 вугільних енергоблоків. На більшості
електростанцій вугілля вистачить максимум на два дні. Електростанція в місті
Українка під Києвом зараз зупинила всі вугільні блоки – працює тільки один газовий
блок. Найкраща ситуація в місті Бурштин під Івано-Франківськом. Там вугілля
вистачить на 10 днів. Укренерго погодило графік аварійних відключень. Внутрішні
поставки вугілля в Україні важко налагодити через війну в Донбасі. На територіях,
контрольованих сепаратистами, за підтримки Росії, не працює частина шахт. Вугілля
зі складу не продається українській компанії, а часто експортується в Росію.
Mikulska, Michalina Ukrainie grozi brak prądu = [Україні загрожує брак енергії] /
M. Mikulska
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1166853-Ukrainie-grozi-brakpradu.html). – Warsaw, 2014. – 23.12.

***
Схоже, що криза в Україні за останні тижні трохи послабилася. Бойові дії на
сході стихли, намічається новий раунд мирних переговорів у Мінську. Західні лідери
заявили про готовність скасувати санкції проти Росії, якщо та повністю припинить
підтримку сепаратистів на сході України та виведе звідти свої війська. Тим не менше
ситуація в економіці України вкрай важка. Для запобіганню дефолту Україна
потребує 15 млрд доларів, про які уряд уже попросив західних партнерів. Проте
позитивної відповіді щодо надання цієї допомоги Україна поки що не отримала. Захід
бажає бачити реальні реформи в Україні, лише в такому разі він готовий допомагати
фінансово.
Ukraine’s economy is on the rocks and needs Western help = [Економіка України
потребує допомоги Заходу] / Editorial Board // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/opinions/ukraines-economy-is-on-the-rocks-and-needs40

western-help/2014/12/22/741a2de8-8a04-11e4-a085-34e9b9f09a58_story.html). –
2014. – 22.12.

Washington,

***
Цього року на Україні втричі піднімуть тарифи на електроенергію, газ,
опалення та воду, хоча половина киян вже не сплачує комуналку, пише автор. Якщо
так піде і далі, система ЖКГ може просто розвалитися, вважає автор і прогнозує
зростання протестних настроїв.
Кривошеев, Павел Украине грозит коммунальный коллапс = [Україні загрожує
комунальний
колапс]
/
П.
Кривошеев
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/15/1357216.html). – С.Пб., 2015. – 15.01.

***
Згідно з даними Національного банкуУкраїни за 2014 золотовалютні запаси
країни знизилися в 2,7 рази – з 20,42 млрд. доларів до 7,53 млрд. на 1 січня 2015 року.
Це найнижчий показник за останні 11 років. У НБУ також зазначили, що за грудень
2014 золотовалютні запаси країни скоротилися на 24,4 проц. в порівнянні з
попереднім місяцем. Головним чином, це було викликано необхідністю продажу
валюти НАК „Нафтогаз України”, яка за рахунок цих коштів розрахувалася з
російською компанією „Газпром” за імпортований газ, а також виконанням
зобов’язань з погашення та обслуговування держборгу
В 2014 году международные резервы Украины сократились почти втрое = [У 2014
році міжнародні резерви України скоротилися майже втричі] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0113/c31519-8835221.html). – Пекин, 2015. – 13.01.

***

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Україна планує побудувати газопровід заради транспортування „блакитного
палива” з Польщі в ПСГ „Більче-Волиця”, передає УНН з посиланням на прес-службу
„Укртрансгазу”. Це дозволить збільшити обсяги імпорту газу з Європи в Україну
через Польщу. Тим часом Росія може знизити вартість газу для України до 340 дол. За
тис. Кубометрів з 378 дол. Про це „Голосу Столиці” повідомив незалежний експерт з
питань енергетики Володимир Саприкін. За його словами, про нижчу ціну за
„блакитне паливо” можна домовитися на літній період, проте переговори варто
почати вже в січні.
Украина построит газопровод ради польского газа = [Україна побудує газопровід
заради польського газу] // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2014-1226/100_obzor261214.html). – М., 2014. – 26.12.

***
У 2014 році Україна зменшила обсяг споживання газу на 30 мільярдів
кубометрів, а до 2017 року вона може стати незалежною від російського блакитного
палива. Про це під час виступу в Інституті Європи при Цюріхському університеті
заявив український президент Петро Порошенко. Український лідер також розповів,
що в рамках зміцнення своєї енергетичної безпеки Київ запустив реверс газу з інших
країн Європи. Крім цього, до процесу модернізації були залучені європейські та
американські інвестори.
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Порошенко: через два года Украине вообще не будет нужен российский газ =
[Порошенко: через два роки Україні взагалі не буде потрібен російський газ] // День за
днем (http://rus.postimees.ee/3061837/poroshenko-cherez-dva-goda-ukraine-voobwe-ne-budetnuzhen-rossijskij-gaz). – Таллинн, 2015. – 20.01.

***
Єврокомісія вперше після заяви Володимира Путіна про замороження проекту
„Південний потік” виходить на переговори з Росією в пошуках нового рішення
газотранспортних проблем. Російська позиція залишається твердою: РФ має намір
побудувати газопровід до Туреччини з розподільним хабом на турецько-грецькому кордоні.
А Євросоюзу пропонується оперативно побудувати продовження „Турецького потоку” зі
свого боку. Глава „Газпрому” Олексій Міллер на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з
енергетичного союзу Марош Шефчович повідомив, що „Південний потік” заморожений
остаточно, а український транзитний потік буде перенаправлений до Туреччини.
Газпром предлагает ЕС „Турецкий поток” = [Газпром пропонує ЄС „Турецький
потік”] // Деловые ведомости (http://dv.ee/novosti/2015/01/15/gazprom-predlagaet-es-tureckijpotok). – Таллинн, 2015. – 15.01.

***
Єврокомісія вперше після заяви Володимира Путіна про замороження проекту
„Південний потік” виходить на переговори з Росією в пошуках нового рішення
газотранспортних проблем. Російська позиція залишається твердою: РФ має намір
побудувати газопровід до Туреччини з розподільним хабом на турецько-грецькому
кордоні. А Євросоюзу пропонується оперативно побудувати продовження
„Турецького потоку” зі свого боку. Віце-президент Єврокомісії з енергетичного
союзу Марош Шефчович повідомив, що здивування Єврокомісії викликає рішення
„Газпрому” перенаправити всі обсяги газу, у тому числі йдуть транзитом через
Україну, в напрямку Туреччини. „Йдеться про досить великі обсяги газу, які, напевно,
не потрібні ні Туреччині, ні країнам Південно-Східної Європи”, – сказав він
журналістам. За його словами, можна знайти більш раціональне рішення взамін
„Турецькому потоку”.
Терехова, Алина „Газпром” предложил Европе вливаться в „Турецкий поток” =
[Газпром” запропонував Європі вливатися в „Турецький потік”] / А. Терехова //
Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-01-15/4_gazprom.html). – М., 2015. –
15.01.

***
У Єврокомісії вважають за необхідне узгодити до кінця зими нову ціну на газ
для України. Згідно зимовому плану поставки „блакитного палива” з Росії будуть
здійснюватися до 31 березня поточного року.
Украина рискует остаться без газа к апрелю = [Україна ризикує залишитися без
газу
до
квітня]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-0114/100_obzor140115.html). – М., 2015. – 14.01.

***
Після тримісячної перерви реверсу, Угорщина перезапустила транспортування
природного газу в Україну через трубопровід, що з’єднує сусідні країни, повідомило
міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини The Wall Street Journal. Україна
сильно залежить від імпорту газу, особливо в умовах триваючих конфліктів з Росією.
Угорщина буде продовжувати транспортувати близько 2,5 млн. кубометрів газу на
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день в найближчі дні. Для порівняння, Україна отримувала в день близько 3,5 млн.
кубометрів газу з Угорщини у вересні до припинення Угорщиною транспортування
газу до свого східного сусіда. Україна продовжує отримувати газ зі Словаччини, але
не отримує з Польщі, додали в міністерстві.
Gulyas, Veronika Hungary Restarts Natural Gas Transport to Ukraine via Pipeline =
[Угорщина відновила транспортування природного газу в Україну через трубопровід] /
V. Gulyas // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/hungary-restarts-natural-gastransport-to-ukraine-via-pipeline-1421088363). – New York, 2015. – 12.01.

***

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Вже вдруге за місяць Україна перериває роботу одного з блоків атомної
електростанції. В офіційній заяві представників АЕС говориться, що станція буде
працювати на 40% своєї потужності; причини аварії наразі вивчаються. Це
відключення додає проблем у сферу електроенергетики України, оскільки існують
перебої з виробленням електроенергії через нерегулярні поставки вугілля зі східних
регіонів, де наразі тривають бойові дії.
Carroll, Oliver Ukraine turns off reactor at its most powerful nuclear plant after
’accident’ = [В Україні після аварії вимкнули реактор однієї з найпотужніших атомних
станцій]
/
Ol. Carroll
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-turns-off-reactor-at-nuclear-plantafter-accident-9947540.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 28.12.

***
Через проблеми з генератором один з блоків Запоріжської АЕС (одна з
найбільший в Європі) був переведений в автономний режим. Представник державної
компанії Енергоатом заявив, що рівень радіації знаходиться в межах допустимої
норми.
Ukraine nuke plant unit taken offline = [Один блок української ядерної станції
вийшов
з
ладу]
/
Associated
Press
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Ukraine+nuke+plant+unit+taken+o
ffline&NewsID=438767). – Kathmandu, 2014. – 28.12.

***

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Верховна Рада України проголосувала за відміну позаблокового статусу
держави, тим самим прокладаючи шлях до можливого вступу в НАТО. Росія виступає
категорично проти цього кроку. „Це є контрпродуктивно, це викличе ще більшу
напругу між обома країнами”, – заявив міністр закордонних справ Росії Лавров.
Megrelidke, Sophiko Ukraine Abandons Nonaligned Status = [Україна відміняє
позаблоковий
статус]
/
S. Megrelidke
//
The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1159930-ukraine-abandons-nonaligned-status/). – New York,
2014. – 23.12.

***
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Парламент України проголосував за відміну позаблокового статусу країни, і це
може бути кроком до намагання України стати членом НАТО. Опоненти цього
рішення, а також російські посадовці, заявляють, що цей крок може слугувати
зростанню напруги між двома державами. Українські чиновники говорять, що
голосування за відміну позаблокового статусу не означає подачу заявки на членство в
альянсі, а лише розширює можливості взаємодії України та НАТО.
Ukraine abandons nonaligned status = [Україна відмовляється від позаблокового
статусу] // The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=
Ukraine+abandons+nonaligned+status&NewsID=438158). – Kathmandu, 2014. – 23.12.

***
У Верховній Раді запропонували узаконити відкуп від військової служби. Про
таку ініціативу розповів депутат від „Народного фронту”, колишній командир
батальйону „Миротворець” Андрій Тетерук. Парламентарій зазначив, що захист
держави є конституційним обов’язком громадян. Ті, хто не бажає служити в армії, за
його словами, повинні бути готові платити за це значні суми, еквівалентні утриманню
солдатів-контрактників.
На Украине предложили узаконить откуп от армии = [На Україні запропонували
узаконити відкуп від армії] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3058491/na-ukrainepredlozhili-uzakonit-otkup-ot-armii). – Таллинн, 2015. – 16.01.

***
Верховна Рада України закликала світову спільноту включити в список
терористичних організацій так звані „Донецьку народну республіку” і „Луганську
народну республіку”. Відповідну постанову підтримав 241 депутат при необхідному
мінімумі в 226 голосів. Заклик українського парламенту, зокрема, звернений до
Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, керівництву держав-членів
ЄС, США, Канади, Японії та Австралії. Верховна Рада також попросила світове
співтовариство „вивчити можливість” надання Україні військової допомоги для
посилення її обороноздатності. Прийняте українським парламентом постанова стала
відповіддю на загибель 12 мирних жителів в результаті обстрілу пасажирського
автобуса, вчиненого невідомими особами днем раніше поблизу Волновахи.
Офіційний Київ звинуватив у трагедії антиурядові збройні формування, що діють в
Донецькій області. Тим часом, так званий „заступник голови Народної Ради” ДНР
Денис Пушілін спростував причетність військових формувань ДНР до обстрілу
автобуса, назвавши інцидент „провокацією”, влаштованої українськими військовими.
Верховная Рада Украины обратилась к мировому сообществу с призывом
признать т. н. „ДНР” и „ЛНР” террористическими организациями = [Верховна Рада
України звернулася до світової спільноти із закликом визнати т. Н. „ДНР” та „ЛНР”
терористичними
організаціями]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0115/c31519-8836481.html). – Пекин, 2015. – 15.01.

***
Президент Петро Порошенко підписав указ про чергову хвилю мобілізації.
Рішення повинна затвердити Верховна рада. Українська влада готується до гірших
сценаріїв, враховуючи ситуацію в Донбасі. Указ про мобілізацію Порошенко
анонсував у зверненні до народу у зв’язку із загибеллю 12 мирних громадян у
райцентрі Волноваха Донецької області.
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Ивженко, Татьяна В Украине пройдет Марш мира = [В Україні пройде Марш
миру] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-01-15/1_march.html). –
М., 2015. – 15.01.

***
Литва передала українській армії елементи озброєння, про які вона просила,
підтвердив BNS в понеділок литовський міністр оборони Юозас Олякас. „Ми
підтримуємо Україну і готові продовжувати надавати їй допомогу”, – сказав Олякас.
Президент України Петро Порошенко повідомив, що Литва виконала свою обіцянку
щодо допомоги озброєннями.
Литва передала Украине элементы вооружения – министр обороны Олякас =
[Литва передала Україні елементи озброєння – міністр оборони Олякас] // Литовский
курьер
(http://www.kurier.lt/litva-peredala-ukraine-elementy-vooruzheniya-ministr-oboronyolyakas/). – Вильнюс, 2015. – 05.01.

***
Президент України підписав закон, який відміняє позаблоковий статус
України. Проте Порошенко дав зрозуміти, що перш ніж звертатися до членів НАТО з
заявкою про членство, має бути проведений всеукраїнський референдум стосовно
цього питання. Також український президент пообіцяв реформувати економіку
держави відповідно до вимог ЄС та привести збройні сили країни у відповідність до
стандартів альянсу.
Ukraine Drops Nonaligned Status = [Україна відмінила позаблоковий статус]/
Dmytro Vlasov// The Epoch times (http://www.theepochtimes.com/n3/1167050-ukraine-dropsnonaligned-status/). – New York, 2014. – 29.12

***

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Інтерпол оголосив у розшук колишнього українського президента Януковича,
звинувачуючи його у розкраданнях і фінансових махінаціях. Про це повідомив у
Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Януковичу та його прибічникам,
так званій „сім’ї”, закидають накопичення величезних багатств за рахунок
пограбування державної казни та грабежу національних багатств через корупційні
оборудки.
Interpol puts Ukraine’s ex-president Yanukovych on global wanted list = [Інтерпол
оголосив українського екс-президента Януковича у міжнародний розшук] / Reuters // The
Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/interpol-puts-ukraines-expresident-yanukovych-on-global-wanted-list/article22410039/). – Toronto, 2015. – 12.01.

***
Інтерпол оголосив у розшук колишнього українського президента Януковича,
звинувачуючи його у розкраданнях і фінансових махінаціях. Про це повідомив у
Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Януковичу та його прибічникам,
так званій „сім’ї”, закидають накопичення величезних багатств за рахунок
пограбування державної казни та грабежу національних багатств через корупційні
оборудки.
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Interpol puts Viktor Yanukovych on wanted list. : International police organisation issues
red notice against ousted Ukrainian president for alleged financial wrongdoing = [Інтерпол
оголосив Віктора Януковича у розшук. Міжнародна організація кримінальної поліції
видала „червоне повідомлення” стосовно поваленого президента України, підозрюючи
його
у
фінансових
махінаціях]
/
Reuters
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jan/12/viktor-yanukovych-interpol-wanted-listukraine). – London, 2015. – 12.01.

***

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Актора Олексія Паніна запідозрили в посяганні на територіальну цілісність і
недоторканність України. Про це українські ЗМІ, в тому числі „Українська правда”,
повідомляють з посиланням на пост начальника головного слідчого управління СБУ
Василя Вовка в Facebook. Наводяться слова Вовка про те, що стосовно Паніна
„слідчим відділом УСБ України в Одеській області здійснюється досудове
розслідування у кримінальному провадженні від 03.01.2015 за ознаками
кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України „. Крім того, актор,
перебуваючи в Криму „публічно висловлювався про те, що АР Крим є російською
територією, а також про необхідність розширення її кордонів у м Одеса”.
Видео: Панин эмоционально о задержании в Одессе. В чем заподозрен актер
украинскими спецслужбами? = [Відео: Панін емоційно про затримання в Одесі. У чому
запідозрений
актор
українськими
спецслужбами?]
//
День
за
днем
(http://limon.postimees.ee/3043785/video-panin-jemocionalno-o-zaderzhanii-v-odesse-v-chemzapodozren-akter-ukrainskimi-specsluzhbami). – Таллинн, 2015. – 02.01.

***

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Археологи, які досліджують залишки 6000-річного храму на території України,
віднайшли докази складних жертвоприношень. Так, були знайдені обгорілі кістки
ягнят, що лежали на вівтарі, який займав почесне місце в будівлі. Вважається, що цей
храм належить до найдавнішої Трипільської культури.
Stone, Jon Evidence of sacrificial practices found at 6,000 year old temple in Ukraine =
[В Україні знайдено докази жертовних практик віком близько 6000 років] / J. Stone // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/science/evidence-of-sacrificial-practicesfound-at-6000-year-old-temple-in-ukraine-9948720.html?origin=internalSearch). –
London,
2014. – 29.12.

***

РЕЛІГІЯ
Мощі рівноапостольного князя Володимира прибудуть до Казахстану в 2015
році. Як повідомив митрополит Астанайський і Казахстанський Олександр, їх привезе
глава Української Православної Церкви митрополит Онуфрій під час свого візиту в
Казахстан.
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В 2015 году в Казахстан привезут мощи князя Владимира = [У 2015 році в
Казахстан привезуть мощі князя Володимира] // Казахстанская правда
(http://www.kazpravda.kz/news/view/v-2015-godu-v-kazahstan-privezut-moshchi-knyazyavladimira). – Астана, 2015. – 06.01.

***

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Литовська Державна комісія по радіо і телебаченню розглянула питання про
припинення мовлення в Литві каналів, які ретранслюють російське телебачення: Ren
TV Baltic, NTV Mir Lithuania і RTR Planeta. У рішенні комісії йдеться про заборону
трансляції російських програм Ren TV Baltic на три місяці. У рішенні сказано, що в
передачі „Теорія помилок” від 19 листопада 2014 була показана інформація,
„розпалює війну і ненависть до українців”, що програма є „однобокою”, що
суперечить литовським законам і нормам етики журналістики.
В Литве на три месяца запретили трансляцию программ российского REN-TV = [У
Литві на три місяці заборонили трансляцію програм російського REN-TV] // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/v-litve-na-tri-mesyaca-zapretili-translyaciyu-programm-rossijskogo-ren-tv/). –
Вильнюс, 2015. – 08.01.

***
Міністр інформаційної політики України Юрій Стець повідомив в соцмережі,
що збирається зареєструвати у парламенті новий законопроект. Він стосуватиметься
тих осіб, яким заборонений в’їзд на територію України.
Министр информполитики Украины хочет запретить показ на ТВ персон нонграта = [Міністр інформполітики України хоче заборонити показ на ТБ персон нонграта] // День за днем (http://limon.postimees.ee/3042031/ministr-informpolitiki-ukrainyhochet-zapretit-pokaz-na-tv-person-non-grata). – Таллинн, 2015. – 02.01.

***

ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Зібрану литовської католицької організацією Caritas гуманітарну допомогу
роздають у східних містах України – Донецьку та Дніпропетровську. Речі, зібрані в
Литві, прибули в Україну напередодні Нового року. Литовський Caritas разом із
сімома найбільшими єпископатами і почесним консулом України Генісом Вігантасом
організували акцію збору допомоги українцям з жовтня по листопад. Допомога
Україні постійно надають й інші неурядові організації Литви, а також литовський
Кабмін.
Помощь, собранную литовским Caritas, раздают в Донецке и Днепропетровске =
[Допомога, зібрану литовським Caritas, роздають в Донецьку та Дніпропетровську] //
Литовский курьер (http://www.kurier.lt/pomosch-sobrannuyu-litovskim-caritas-razdayut-vdonecke-i-dnepropetrovske/). – Вильнюс, 2015. – 06.01.

***

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
47

В результаті попадання снаряда в пасажирський автобус в місті Волноваха,
імовірно, загинули 10 людей, ще 13 людей отримали поранення, повідомляє
українська влада. Начальник МВС по Донецькій області В’ячеслав Аброськін написав
на своїй сторінці у „Фейсбуці”, що артилерійський удар був нанесений сепаратистами
по блок-посту українських правоохоронців з боку Докучаєвська. Представники
сепаратистів повідомили, що не вели вогонь в районі Волновахи в Донбасі, де був
обстріляний автобус. За останні дні протистояння на сході України загострилася.
Обидві сторони звинувачують один одного в триваючих обстрілі.
На Украине снаряд попал в автобус: десять погибших = [На Україні снаряд
потрапив в автобус: десять загиблих] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3055035/naukraine-snarjad-popal-v-avtobus-desjat-pogibshih). – Таллинн, 2015. – 13.01.

***
Завершене маленькою незалежною дослідницькою організацією в Німеччині –
Correct! V – розслідування доповнює і підтверджує версію, що літак був збитий
зенітною ракетою, запущеною групою з повстанською території Східної України.
Roderick Gregory, Paul New Study On The Shooting Down Of MH17 Points To Russian
Forces = [Нове розслідування катастрофи збитого борта MH17 вказує на російські сили.]
/
P. Roderick
Gregory
//
Forbes
(http://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2015/01/12/new-study-on-the-shooting-downof-mh17-points-to-russian-forces/). – Washington, 2015. – 12.01.

***
Дванадцять українських військових загинуло і вісімнадцять поранено внаслідок
зіткнення автобусу з вантажівкою. Аварія сталася через погані погодні умови.
The world over: Soldiers killed in crash = [По всьому світі: В аварії загинули солдати]
// The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=
The+world+over%3A+Soldiers+killed+in+crash&NewsID=439925). –
Kathmandu,
2015. –
06.01.

***

ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
Представники Донецької та Луганської народних республік підписали два з
трьох пунктів графіку імплементації мінських домовленостей. Вони припускають
припинення вогню і відведення важкого озброєння.
Лихоманов, Петр Киев готовил бойню / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/01/20/boynya.html). – М., 2015. – 20.01.

***
Українська армія практично без перерви обстрілює житлові квартали Горлівки і
Донецька. У Раді національної безпеки і оборони України також підтвердили початок
масованої операції в аеропорту Донецька.
Байкова, Татьяна Киев возобновил военную операцию / Т. Байкова // Известия
(http://izvestia.ru/news/581928#ixzz3PBLMMZMv). – М., 2015. – 18.01.

***
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Волонтер Фонду по боротьбі з корупцією Олексій Навальний розповів про те,
як підроблюють соцопитування.
Кашеварова, Анастасия „ФБК искажает социологические данные ради
политической выгоды” / А. Кашеварова // Известия (http://izvestia.ru/news/581147). – М.,
2014. – 18.12.

***
Економіст Олег Шендерюк розповів про тих, кого Росії не можна зрадити і
передати в чужі руки. Зокрема він сказав про те, що донбаський дзвін дзвонить по
всім російським людям і не можна більше зраджувати своїх окупованих і обложених
„братів”.
Шендерюк, Олег По ком звонит донбасский колокол? / О. Шендерюк // Известия
(http://izvestia.ru/news/581906#ixzz3PBMk3wyg). – М., 2015. – 18.01.

***

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що прагнення України щодо
членства в НАТО становлять загрозу для європейської безпеки. „Сама ідея зусиль
України щодо вступу в НАТО є небезпечною не лише для українського народу,
оскільки єдності з цього питання немає, це небезпечно для європейської безпеки”, –
сказав він, виступаючи на державному телебаченні.
Russia says Kiev’s move to join NATO dangerous for Europe = [Росія говорить, що рух
Києва до НАТО є небезпечним для Європи] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=+Russia+says+Kiev%27s+move+to
+join+NATO+dangerous+for+Europe&NewsID=438482#sthash.qYlqUVW8.dpuf). –
Kathmandu, 2014. – 26.12.

***
Відмова українського парламенту від позаблокового статусу України
викликало обурення в колі російських можновладців. Заступник міністра оборони РФ
заявив, що „країни НАТО штовхнули Київ до цього контр продуктивного рішення,
намагаючись перетворити Україну в лінію протистояння Заходу з Росією”. Якщо це
рішення здобуде військовий характер (вступ України до НАТО), то Росія погрожує
повністю розірвати зв’язки з альянсом без можливості їх подальшого налагодження.
Проте на це можуть піти роки, оскільки для реального членства України в НАТО
необхідне виконання Україною усіх стандартів НАТО.
Russia says NATO turning Ukraine into „frontline of confrontation” = [Росія заявляє,
що поворот України в бік НАТО загрожує посиленням конфронтації] / Reuters // The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=+Russia+says+NATO+turning+Ukr
aine+into+%26quot%3Bfrontline+of+confrontation%26quot%3B&NewsID=438358#sthash.Ew
FWCKSr.dpuf). – Kathmandu, 2014. – 25.12.

***
Переважною більшістю (303 голоси) парламент України проголосував за
відміну позаблокового статусу. Росія розглядає цей крок як пряму військову загрозу
та можливість ще більшого напруження в конфлікті на сході України. Представник
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НАТО заявив, що для України двері є відкритими і вона може стати членом альянсу,
якщо буде дотримуватися прийнятих НАТО принципів та стандартів.
Dearden, Lizzie Russian anger as Ukraine moves towards joining Nato with historic vote
= [Росія виказує свій гнів стосовно історичного голосування в Україні щодо її руху в
напрямку
НАТО]
/
L. Dearden
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-anger-as-ukraine-moves-towardsjoining-nato-with-historic-vote-9942425.html?origin=internalSearch). – London, 2014. – 23.12.

***
Політолог і журналіст Борис Межуєв розповів, що Севастополь і Крим по
різному, сперечаючись один з одним, тим менше сподіваються на більшу увагу
материкової Росії до їх долі. Оскільки російська ідентичність майже що відтворилася
в 2014 році саме на бунтівному півострові, варто було б, напевно, зміцнити
значимість цього регіону перенесенням у нього головних організацій якихось
важливих федеральних установ.
Межуев, Борис История двух городов / Б. Межуев
(http://izvestia.ru/news/581907#ixzz3PBOvWT8O). – М., 2015. – 18.01.

//

Известия

***
Президент РФ В. Путін заявив, що громадяни РФ, які беруть участь у бойових
діях на Україні, роблять це за покликом серця.
Путин: „Операция Киева на юго-востоке Украины является карательной” //
Известия (http://izvestia.ru/news/580989). – М., 2014. – 18.12.

***
За словами глави МЗС РФ, необхідно домовлятися про економічне відновлення
Донбасу, про відновлення нормальної життєдіяльності цих територій, налагодженні
господарських зв’язків між проголошеними республіками і рештою території
України, створювати умови для політичного процесу. Міністр зазначив, що по всіх
цих темах здійснюються тісні контакти між учасниками „нормандської четвірки.
Байкова, Татьяна Лавров: „Надеемся, что режим тишины на Украине будет
восстановлен” / Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/581876#ixzz3PBNx8dUe). –
М., 2015. – 16.01.

***
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про те, що українські військові готують
спробу силового вирішення конфлікту на південному сході України. „У нас є
інформація, вельми тривожна, – ми її зараз перевіряємо – про те, що, дійсно, силовики
готують в осяжному майбутньому чергову спробу силового вирішення проблеми. Це
буде катастрофа”, – сказав Лавров. Він також уточнив, що Москва вимагатиме від
Заходу запобігти спробі вирішення конфлікту силовим шляхом. „Незалежно від того,
що відбувається в Парижі, Сирії, Лівії, будемо від наших західних партнерів, які
мають вплив на українське керівництво набагато більше, ніж будь-хто інший,
вимагати, щоб вони розібралися з планами і не дозволили „партії війни” в Києві
обрушити тендітні надії, які були породжені мінськими домовленостями”, – додав
він.
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Rusia alerta sobre planes bélicos de Ucrania = [Росія попереджає про військові плани
України] // Granma (http://www.granma.cu/mundo/2015-01-12/rusia-alerta-sobre-planesbelicos-de-ucrania). – La Habana, 2015. – 12.01.

***

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Нинішні події на Україні і навколо неї стали тією межею, за якою весь
колишній, з таким трудом досягнутий формат відносин Росії із сучасною Європою і
США остаточно втрачає все, що здавалися вже вічними, обриси партнерства і
здорового глузду. Політологи вже заговорили про нову холодну війну Заходу з
Росією. Хоча навіть при неабияких спробах ізолювати Росію ні Китай, ні Індія, ні
Туреччина, ні ряд інших більш-менш великих гравців на економічному просторі не
збираються жертвувати інтересами своїх країн на догоду русофобської істерії, яка
нагнітається з-за океану.
Коваль, Вадим,военный эксперт, полковник запаса Когда вся надежда – на
„вежливых людей” = [Коли вся надія – на „ввічливих людей”] / В. Коваль // Независимая
газета (http://nvo.ng.ru/realty/2014-12-26/3_nadezda.html). – М., 2014. – 26.12.

***
Схоже, що Європа почала відігравати більш активну роль у досягненні мирного
врегулювання, розуміючи, що вона не в змозі продовжувати багатомільярдні
вливання в українську економіку, тим більше що їх значна частина яких
розкрадається, або йде не на зміцнення економіки, а на військові потреби. Однак
цілком очевидно, що Європа не може дозволити собі кардинальна зміна зовнішньої
політики без консультацій з Вашингтоном, а там поки ніякого бажання сісти з Росією
за стіл переговорів не спостерігається. Проте в Америці є впливові сили, які
розуміють всю небезпеку такого хибного підходу до Росії, який все більш очевидно
штовхає її в обійми Китаю.
Лозанский, Эдуард Дмитриевич,президент Американского университета в
Москве, профессор факультета мировой политики МГУ Игра на Великой мировой
шахматной доске продолжается = [Гра на Великій світовій шахівниці триває] /
Э. Д. Лозанский // Независимая газета (http://www.ng.ru/ideas/2014-12-26/11_chess.html). –
М., 2014. – 26.12.

***
В останні роки норми і навіть базові принципи міжнародних відносин
відкидаються. Свідчення того – захоплення Криму „зеленими чоловічками”
Володимира Путіна і приховане вторгнення на Україну російських військових„відпускників” на танках, феномен „Ісламської держави Іраку і Леванту”, що поєднує
прихильність звичаям Середньовіччя з сучасними навичками управління і ведення
війни, періодичні провокації Китаю в Східно-Китайському і Південно-Китайському
морях, розвал ще недавно дієздатної держави в Сирії і нездатність усього світу
зупинити смерть і руйнування в цій країні. Вина за те, що відбувається в чому
покладається на США, але за всім цим стоїть щось більше, ніж тактичні помилки
американської адміністрації або її небажання направляти сухопутні війська на нові
фронти бойових дій.
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Такман Мэтьюз, Джесика,президент Фонда Карнеги за международный мир 2015
год: народы и страны в смятении = [2015: народи і країни в сум’ятті] / Д. Такман
Мэтьюз // Независимая газета (http://www.ng.ru/ideas/2014-12-26/12_usa.html). – М.,
2014. – 26.12.

***
Друга холодна війна вже йде, і Латвія також відчує удар від українського
конфлікту. Про це заявив колишній посол Великобританії в Латвії, директор із
зовнішньої політики Центру європейських реформ у Лондоні Йен Бонд в інтерв’ю
порталу Lsm.lv. На думку Йана Бонда, головна помилка Заходу полягала в тому, що
він був не підготовлений. „Євросоюзу слід було б зрозуміти всю небезпеку ситуації
ще влітку 2013 року, коли Росія ввела обмеження на імпорт деяких товарів з України.
Вони збіглися з моментом, коли Україна почала робити прогрес в укладенні Угоди
асоціацію з ЄС. Це був провал – не помітити таку річ. Були й інші довгострокові
фактори. Коли президент Путін в 2005-му сказав, що розпад Радянського Союзу став
найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття, він дійсно мав це на увазі. І
великою помилкою з боку західних лідерів було вважати, що заява адресована
виключно місцевому населенню, яке ностальгує за тими часами ”, – сказав колишній
посол.
Экс-посол Британии в Латвии: Вторая холодная война уже идет = [Екс-посол
Британії в Латвії: Друга холодна війна вже йде] // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/eks-posol-britanii-v-latvii-vtoraya-holodnaya-vojna-uzhe-idet/). – Вильнюс,
2015. – 13.01.

***
Спочатку Білий дім без особливих проблем розхитав Близький Схід. Тепер
взявся за Україну. У першому випадку американці створили величезний плацдарм для
перенесення нестабільності в Євросоюз. І евролідери всіляко в цьому допомагали
Вашингтону. А українська катастрофа, без сумніву, потрібна Білому дому для
дестабілізації ситуації (причому на тривалий час) у південно-західних кордонів Росії.
Ясна річ, США далеко від Близького Сходу. Туди бойовики з „Ісламської держави”
полізуть в останню чергу. А ось до Європи – лише Середземне море переплисти. На
це й розраховують вашингтонські стратеги. Стрілянина в Парижі в черговий раз
довела, що праві були і залишаються російські політики і дипломати, які сотні (якщо
не тисячі) разів радили європейцям не грати в небезпечну гру під назвою „друзі
Сирії”.
Воробьев, Владислав США косвенно причастны к расстрелу журналистов в
Париже = [США побічно причетні до розстрілу журналістів у Парижі] / В. Воробьев //
Новости Узбекистана (http://nuz.uz/antiterror/2964-ssha-kosvenno-prichastny-k-rasstreluzhurnalistov-v-parizhe.html). – Ташкент, 2015. – 09.01.

***
Голлівудський режисер Олівер Стоун не має наміру терпіти образи
користувачів Facebook з аватарками у вигляді українських прапорів. Їх обурення було
викликано новиною про те, що іменитий режисер веде роботу над документальним
фільмом англійською мовою про колишнього президента України Віктора Януковича,
пише ridus.ru. Стоун написав об’ємний пост на Фейсбуці, щоб розставити всі крапки
над „i” в історії з інтерв’ю Януковича: „…Я не виправдовую Віктора Януковича, він
цілком може бути найбільш корумпованим президентом України за всі часи. Україна
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завжди потопала в корупції. Але я не про це. Справа в тому, як саме Янукович був
відсторонений. І нехай багато (можливо, навіть, більшість) українців хотіли його
позбутися, існують численні свідчення втручання прозахідних, зовнішніх сил,
починаючи з Вікторії Нуланд, Джона Маккейна, USAID, Національного фонду за
демократію (який, судячи з коментарів, веде дуже хорошу роботу в „Фейсбуці” і
„Твіттері”) і так далі ”.
Оскароносный Оливер Стоун подвергся травле после интервью с Януковичем =
[Оскароносний Олівер Стоун піддався цькуванн. після інтерв’ю з Януковичем] // День за
днем
(http://limon.postimees.ee/3043315/oskaronosnyj-oliver-stoun-podvergsja-travle-posleintervju-s-janukovichem). – Таллинн, 2015. – 03.01.

***

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Держдума пішла на новорічні канікули, прийнявши близько 300 законів.
Наскрізною лінією минулого року стало посилення держконтролю над російським
сегментом Всесвітньої павутини. Переслідування в Інтернеті екстремістських проявів,
жорсткість правил фінансової діяльності в Мережі, примусова реєстрація популярних
блогерів, полегшений доступ правоохоронців до архівів соцмереж – все це стало
реакцією влади на українські події. Проти змички зовнішніх „помаранчевих
технологій” та внутрішньої „п’ятої колони” був зроблений більш суворим закон про
іноземних агентів, знижена до мінімуму частка зарубіжних інвестицій в будь-які
російські ЗМІ, а не тільки ТБ.
Принтер Госдумы и ксерокс Совфеда = [Принтер Держдуми і ксерокс Радфеда] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2014-12-25/2_red.html). – М., 2014. – 25.12.

***
Міжнародники, які висвітлювали конфлікти на Близькому Сході, в Україні й
Афганістані, складають значну частину журналістів, які загинули в 2014 році. Про це
йдеться в опублікованій щорічній доповіді Комітету захисту журналістів. Всього було
вбито 89 співробітників ЗМІ, в їх числі – шість представників російських ЗМІ. Таким
чином, за останні три роки організація зафіксувала найбільшу кількість жертв за всю
історію моніторингу (з 1992 року).
Цилюрик, Дарья Иностранные репортеры в зоне риска = [Іноземні репортери в
зоні ризику] / Д. Цилюрик // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2014-1224/8_journalists.html). – М., 2014. – 24.12.

***
У Франції почалася антитерористична операція (АТО). Спецпідрозділи поліції
прочісують міста і селища в пошуках ісламістів, які розстріляли в центрі Парижа
дванадцять журналістів сатиричного тижневика Charlie Hebdo. Здавалося б, до чого
тут Україна? Впадає в очі схожість масової інфоістеріі, яка супроводжує паризькі
події, з лютневим переворотом в Києві. Розігрується черговий акт якоїсь пекельної
п’єси за технологіями, відпрацьованими в Україні. Схожість просто вражаюча. Це
лише підтверджує тезу про роль інформаційних маніпуляцій в сучасному суспільстві.
Зубченко, Александр „Нулевая точка”, или Адский сценарист = [„Нульова
точка”, або Пекельний сценарист] / А. Зубченко // Новости Узбекистана
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(http://nuz.uz/aktualno/2965-nulevaya-tochka-ili-adskiy-scenarist.html). –
09.01.

Ташкент,

2015. –

***

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Український прем’єр-міністр звинуватив Росію у хакерській атаці на німецькі
урядові веб-сайти. Відповідальність за це взяли на себе проросійські група, що
називає себе „КіберБеркут”. Прес-секретар Меркель запевнив, що контр-заходи були
прийняті вчасно, але сайти все одно були недоступні з 10 ранку до вечора.
Kirschbaum, Erik Russia behind cyberattack on German government, Ukraine says =
[Україна заявляє про кібератаки німецького уряду з боку Росії] / Er. Kirschbaum // The
Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/russia-behind-cyber-attack-ongerman-government-ukraine-says/article22359561/). – Toronto, 2015. – 08.01.

***

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Глава ДНР Олександр Захарченко вважає, що переговори контактної групи з
врегулювання ситуації на південному сході України будуть продовжені. Головним
питанням переговорів контактної групи, на його думку, є обмін полоненими „всіх на
всіх”.
Байкова, Татьяна Переговоры контактной группы по Украине завершились /
Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/581277). – М., 2014. – 25.12.

***
Віце-спікер так званої ДНР говорить, що зустріч контактної групи, спрямована
на припинення бойових дій на сході України, запланована на середу.
Rebels say new Ukraine peace talks to take place on Wednesday = [Повстанці говорять,
що нові мирні переговори будуть мати місце у середу] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Rebels+say+new+Ukraine+peace+t
alks+to+take+place+on+Wednesday&NewsID=438253#sthash.YikBxc9W.dpuf). – Kathmandu,
2014. – 24.12.

***
Найбільший університет Донецького регіону – Донецький Національний
Університет – наразі переживає не найкращі свої часи. В результаті бойових дій в
Донецьку багато студентів та викладачів університету переїхали до Вінниці, де міська
влада надала приміщення для продовження навчання студентам Донецького
університету. Тих, хто залишився, повстанці змушують підпорядковуватися їхній
владі. Наразі там змінюють навчальні плани відповідно до ситуації, нинішніх
ідеологічних планів та цілей. Так, години викладання історії України в університеті
зведені до мінімуму, або ж навіть замінена на етнічну історію Донбасу. Також в
університеті невпинно проходить процес русифікації. В сфері середньої освіти в
Донецькій області наразі спостерігаються такі самі настрої. Зокрема, батьки дітей
висловлюються за те, щоб їхніх дітей в школах навчали російською мовою.

54

Szlanko, Balint Ukraine’s rebel university goes Russian = [Українські університети,
розташовані на підконтрольній повстанцям території, стають російськими] /
B. Szlanko
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/23/ukraines-rebel-university-goesrussian/?page=all). – Washington, 2014. – 23.12.

***
На тлі посилених в останні дні обстрілів Донецька в місті відзначається
підвищена активність диверсантів. Щодня в Донецьк проникають до трьох
диверсійних груп українських силовиків. Про це повідомив заступник командувача
корпусом міноборони ДНР Едуард Басурін.
Мельников, Руслан ДНР: В Донецк ежедневно проникает до трех диверсионных
групп / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/20/diversantysite.html). – М., 2015. – 20.01.

***
Командир проросійських сепаратистських бойовиків оголосив про захоплення
Донецького аеропорту, що був основним оплотом сепаратистів. „Зараз весь аеропорт
знаходиться під нашим контролем. Там немає жодного українського солдата”, ¬
сказав російському агентству Інтерфакс військовий представник самопроголошеної
ДНР. У той же час, він відзначив, що українські військові підрозділи направлені в
аеропорт з інших міст. Битва за аеропорт, розташований на північній околиці
Донецька, триває протягом декількох місяців і це не перший раз, коли сепаратисти
стверджують, що вони взяли під свій контроль стратегічні об’єкти аеропорту.
Separatistas prorrusos anuncian que han tomado el aeropuerto de Donetsk =
[Проросійські сепаратисти запевняють, що вони захопили Донецький аеропорт] // El
Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/17/54ba2b31e2704ee6768b456d.html). –
Madrid, 2015. – 17.01.

***
В Донецьку поновилися тяжкі бої між українськими військовими та
проросійськими повстанцями. Так, декілька днів тому на блокпосту був розстріляний
пасажирський автобус з мирними мешканцями, 12 осіб загинуло. Також з новою
силою повстанці поновили напад на стратегічний для обох сторін конфлікту
Донецький аеропорт. У день трауру за усіма загиблими за час проведення АТО
сепаратисти оголосили, що вони взяли під свій контроль цивільну частину аеропорту.
Проте українські військові спростовують цю інформацію. Тим часом у Києві
парламент схвалив указ президента про наступні три хвилі мобілізації.
Carroll, Oliver Ukraine crisis: Residents flee savagery of the battle for Donetsk’s airport =
[Криза в Україні: Місцеві жителі тікають від жорстокої битви за Донецький аеропорт]
/ Ol. Carroll // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukrainecrisis-residents-flee-savagery-of-the-battle-for-donetsks-airport9981531.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 15.01.

***
Підтримувані Росією сепаратисти на сході України заявляють про захоплення
ними зруйнованого Донецького аеропорту. Нагадаємо, що за цей стратегічний об’єкт
боротьба точиться з травня. Насправді, за оцінками експертів, сама будівля має
обмежене стратегічне значення, проте є символічною для обох сторін конфлікту.
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Журналісти бачили піднятий прапор ДНР над будівлею аеропорту під час запеклих
боїв, натомість українські військові заперечували присутність сепаратистів в
аеропорту. Тим часом офіційна влада в Києві ухвалила указ президента про три хвилі
військової мобілізації протягом цього року, що викликано, за словами Порошенка,
погіршенням ситуації в галузі безпеки.
Chernov, Mstyslav Ukraine Rebels Claim Victory in Battle for Airport = [Українські
повстанці заявляють про перемогу у битві за аеропорт] / M. Chernov, P. Leonard // The
Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1199953-ukraine-rebels-claim-victory-in-battlefor-airport/). – New York, 2015. – 15.01.

***
Проросійські сепаратисти з Донецька, що на Сході України, запевняють, що
вони захопили аеропорт та запрошують Президента України Петра Порошенка до
проведення мирних переговорів в аеропорту. Голова самопроголошеної „Донецької
народної республіки” Олександр Захарченко заявив, що сепаратисти готові
гарантувати безпеку Петру Порошенку. „Будемо сідати за стіл переговорів – прямо в
аеропорту, у новому терміналі сядемо, поп’ємо чай і будемо говорити”, – сказав
Олександр Захарченко.
Prorrusos dicen controlar el aeropuerto de Donetsk e invitan a Poroshenko a negociar la
paz en la terminal = [Проросійські сепаратисти заявляють про контроль аеропорту в
Донецьку та запрошують Порошенко до мирних переговорів в терміналі] // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/15/54b79a02268e3ee0488b456c.html). – Madrid,
2015. – 15.01.

***
Проросійські сепаратисти оголосили, що вони захопили зруйновані залишки
терміналу Донецького аеропорту на сході України і планують захоплення інших
територій. Журналісти бачили прапор ДНР над будівлею аеропорту під час боїв.
Russia-backed separatists seize Donetsk airport in Ukraine : The fall of the bombed-out
airport, the site of battles since May 2014, suggests a peace agreement between rebels and
Ukraine government still far off = [Проросійські сепаратисти захопили Донецький
аеропорт. Падіння Донецького аеропорту, бої за який точилися з травня минулого року,
означає, що до домовленостей щодо миру між українським урядом та повстанцями
наразі
досі
далеко. ]
/
Associated
Press
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jan/15/russian-backed-separatists-seize-donetskairport-ukraine). – London, 2015. – 15.01.

***
За останні дні конфлікт на сході України, що тягнеться ще з квітня минулого
року, різко посилився. Українські військові заявляють про окремі напади на свої
позиції з боку сепаратистів. Інтенсивний обстріл відчувають території, прилеглі до
Горлівки та Єнакієвого. В соціальних мережах з’явилися нові відео з колонами, що
рухаються територією, контрольованою повстанцями.
Carroll, Oliver Ukraine crisis: Fighting in Donetsk between army and Russian-backed
rebels at highest level for months = [Українська криза: боротьба в донецьку між
українською армією та проросійськими повстанцями протягом останніх місяців досягла
найвищого
рівня
]
/
Ol. Carroll
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-fighting-in-donetsk-between-
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army-and-russianbacked-rebels-at-highest-level-for-months9973723.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 12.01.

***
Як зазначає ростовський політолог Григорій Бочкарьов, напруженість
всередині ЛНР не вичерпується протистоянням Плотницкий – Козіцин: „Вона
насправді, набагато ширше і системніше, але козаки сьогодні, судячи з усього, стали
сумніватися в міцності своїх позицій на Луганщині”. Напевно, тому днями отаман
Микола Козіцин заявив, що козаки, які діють на території ЛНР, вважають російського
президента Володимира Путіна своїм імператором.
Бондаренко, Мария Казаки признали Путина императором = [Козаки визнали
Путіна
імператором]
/
М. Бондаренко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/regions/2015-01-12/100_kazakilnr.html). – М., 2015. – 12.01.

***
Служба Безпеки України повідомляє про вбивство відомого командира
повстанців. На сайті ЛНР пишеться, що командир дивізіону „Бетмен” Олександр
Бєднов був убитий під час його арешту. Дозвіл на арешт видала прокуратура ЛНР
через вбивства, викрадення та інші зловживання, які дозволяв собі батальйон на чолі з
Бєдновим.
Ukraine Rebel ’Batman’ Battalion Commander Killed = [Вбито командира
батальйону українських повстанців „Бетмена”] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1177334-ukraine-rebel-batman-battalion-commanderkilled/). – New York, 2015. – 04.01.

***

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Київська влада блокують проведення чергової зустрічі контактної групи з
врегулювання кризи на Україну. Українська делегація без попереднього оголошення
покинула Мінськ після консультацій 25 грудня.
Саможнев, Александр ДНР: Киев намерен помешать проведению встречи
контактной
группы
/
А. Саможнев
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2014/12/26/vstrecha-site-anons.html). – М., 2014. – 26.12.

***
Міністр освіти і науки Дмитро Ліванов розповів про те, які плани у відомства
щодо навчаються на території південного сходу України.
Панов, Павел Важно, чтобы выпускники из ДНР и ЛНР продолжили обучение в
России” / П. Панов // Известия (http://izvestia.ru/news/581285#ixzz3Mz3UWzcQ). – М.,
2014. – 25.12.

***
Україна продовжить запрошувати на роботу в уряд громадян зарубіжних
держав. На початку грудня на Україні був сформований новий кабінет міністрів. В
результаті на чолі трьох відомств виявилися іноземці. Так, громадянин Грузії
Олександр Квіташвілі став міністром охорони здоров’я, Айварас Абромавічус з Литви
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– міністром економічного розвитку і торгівлі, а громадянка США з українським
корінням Наталія Яресько – керівником міністерства фінансів.
Ленин, Александр Порошенко: Украина продолжит приглашать в
правительство
иностранцев
/
А. Ленин
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2014/12/24/inostrancy-site-anons.html). – М., 2014. – 24.12.

***
Президент України Петро Порошенко видав указ про збільшення фінансування
української армії, проведенні мобілізації та організації призову на строкову службу,
передає ТАСС з посиланням на прес-службу глави української держави.
Ленин, Александр Украина увеличит расходы на безопасность до пяти
миллиардов долларов / А. Ленин // Российская газета (http://www.rg.ru/2014/12/24/oboronaanons.html). – М., 2014. – 24.12.

***
Політолог Олег Бондаренко – про необхідність розробки зрозумілою всім
стратегії мобілізаційного розвитку.
Бондаренко, Олег Вступая в 2015 год
(http://izvestia.ru/news/581170). – М., 2014. – 18.12.

/

О. Бондаренко

//

Известия

***
Глава МЗС РФ Сергій Лавров застеріг Київ від спроб знову повернутися до
військового сценарієм. Росія наполягає на ретельному та об’єктивному розслідуванні
трагедії з обстрілом автобуса на блокпості біля селища Волнаваха 13 січня.
Байкова, Татьяна „Ни одно из резонансных преступлений на Украине не
расследовано” / Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/581804#ixzz3PBQvyTLX). –
М., 2015. – 16.01.

***

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
„Нафтогаз” двома траншами виплатив 3,1 млрд дол. для розрахунку за 11,5
млрд куб. м газу.
„Газпром” подтвердил получение от Украины 1,65 млрд дол. долга // Известия
(http://izvestia.ru/news/581282#ixzz3Mz4YbN2X). – М., 2014. – 25.12.

***
Росія заявила, що прокладе новий газопровід через Туреччину, до задуманого
хаба на грецько-турецькому кордоні. ЄС в цілому засудив цей крок, але Греція та інші
країни, яким він вигідний, вітали. „Схоже, Кремль намагається шантажувати Європу”,
– вважає автор статті.
Weir, Fred Is Moscow bluffing on redirecting European gas supplies? = [Блефує
Москва, заявляючи, що перенаправить поставки газу в Європу?] / Weir F. // The Christian
Science Monitor (http://www.csmonitor.com/World/Europe/2015/0118/Is-Moscow-bluffing-onredirecting-European-gas-supplies). – Boston, 2015. – 18.01.

***
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КРИМ
Українська влада заблокувала залізничне та автобусне сполучення материкової
України з півостровом Крим. В офіційній заяві говориться, що це є тимчасові заходи.
Речник Ради Нацбезпеки та оборони Андрій Лисенко сказав, що цей крок був
зумовлений можливістю переходу диверсійних груп під виглядом місцевих жителів з
півострова на материк. Нагадаємо, що в останні дні відбулося декілька терактів в
Одесі та Херсоні.
Ukraine Says Crimea Transport Halt Temporary = [Україна заявляє, що зупинка
транспортного сполучення з Кримом є тимчасовою] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1164054-ukraine-says-crimea-transport-halt-temporary/). –
New York, 2014. – 27.12.

***
За дев’ять місяців після відокремлення Криму від України Москва не змогла
забезпечити його енергобезпеку навіть на папері. Переговори про постачання
електроенергії з України в Крим тривають – повідомили в Міненерго РФ.
Залишається лише сподіватися, що спільна зацікавленість Криму, Донбасу, Києва і
Москви у вирішенні енергетичної кризи стане першим кроком на шляху до
конструктивного діалогу. Перший Новий рік після приєднання до Росії кримчанам,
можливо, доведеться зустрічати без світла – на півострові тривають віялові
відключення електроенергії. За рахунок власної енергетики Крим може забезпечити
лише близько третини своїх потреб.
Терехова, Алина Крым подводит итоги года в темноте = [Крим підбиває підсумки
року в темряві] / А. Терехова // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2014-1226/1_crimea.html). – М., 2014. – 26.12.

***
Так званий „кримський прем’єр” Сергій Аксьонов зробив вкрай несподівану
заяву. Він сказав, що будівництво моста через Керченську протоку, який планувалося
зробити єдиним сухопутним шляхом з Криму в материкову Росію, відкладається на
невизначений час. Причина – треба узгодити проект з Україною, яка теж користується
протокою для судноплавства. Несподівану заяву пов’язують з надіями „задобрити”
Київ, добившись сухопутного транзиту, однак експерти назвали ці „ігри” марними,
пише автор публікації. „Якщо керівництву Криму здавалося, що Україна буде
справно, за гроші вже точно, поставляти на півострів електроенергію і прісну воду, то
це як мінімум дивно. Хоча, якщо врахувати, що Кримом керують колишні
підприємці, то нічого дивного тут немає, так як мислення бізнесмена не
перетинається з мисленням політика. У підсумку можуть постраждати мільйони
людей „, – наводить наприкінці автор думку одного з російських політологів.
Ядуха, Виктор Загадки Керченского моста = [Загадки Керченського мосту] /
В. Ядуха // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/12/26/1352528.html). – С.Пб.,
2014. – 26.12.

***
Під широко поширенні відключення потрапив і Крим після того, як Україна
скоротила постачання електроенергії до окупованого Росією півострова, пояснивши
це розгортанням енергетичної кризи в роздираємій війною країні.
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Olearchyk, Roman Crimea hit by blackout amid mounting Ukraine electricity crisis =
[Крим поринув у пітьму на тлі розгортання енергетичної кризи в Україні] / R. Olearchyk
//
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/a7e57f9c-8b5d-11e4-ae7300144feabdc0.html#ixzz3Mucccmtr). – London, 2014. – 24.12.

***
На тлі Криму та українських подій громадяни Росії, здавалося, перестали
цікавитися міжнаціональними відносинами усередині своєї країни. На думку ряду
експертів, зараз, коли ефект Україну, мабуть, все-таки закінчується, повертається
колишнє увагу росіян до міграційної ситуації, етнічної злочинності – і, звичайно, до
різних конфліктів, пов’язаних з приїжджими. приєднання до Росії Криму, так вдало
відвернувшись громадян від внутрішніх проблем країни, повернуло ще один
застарілий міжнаціональний конфлікт. У дослідженні Інституту національної
стратегії нагадується, в Києві фактично сформовано „кримсько-татарське уряд у
вигнанні”. На думку експертів, його будуть використовувати „як інструмент впливу,
щоб конкурувати з російськими проектами за лояльність кримсько-татарських
спільнот”.
Трифонова, Екатерина Крым и Украина лишь на время отвлекли внимание
граждан от мигрантов = [Крим і Україна лише на час відвернули увагу громадян від
мігрантів] / Е. Трифонова // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2014-1224/1_crimea.html). – М., 2014. – 24.12.

***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зажадав від міністра енергетики
Володимира Демчишина пояснити, чому підконтрольне його відомству підприємство
підписало документ, який визнає Крим частиною Росії. Мова йде про контракт щодо
поставок електрики між „Укрінтеренерго” і російським „Інтер РАО”. У документі
півострів позначений як „Кримський федеральний округ Російської Федерації”.
Яценюк зажадав надати відповідь на його лист до полудня 20 січня.
Минэнерго Украины признало Крым российским, Яценюк потребовал объяснений
= [Міненерго України визнало Крим російським, Яценюк зажадав об’ясненій] // День за
днем (http://rus.postimees.ee/3061965/minjenergo-ukrainy-priznalo-krym-rossijskim-jacenjukpotreboval-objasnenij). – Таллинн, 2015. – 20.01.

***
Перший міст, що зв’язує Росію з анексованим Кримським півостровом,
будуватиме Аркадій Ротенберг, російський будівельний магнат і особистий друг
Путіна. Контракт на здійснення цього спірного проекту отримала корпорація
„Стройгазмонтаж”.
Sharkov, Damien Putin’s Judo Partner Set To Build Russia’s Bridge to Crimea =
[Партнер Путіна по дзюдо має намір будувати міст до Криму.] / D. Sharkov //
NEWSWEEK (http://www.newsweek.com/putins-judo-partner-set-build-russias-bridge-crimea299388). – London, 2015. – 14.01.

***
Москва і Київ під Новий рік уклали контракт на поставку 1,5 ГВт для України в
2015 році. В обмін на це Україна погодилася закривати енергодефіцит Криму, а Росія
може розблокувати постачання вугілля для Украни. З ланцюжка поставок
електроенергії до Криму при цьому виключені посередницькі структури Ріната
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Ахметова, але для споживачів Криму кіловат-години дешевше не стануть, а субсидії
бюджету на енергетику Криму навіть зростуть до 12,3 млрд руб.
Фомичева, Анастасия Украину осветят и подогреют / А. Фомичева //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2644412?isSearch=True). – М., 2015. – 12.01. –
№ 1.

***
У боротьбі за кримські трофеї збройні сили здійснили рейди на безліч
підприємств і організацій на півострові, виганяючи власників та заявляючи про права
уряду Криму на це майно. „На суднобудівний завод „Залив” у Керчі ополчення
вторглося з моря і по суші: десятки людей з борту двох суден штурмували сухий
док”, – розповідає Микола Кузьменко, голова правління заводу. Бійці сил
самооборони були в чорних балаклавах, приховували їх обличчя. Ці сили, які
допомогли російським військовим зайняти Крим, підзвітні прем’єр-міністру Криму
Сергію Аксьонову, який називає їх „народне ополчення”. Цей рейд повністю
підтримували місцеві влади. Довільне застосування прав власності давно вважається
бичем російського бізнесу. Але в Криму конфіскації здійснюються широко і
систематично. За оцінками власників і юристів, після приєднання Криму до Росії у
колишніх власників відібрали об’єкти нерухомості та інші активи загальною вартістю
в 1 млрд. доларів. Юристи кажуть, що нормативні правові акти, що регулюють
конфіскацію власності, розпливчасті і застосовуються безсистемно, залежно від того,
чи влаштовує це владу.
MacFarquhar, Neil Seizing Assets in Crimea, From Shipyard to Film Studio =
[Конфіскація активів в Криму – від суднобудівного заводу до кіностудії] / N. MacFarquhar
// The New York Times (http://www.nytimes.com/2015/01/11/world/seizing-assets-in-crimeafrom-shipyard-to-film-studio.html?_r=0). – New York, 2015. – 10.01.

***
Колишній міністр закордонних справ Латвії Яніс Юрканс (Jānis Jurkāns), який
відійшов від активної політичної діяльності, підтримав приєднання Криму до Росії.
Коли Юрканса запитали, як він ставиться до ситуації в Криму, він відповів, що це
складне питання і потрібно думати, яким принципам тут слідувати – принципу
самовизначення або ж територіальної цілісності.
Бывший руководитель МИД Латвии поддержал лозунг „Крым наш” = [Колишній
керівник МЗС Латвії підтримав гасло „Крим наш”] // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/byvshij-rukovoditel-mid-latvii-podderzhal-lozung-krym-nash/). – Вильнюс,
2015. – 09.01.

***

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
За даними ООН більше 500 тис. людей вимушені були виїхати зі сходу України
через бойові дії. Ця цифра включає 20 тис. переселенців з Криму, який був
анексований Росією.
Harding, Luke Why Ukraine’s internally displaced have given up hope of returning
home: Hundreds of thousands have been displaced by war in the east, with those who venture
back saying ’bandits have taken over’ = [Чому українські внутрішні переселенці втратили
надію на повернення додому. Сотні тисяч людей вимушені були переселитися через
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війну на сході; ті, хто ризикнув повернутися, говорять, що „бандити все забрали собі”] /
L. Harding // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2014/dec/22/ukraine-refugeeshome-internally-displaced-people-war-east-russia). – London, 2014. – 22.12.

***

МИРНИЙ ПЛАН ПОРОШЕНКО
В Україні відбувся попередньо запланований обмін військовополоненими.
Проросійські повстанці випустили 150 українських військових, а українські урядові
війська випустили 222 сепаратиста.
Uncertainty Surrounds Planned Ukraine Prisoner Exchange With Rebels = [Плановий
обмін полоненими в Україні оповитий невизначеністю] / Associated Press // The Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1162794-uncertainty-surrounds-planned-ukraineprisoner-exchange-with-rebels/). – New York, 2014. – 26.12.

***
Президент України Петро Порошенко підписав указ № 953/2014 „Про рішення
Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 20 грудня 2014” Про
ресурсне забезпечення сектору безпеки і оборони України в 2015 році ”. Документ
рекомендує Верховній Раді передбачити в проекті бюджету на майбутній рік на ці
цілі 86 млрд грн (5,5 млрд дол.). За оцінками глави українського Мінфіну Наталії
Яресько, військові витрати разом з обслуговуванням держборгу складуть третину
бюджету країни. Про військові приготування Києва свідчить і те, що мирні
переговори в Мінську в черговий раз зайшли в глухий кут. При цьому на лінії
зіткнення з ополченням ДНР і ЛНР українськими військами активно облаштовується
військова інфраструктура, а відведення важкої техніки не тільки не здійснюється, а,
навпаки, вона в зоні конфлікту нарощується. Не чекають позитивних зрушень від
переговорів з Києвом і керівники невизнаних республік.
Мухин, Владимир Расходы на армию вместе с обслуживанием госдолга составят
треть бюджета Украины = [Витрати на армію разом з обслуговуванням держборгу
складуть третину бюджету України] / В. Мухин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2014-12-26/6_army.html). – М., 2014. – 26.12.

***
В Мінську розпочався черговий етап переговорів з врегулювання в Донбасі.
Передбачалося, що учасники проконсультуються щодо компромісних рішень кожен у
себе на батьківщині, а потім зберуться в Мінську знову. Мова йде про тактичні кроки,
що дозволяють на найближчий час зняти напруженість в регіоні. Стратегічні цілі
кожної зі сторін залишаються поки незмінними, а значить – взаємовиключними.
Ивженко, Татьяна В Донбассе может установиться режим отложенной войны
= [У Донбасі може встановитися режим відкладеної війни] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2014-12-25/1_donbass.html). – М., 2014. – 25.12.

***
Засідання контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України в
білоруській столиці Мінську було припинено після п’яти з половиною годин
обговорення. Зустріч була закритою для преси, і після її завершення учасники не
надали журналістам жодних коментарів.
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Zapart, Magdalena Spotkanie w Mińsku zakończone = [Зустріч у Мінську
завершилась] / M. Zapart // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/artykul/1167237-Spotkanie-wMinsku-zakonczone.html). – Warsaw, 2014. – 24.12.

***
Український президент Петро Порошенко прибув до Швейцарії з робочим
візитом, де прочитав лекцію учням Інституту Європи при Цюріхському університеті
про те, як на Україні йде мирний процес. Як передає „Лента.ру” з посиланням на
телеканал „Росія 24”, ще до початку лекції у будівлі університету група активістів
влаштувала мітинг під гаслами „Донбас має право на самовизначення” та „Врятуйте
жителів Донбасу від агресії Києва”. Однак на відеозаписах, що з’явилися в інтернеті,
видно, що в українського президента в залі була присутня і група підтримки з
українськими прапорами.
Видео: Петра Порошенко освистали в Цюрихе = [Відео: Петра Порошенка
освистали в Цюріху] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3061899/video-petra-poroshenkoosvistali-v-cjurihe). – Таллинн, 2015. – 20.01.

***
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що відзначає
скорочення числа бойових зіткнень в останній час в Україні. На його думку, можна
констатувати певний успіх в реалізації досягнутих сторонами протистояння за
посередництва ОБСЄ мирних домовленостей. Разом з тим генсек НАТО зазначив, що
гуманітарні умови залишаються складними, а „російські військові все ще знаходяться
на сході України і допомагають сепаратистам”.
Шунина, Ангелина НАТО и ПАСЕ констатировали успехи перемирия на Украине /
А. Шунина // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2644537?isSearch=True). – М.,
2015. – 12.01. – № 1.
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