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ДОНБАС
Президент
України
Петро
Порошенко,
виступаючи
перед
військовослужбовцями і громадянами в Маріуполі, заявив, що українська окупація –
це тимчасове явище.
Кириллов, Павел Порошенко в Донбассе: украинская оккупация – это временное
явление = [Порошенко в Донбасі: українська окупація – це тимчасове явище.] /
П. Кириллов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-v-donbasse-ukrainskayaokkupaciya-eto-vremenno). – Рига, 2017. – 03.01.

***
Київ поверне контроль над всією територією Донбасу до середини 2018 року,
вважає заступник міністра України у справах тимчасово окупованих територій
Георгій Тука. На думку заступника міністра, Києву вдасться повернути
непідконтрольні території на своїх умовах і реалізувати „свій сценарій повернення
окупованих територій”.
Тарасов, Анатолий Украина готова вернуть Донбасс = [Україна готова повернути
Донбас] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-gotova-vernuty-donbass). –
Рига, 2017. – 03.01.

***
Президент України Петро Порошенко жорстко розкритикував ідею деяких
політичних сил відмовитися від Донбасу. „Як не прикро говорити про це в День
соборності, але у нас є політичні сили, які в ретельно завуальованій формі
пропонують нам відмовитися від Донбасу... Хочу адресувати цим політикам питання:
панове, а ви збирали ці території, щоб ними розкидатися?” – заявив він під час
урочистостей з нагоди Дня соборності України.
Халатян, Айк Киев идѐт дорогой Тбилиси и Баку = [Київ йде дорогою Тбілісі і
Баку]
/
А. Халатян
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/962987/kiiev_idiot_
doroghoi_tbilisi_i_baku). – М., 2017. – 23.01.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен заявила, що Берлін не піде
на ослаблення санкцій США і Євросоюзу проти Росії в обмін на скорочення ядерного
озброєння. „Наскільки нам відомо, Україна погодилася позбутися від своєї ядерної
зброї дуже багато років тому з письмовою гарантією з боку Росії поважати і захищати
її кордон. Це угода була порушена анексією Криму. Таким чином, абсолютно ясно,
що комбінація „скорочення ядерного озброєння – ослаблення санкцій” зовсім не
працює”, – заявила міністр в інтерв’ю програмі” Бі-бі-сі ”.
Германия не поддержит ослабление санкций против России взамен на ядерную
сделку = [Німеччина не підтримає ослаблення санкцій проти Росії взамін на ядерну
угоду] // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/01/24/674629-germaniya). –
М., 2017. – 24.01.
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ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Народний депутат України Надія Савченко оприлюднила на своїй сторінці в
Facebook списки полонених на непідконтрольних владі України територіях Донбасу і
українських в’язнів в російських в’язницях, а також список осіб, яких керівництво
самопроголошених ДНР і ЛНР хоче отримати від української сторони.
Владыкин, Олег Савченко опубликовала „двойные” списки пленных = [Савченко
опублікувала „подвійні” списки полонених] / О. Владыкин // Независимая газета
(http://nvo.ng.ru/nvoevents/2017-01-13/2_932_novosti.html). – М., 2017. – 13.01.

***
Контактна група по врегулюванню на Донбасі планує провести
відеоконференцію. Буде обговорюватися можливість обміну полоненими на
Водохреще, 19 січня.
Ивженко, Татьяна Полицейской миссии в Донбассе не будет = [Поліцейської місії
на Донбасі не буде] / Т. Ивженко, С. Федорова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-01-18/1_6905_donbass.html). – М., 2017. – 18.01.

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Троє жителів Львівської області готувалися до скоєння терактів і захоплення
влади в гірських і лісистих районах регіону, їхня справа передана до суду. Під час
обшуків у обвинувачених виявили арсенал вогнепальної зброї, боєприпасів,
вибухових речовин і пристроїв, зокрема, гранатомети РПГ-7 з гранатами і РПГ-26.
Задержанных во Львове подрывников заподозрили в подготовке к захвату власти
= [Затриманих у Львові підривників запідозрили в підготовці до захоплення влади.] //
Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/01/23/gosperevorot/). – М., 2017. – 23.01.

***
Україна подала позов до суду в Гаазі. У 47-сторінковому позові йдеться про
порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації (від 21 грудня 1965 року) і Міжнародної конвенції про боротьбу з
фінансуванням тероризму (від 9 грудня 1999 року). Український МЗС в офіційному
повідомленні пояснив: „Україна стверджує, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу
з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги
незаконним збройним формуванням, які скоїли ряд актів тероризму на території
України”. В обґрунтуванні згадуються обстріли житлових районів Маріуполя і
Краматорська, вибухи в Харкові, розстріл пасажирського автобуса у Волновасі, а
також знищення Boeing рейсу МН17.
Богданова, Виктория Киев обвиняет Москву в финансировании терроризма =
[Київ звинувачує Москву в фінансуванні тероризму] / В. Богданова, Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-01-25/1_6911_kiev.html). – М., 2017. – 25.01.
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
30-31 грудня в Україні побували американські сенатори від Республіканської і
Демократичної партій. Джон Маккейн, Ліндсі Грем, Еймі Клобучар після переговорів
у Києві разом з Президентом Петром Порошенко вирушили на Донбас. За кілька
годин до настання 2017-го вони побували на українських позиціях у лінії
розмежування. Поїздка, за словами Порошенка, продемонструвала, „що світова
спільнота на стороні України”.
Ивженко, Татьяна Украина и США вступают в период прагматизма = [Україна і
США вступають в період прагматизму] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-01-10/6_6897_ukraina.html). – М., 2017. – 10.01.

***
Кандидат на пост держсекретаря США Рекс Тіллерсон в ході слухань у сенаті
висловився на користь поставок Україні летальної зброї в разі продовження бойових
дій на Донбасі. „Я думаю, що нам важливо надавати Україні всю необхідну підтримку
для того, щоб вона могла захистити себе від подальшої експансії або агресії”, – сказав
він.
Бергер, Герман Кандидат на пост госсекретаря США за поставку Украине
летального оружия = [Кандидат на пост держсекретаря США за поставку Україні
летальної зброї] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/kandidat-na-post-gossekretarya-sshaza-postavku-ukraine-letalynogo-oruzhiya). – Рига, 2017. – 11.01.

***
Тема відновлення формату G8 за участю Росії в Москві не обговорюється,
заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Так він прокоментував сигнали з
Італії, яка головує в цьому році в „великій сімці”, про можливе повернення Росії в
елітний клуб. Вперше глава МЗС Італії Анджеліно Альфано висловився з цього
приводу в грудні в інтерв’ю Corriere della Sera. А днями повторив ініціативу в ефірі
телеканалу RAI. „Ми не можемо не бажати повернення Росії до формату G8 і
завершення атмосфери холодної війни, – сказав Альфано, підкресливши, що участь
Москви в саміті в Таорміне на Сицилії – це „добра надія початку року, яка може
реалізуватися в найближчі місяці”. Правда, запрошення Росії буде залежати від
виконання нею Мінських угод по Україні, зробив застереження міністр.
„Большую восьмерку” могут реанимировать = [„Велику вісімку” можуть
реанімувати]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/editorial/2017-0116/2_6903_red.html). – М., 2017. – 16.01.

***
Віце-президент Джозеф Байден візитом до Києва закрив епоху пострадянських
відносин між Україною та США. Замість однозначної підтримки будуть жорсткі
прагматичні рішення. В першу чергу це стосується вирішення конфлікту на Донбасі.
У Києві чекають, що скаже нова американська адміністрація.
Ивженко, Татьяна Киев упустил свой шанс = [Київ втратив свій шанс] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-01-17/1_6904_kiev.html). – М.,
2017. – 17.01.
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***
Президент України Петро Порошенко заявив, що в його країні в європейські
цінності вірять більше, ніж в самому Євросоюзі. Про це він повідомив на щорічній
зустрічі з іноземними послами. Український лідер підкреслив, що „як би цього комусь
не хотілося, ми ні за яких умов не маємо наміру відмовлятися від євроінтеграційного
курсу”. Президент також підкреслив, що українці повинні отримати право безвізового
в’їзду в країни Євросоюзу, оскільки Київ виконав усі вимоги ЄС.
Порошенко упрекнул ЕС в вопиющей несправедливости к украинцам =
[Порошенко дорікнув ЄС в кричущій несправедливості до українців] // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2017-01-17/100_obzor170117.html). – М., 2017. – 17.01.

***
Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який зустрічався з представниками
адміністрації Дональда Трампа, повідомив, що республіканці при вибудовуванні
відносин з РФ швидше за все не будуть враховувати інтереси України. Наприклад,
експерт Томас Грем, якого ЗМІ пророкують на посаду нового посла США в Москві,
вже закликав припинити карати Росію санкціями. На думку Пономарьова,
американські еліти і суспільство вважають Росію і Україну одною державою,
походження конфлікту між ними для них не дуже зрозуміло.
Горбачев, Алексей США и Россия могут заняться Донбассом без Киева = [США і
Росія можуть зайнятися Донбасом без Києва] / А. Горбачев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2017-01-19/3_donbass.html). – М., 2017. – 19.01.

***
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС відреагує
на ухвалення закону про виключне використання української мови. „Якщо …
поправки і зміни погіршать життя меншин, в тому числі угорського, то ми, звичайно,
піднімемо це питання на рівні ЄС”, – підкреслив він.
МИД Венгрии пообещал отреагировать на новый закон об украинском языке =
[МЗС Угорщини пообіцяв відреагувати на новий закон про українську мову.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/rubrics/ussr/ukraine/). – М., 2017. – 24.01.

***
У США прийшла до влади республіканська адміністрація Дональда Трампа. Ця
подія викликала хвилю прогнозів про можливість поліпшення російськоамериканських відносин. Ще в ході передвиборної кампанії Трамп не раз заявляв, що
хоче знизити градус напруження в стосунках з Росією – аж до висловлювань про
можливість зміни позиції по Криму і Сирії.
Фененко, Алексей Валериевич,доцент факультета мировой политики
Московского
государственного
университета
им. М.В. Ломоносова
КАРТБЛАНШ. Москве и Вашингтону пора переходить от слов к делу = [КАРТ
БЛАНШ. Москві і Вашингтону час переходити від слів до справи] / А. В. Фененко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2017-01-24/7_6910_.html). – М., 2017. – 25.01.

***
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Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що „братська Україна” зараз
воює за свою незалежність. Про це він сказав під час спілкування з науковими і
науково-педагогічними працівниками. 17 листопада білоруський лідер поскаржився
на потік контрабандної зброї з України. „Ми грудьми закриваємо 1200 кілометрів
кордону з Україною, тому що потоком іде зброя, вибухівка. Ми їх вже затримуємо не
тільки на кордоні, але і на залізничному вокзалі [в Мінську]. Нам дуже непросто”, –
сказав він.
Бергер, Герман Лукашенко рассказал о войне за независимость „братской
Украины” = [Лукашенко розповів про війну за незалежність „братньої України”] /
Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/lukashenko-rasskazal-o-voine-za-nezavisimostybratskoi-ukrainy). – Рига, 2017. – 30.01.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
У Службі безпеки України повідомили про початок перевірки заяв бізнесмена
Віктора Пінчука в рамках статей „Фінансування тероризму” і „Посягання на
цілісність України”. Про це написав колишній лідер забороненого в РФ „Правого
сектора”, а нині депутат Ради Дмитро Ярош.
Шестаков, Евгений Между ними миллиардерами = [Між нами мільярдерами] /
Е. Шестаков // Российская газета (https://rg.ru/2017/01/25/sbu-zaiavila-o-nachale-proverkipinchuka-na-finansirovanie-terrorizma.html). – М., 2017. – 25.01.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Депутат Верховної Ради України Євген Рибчинський назвав використання
державними службовцями російської мови блудом. Відповідний запис парламентарій
опублікував на своїй сторінці в Facebook. „Блудом є і використання
держслужбовцями мови агресора в той час, як ти служиш своїй вітчизні!” – Написав
Рибчинський. Так депутат відреагував на опубліковану в Facebook заяву свого колеги
Віктора Балоги про те, що прийняття закону про винятковість української мови
розколює суспільство.
Депутат Рады назвал блудом использование русского языка = [Депутат Ради
назвав
блудом
використання
російської
мови.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/01/24/fornication/). – М., 2017. – 24.01.

***
Питання державної мови в Україні є показником критичності політичного
протистояння, вважає автор публікації. Уже багато років відносний спокій можливий
лише завдяки тому, що на діючий закон про державну мову і на протиріччя, що в
ньому містяться, просто закрили очі. А якщо їх відкрити – розгориться „революційне
полум’я” і доведеться воювати, а сил, достатніх для переконливої перемоги, немає ні
в однієї, ні в іншої сторони, пише автор. Далі автор намагається аналізувати проекти
законів про захист української мови з проросійської позиції.
Корж, Валентин Язык твой – враг мой : В парламенте Украины зарегистрирован
проект закона, ущемляющего права русскоговорящих. Три года назад попытка подобной
„дискриминации” обошлась стране дорого. = [Язик твій – ворог мій. У парламенті
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України зареєстрований проект закону, що порушує права російськомовних. Три роки
тому спроба подібної „дискримінації” обійшлася країні дорого.] / В. Корж // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/30/1587152.html). – С.Пб., 2017. – 30.01.

ТОЧКА ЗОРУ
Будь то в дипломатичному, військовому, економічному чи політичному плані,
Росія змушує себе визнати в якості найвпливовішої держави в світовій системі.
„Доводиться констатувати, що Росія – держава, яка зробила найбільший вплив на
світову систему в 2016 році. … У стратегічному плані анексія Криму стала
незворотною, і тиск на Україну і на країни Балтії не припиняє посилюватися”, –
вважає французський політолог Ніколя Беверез.
Baverez, Nicolas Prenons le projet de Poutine au sérieux = [Давайте приймати
проект
Путіна
всерйоз]
/
N. Baverez
//
Le
Figaro
(http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/08/31002-20170108ARTFIG00211-nicolas-baverezprenons-le-projet-de-poutine-au-serieux.php?redirect_premium). – Paris, 2017. – 08.01.

***
Заява Служби безпеки України про можливість включення Марін Ле Пен в
„чорний список” може не тільки погіршити відносини між двома державами, а й
позиції Києва на переговорах щодо конфлікту на Донбасі. З такою думкою виступив
керівник фонду „Українська політика”, аналітик Костянтин Бондаренко.
Левин, Виктор У Украины в Европе появился страшный враг = [В України в
Європі з’явився страшний ворог] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/u-ukrainy-v-evropepoyavilsya-strashnyi-vrag). – Рига, 2017. – 08.01.

***
Експерт Юрій Романенко заявив, що Україна втратить східну і південну
частини країни, якщо продовжить політику тотальної українізації. За його словами,
Україна ризикує в такому випадку повторити помилки Польщі, яка стала єдиною
державою з однією мовою, нацією і культурою, проте „отримала ОУН-УПА, Бандеру,
Волинську різанину, а потім благополучно, точніше кажучи, не зовсім благополучно
дійшла до монокраїни: втративши Литву, західну Білорусь і західну Україну,
вигнавши німців із західної Польщі, вигнавши і переселивши українців зі східної”.
Пушкарев, Тимур Харькову и Одессе предсказали отделение из-за тотальной
украинизации = [Харкову та Одесі передрікли відокремлення через тотальну
українізацію] / Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/harykovu-i-odesse-predskazaliotdelenie-iz-za-totalynoi-ukrainizacii). – Рига, 2017. – 24.01.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
У наступному році країну може очікувати черговий майдан, відставка
Президента і новий уряд на чолі c Юлією Тимошенко. Можливо, Україна повторить
сценарій Лівії 2011 року або Польщі 1939 року. Експерти Українського інституту
майбутнього презентували політичний прогноз для України на наступний рік. На

9

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 31 січня 2017 р.

їхню думку, можливі три базових сценарії: керована дестабілізація, стабільність і
некерована дестабілізація.
Пушкарев, Тимур Прогноз на 2017 год: Украину ждет „(не)управляемая
дестабилизация” = [Прогноз на 2017 рік: на Україну чекає „(не) керована дестабілізація”]
/ Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/prognoz-na-2017-god-ukrainu-zhdet-neupravlyaemaya-destabilizaciya). – Рига, 2017. – 05.01.

***
Завдяки активізації українського „громадянського суспільства” та фінансовій
допомозі Заходу Україна протягом десяти років стане „іншою країною – країною з
низьким рівнем корупції і успішної економікою”, переконаний автор матеріалу Die
Zeit Андреас Умланд. Щоб не дати Москві перешкодити розвитку української
демократії, Заходу слід посилити військову підтримку Києва і допомогти створити
„східноєвропейську оборонну коаліцію між членами і не членами НАТО”, вважає
автор.
Бергер, Герман Немецкое СМИ: Украине готовят громкую „историю успеха” =
[Німецьке ЗМІ: Україні готують гучну „історію успіху”] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/nemeckoe-smi-ukraine-dlya-istorii-uspeha-ne-hvataet-vsego-desyati-let). –
Рига, 2016. – 08.01.

***
Минулий 2016 рік був вкрай непростим для України і приніс багато
розчарувань як в політиці, так і в економіці. У році, що наступив знову доведеться
говорити про наростання негативних тенденцій для Києва, подальше погіршення і
загостренні ситуації в країні. Немає сумнівів, що ситуація не покращиться. По-перше,
рахунки від держави за листопад і грудень ще не найбільші – пік припаде на січень і
лютий. По-друге, в кінці 2016 роки ситуація зм’якшувалася заощадженнями,
накопиченими населенням на чорний день, але ця подушка безпеки скоро
вичерпається. По-третє, багатьом поки що допомагають державні субсидії, але це
ресурс не нескінченний, багато експертів вказують на елементарну нестачу коштів у
бюджеті, що через деякий час неодмінно проявиться. Популізм найнижчого штибу –
іншої форми спілкування з населенням Київ просто не мислить. В таких умовах
бажаючих розгрібати авгієві стайні української політики не знайдеться, значить,
залишається тільки гадати, який фактор дестабілізації спрацює в новому році. І
наскільки ще великий запас міцності держави Україна.
Левин, Виктор Украине в 2017 году будет очень плохо = [Україні в 2017 році буде
дуже погано] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/ukraine-v-2017-godu-budet-ochenyploho). – Рига, 2016. – 10.01.

***
За останні два місяці Президент України Петро Порошенко став рідше
з’являтися на публіці і різко скоротив число міжнародних контактів. У вересні на
сайті глави держави з’явилося 125 новинних повідомлень про його діяльність,
зазначає видання. Найбільш визначними подіями стали відвідини Ізраїлю і участь в
сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Крім того, Порошенко вів активну діяльність
всередині країни – вніс в Раду проект закону „Про вищу раду правосуддя”, провів
Радбез і розподілив „оборонні” кошти-2017. У грудні прес-служба Президента
10

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 31 січня 2017 р.

опублікувала всього 93 новини, третина з них була пов’язана з військовою активністю
на сході України. У міжнародному інформаційному просторі в цей період Порошенко
практично не з’являвся. В кінці року він провів всього дві зустрічі – з Президентами
Литви і Польщі, підтримуючи з іншими лідерами країн тільки телефонні контакти. Як
уточнюють українські аналітики, глава країни також намагається уникати гучних заяв
і не коментує скандальні події, перекладаючи цю роботу на свою адміністрацію і
прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Пушкарев, Тимур СМИ рассказали, почему Порошенко прячется от украинцев =
[ЗМІ розповіли, чому Порошенко ховається від українців] / Т. Пушкарев // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/smi-rasskazali-pochemu-poroshenko-pryachetsya-ot-ukraincev). –
Рига, 2017. – 16.01.

***
Серед найбідніших країн Європи Україна посідає друге місце. Випередити
Україну в цьому рейтингу змогла Молдова, де мінімальна зарплата становить 105
доларів. В Україні частка людей, які фактично проживають за межею бідності,
протягом 2016 року збільшилася з 28,6% до 58,3%.
Тарасов, Анатолий Слава Украине! Бедности слава! = [Слава Україні! Бідності
слава!] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/slava-ukraine-bednosti-slava). – Рига, 2017. –
24.01.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Член „Національного фронту” Франції зазначив, що заяви Києва на адресу
Марін Ле Пен неспроможні, тому що політик і не збиралася відвідувати Україну. Він
зазначив, що питання в’їзду Ле Пен в Україну може бути вирішене інакше –
дипломатичними методами, коли вона виграє вибори Президента Франції і очолить
країну. Критика на адресу Марін Ле Пен з боку України з’явилася після того, як вона
в інтерв’ю телебаченню заявила, що вважає законним входження Криму до складу
РФ.
Кучер, Егор Представитель Ле Пен прокомментировал угрозы со стороны
Украины = [Представник Ле Пен прокоментував погрози з боку України] / Е. Кучер //
Известия (http://izvestia.ru/news/655973). – М., 2017. – 05.01.

***
В Амстердамі затримали журналістів Стефана Бека і Мішель Спеккерс після
того, як на місці катастрофи лайнера МН-17 на Донбасі їм вдалося виявити уламки
літака. Як повідомив у своєму Фейсбуці Стефан Бек, правоохоронні органи
конфіскували уламки літака і всі зняті на Донбасі матеріали.
Баталина, Елена В Нидерландах задержали прилетевших из Донбасса
журналистов = [У Нідерландах затримали журналістів, які прилетіли з Донбасу] /
Е. Баталина // Известия (http://izvestia.ru/news/656280#ixzz4VGdwSdJC). – М., 2017. –
09.01.

***
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З моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в листопаді
минулого року політичний клас Америки цікавить тільки одне питання: чи дійсно
Росія втрутилася в хід виборів в США? Білий дім, ФБР і все розвідувальне
співтовариство стверджують, що це правда, хоча уряд досі не надав громадськості
конкретні дані, на підставі яких був зроблений такий висновок. Набагато менш
відомим в США є факт втручання США в політику України, яке, тим не менш, може
багато чого нам розповісти.
Walt, Stephen M. Stealing Elections Is All in the Game : Moscow didn’t do anything in
America’s last election that Washington hasn’t done elsewhere in the world = [Втручанням у
чужі вибори займаються всі: У ході минулих у США президентських виборів Москва не
зробила нічого такого, чого Вашингтон не робив би в інших країнах] / S. M. Walt //
Foreign
Policy
(https://foreignpolicy.com/2017/01/10/stealing-elections-is-all-in-the-gamerussia-trump/). – Washington, 2017. – 10.01.

***
Близькі сусіди Росії – Україна та Латвія – закликають уряд Трюдо, зокрема, й
нового міністра закордонних справ Канади Христю Фріланд, використовувати близькі
стосунки Канади із США для заохочення нової адміністрації Трампа з обережністю
ставитися до Кремля. Такий зміст мали заяви послів України та Латвії у Канаді.
Blanchfield, Mike Ukraine, Latvia urge Canada and Freeland to press Trump on Russia
= [Україна та Латвія закликають Канаду та Фріланд тиснути на Росію та Трампа] /
M. Blanchfield // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ukrainelatvia-urge-canada-and-freeland-to-press-trump-on-russia/article33621224/). – Toronto, 2017. –
13.01.

***
Під час своєї останньої зарубіжної поїздки в якості віце-президента США Джо
Байден закликав майбутню адміністрацію Білого Дому не скасовувати санкції проти
Росії, які пов’язані із анексією Криму.
On final Ukraine trip, Biden urges Trump administration to keep Russia sanctions :
Comments while meeting with Ukraine’s president came after Trump indicated he could end
Crimea-related sanctions in return for a nuclear arms reduction deal = [Під час заключної
поїздки Україною Байден закликає адміністрацію Трампа продовжувати санкції проти
Росії. Такі коментарі віце-президент США дав під час зустрічі з Президентом України,
реагуючи на попередні заяви Трампа скасувати санкції, спричинені анексією Криму, в
обмін
на
угоду
зі
скорочення
ядерних
озброєнь.]
//
The
Guardian.
(https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/16/joe-biden-ukraine-visit-russia-sanctions). –
London, 2017. – 16.01.

***
„Керівництво України на чолі з Президентом Петром Порошенко з жахом чекає
приходу до влади нового американського президента Дональда Трампа”, пише
німецька газета Frankfurter Allgemeine. Зокрема, Київ „побоюється, що інтересами
України можуть пожертвувати на користь угоди між Трампом і російським
Президентом Володимиром Путіним”.
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Бергер, Герман Немецкое СМИ: Киев дрожит перед Трампом = [Німецьке ЗМІ:
Київ тремтить перед Трампом] / Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/nemeckoesmi-kiev-drozhit-pered-trampom). – Рига, 2017. – 17.01.

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що зустрінеться з обраним
Президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації. Про це він сказав в
інтерв’ю агентству Bloomberg. Порошенко зазначив, що домовився провести зустріч з
американським лідером відразу після церемонії вступу Трампа на посаду. При цьому
Президент України не назвав конкретних термінів. „Я був одним з перших світових
лідерів, якому зателефонував Трамп відразу після виборів”, – підкреслив український
лідер.
Порошенко рассказал о запланированной встрече с Трампом после инаугурации =
[Порошенко розповів про заплановану зустріч з Трампом після інавгурації.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/01/17/meeting_poroshenko/). – М., 2017. – 17.01.

***
Американські правоохоронні і розвідувальні органи вивчають перехоплені
переговори і фінансові транзакції в рамках більш широкого розслідування можливих
зв’язків російських офіційних осіб з соратниками обраного Президента Дональда Дж.
Трампа, в тому числі колишнім главою його виборчого штабу Полом Манафортом, як
повідомили діючі і відставні американські чиновники. Розслідування, хоч і частково,
присвячено комерційним справам з Росією деяких нинішніх і колишніх радників
Трампа. Зокрема, Манафорт вів бізнес з Україною і Росією.
Schmidt, Michael S. Intercepted Russian Communications Part of Inquiry =
[Перехоплені російські переговори вивчаються в рамках розслідування дій соратників
Трампа] / M. S. Schmidt, M. Rosenberg, A. Goldman, M. Apuzzo // The New York Times
(https://www.nytimes.com/2017/01/19/us/politics/trump-russia-associatesinvestigation.html?_r=1). – New York, 2017. – 19.01.

***
Джо Байден подарував Україні на прощання ще одну проблему, вважає
більшість українських політичних експертів. Своїм візитом до Києва „головний
куратор” ускладнив для неї і так зіпсовані відносини з майбутньою адміністрацією
обраного Президента Дональда Трампа, вважає автор. Напевно, Україна зробила
чергову помилку, продовжуючи торішню низку зовнішньополітичних невдач у
відповідальний історичний момент, коли будь-яке позначення симпатій і пріоритетів
визначає подальшу долю цілої країни. Але, можливо, Порошенко, проявив
передбачливість і нарешті вгадав і зробив правильну ставку. І прощальний візит
Байдена варто розцінювати як чергову допомогу друга. Віце-президент дав чітко
зрозуміти підопічним, що „американська демократія” захистить Україну, навіть якщо
Трамп спробує змінити ставлення США до неї.
Корж, Валентин Байден замедленного действия : Прощальный визит на Украину
вице-президента США станет причиной для ухудшения отношений Киева с
администрацией Трампа, утверждают одни эксперты, а другие видят в нем твердое
обещание поддержки. = [Байден уповільненої дії. Прощальний візит віце-президента
США в Україну стане причиною для погіршення відносин Києва з адміністрацією
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Трампа, стверджують одні експерти, а інші бачать в ньому тверду обіцянку
підтримки.] / В. Корж // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/19/1584449.html). –
С.Пб., 2017. – 19.01.

***
Україна сподівається на залучення Китаю до процесу врегулювання ситуації на
Донбасі. Це випливає з офіційної заяви президентської прес-служби за підсумками
проведених у Давосі переговорів Петра Порошенка і лідера КНР Сі Цзіньпіна. В
якому форматі Китай може підключитися до вирішення конфлікту, не
повідомляється.
Ивженко, Татьяна Украина делает последнюю ставку – на Китай = [Україна
робить останню ставку – на Китай] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-01-20/1_6908_ukraina.html). – М.3, 2017. – 20.01.

***
Кандидат на пост Президента Франції від партії „Республіканці” Франсуа
Фійон вважає, що керівництво Євросоюзу поквапилося з підписанням угоди про
асоціацію з Україною. Про це він заявив під час виступу на форумі, організованому
Фондом імені Конрада Аденауера. Франсуа Фійон заявив, що обіцянки перспективи
входження України до складу Євросоюзу не були продумані належним чином і
керівництву ЄС слід знову чітко визначити межі об’єднання.
Корзинкина, Светлана Фийон: соглашение об ассоциации ЕС с Украиной –
непродуманный шаг = [Фійон: угода про асоціацію ЄС з Україною – непродуманий крок] /
С. Корзинкина // Известия (http://izvestia.ru/news/659542#ixzz4WlemDfst). – М., 2017. –
23.01.

***
На думку екс-чемпіона світу з шахів, Володимир Путін відчуває недовіру до
Дональда Трампа, однак розраховує дестабілізувати Францію і Німеччину посеред
виборчого року. Інтерв’ю з Гаррі Каспаровим в Нью-Йорку взяв журналіст Le Figaro
Морен Пікар. „Які небезпеки ви бачите для Заходу в 2017 році?” – запитав
інтерв’юер. „2017 рік буде історичним, перехідним, яким був рік 1917-й. Це сота
річниця захоплення влади в Росії більшовиками, скинення Романових і початку
„великих потрясінь”. Зараз намічаються вирішальні вибори у Франції та Німеччині.
Канцлеру Ангелі Меркель доведеться пережити підступні нападки. Російські
спецслужби спробують її дискредитувати та мобілізують для цього всі свої ресурси.
Кібератаки будуть більш масштабними, ніж ті, що були здійснені в США”, – відповів
Каспаров. „Володимир Путін має намір зробити нові військові дії після Криму,
Східної України і Сирії?” – запитав інтерв’юер. „Ні, теоретично, так як він є сущим
породженням КДБ. Він завжди вважатиме за краще секретні операції масованим
бомбардуванням. Краще шантажувати людей, ніж їх вбивати. Сіяти хаос. Це у нього в
крові. Єдина його стратегія – політичне виживання”, – відповів співрозмовник
видання.
Picard, Maurin Garry Kasparov : “2017 sera une année charnière” = [Гаррі Каспаров:
„2017
рік
буде
перехідним”]
/
M. Picard
//
Le
Figaro
(http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/23/01003-20170123ARTFIG00264-garry-kasparov2017-sera-une-annee-charniere.php?redirect_premium). – Paris, 2017. – 24.01.
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***
Політолог Лариса Ликошіна розповіла про колись секретний документ, який
потрапив у розпорядження польських ЗМІ. Цей документ 2008 року міністр
закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський розсекретив ще в жовтні 2015 р. У
цій аналітичній записці викладалися тези зміни курсу зовнішньої політики країни з
проукраїнського на проросійський. Автор опублікованого документа досить
негативно оцінював становище в Україні. У записці говориться, що при всій
підтримці, яку повинні надавати Києву поляки і Польща як держава, слід в першу
чергу дотримуватися польських національних інтересів і реально бачити ситуацію.
Іншими словами, робити ставку на Росію, а не на Україну.
Лыкошина, Лариса Не стоит обольщаться = [Не варто спокушатися] /
Л. Лыкошина // Известия (http://izvestia.ru/news/659775). – М., 2017. – 24.01.

***
Українську дипломатію чекає непростий рік. Пошук контактів з адміністрацією
Дональда Трампа, спроби відновлення довіри у відносинах з Європейським Союзом,
чергові закиди в неефективності міністра Павла Клімкіна та МЗС в цілому – всього
цього не уникнути, пише „Українська правда”. Однак є ряд напрямів для докладання
зусиль, які виглядають не тільки перспективними, але і здатними принести „перемогу
без зради”, чого чекають багато українців і що так потрібно країні.
Пушкарев, Тимур Главные задачи украинской дипломатии на 2017 год = [Головні
завдання української дипломатії на 2017 рік] / Т. Пушкарев // Вести
(http://vesti.lv/news/glavnye-zadachi-ukrainskoi-diplomatii-na-2017-god). – Рига, 2017. – 24.01.

***
З 1 лютого 2017 року Україна на місяць стане головою в Раді Безпеки ООН. За
цей період передбачається провести два засідання, в одному з яких планує взяти
участь Президент Петро Порошенко. Зараз його адміністрація і дипломати роблять
все, щоб організувати окрему зустріч українського лідера з новим американським
Президентом. Київ має намір переконати Дональда Трампа в правильності
української позиції щодо Донбасу і Криму.
Ивженко, Татьяна Киев стремится организовать встречу Порошенко с Трампом
= [Київ прагне організувати зустріч Порошенка з Трампом] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2017-01-24/1_6910_kiev.html). – М., 2017. – 24.01.

***
Питання про виділення чергового траншу Україні не внесено до календаря
Міжнародного валютного фонду на кінець січня і початок лютого. У МВФ будуть
займатися такими державами, як Індія, Кенія, Іспанія, Сомалі, Лаос, Антигуа і
Австралія. В уряді України сподівалися на отримання четвертого траншу від МВФ
вже на початку лютого 2017 року, хоча раніше представник місії МВФ в Україні Рон
ван Руден заявляв, що черговий транш Києву буде переведений вже до кінця
минулого року.
Горностаева, Юлия МВФ не будет рассматривать в январе вопрос о выделении
транша Украине = [МВФ не буде розглядати в січні питання про виділення траншу
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Україні] / Ю. Горностаева // Известия (http://izvestia.ru/news/660060#ixzz4Wqrs0YBJ). – М.,
2017. – 25.01.

***
Україна вимагає своєї участі у всіх майбутніх переговорах між Росією і
Сполученими Штатами, на яких буде обговорюватися питання припинення бойових
дій на Донбасі. Україна стурбована тим, що Дональд Трамп в спробі налагодити
відносини з Москвою усуне Київ від будь-яких мирних переговорів. Про це заявила
Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України, повідомляє Reuters.
Баталина, Елена Киев требует права голоса в будущих переговорах Путина и
Трампа = [Київ вимагає права голосу в майбутніх переговорах Путіна і Трампа] /
Е. Баталина // Известия (http://izvestia.ru/news/660219#ixzz4WsCfcrvA). – М., 2017. – 26.01.

***
Екс-голова Європарламенту Мартін Шульц стане головним суперником Ангели
Меркель в боротьбі за крісло канцлера ФРН на виборах 24 вересня. Мартін Шульц ще
на посаді голови Європарламенту не раз висловлювався на підтримку режиму санкцій
і дорікав Росію в дестабілізації міжнародної безпеки, заявляючи: „Саме Росія
підтримує хворобливий статус-кво в Сирії і в Україні”.
Быковский, Александр Ангеле Меркель нашли соперника поинтереснее = [Ангелі
Меркель знайшли суперника цікавіше] / А. Быковский // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3201345). – М., 2017. – 26.01. – № 45

***
Конфлікт між Україною і Польщею через різні погляди на історію Другої
світової війни – це „кривава рана”, яку посилює підйом націоналізму в обох країнах,
пише Foreign Policy. Для Києва це небезпечно тим, що він ризикує розгубити всіх
союзників і залишитися в ізоляції.
Левин, Виктор Киев рискует оказаться в полной изоляции из-за Степана Бандеры
= [Київ ризикує опинитися в повній ізоляції через Степана Бандеру] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/kiev-riskuet-okazatysya-v-polnoi-izolyacii-iz-za-stepana-bandery). –
Рига, 2017. – 26.01.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Популярність Росії серед американців впала до рівня холодної війни. Такими є
результати опитування Чиказької ради з глобальних питань. В Євросоюзі напередодні
виборів в Німеччині і Франції починає повторюватися американський сценарій: ті ж,
що і в США, заяви про вплив Москви на внутрішню політику ЄС, знаковою стала
резолюція Європарламенту щодо протидії російській пропаганді. „Проте, кожен
п’ятий європеєць не знає, що відбувається в Україні і де вона знаходиться”, – вважає
видання.
Парфенова, Анастасия Думы о России = [Думи про Росію] / А. Парфенова //
Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/doc/3186247). – М., 2017. – 04.01. – № 1

***
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Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення про надання
Євросоюзом Україні безвізового режиму має бути прийнято в найближчі тижні. „Це
пряме зобов’язання ЄС. Ми очікуємо, що через дуже короткий час – кілька тижнів –
ця робота буде завершена для запуску безвіза”, – заявив Порошенко. За його
твердженням, рішення про скасування віз було прийнято в грудні, але до сих пір не
вступило в силу.
Левин, Виктор Порошенко: или безвизовый режим в ближайшие дни, или... =
[Порошенко: або безвізовий режим в найближчі дні, або...] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-ili-bezvizovyi-rezhim-v-blizhaishie-dni-ili). –
Рига,
2017. – 19.01.

НАТО
Створена в 1949 році Організація Північноатлантичного договору,
розкритикована Дональдом Трампом, повинна не тільки впоратися з власними
внутрішніми протиріччями, але і протистояти відкритій російській загрозі. Щоб
зміцнити НАТО, слід визначити головну загрозу для держав-членів як загрозу, що
виходить від Росії, або домогтися згоди США взяти на себе тягар оборони Європи.
Але жоден з цих двох сценаріїв в даний час неможливий, адже Західна Європа,
незважаючи на війну в Україні, відмовляється розглядати Росію як загрозу, а Трамп
регулярно вказує, що лише деякі члени альянсу направляють 2% від ВВП на військові
витрати, не дивлячись на домовленість.
À quoi sert encore l’Otan aujourd’hui? = [Для чого потрібно НАТО сьогодні?] // Le
Figaro (http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/16/01003-20170116ARTFIG00380-a-quoisert-encore-l-otan-aujourd-hui.php). – Paris, 2017. – 16.01.

***
У Брюсселі почав роботу військовий комітет (ВК) НАТО на рівні начальників
генштабів. З повідомлень прес-служби НАТО відомо, що генерали вели „широкі
дебати про Росію”, обговорювали завдання місії „Рішуча підтримка” в Афганістані і
дії в Середземномор’ї, що також зачіпає геополітичні інтереси РФ в цих регіонах. Як
очікується, пройдуть засідання ВК з партнерами з Грузії і України. Дискусія з
грузинською стороною буде присвячена результатам її оборонної реформи і планам
реалізації партнерського пакету НАТО-Грузія. Нарада ж з Україною торкнеться
обговорення ситуації з безпекою в країні і поблизу її кордонів, а також підведення
підсумків військової реформи.
Мухин, Владимир НАТО готовит масштабные маневры в Украине и Грузии =
[НАТО готує масштабні маневри в Україні та Грузії] / В. Мухин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2017-01-18/1_6905_nato.html). – М., 2017. – 18.01.

***
Україна, яка взяла курс на Захід, в найближчі роки не зможе стати членом
НАТО, оскільки країни Північноатлантичного альянсу не бачать підстав для
приєднання Києва до брюссельської „військової сім’ї”. В альянсі намагаються цю
тему зайвий раз не піднімати, з огляду на те, що через відсутність консенсусу від
просування цієї ідеї в даний час відмовилися. Крім того, в прес-службі НАТО
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заявили, що сьогодні головний пріоритет для України – модернізація і реформи, у
чому Північноатлантичний альянс її підтримує, проте про повноформатний вступ
країни в організацію не йдеться.
Забродин, Алексей НАТО предпочитает сотрудничать с Киевом без
обязательств = [НАТО хоче співпрацювати з Києвом без обов’язків ] / А. Забродин //
Известия (http://izvestia.ru/news/659477). – М., 2017. – 23.01.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Ведуча телешоу „Все буде смачно” на українському каналі СТБ Алла
Ковальчук знімала на камеру святкування Нового року в домашніх умовах. На камері
її гості кажуть, що всі вони родом з Радянського Союзу. І взагалі – один народ. У
сенсі українці з росіянами. У соцмережах на ведучу накинулися всі, хто дивився це
відео, вважаючи її коментарі антиукраїнськими.
Коц, Александр Украинскую телеведущую затравили за „тост с Путиным” =
[Українську телеведучу зацькували за „тост з Путіним”] / А. Коц // Комсомольская
правда (http://www.kp.ru/daily/26626/3645156/). – М., 2017. – 03.01.

***
Україна подала судовий позов до вищої судової інстанції ООН проти Росії,
звинувачуючи її в анексії Криму та у незаконному фінансуванні сепаратистських груп
повстанців на Сході України. Київ також просить суд винести рішення про юридичну
відповідальність Росії за скоєні на території України злочини, у тому числі і за збитий
сепаратистами у 2014 році боїнг МН-17, вимагаючи компенсацію за ці інциденти.
Corder, Mike Ukraine files case against Russia at UN’s highest court = [Україна подає
позов проти Росії у вищу судову інстанцію ООН] / M. Corder // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-files-case-against-russia-at-uns-highestcourt/2017/01/17/791e4350-dcba-11e6-8902610fe486791c_story.html?utm_term=.ff803cccd680). – Washington, 2017. – 17.01.

***
Москва має намір використовувати всі доступні засоби правового захисту в
зв’язку з подачею Україною нового позову до Міжнародного суду ООН. Про це
йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС Росії. У міністерстві
вважають, що звернення Києва до Гааги переслідує лише одномоментні політичні
інтереси.
МИД России прокомментировал новый иск Украины в Международный суд ООН =
[МЗС Росії прокоментував новий позов України до Міжнародного суду ООН.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/01/17/mid/). – М., 2017. – 17.01.

***
З 1 січня 2018 року на пляшках вина і шампанського може з’явитися вказівка
на країну – виробника матеріалів, з яких виготовлені напої. Відповідний законопроект
підготував Мінсільгосп Росії, де вважають, що споживачам необхідно знати місце
походження винограду. Правда, така інформація може обернутися проти російських
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виробників – їх продажі можуть впасти, попереджають експерти. Основні
поставщики – Іспанія (32,5%), та Україна.
Перцева, Евгения Вину укажут на его происхождение = [Вину вкажуть на його
походження] / Е. Перцева // Известия (http://izvestia.ru/news/657432). – М., 2017. – 17.01.

***
Росія продовжить зміцнювати війська в Південному військовому окрузі в
зв’язку з нестабільною обстановкою на південному сході України і погрозами
міжнародних терористичних угруповань на Північному Кавказі.
Горностаева, Юлия Шойгу: РФ продолжит укреплять войска в ЮВО из-за
ситуации на Украине = [Шойгу: РФ продовжить зміцнювати війська у ПВО через
ситуацію
в
Україні]
/
Ю. Горностаева
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/659925#ixzz4Wlm9sMyd). – М., 2017. – 23.01.

***
Президент України Петро Порошенко відмовився спілкуватися з російськими
журналістами в Гельсінкі, де він перебував з візитом. У відповідь на прохання про
інтерв’ю Порошенко закликав перестати „вбивати українців і звільнити територію”.
Український Президент додав, що не буде розмовляти з російськими журналістами,
доки не буде припинено „окупацію” Донбасу.
Бергер, Герман Порошенко отказался общаться с СМИ РФ до „освобождения”
Донбасса = [Порошенко відмовився спілкуватися з ЗМІ РФ до „звільнення” Донбасу] /
Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-otkazalsya-obshtatysya-s-smi-rf-doosvobozhdeniya-donbassa). – Рига, 2017. – 24.01.

***
В Росії порушено кримінальну справу стосовно п’яти громадян, які виїхали в
Україну і вступили до „Правого сектору”. Всі вони стали підозрюваними в участі в
екстремістській організації, в інтересах якої вели пропаганду і брали участь у бойових
діях проти ополченців самопроголошених ДНР і ЛНР.
Сергеев, Сергеев Русские националисты стали украинскими = [Російські
націоналісти
стали
українськими]
/
С. Сергеев
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3200093). – М., 2017. – 24.01. – № 12

***
Корпорація Roshen, власником якої є Президент України Петро Порошенко,
прийняла рішення зупинити роботу Липецької кондитерської фабрики. Про це
йдеться в заяві компанії. „Таке рішення було прийнято через політично-економічні
причини. Повна зупинка і консервація заплановані на квітень 2017 року. Як
повідомлялося неодноразово раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики,
накладений слідчим комітетом Російської Федерації в рамках порушеної
кримінальної справи, продаж фабрики унеможливив”, – відзначили в корпорації.
Тарасов, Анатолий Пришел конец Roshen в России = [Прийшов кінець Roshen в
Росії] / А. Тарасов // Вести (http://ru.bb.vesti.lv/rinki-i-kompanii/item/9165060-prishelkonetsroshen-v-rossii). – Рига, 2017. – 24.01.

***
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Оператор української ділянки аміакопроводу Тольятті-Одеса УДП
„Укрхімтрансаміак” попередив основного постачальника ВАТ „Тольяттіазот” (ТоАЗ),
що готується до консервації об’єктів трубопроводу. Про це повідомив „Інтерфакс” з
посиланням на лист компанії. Суперечка російського виробника азотних добрив
„Тольяттіазот” (ТоАЗ) з українським транспортним оператором „Укрхімтрансаміак”
може привести до консервації труби, по якій російська продукція доставляється в
порт Одеси. Прокачування по ній зупинене ще в кінці грудня, і до сих пір сторони не
можуть узгодити ціну транспортування, пред’являючи взаємні претензії.
Мордюшенко, Ольга Аммиак уперся в трубу = [Аміак уперся в трубу] /
О. Мордюшенко // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3201930). – М., 2017. –
26.01. – № 45

***
Колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненко дав Генеральній
прокуратурі України свідчення у справі про держзраду проти колишнього Президента
країни Віктора Януковича. Про те, що у цій справі допитано вже два колишніх
російських парламентарія, кілька днів тому заявив генпрокурор України Юрій
Луценко.
Баранов, Илья Бывшие депутаты Госдумы сдают экс-президента Украины =
[Колишні депутати Держдуми здають екс-президента України] / И. Баранов //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3202195). – М., 2017. – 27.01. – № 15

***
„Я хотів би підкреслити, як поводяться російські бойовики, які вперше за

багато днів використали проти наших громадян і наших військових частин ракетні
системи „Град” і артилерію. Якщо хтось має нахабство казати в цій ситуації про
відкликання санкцій (проти Росії), то що ще нам потрібно, щоб притягнути агресора
до відповідальності?”, – сказав П. Порошенко. Президент скликав РНБО, де
обговорили події в Авдіївці, де вже тиждень тривають запеклі бої між українськими
урядовими силами і бунтівниками за підтримки з боку Росії.
Mikulska, Michalina Ukraina: Petro Poroszenko oczekuje reakcji świata na wydarzenia w
Awdijiwce : Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oczekuje reakcji świata na zaostrzenie sytuacji
wokół atakowanej przez prorosyjskich separatystów strefy przemysłowej w Awdijiwce na
wschodzie kraju. Szef państwa chce, by tą sprawą zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ. =
[Україна: Петро Порошенко очікує реакцію світу на події в Авдіївці. Президент України
Петро Порошенко очікує реакцію світу на загострення ситуації від нападу
проросійських сепаратистів у промисловій зоні Авдіївки на сході країни. Глава держави
хоче, аби це питання було розглянуте на Раді Безпеки ООН.] / M. Mikulska //
Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/170139740-Ukraina-Petro-Poroszenkooczekuje-reakcji-swiata-na-wydarzenia-w-Awdijiwce.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 31.01.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Концерн „Укроборонпром” уклав угоду з американською компанією Aeroscraft,
в рамках якої планується налагодити в Україні виробництво стрілецької зброї за
стандартами НАТО, включаючи автоматичну гвинтівку M16. „Пілотним проектом
буде виготовлення на Україні автоматичних гвинтівок M16 моделі WAC47.
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Виготовлення зброї за стандартом НАТО є важливою частиною розвитку і
реформування українського оборонно-промислового комплексу”, – заявив глава
компанії „Укроборонсервіс”, яка входить в концерн „Укроборонпром” Сергій
Микитюк.
Бергер, Герман Украина вооружается: Начнут производить американские
винтовки = [Україна озброюється: Почнуть виробляти американські гвинтівки] /
Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-vooruzhaetsya-nachnut-proizvodityamerikanskie-vintovki). – Рига, 2017. – 03.01.

***
Тридцять років тому вибух на Чорнобильський АЕС став результатом не лише
загибелі багатьох людей, а й забруднення радіоактивними опадами великої території
навколо об’єкта, яка наразі вважається зоною відчуження. Дві китайські компанії
планують побудувати на цій території велику сонячну електростанцію. Компанія
Golden Concord Holdings буде постачати та встановлювати сонячні батареї, а інша –
China National Corporation Machinery – буде будувати та запускати сам завод.
Запланований початок робіт – поточний рік.
Cooke, Kieran Solar power to rise from Chernobyl’s nuclear ashes : Chinese companies
plan to spend $1bn building a giant solar farm on land contaminated by the nuclear disaster in
Ukraine, reports Climate News Network = [Сонячна енергія підіймається з ядерного попелу
Чорнобиля. Китайські компанії планують витратити 1 млрд. доларів для побудови
гігантської сонячної ферми на території, забрудненій від ядерного вибуху в Україні,
повідомляє
Climate
News
Network.]
/
K. Cooke
//
The
Guardian
(https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/12/solar-power-to-rise-from-chernobylsnuclear-ashes). – London, 2017. – 12.01.

РЕФОРМИ
„Укрзалізниця” планує в поточному році посилити європейський напрямок.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляється
на сайті відомства. За його словами, компанія в даний час розглядає нові напрямки на
Польщу і Словаччину, планує запустити пасажирські потяги за маршрутом МукачевоБудапешт.
Бергер, Герман Украина переориентирует поезда с России на Европу = [Україна
переорієнтує
поїзда
з
Росії
на
Європу]
/
Г. Бергер
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukraina-pereorientiruet-poezda-s-rossii-na-evropu). – Рига, 2017. –
16.01.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Високий суд Лондона завершив слухання сторін у справі про суверенний борг
України перед Росією у розмірі $ 3 млрд. Суддя Вільям Блер, під головуванням якого
пройшло триденне засідання, взяв час на винесення рішення.
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины
= [Високий суд Лондона завершив слухання сторін у справі про $ 3 млрд боргу України] //
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Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/19/673735-visokii-londonadolga). – М., 2017. – 19.01.

***
Неприємним сюрпризом для українців став проект меморандуму співпраці з
МВФ, що потрапив в пресу, вважає автор публікації. Для продовження плідної роботи
з фондом Україні потрібно підвищити пенсійний вік, скоротити кількість
держслужбовців і бюджетників, скасувати спрощену систему податків і відкрити
земельний ринок.
Корж, Валентин Чего будет стоить Порошенко „подарок” в $1 млрд : Транш для
Украины МВФ обуславливает увеличением пенсионного возраста и земельной
реформой. Если эти требования выполнят, власть в стране пошатнется. = [Чого
коштуватиме Порошенко „подарунок” в $ 1 млрд. Транш для України МВФ
обумовлюється збільшенням пенсійного віку та земельною реформою. Якщо ці вимоги
виконають,
влада
в
країні
похитнеться.]
/
В. Корж
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/24/1585769.html). – С.Пб., 2017. – 24.01.

ЕКОНОМІКА
Президент України Петро Порошенко доручив збільшити експорт української
зброї, щоб підвищити валютні надходження в бюджет країни, повідомила в п’ятницю
прес-служба українського глави. „Тільки завдяки експортним контрактам передові
українські розробки не закінчують життя в ящиках, а приносять 2% від усього
експорту України. І завдання ми ставимо – цей показник підвищувати як джерело
валютних надходжень”, – сказав Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і
оборони України. Він підкреслив, що експорт дозволяє масштабувати виробництво,
вкладати в нові технології і верстати, навчати людей і забезпечувати армію
необхідною зброєю.
Левин, Виктор Украина готова вовсю торговать оружием = [Україна готова
щосили торгувати зброєю] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukrainauvelichit-eksport-oruzhiya). – Рига, 2017. – 28.01.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Свинина в Україні може стати дефіцитом вже влітку 2017 року через спалах в
країні вірусу африканської чуми свиней, говорить президент Асоціації свинарів
України Артур Лоза, якого цитує ТАСС.
Комраков, Анатолий Украинцы переходят на импортное сало = [Українці
переходять
на
імпортне
сало]
/
А. Комраков
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2017-01-12/4_salo.html). – М., 2017. – 12.01.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Російський газовий монополіст „Газпром” через похолодання надіслав
збільшену заявку на транзит газу до Європи українськими газотранспортними
системами. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова прес-служби ПАТ
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„Укртрансгаз” Максим Білявський. Також речник „Трансгазу” додав, що в Україні
також збільшено обсяги відбору газу зі сховищ – прогнозований добовий режим 100
мільйонів кубометрів. За його словами, збільшені обсяги – 83% від поточних
потужностей підземних сховищ газу. Однак така цифра є достатньою для покриття
потреб українських споживачів.
Плавская, Елена „Газпром” увеличил заявку на транзит газа через Украину в
Европу = [„Газпром” збільшив транзит газу через Україну в Європу] / Е. Плавская //
Известия (http://izvestia.ru/news/656055). – М., 2017. – 05.01.

***
Україна збереже статус транзитної країни тільки в разі залучення європейської
компанії до управління своєю газотранспортною системою, вважає глава НАК
„Нафтогаз України” Андрій Коболєв. Він заявив, що створення спеціального
оператора ГТС буде припускати залучення європейської компанії для того, щоб „у
них був свій інтерес”. Коболєв зауважив, що Україна, таким чином, хоче поділитися
своїм бізнесом, щоб гарантувати собі участь в транзиті газу по своїй території після
2019 року.
Кучер, Егор Нафтогаз: ГТС Украины должна управляться европейской компанией
= [Нафтогаз: керувати ГТС України повинна європейська компанія] / Е. Кучер //
Известия (http://izvestia.ru/news/655967). – М., 2017. – 05.01.

***
Україна готова купувати газ у Росії і має для цього необхідні кошти, юридичні
аспекти поставок обговорюються, заявив віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу
Марош Шефчович.
Вице-президент ЕК: Украина готова покупать газ у России = [Віце-президент ЄК:
Україна
готова
купувати
газ
у
Росії]
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/19/673687-vitse-prezident). – М., 2017. – 19.01.

***
„Нафтогаз України” заявив, що не має наміру до рішення Стокгольмського
арбітражу оплачувати рахунок „Газпрому” на 5,3 мільярда доларів на оплату газу,
невибраного українською компанією в другому-четвертому кварталах 2016 року по
умові „бери або плати”. „Нафтогаз” повинен щорічно сплачувати мінімальну річну
кількість газу в рамках умови „бери або плати” (take or pay) за контрактом від 2009
року. Основна частина претензій „Газпрому” до „Нафтогазу” припадає саме на
штрафи за недобір газу за правилом „бери або плати”. „Нафтогаз” вимагає від
„Газпрому” ретроактивної зміни ціни, відшкодування переплат за непереглянуті ціни
і транзитні ставки, також українська компанія домагається від російського
постачальника скасування заборони на перепродаж палива.
Тарасов, Анатолий „Нафтогаз” должен „Газпрому” 5,3 миллиарда, но не платит
= [„Нафтогаз” винен „Газпрому” 5,3 мільярда, але не платить] / А. Тарасов // Вести .
(http://www.telegraf.lv/news/naftogaz-dolzhen-gazpromu-5-3-milliarda-no-ne-platit) –
Рига,
2017. – 19.01.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
23

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 31 січня 2017 р.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що прикордонники в
2017 році повинні будуть взяти під контроль ділянку російсько-українського кордону
в районі Донбасу. „У 2017 році перед нами стоїть завдання вийти на міжнародно
визнаний державний кордон на Донбасі, а в подальшому – вже і в Криму. Цим
процесом будуть займатися поліцейські, гвардійці, органи юстиції, але першими
відправляться прикордонники”, – заявив Аваков. Глава МВС додав, що вийти до
кордону прикордонники повинні будуть всього за один-два тижні після того, як
відповідний план дій затвердить керівництво країни.
Тарасов, Анатолий Пограничникам Украины приказали готовиться к захвату =
[Прикордонникам України наказали готуватися до захоплення] / А. Тарасов // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/pogranichnikam-ukrainy-prikazali-gotovitysya-k-zahvatu). – Рига,
2017. – 17.01.

***
Кількість зброї, яке нелегально перебуває у жителів України, з початку силової
операції на Донбасі навесні 2014 року збільшилась з 3,7 до 5 млн одиниць. Про це
повідомив голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Глава
асоціації також розкритикував офіційну статистику Міністерства внутрішніх справ
про зареєстровану зброю, яка „не відповідає дійсності”.
Левин, Виктор На руках у украинцев миллионы единиц нелегального
огнестрельного оружия = [На руках в українців мільйони одиниць нелегальної
вогнепальної зброї] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/na-rukah-u-ukraincevmilliony-edinic-nelegalynogo-ognestrelynogo-oruzhiya). – Рига, 2017. – 28.01.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Українське Національне агентство з питань протидії корупції перевірить дані
декларації Президента Петра Порошенка в зв’язку з наявністю у нього бізнесінтересів на території Росії. Про це повідомив екс-заступник генерального прокурора
України, колишній заступник глави Ради національної оборони і безпеки України,
адвокат Ренат Кузьмін. Відносно Порошенко розпочата антикорупційна перевірка.
Левин, Виктор Порошенко проверят на непристойные связи с Россией =
[Порошенко перевірять на непристойні зв’язки з Росією] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-proveryat-na-nepristoinye-svyazi-s-rossiei). –
Рига,
2017. – 10.01.

***
Одного з колишніх керівників державного агропромислового підприємства
„Державна продовольча зернова корпорація” і представника міжнародного
зернотрейдера затримало Національне антикорупційне бюро України. Його
підозрюють у завданні збитків держкомпанії на суму понад 60 мільйонів доларів. Про
це повідомила прес-служба НАБУ.
Экс-сотрудника ГПЗК задержали за ущерб компании на $60 миллионов = [Ексспівробітника ГПЗК затримали за збиток компанії на $ 60 мільйонів.] // Vesti.ru
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2846792&tid=105474). – М., 2017. – 24.01.
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РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Наслідком публікації Надією Савченко списків полонених може стати її
кримінальне переслідування. Зараз СБУ перевіряє, чи порушила вона своїми діями
норми законів про розголошення персональних даних і про протидію тероризму. У
перспективі – розслідування за фактом грудневої зустрічі депутата з главами
самопроголошених ДНР і ЛНР.
Ивженко, Татьяна Надежде Савченко грозит уголовная ответственность =
[Надії Савченко загрожує кримінальна відповідальність] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2017-01-13/1_6902_savchenko.html). – М., 2017. – 13.01.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Незважаючи на загострення ситуації на Донбасі, рейтинг скандалів в Україні,
мабуть, очолили медики, пише автор. ЗМІ вибухнули заголовками про крах
безкоштовної медицини і відсутність належного диплому у виконуючої обов’язки
міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Зрив державних поставок ліків і загроза
зупинки основних медичних закладів через відсутність фінансування – головні теми.
Корж, Валентин „Американскую кухарку” выгонят из Украины? : В Киеве
„скандальный рейтинг” возглавила глава Минздрава, упрекаемая во всех грехах,
несмотря на ведущуюся ею борьбу с коррупцией. = [„Американську куховарку” виженуть
з України? У Києві „скандальний рейтинг” очолила голова МОЗ, якій дорікають у всіх
гріхах, не дивлячись на боротьбу з корупцією, що ведеться нею.] / В. Корж // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/31/1587741.html). – С.Пб., 2017. – 31.01.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
На питання про найважливіші події минулого року більшість українців, ніби
змовившись, без роздумів виділяють три: підвищення тарифів на послуги ЖКГ,
зростання цін і націоналізацію „ПриватБанку”, пише автор публікації, та намагається
проаналізувати соціальний та економічний стан України, спираючись на думки
експертів. Зниження рівня довіри до влади, не дивлячись на деякі тактичні успіхи в
2016 і здатність поки утримувати ситуацію під контролем, очевидні і без висновку
експертів, пише автор. Цілком ймовірно, що якщо не буде ніяких серйозних змін,
якщо керівництво країни не зрозуміє, що конкретно необхідно сьогодні громадянам, і
буде прислухатися більше до порад МВФ і західних партнерів, ніж до потреб своїх
громадян, це може привести до серйозного соціального і політичного вибуху в країні,
робить висновок автор. Найголовнішою подією 2016 року прості українці вважають
сам факт того, що вдалося вижити. І сподіваються на це і в наступному році,
підсумовує автор.
Корж, Валентин В Киеве уверяют, что от дна уже оттолкнулись : Главными
событиями минувшего года украинцы считают не АТО в Донбассе, а рост цен, тарифов
ЖКХ и скандальную национализацию „ПриватБанка”. = [У Києві запевняють, що від дна
вже відштовхнулися. Головними подіями минулого року українці вважають не АТО на
Донбасі, а зростання цін, тарифів ЖКГ і скандальну націоналізацію „ПриватБанку”.] /

25

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 31 січня 2017 р.

В. Корж // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/06/1580322.html). – С.Пб., 2017. –
06.01.

***
Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що пенсіонерів
чекає шокова пенсійна реформа. Про це він сказав в бесіді з постійним представником
Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше. „Якщо ця схема буде прийнята, то
дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році. Ця система соціально справедлива,
тому що і для Президента, і для простого робочого встановлюється однаковий підхід
нарахування пенсій”, – зазначив чиновник.
Бергер, Герман Киев шокировал украинских пенсионеров планами = [Київ шокував
українських пенсіонерів планами] / Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/kievshokiroval-ukrainskih-pensionerov-svoimi-planami). – Рига, 2017. – 16.01.

СУСПІЛЬСТВО
У статті викладено короткий анонс документального фільму Віталія
Манського, знятого в Україні в період з травня 2014 року по травень 2015 року.
Bradshaw, Peter Close Relations review – a family and a nation divided : Exploring how
Russia’s involvement in Ukraine has affected his own family, Vitaly Mansky’s documentary
shows the pain of loyalties tested = [Близькі стосунки – сім’я і нація
розділені. Документальний фільм Віталія Манського показує, як участь Росії в Україні
вплинула
на
його
власну
сім’ю.]
/
P. Bradshaw
//
The
Guardian
(https://www.theguardian.com/film/2017/jan/19/close-relations-review-ukraine-documentaryvitaly-mansky). – London, 2017. – 19.01.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
В Україні зареєстрований законопроект, ініційований народним депутатом
України від „Опозиційного блоку” Євгеном Балицьким, про забезпечення державної
підтримки заходів з розвитку, популяризації та захисту російської мови. Голосування
по законопроекту заплановано на початок 2017 року року. У законопроекті щодо
захисту російської мови зафіксовані положення, які дозволять захистити права
російськомовного населення на державному рівні.
Байкова, Татьяна В январе 2017 года Украина возьмется за русский язык = [У січні
2017 року Україна візьметься за російську мову] / Т. Байкова // Известия
(http://izvestia.ru/news/655310). – М., 2017. – 03.01.

***
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розпорядився в рамках
закону про декомунізацію змінити назви морських портів, залізничних станцій та
інших об’єктів.
Левин, Виктор Украина откажется от портов с советскими названиями =
[Україна відмовиться від портів з радянськими назвами] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukraina-otkazhetsya-ot-portov-s-sovetskimi-nazvaniyami). – Рига,
2017. – 17.01.
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***
За спроби „впровадження в Україні офіційної багатомовності” пропонують
ввести кримінальну відповідальність і прирівняти до спроб повалення державного
ладу. Стежити за виконанням закону будуть спеціальні мовні інспектори.
Законопроект „Про мову” зареєстрований у Верховній Раді України. Його автори
пропонують зробити обов’язковим використання української мови в усіх сферах
державного і суспільного життя, а також в ЗМІ.
Левин, Виктор Украина идет по стопам Латвии: русский язык хотят выдавить
отвсюду = [Україна йде по стопах Латвії: російську мову хочуть видавити звідусіль] /
В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-idet-po-stopam-latvii-russkii-yazyk-hotyatvydavity-otvsyudu). – Рига, 2017. – 22.01.

***
Кримська єпархія претендує на унікальний історико-археологічнийо музейзаповідник „Херсонес Таврійський”. У вересні 2015 року Президент Росії Володимир
Путін дав розпорядження передати заповідник у федеральне відання і включити його
в список особливо цінних об’єктів культурної спадщини народів Російської
Федерації.
Коростиченко, Екатерина Крымская епархия настаивает на передаче ей музея
„Херсонес Таврический” = [Кримська єпархія наполягає на передачі їй музею „Херсонес
Таврійський”]
/
Е. Коростиченко
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F/963231/kry
mskaia_ieparkhiia_nastaivaiet_na_pieriedachie_iei_muzieia_khiersonies_tavrichieskii). –
М.,
2017. – 23.01.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Служба безпеки України перевірить „Радіо Вести”. З таким проханням до СБУ
звернувся Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України. За даними
українського регулятора, екс-міністр доходів і зборів України в уряді Миколи
Азарова Олександр Клименко є кінцевим бенефіціаром „Радіо Вести”. Національна
рада з питань телебачення і радіомовлення хоче підтвердити або спростувати цю
інформацію, пояснила заступник голови відомства Уляна Фещук.
СБУ попросили заняться „Радио Вести” = [СБУ попросили зайнятися „Радіо
Вести”.] // Vesti.ru (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2846798&tid=105474). – М., 2017. –
24.01.

***
Телеканалу „112 Україна” відмовлено в переоформленні ліцензії на мовлення.
У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення пояснили це рішення
„непрозорістю” організації. „Поки ми відмовили, тому що вважаємо непрозорою цю
структуру. Рішення це оскаржене”, – повідомила заступник голови Нацради з ТБ
України Уляна Фещук телеканалу „Еспрессо.ТВ”.
Телеканалу „112 Украина” отказано в переоформлении лицензии = [Телеканалу
„112
Україна”
відмовлено
в
переоформленні
ліцензії.]
//
Vesti.ru
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2846728&tid=105474). – М., 2017. – 24.01.
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***
У селищі Чонгар на кордоні з Кримом добудована 150-метрова вишка, за
допомогою якої українські телеканали і радіостанції збираються вести мовлення на
території півострова. За словами члена Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення Сергія Костинського, будівництво велося два місяці.
На Украине достроили 150-метровую телевышку для вещания на Крым = [В
Україні добудували 150-метрову телевежу для мовлення на Крим.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/01/25/chongar/). – М., 2017. – 25.01.

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
Український інститут національної пам’яті розробив законопроект „Про
державні свята в Україні”, який передбачає, зокрема, виключення Міжнародного
жіночого дня (8 березня) і Дня Перемоги (9 травня) з переліку державних свят. Про це
розповів директор інституту Володимир В’ятрович. Він зазначив, що календар
наповнений новими українськими національними святами, при цьому старі радянські
свята нікуди не йдуть. Все це, на думку, В’ятровича, вимагає упорядкування. Він
висловив надію на те, що депутати Верховної Ради в 2017 році приймуть цей
законопроект.
Бергер, Герман На Украине хотят отменить „День победы” 9 мая = [В Україні
хочуть скасувати „День перемоги” 9 травня] / Г. Бергер // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/na-ukraine-hotyat-otmenity-deny-pobedy-9-maya). – Рига, 2017. –
30.01.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
108-ту річницю від дня народження Степана Бандери в Україні затьмарив
інцидент: пожежа знищила музей Української повстанської армії в селищі Басевци
Львівської області в ніч з 1 на 2 січня, пише агентство ТАСС з посиланням на місцеві
ЗМІ. Музей „Криївка підпільної друкарні УПА” представляв собою велику землянку,
стилізовану під схрон бандерівців середини ХХ століття.
Левин, Виктор Сожжен музей украинского национализма = [Спалений музей
українського націоналізму] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/sozhzhen-muzeiukrainskogo-nacionalizma). – Рига, 2017. – 03.01.

***
Підозрювані у справі про замах на життя депутата Верховної Ради Антона
Геращенко заарештовані. Про це сам парламентарій повідомив на своїй сторінці в
Facebook.
Депутат Геращенко сообщил об аресте подозреваемых в покушении на его жизнь
= [Депутат Геращенко повідомив про арешт підозрюваних у замаху на його життя.] //
Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/01/22/twomonth/). – М., 2017. – 22.01.

***
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив про замах
на депутата Верховної Ради від фракції „Народний фронт” Антона Геращенко.
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Злочину запобігла Служба безпеки України. За інформацією видання, виконати його
зголосилися двоє громадян України, колишні ув’язнені, які відбували покарання на
території Криму.
СБУ предотвратила покушение на депутата Геращенко = [СБУ запобігла замаху
на депутата Геращенко.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/01/22/pokushenie/). – М.,
2017. – 22.01.

ІНФОРМАЦІЯ
Колишній лідер Республіканської партії та губернатор Міссісіпі Хейлі Барбур
разом зі своєю лобістською фірмою BGR Group буде лобіювати інтереси українського
уряду серед політичних діячів США. Згідно оприлюднених документів Барбур та його
фірма будуть отримувати щомісячно 50 000 доларів за „розробку і здійснення
стратегії для уряду України в сфері розвитку бізнесу та урядових зв’язків”, в тому
числі й за організацію зустрічей з офіційними особами США.
Ex-Republican Party head Barbour to lobby US for Ukraine = [Екс-глава
Республіканської партії Барбур буде лобіювати інтереси України в США] / Reuters // The
Himalayan (http://thehimalayantimes.com/world/ex-republican-party-head-barbour-to-lobby-usfor-ukraine/). – Kathmandu, 2017. – 07.01.

***
Депутати сейму Латвії схвалили запропоновані Міністерством економіки
поправки до Закону про імміграцію. Поправки покликані полегшити приїзд в країну
заробітчан з інших країн. Зокрема, є бажання у людей з українського Закарпаття
попрацювати в Латвії. У другій половині минулого року середня брутто-зарплата в
Україні становила 191 євро в місяць, в Латвії – 847 євро в місяць.
Элкин, Абик Сейм ждет гастарбайтеров с Украины = [Сейм чекає
гастарбайтерів з України] / А. Элкин // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/seim-zhdetgastarbaiterov-s-ukrainy). – Рига, 2017. – 20.01.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення
ЗМІ, в яких український олігарх Віктор Пінчук представлений як один з можливих
кандидатів на президентський пост в Україні. „Це українському народу вирішувати,
хто може, а хто не може бути Президентом України”, – сказав Пєсков, відповідаючи
на питання українського журналіста, чи є Пінчук „проросійським кандидатом”.
Медведев, Григорий Песков: у Кремля нет „пророссийских кандидатов” в
президенты Украины = [Пєсков: у Кремля немає „проросійських кандидатів” в
президенти
України]
/
Г. Медведев
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/659955#ixzz4WqdS5jqq). – М., 2017. – 25.01.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Микола Ульянов, головний редактор ІА „Росбалт” в редакторській статті
критикує інформаційну політику української розвідки, висловлюючи своєрідні
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погляди на ситуацію на Донбасі та світі. Війна в Україні повинна бути зупинена – це
очевидний факт для всіх розсудливих людей по обидві сторони невидимого
ідеологічного кордону, що розділив сторони конфлікту. Але станеться це, мабуть,
нескоро, судячи з останніх подій в зоні протистояння, пише автор.
Ульянов, Николай,головний редактор „Росбалту” „Украинская разведка” в роли
„английских ученых” : Рывок Петра Порошенко из Германии на родину объясняется
провалом игр военных, решивших отвоевать Донбасс шаг за шагом малой кровью. =
[„Українська розвідка” в ролі „англійських вчених”. Ривок Петра Порошенка з
Німеччини на Батьківщину пояснюється провалом ігор військових, які вирішили
відвоювати Донбас крок за кроком малою кров’ю.] / Н. Ульянов // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/01/31/1587572.html). – С.Пб., 2017. – 31.01.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
При спробі масштабного наступу на Донбасі Збройні сили України потраплять
в оточення і зазнають значних втрат. Про це заявив голова Народної ради
самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін. Таким чином він
прокоментував заяву глави МВС України Арсена Авакова, який закликав
прикордонників готуватися до взяття в 2017 році під контроль кордони з Росією в
районі Донбасу.
В ДНР пригрозили Авакову новыми котлами для украинской армии = [У ДНР
пригрозили Авакову новими котлами для української армії.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/01/17/pushilin/). – М., 2017. – 17.01.

***
Військовослужбовець 54-ої окремої механізованої бригади Збройних сил
України в стані алкогольного сп’яніння розстріляв 15 товаришів по службі, семеро з
яких померли на місці. Про це заявив представник Народної міліції
самопроголошеної Луганській народної республіки Андрій Марочко. За його
словами, інцидент стався через те, що боєць ВСУ не витримав бездушного ставлення і
постійних поборів з боку командування.
В ЛНР сообщили об убийстве пьяным бойцом ВСУ семерых сослуживцев = [У
ЛНР повідомили про вбивство п’яним бійцем ВСУ сімох товаришів по службі.] //
Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/01/17/marochko/). – М., 2017. – 17.01.

***
Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр
Захарченко назвав зрадниками жителів Донбасу, які в розпал боїв в регіоні скупили
нерухомість на Південному березі Криму.
Захарченко назвал предателями скупивших в Крыму недвижимость жителей
Донбасса = [Захарченко назвав зрадниками тих мешканців Донбасу, які скупили у Криму
нерухомість.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/01/17/traitors/). – М., 2017. – 17.01.

***
Самопроголошені Донецька і Луганська народні республіки на даний момент
не готові до об’єднання через підписані Мінські угоди. Про це заявив Олександр
Захарченко на прес-конференції в Криму. За словами Захарченко, він і глава ЛНР Ігор
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Плотницкий – „підписанти мінських угод”. „Це означає, що стоять два підписи як
глав держав. На сьогодні будь-яке об’єднання – це зміна самого мінського формату,
на що ми в даний момент не готові ”, – пояснив глава ДНР.
Захарченко объяснил невозможность объединения ДНР и ЛНР = [Захарченко
пояснив
неможливість
об’єднання
ДНР
і
ЛНР.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/01/17/lnr_dnr/). – М., 2017. – 17.01.

***
Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр
Захарченко заявив, що в Криму повинна зібратися нова Переяславська рада, на якій
відбудеться возз’єднання України і Росії. „Пропоную Крим. Звідси ж хрещення [Русі]
пішло. Давайте в Сімферополі сядемо і підпишемо або в Херсонес поїдемо”, –
наводить агентство слова Захарченко.
Захарченко предложил собрать в Крыму новую Переяславскую раду = [Захарченко
запропонував
зібрати
в
Криму
нову
Переяславську
раду.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/01/17/rada/). – М., 2017. – 17.01.

***
Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр
Захарченко заявив, що вбивав своїх ворогів. Про це він сказав журналістам в
Сімферополі, передає портал „Донпрес”. „Я бойовий офіцер, був кілька разів
поранений в боях. Коли я став головою ДНР, на мене було скоєно не однин замах.
Але мною в усьому керувала любов. Я йшов в атаку і вбивав ворогів з любов’ю: до
своєї Батьківщини, дітям, до своєї історії, предків, до своєї мови і до моїх земляків„, –
заявив Захарченко. Він додав, що любов дозволяє йому спокійно ставитися і до
можливих нових замахів.
Захарченко рассказал об убийствах врагов с любовью = [Захарченко розповів про
вбивства ворогів з любов’ю.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/01/18/zaharchenko/). – М.,
2017. – 18.01.

***
Рада міністрів самопроголошеної Луганської народної республіки заборонила
перевозити до самопроголошеної Донецької народної республіки товари і транспортні
засоби комерційного призначення, минаючи пункти митного контролю. У постанові
підкреслюється, що без митного контролю можна провозити предмети, продукти
харчування, алкогольні напої та тютюнові вироби, призначені для особистого
користування громадян. Фізичним особам можна безперешкодно, але не частіше, ніж
раз на добу, ввозити і вивозити, зокрема, до трьох кілограмів м’яса, не більше трьох
літрів молока і п’яти літрів олії, до 50 кілограмів овочів і таку ж кількість фруктів.
Алкоголь і сигарети можуть мати при собі особи, які досягли 21 року.
Луганские ополченцы ввели таможенный контроль на границе = [Луганські
ополченці
ввели
митний
контроль
на
кордоні.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/01/18/custom/). – М., 2017. – 18.01.

***

31

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 31 січня 2017 р.

Голова Народної ради самопроголошеної Донецької народної республіки Денис
Пушилін поділився з „Лентой.ру” враженнями від поїздки до Криму. „Крим став
зовсім іншим, ніж був при Україні. Він змінюється в кращу сторону, це помітно
буквально з першого погляду„, – зазначив Пушилін.
Представитель ДНР сравнил российский Крым с украинским = [Представник
ДНР
порівняв
російський
Крим
з
українським.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/01/18/pushilin_crimea/). – М., 2017. – 18.01.

***
Представники Спільного центру контролю і координації режиму припинення
вогню і група журналістів потрапили під обстріл київських силовиків біля лінії
зіткнення в самопроголошеній ЛНР. Про це повідомили в прес-службі Народної
міліції самопроголошеної республіки.
В ЛНР обстреляли журналистов и представителей СЦКК = [У ЛНР обстріляли
журналістів
і
представників
СЦКК.]
//
Vesti.ru
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2845910&tid=105474). – М., 2017. – 22.01.

***
Олександр Ходаковський розповів свою версію подій на Майдані: як він на
чолі спецназу Донецького управління СБУ брав участь в „зачистці” Будинку
профспілок у Києві, чиї тіла потім знайшли в підвалі будівлі і хто і навіщо „стріляв у
бік Майдану”.
„Там стреляли, но не по майдановцам” : Экс-лидер ДНР Александр Ходаковский
три года назад был в Киеве с „Альфой”. Он уверен, что если бы тогда протестующих
разогнали, то „революции” бы не было. = [„Там стріляли, але не по майданівцям”. Екслідер ДНР Олександр Ходаковський три роки тому був в Києві з „Альфою”. Він
упевнений, що якби тоді протестуючих розігнали, то „революції” б не було.] /
Беседовала
Валерия
Разина
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/25/1586126.html). – С.Пб., 2017. – 25.01.

***
В останні дні обстановка на Донбасі загострилася, пише авторка з окупованої
частини Донбасу. Бої ведуться практично вздовж усієї лінії зіткнення. Основні бойові
дії розгорнулися на території Донецької області. Третю добу не припиняються
сутички біля Авдіївки. У кожної зі сторін конфлікту своє трактування причин того,
що відбувається. Прес-центр АТО заявив про наступ „бойовиків” ДНР і успішну
контратаку ВСУ. Керівництво ДНР звинувачує в напруженні ситуації українських
військових.
Громова, Анна,Луганская область Зачем поджигать Донбасс, если он уже горит :
Обстрелы позиций ВСУ ведутся – и это факт. Но и украинские военные не скрывают,
что сами пытались „потихоньку” выдавить ополченцев. = [Навіщо підпалювати
Донбас, якщо він вже горить. Обстріли позицій ВСУ ведуться – і це факт. Але і
українські військові не приховують, що самі намагалися „потихеньку” видавити
ополченців.]
/
А. Громова
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/31/1587944.html). – С.Пб., 2017. – 31.01.
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КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Глава Криму С. Аксьонов зазначив, що „ідейні нащадки” нацистів
„продовжують руйнувати українську державність”. С. Аксьонов піддав критиці
смолоскипну ходу, яка відбулася в Києві з нагоди дня народження Бандери. На його
думку, подібні „недобрі традиції” руйнують українську державність і знищують
„міжнародний імідж цієї країни”.
Плавская, Алена Аксенов: шествия в честь Бандеры – всемирный позор Украины =
[Аксьонов: хода на честь Бандери – всесвітня ганьба України] / А. Плавская // Известия
(http://izvestia.ru/news/655849). – М., 2017. – 02.01.

***
В американському виданні, на сторінках якого в кінці 2016 року виступив
український олігарх Віктор Пінчук із закликом до влади України змінити позицію по
Донбасу, опублікована відповідь заступника голови Адміністрації Президента
Костянтина Єлісєєва. Єлісєєв пише, що Київ „не може погодитися піти на компроміси
через одну тільки стурбованість”. Будь-які спроби компромісу будуть сприйняті як
„торгівля територіями”, яка не узгоджується з узятим Україною курсом на
євроінтеграцію, уточнив він. Єлісєєв додав, що Київ виступає за проведення на
Донбасі місцевих виборів за українським законом і стандартами ОБСЄ.
Плавская, Елена Киев ответил на призыв олигарха Пинчука изменить позицию по
Донбассу = [Київ відповів на заклик олігарха Пінчука змінити позицію по Донбасу] /
Е. Плавская // Известия (http://izvestia.ru/news/655999#ixzz4VGZXPc3N). – М., 2017. – 05.01.

***
Україна може втратити частину транзиту газу по своїй території і
перетворитися в логістичну глушину. Про це 5 січня заявив лідер опозиційного руху
„Український вибір – Право народу” Віктор Медведчук на сайті руху. „Якщо
Казахстан, Росія і Білорусія розвивають інфраструктуру і отримують переваги від
єдиного митного простору, то Україна в основному розважає громадськість
авантюрами на кшталт спроб налагодити сполучення по маршруту Великого
шовкового шляху в обхід РФ”, – зазначив Медведчук. За його словами, найближчим
часом Київ може втратити значну частку транзиту газу по території країни.
Бергер, Герман Украине предрекли превращение в захолустье = [Україні
пророкують перетворення у глушину] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/ukrainepredrekli-prevrashtenie-v-zaholustye). – Рига, 2016. – 05.01.

***
Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього
Президента України Віктора Януковича, в тому числі на його будинок і судно „Бриг”,
повідомила прес-служба суду. Як зазначено в документі, Віктора Януковича
підозрюють у державній зраді, пособництві зміни державного кордону України та
ведення агресивної війни.
Корзинкина, Светлана Суд в Киеве арестовал дом и бриг Януковича = [Суд у Києві
заарештував будинок і бриг Януковича] / С. Корзинкина // Известия
(http://izvestia.ru/news/656070#ixzz4VFlMR1U1). – М., 2017. – 06.01.
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***
Депутат Верховної Ради України Надія Савченко обіцяла оприлюднити списки
полонених і зниклих в ході антитерористичної операції українських
військовослужбовців на Донбасі, чим викликала серйозне невдоволення Служби
безпеки України. Офіційна реакція не забарилася: радник голови СБУ Юрій Тандіт в
прямому ефірі заявив, що оприлюднення списків полонених зашкодить процесу їх
звільнення.
Дульман, Павел Большой секрет Киева = [Великий секрет Києва] / П. Дульман //
Российская газета (https://rg.ru/2017/01/08/specsluzhby-ukrainy-prizvali-nadezhdu-savchenkok-molchaniiu.html). – М., 2017. – 08.01.

***
Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров буде звертатися в
міжнародні суди після оголошення московським судом подій 2014 року в Україні
державним переворотом. Як заявив Азаров, рішення московського суду має велике
значення і дозволить звернутися в міжнародні інстанції. Азаров також вважає
можливим створення „уряду у вигнанні”, якщо складуться необхідні передумови.
Алешина, Марина Экс-премьер Украины Азаров допустил создание правительства
в изгнании = [Екс-прем’єр України Азаров допустив створення уряду у вигнанні] /
М. Алешина // Российская газета (https://rg.ru/2017/01/09/eks-premer-ukrainy-azarovdopustil-sozdanie-pravitelstva-v-izgnanii.html). – М., 2017. – 09.01.

***
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Головної військової
прокуратури України і дозволив затримати колишнього Президента країни Віктора
Януковича. Аналогічне рішення суд ухвалив стосовно колишнього міністра
внутрішніх справ України Віталія Захарченка, а також колишнього начальника
київської міліції Валерія Коряки. Всі троє підозрюються в причетності до
незаконного позбавлення волі архієпископа Переяслав-Хмельницького і
Вишневецького Олександра (Драбинко) – помічника колишнього предстоятеля
Української православної церкви (УПЦ) митрополита Київського і всієї України
Володимира (Сабодана).
Бергер, Герман Киевский суд постановил немедленно задержать Януковича =
[Київський суд ухвалив негайно затримати Януковича] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/kievskii-sud-razreshil-zaderzhaty-yanukovicha). – Рига, 2017. – 09.01.

***
Президент України Петро Порошенко звинуватив Росію в кібервійни проти
всього світу з метою отримати підтримку європейських політиків і знайти країну, яка
вкриє його від правосуддя, вважає заступник голови комітету Держдуми з
інформаційної політики, інформаційних технологій і зв’язку Андрій Свинцов.
„Абсолютно зрозуміло, що він за аналогією з Pussy Riot буде поливати брудом будьякі російські органи влади, аби сподобатися вже нечисленним західним політикам, які
можуть надати йому політичний притулок”, – сказав парламентарій. На його думку,
Порошенко усвідомлює, що завершить свій президентський термін достроково.
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Тарасов, Анатолий Порошенко – отражение Pussy Riot = [Порошенко –
відображення Pussy Riot] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/poroshenko-otrazhenie-pussyriot). – Рига, 2017. – 20.01.

***
У 2017 році на українську територію прибуде понад 7 тисяч іноземних
військових. Про це оголосив офіційний представник міністерства оборони України
Дмитро Гуцуляк.
Воробьев, Владислав Порошенко позвал на помощь 7 тысяч иностранных солдат
= [Порошенко покликав на допомогу 7 тисяч іноземних солдатів] / В. Воробьев //
Российская
газета
(https://rg.ru/2017/01/20/poroshenko-pozval-na-pomoshch-12-tysiachinostrannyh-soldat.html). – М., 2017. – 22.01.

***
Президент України Петро Порошенко дав відповідь іноземним та українським
політикам, що пропонують вирішувати проблему збереження Донбасу в складі
України мирним шляхом, в рамках Мінських угод. Присвячений цьому спіч
український Президент виголосив під час урочистостей, присвячених Дню
Соборності України. Порошенко відкинув ідею відмови України від Донбасу. На
думку автора, парадоксально звучить и пасаж Порошенка про „зібрання територій”
так як „більшу частину своїх територій Українська РСР отримала при Радянському
Союзі”.
Лихоманов, Петр Порошенко отверг идею отказа Украины от Донбасса =
[Порошенко відкинув ідею відмови України від Донбасу] / П. Лихоманов // Российская
газета (https://rg.ru/2017/01/22/poroshenko-otverg-ideiu-otkaza-ukrainy-ot-donbassa.html). –
М., 2017. – 22.01.

***
У Верховній Раді України підготовлений законопроект N5670 „Про мову”.
Його ініціатори з партії „Самопоміч” хочуть зробити обов’язковим використання у
всіх сферах життя, включаючи побутову, виключно української мови. При цьому
опитані „Комерсант” київські політики і політологи стверджують: документ порушує
конституційну норму про вільне використання мов, а також обмежує права
російськомовних.
Соколовская, Янина Украинские депутаты борются с инакоречием = [Українські
депутати
борються
з
інакоречієм]
/
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3199553). – М., 2017. – 23.01. – № 11

***
Українська льотчиця Надія Савченко в черговий раз зустрілася з лідерами
самопроголошених ДНР та ЛНР. У них льотчиця, за її власним визнанням, розгледіла
втомлених від війни людей. Савченко порадила українцям не робити запеклим своє
серце і менше реагувати на пропаганду влади країни, яких ворогами народу і обізвала.
Кириллов, Дмитрий Враг № 2 : Журналист Дмитрий Кириллов – о том, куда
могут завести Надежду Савченко еѐ громкие публичные высказывания. = [Ворог № 2] /
Д. Кириллов
//
LifeNews
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(https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/963510/vragh__2).
– М., 2017. – 24.01.

***
Міжнародні правозахисні організації Amnesty International та Human Rights
Watch заявили, що за підсумками їх заяв про таємні в’язниці Служби безпеки України
були звільнені 18 ув’язнених, в тому числі російські громадяни. Звільнені росіяни –
Володимир Безобразов і Владислав Кондалєв – розповіли правозахисникам історію
свого перебування в полоні і повернення на Батьківщину. За заявою правозахисних
організацій, в’язні перебували у в’язниці в будівлі СБУ в Харкові і були звільнені без
офіційного визнання відповідних порушень. Правозахисні організації підкреслюють,
що в СБУ заперечують практику таємних в’язниць і не визнають затримань тих
людей, про яких йдеться в доповіді. Amnesty International і Human Rights Watch
закликають військового прокурора України провести швидке і неупереджене
розслідування і притягнути винних до відповідальності.
Курилова, Анастасия Два россиянина рассказали о своем заточении на Украине =
[Два росіянина розповіли про своє заслання в Україні] / А. Курилова // КоммерсантЪ. – М.,
2017 (http://www.kommersant.ru/doc/3201611). – 25.01. – № 14

***
Військове відомство України провело таємну операцію, змінивши місце
народження билинного богатиря Іллі Муромця в російській „Вікіпедії”, і тим самим
зробивши його українцем. Про історичну перемогу стало відомо випадково: внесення
змін у мережеву енциклопедію відбилося в соціальних мережах, про що і поспішили
повідомити світу українські ЗМІ.
Лихоманов, Петр Бои былинного значения = [Бої билинного значення] /
П. Лихоманов // Российская газета (https://rg.ru/2017/01/12/minoborony-ukrainy-vzialo-vplen-iliu-muromca.html). – М., 2017. – 25.01.

***
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив на пленарному
засіданні Держдуми в рамках урядової години. Відповідаючи на запитання
парламентаріїв, глава російської дипломатії не раз звертався до проблеми України,
зокрема він сказав: „Як і раніше, турбує ситуація на сході України. Основна
перешкода на шляху подолання внутрішньоукраїнської кризи – вперте небажання
київської влади виконувати взяті на себе в Мінську два роки тому зобов’язання.
Більш того, Київ продовжує влаштовувати збройні провокації на лінії зіткнення, не
припиняє войовничу реваншистську риторику”.
Степанов, Георгий „Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то” = [„Ми
ніколи не дружимо з кимось проти когось”] / Г. Степанов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3201305). – М., 2017. – 25.01. – № 14

КРИМ
Глави самопроголошених Донецької і Луганської народних республік
Олександр Захарченко та Ігор Плотницкий прибули до Криму на заходи, присвячені
363-річчю Переяславської ради.
36

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 31 січня 2017 р.

Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым = [Захарченко та Плотницкий
прибули до Криму.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/01/16/rada/). – М., 2017. – 16.01.

***
Політолог Ростислав Іщенко розповів про те що він, як і Марін Ле Пен, визнає
Крим частиною РФ. Зокрема він сказав: „Приналежність Криму до України була
лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був
українським. Я шкодую про те, що референдум, організований для демонстрації
волевиявлення народу півострова, не сприйнятий в міжнародному співтоваристві і
ООН”.
Коцур, Виктория Марин Ле Пен: „Крым никогда не был украинским” = [Марін Ле
Пен:
„Крим
ніколи
не
був
українським”]
/
В. Коцур
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/657858#ixzz4W01DDRMg). – М., 2017. – 17.01.

***
Кандидат в президенти Франції від партії „Національний фронт” Марін Ле Пен
в інтерв’ю газеті „Известия” заявила про намір визнати Крим російською територією
в разі перемоги на виборах.
Левин, Виктор Франция может признать Крым российским = [Франція може
визнати Крим російським] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/franciya-mozhetpriznaty-krym-rossiiskim). – Рига, 2017. – 17.01.

***
Арбітражний суд в Гаазі дозволив Україні надати матеріали до слухань про
юрисдикцію позову київського ТОВ „Еверест істейт”, голови правління Приватбанку
Олександра Дубілета і ще 17 компаній до Російської Федерації, які пройшли 15
грудня в Нью-Йорку. При цьому в проханні України про можливість бути присутнім і
усно виступати на слуханні було відмовлено, про це повідомляється в прес-релізі
суду.
Корня, Анастасия Киев передал в международный арбитраж материалы по
„крымским искам” бизнесменов : Их содержание не разглашается = [Київ передав в
міжнародний арбітраж матеріали по „кримським позовам” бізнесменів. Їх зміст не
розголошується
]
/
А. Корня
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/18/673555-kiev-arbitrazh-biznesmenov). – М.,
2017. – 18.01.

***
Україна дала згоду прийняти громадян країни, які відбувають покарання в
установах ФСВП, розташованих в Криму. Про це повідомили в прес-службі
Міністерства юстиції Росії. Йдеться про громадян, які були засуджені до 18 березня
2014 року і утримувалися під вартою до анексії Криму Росією.
Баталина, Елена Киев согласен на перемещение из Крыма осужденных граждан
Украины = [Київ згоден на переміщення з Криму засуджених громадян України] /
Е. Баталина // Известия (http://izvestia.ru/news/659498#ixzz4WlidyKt6). – М., 2017. – 23.01.

***
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Благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій Халюта заявив, що
Сімферопольська і Кримська єпархія претендує на об’єкти колишнього СвятоВолодимирського чоловічого монастиря, які розташовані на території історикоархітектурного музею-заповідника „Херсонес Таврійський”. На його думку, саме
церква зуміє створити в цьому місці повноцінний музей. У керівництві ж заповідника
вважають, що передача 24 об’єктів, на які претендує єпархія, буде означати
припинення існування музею.
Никифоров, Вадим Крымская епархия претендует на севастопольский музей =
[Кримська єпархія претендує на севастопольський музей] / В. Никифоров //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3200182). – М., 2017. – 23.01. – № 11
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