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ДОНБАС
Українські військові попросили жителів Донбасу з розумінням поставитися до
економічної блокади регіону. Відео зі зверненням військовослужбовців 58-ї бригади
Збройних сил України опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Микола
Ворошнов, повідомляє Lenta.ru. Також військові звернулися до Президента України
Петра Порошенка з вимогою припинити торгівлю з самопроголошеними Донецькою і
Луганською народними республіками. Торговельну блокаду ДНР і ЛНР в кінці січня
почали учасники АТО і ряд громадських діячів.
Левин, Виктор Украинцы призвали жителей ДНР с пониманием отнестись к
экономической блокаде = [Українці закликали жителів ДНР з розумінням поставитися
до економічної блокади] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/ukraincy-prizvali-zhiteleidnr-s-ponimaniem-otnestisy-k-ekonomicheskoi-blokade). – Рига, 2017. – 09.02.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Віце-президент США Майкл Пенс заявив в інтерв’ю ABC News, що питання
про зняття санкцій з Росії буде розглядатися в найближчі місяці. Відповідаючи на
запитання телеведучого про те, чи буде доля санкцій залежати від стану справ в
Україні, Пенс відповів: „Ми подивимося на те, як буде змінюватися поведінка Росії.
Ймовірно, значення матиме також перспектива співпраці з питань, що цікавлять
обидві сторони”.
Санкции вводятся для того, чтобы их снять : Антироссийские ограничения
могут быть упразднены ради общих интересов = [Санкції вводяться для того, щоб їх
зняти] // Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2017-02-07/2_6922_red.html ). – М.,
2017. – 07.02.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Група розвідників Збройних сил України пропала в Луганській області,
виконуючи бойове завдання. Про це повідомляє телеканал „112” з посиланням на
прес-офіцера тактичного угруповання „Маріуполь” Дмитра Завтонова. „Група
військових виконувала завдання по спостереженню на передньому краю наших
позицій. В даний час відомо, що військовослужбовці не вийшли на зв’язок ”, – заявив
Завтонов, не уточнивши чисельність групи. За його словами, в даний час з
військовослужбовцями намагаються зв’язатися, розпочаті їх пошуки.
Бергер, Герман Украина заявила о пропаже группы разведчиков в Луганской области
= [Україна заявила про зникнення групи розвідників в Луганській області] / Г. Бергер //
Вести
(http://vesti.lv/news/ukraina-zayavila-o-propazhe-gruppy-razvedchikov-v-luganskoioblasti). – Рига, 2017. – 11.02.
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Місцевий житель, з яким вдалося зв’язатися радіостанції, розповів, що люди
самі їдуть з Авдіївки. „Залпи чутні. Стріляє українська влада. Паніка є. Але багато хто
залишається. Вони сидять і чекають, тому що їхати нікуди”, – сказав він.
Житель Авдеевки рассказал о панике и стрельбе в городе = [Мешканець Авдіївки
розповів про паніку і стрілянину в місті] // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201702-01/100_obzor010217_2.html). – М., 2017. – 01.02.

***
Запеклі бої в Авдіївці можуть привести до нової фази війни в Донбасі.
Президент Петро Порошенко скликав засідання військового кабінету при Раді
національної безпеки і оборони. У той же час у Відні мала відбутися екстрена зустріч
Постійної ради ОБСЄ. У свою чергу, депутати Верховної Ради закликали керівництво
парламенту оголосити позачергове засідання. У повітрі висіло питання оголошення
воєнного стану в районах, які раніше іменувалися зоною АТО.
Ивженко, Татьяна Украина готовится к военному положению = [Україна
готується до військового стану] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-02-01/1_6917_ukraina.html). – М., 2017. – 01.02.

***
Україна, яка отримала на місяць головування в Раді безпеки ООН, скликала
відкрите засідання по ситуації в Донбасі. Відбулося закрите обговорення, пов’язане з
тяжким становищем в Авдіївці. Українська делегація знову спробувала переконати
членів Радбезу ООН в тому, що мова йде про „російську збройну агресію”.
Ивженко, Татьяна Украина ждет, что скажет Трамп = [Україна чекає, що
скаже Трамп] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-0202/1_6918_ukraina.html). – М., 2017. – 02.02.

***
У статті йдеться про наслідки ескалації збройного конфлікту на Сході України
в районі Авдіївки. Голова моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг назвав
протистояння навколо Авдіївки найпотужнішим з часів Дебальцевого на початку 2015
року.
Borys, Christian ’Everything is destroyed’: A deadly surge of violence strikes eastern
Ukraine = [„Все зруйновано”: смертоносна хвиля насильства накрила Східну Україну] /
Ch. Borys // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/an-on-theground-look-at-the-deadly-surge-of-violence-in-eastern-ukraine/2017/02/03/29d1c37c-ea1a11e6-903d-9b11ed7d8d2a_story.html?utm_term=.e7890ef5dc12). – Washington, 2017. – 03.02.

***
Внаслідок активізації бойових дій на Сході України в районі Авдіївки за
минулий тиждень загинуло 33 людини, в тому числі і цивільні, а кілька десятків
отримали поранення. Міжнародні спостерігачі наполягають на припиненні активних
бойових дій і закликають протиборчі сторони відвести важке озброєння для
уникнення ураження житлових районів Авдіївки.
New Fighting in Eastern Ukraine Leaves 33 Dead = [Внаслідок нових бойових дій на
Сході України загинуло 33 людини] / Epoch newsroom // The Epoch Times
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(http://www.theepochtimes.com/n3/2218882-new-fighting-in-eastern-ukraine-leaves-33-dead/). –
New York, 2017. – 03.02.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
У Фінляндії створили спеціальну робочу групу, яка повинна визначити, як
реагувати силовим структурам на появу в країні військовослужбовців без
розпізнавальних знаків – так званих зелених чоловічків. Ініціатором поправок до
закону про охорону території став глава фінського військового відомства Юссі
Нійністѐ. На його думку, в місцевому законодавстві існує „діра”, яка дозволяє
спецназу іншої держави безкарно „просочитися” до Суомі. Детальніше свою позицію
пан Нійністѐ виклав на порталі телеканалу Yle, де, зокрема, повідомив, що під
терміном „зелені чоловічки” він розуміє групу осіб, яка діє від імені іншої держави,
але не носить чітких знаків збройних сил цієї самої „країни- агресора „. А щоб взагалі
не залишилося жодних сумнівів, про кого йдеться, уточнив, що перш за все має на
увазі російський спецназ, який зіграв не останню роль у приєднанні Криму до
Російської Федерації.
Одноколенко, Олег „Зеленые человечки” наконец-то добрались до Финляндии :
Русская угроза остается в Европе товаром повседневного спроса = [„Зелені чоловічки”
нарешті добралися до Фінляндії] / О. Одноколенко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/armies/2017-02-01/2_6918_finn.html). – М., 2017. – 01.02.

***
У телефонній розмові з Петром Порошенко Дональд Трамп сказав, що США
будуть працювати з усіма зацікавленими сторонами над відновленням миру вздовж
російсько-українського кордону.
Trump says US will work to restore peace in Ukraine = [Трамп каже, що США будуть
працювати над відновленням миру в Україні] / Reuters // The Himalayan
(http://thehimalayantimes.com/world/donald-trump-says-us-will-work-to-restore-peace-inukraine/). – Kathmandu, 2017. – 05.02.

***
На засіданні ради ЄС у Брюсселі Борис Джонсон заявив, що уряд
Великобританії буде наполягати на збереженні санкцій ЄС проти Росії. Також він
зауважив, що Великобританія може дистанціюватися у цьому питанні від позиції
новообраного американського Президента.
Boffey, Daniel No case for relaxation of Russia sanctions, Boris Johnson to tell EU :
Foreign secretary will say UK position has not softened, suggesting Britain wishes to distance
itself from Donald Trump = [Борис Джонсон заявив, що немає жодних умов для
послаблення санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Великобританії заявив, що
позиція його країни не пом’якшиться, пропонуючи дистанціюватися від Дональда
Трампа.] / D. Boffey // The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2017/feb/06/no-casefor-relaxation-of-russia-sanctions-boris-johnson-to-tell-eu). – London, 2017. – 06.02.

***
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Американський кінорежисер Олівер Стоун, який зняв документальну стрічку
про події в Україні, які призвели до втечі Президента Януковича, закликав
Президента США Дональда Трампа розсекретити „українські матеріали”.
Макарычев, Максим Оливер Стоун: За конфликтом на Украине стоит ЦРУ =
[Олівер Стоун: За конфліктом в Україні стоїть ЦРУ] / М. Макарычев // Российская
газета (https://rg.ru/2017/02/06/oliver-stoun-za-konfliktom-na-ukraine-stoit-cru.html). – М.,
2017. – 06.02.

***
У розпал бойових дій на Донбасі Київ звернувся до Азербайджану за
допомогою в поставках деяких видів озброєнь. Як повідомив посол України в Баку
Олександр Міщенко, незабаром в азербайджанську столицю прибуде представницька
делегація,
яка
обговорить
питання
поглибленого
військово-технічного
співробітництва двох країн.
Одноколенко, Олег КАРТ-БЛАНШ. Украина рассчитывает на военную помощь из
Баку : Киев выставил Азербайджану счет за Нагорный Карабах = [КАРТ
БЛАНШ. Україна розраховує на військову допомогу з Баку] / О. Одноколенко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/armies/2017-02-07/3_6922_kartblansh.html). – М.,
2017. – 07.02.

***
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відправиться з дводенним
робочим візитом до Брюсселя. Після прильоту заплановані переговори з президентом
Європейської ради Дональдом Туском. У той же час делегація МЗС України на чолі з
міністром Павлом Клімкіним планує візит до Вашингтона. Всі поїздки, на думку
експертів, підпорядковані одній меті: в рамках підготовки до переговорів Президентів
України і США переконати Захід у тому, що Росія є стороною конфлікту в Донбасі.
Дональд Трамп відзначив, що в цьому питанні ясності немає і що новій
американській адміністрації належить з’ясувати, хто з ким і за що воює на Сході
України.
Ивженко, Татьяна В Донбассе могут ввести военное положение : Решение об
этом будет принято после встречи президентов Украины и США = [У Донбасі можуть
ввести воєнний стан] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-0208/7_6923_ukraina.html). – М., 2017. – 08.02.

***
З моменту укладення Мінських домовленостей вже пройшло два роки, проте до
цих пір жоден їх пункт не був реалізований. Замість того щоб „втрутитися в
конфлікт”, європейські дипломати вважають за краще „дотримуватися нейтралітету”,
проте тим самим лише „сприяють Кремлю”, пише в своєму матеріалі журналіст Der
Tagesspiegel Клаудія фон Зальцен. За словами німецького журналіста, європейські
дипломати розуміють, що „мінські домовленості провалилися, але вже більше року не
хочуть це відкрито визнати”. Закликаючи обидві сторони закінчити конфлікт,
дипломати намагаються „підкреслити нейтральність ЄС”. Однак, запевняє автор
матеріалу, тим самим європейські дипломати „сприяють одній зі сторін”, адже „без
російської інтервенції цієї війни б не було”.
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Тарасов, Анатолий Журналист: хватит сюсюкаться с русскими = [Журналіст:
вистачить сюсюкаться з російськими] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/zhurnalisthvatit-syusyukatysya-s-russkimi). – Рига, 2017. – 13.02.

***
В одному з міст Донбасу в бідності живе дівчинка Ліза, у якої не було ляльок.
Втім, одну ляльку їй все ж подарували сусіди – після того як у іграшки відлетіла
голова і вона стала непотрібною. Ліза з вдячністю забрала ляльку і стала дбайливо її
бинтувати – така нині логіка у „дітей війни”, пише Baltnews.lv. Історію Лізи і її
ляльки повідала на презентації фотовиставки „Діти війни” в Ризі фінська журналістка
Оксана Челишева.
Бергер, Герман В Риге открылась выставка: „Донбасс. Дети войны” = [У Ризі
відкрилася виставка: „Донбас. Діти війни”] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/v-rigeotkrylasy-vystavka-donbass-deti-voiny). – Рига, 2017. – 13.02.

ТОЧКА ЗОРУ
Відновлені бої на Східній Україні супроводжуються новою, хоча і слабкою
надією на врегулювання, яке виражається у вигляді наміру адміністрації Трампа
домогтися всеосяжної угоди з Росією, яка б вирішила український конфлікт раз і
назавжди, можливо, навіть відновивши територіальну цілісність країни. Проблема в
тому, що врегулювання на тих умовах, які проголосила Україна, буде не в її
інтересах, і, ймовірно, Росія розраховує саме на це. Якби Росія не окупувала Донбас
після революції Євромайдану в 2014 році, Київ не зміг би прийняти структурні
реформи і побудувати все більш стабільну і демократичну державу за підтримки
патріотично налаштованих громадян. Оскільки російська окупація Донбасу – а також
антиукраїнськи налаштований Крим – змусила Москву звалити на себе економічну
ношу двох депресивних регіонів, немає нічого дивного в тому, що Україна зовсім не
поспішала реалізувати Мінські угоди і повернути Донбас під своє крило. Москва ж
продовжує підтримувати економічним і військовим шляхом поточний конфлікт, який
втратив свою принадність і перетворився на тягар.
Motyl, Alexander J. Kiev Should Give Up on the Donbass = [Київ повинен відмовитися
від Донбасу] / A. J. Motyl // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2017/02/02/ukraine-willlose-its-war-by-winning-it/). – Washington, 2017. – 02.02.

***
У статті автор наводить докази того, що після обрання Дональда Трампа на
пост Президента Сполучених Штатів перестали бути найбільш важливим
дипломатичним союзником України у конфлікті із Росією. Набільш явним
підтвердженням такої позиції стала ескалація бойових дій у районі Авдіївки
наприкінці січня, що спостерігалася одразу після телефонної розмови Президентів
США та Росії. При цьому офіційні представники США висловили стриману реакцію
на цілеспрямовані обстріли Авдіївки, внаслідок яких було знищено цивільну
інфраструктуру міста, і тисячі мирних мешканців залишилися без світла, тепла і води.
Eristavi, Maxim The United States abandons Ukraine = [США залишають Україну] /
M. Eristavi // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/news/global8
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opinions/wp/2017/02/03/the-united-states-abandons-ukraine/?utm_term=.59647836f3d9). –
Washington, 2017. – 03.02.

***
Автор статті – Карл Більдт, шведський дипломат наводить свої аргументи
проти послаблення санкцій щодо Росії з приводу її анексії Криму та підтримки
бойовиків на Сході України. Дана стаття є по суті його відповіддю на заяви зі сторони
Білого Дому щодо можливого зняття санкцій з Росії у разі її співпраці зі Сполученими
Штатами в питаннях боротьби з Ісламською державою. Проте Більдт застерігає про
негативні наслідки у разі прийняття такого рішення і називає таку політику
нерозумною та мистецтвом „капітуляції”.
Bildt, Carl A European’s appeal: Don’t surrender to Russia on Ukraine sanctions =
[Європейська апеляція: Не піддавайтеся Росії з приводу українських санкцій] / C. Bildt //
The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/02/07/aeuropeans-appeal-dont-surrender-to-russia-on-ukraine-sanctions/?utm_term=.44174030945d). –
Washington, 2017. – 07.02.

***
У статті автор розповідає про діяльність членів ультраправої організації в
Україні „Правий сектор”, що була створена під час Революції Гідності у 2013 – 2014
рр. З початком війни саме добровольчі батальйони, серед яких були і представники
„Правого сектору”, допомагали стримувати проросійських сепаратистів на Сході
України, оскільки армія виявилася неготовою до викликів справжньої війни. Згодом
усі добровольчі батальйони були підпорядковані офіційним структурам, і лише
„Правий сектор” відмовився увійти у лави Збройних Сил. На думку автора, уряд
України „грається з вогнем”, дозволяючи представникам даної організації брати
участь у бойових діях на Сході, адже по закінченню війни вони можуть обернути
свою зброю проти центральної влади у Києві.
Losh, Jack Ukraine turns a blind eye to ultrarightist militia = [Україна закриває очі на
ультраправу
міліцію]
/
J. Losh
//
The
Washington
Post
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-turns-a-blind-eye-to-ultrarightistmilitia/2017/02/12/dbf9ea3c-ecab-11e6-b4ffac2cf509efe5_story.html?utm_term=.a729369475f6). – Washington, 2017. – 13.02.

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
За даними німецького видання Funke Mediengruppe Президент України
виступає за проведення всенародного референдуму стосовно питання вступу України
до Північноатлантичного Альянсу. Видання наводить дані, згідно яких наразі 54
відсотки українців висловлюють свою згоду на членство України в НАТО.
Ukraine’s Poroshenko plans referendum on NATO membership: German media =
[Німецькі ЗМІ: Президент України Порошенко планує провести референдум щодо
вступу
країни
в
НАТО]
/
Reuters
//
The
Himalayan
(http://thehimalayantimes.com/world/ukraines-petro-poroshenko-plans-referendum-natomembership-german-media/). – Kathmandu, 2017. – 02.02.
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ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Депутата Верховної Ради України Надію Савченко не хотіли пускати на
військовий завод „Форт” у Вінниці, звинувативши у шпигунстві на користь Росії.
Один з учасників пікету проти Савченко зажадав у неї пояснень, з якою метою вона
приїхала на військовий завод, і звинуватив її в спробі „довідатися державні таємниці”.
Савченко не стала вступати в розмову, вона запропонувала звернутися до неї в
письмовій формі як до депутата.
Миленин, Андрей Савченко обвинили в шпионаже в пользу РФ и не пустили на
военный завод = [Савченко звинуватили в шпигунстві на користь РФ і не пустили на
військовий
завод]
/
А. Миленин
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/663155#ixzz4Y4m3hh9L). – М., 2017. – 08.02.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
У ході січневого опитування аналітичний „Левада-центр” надав інформацію
про те, що пом’якшується ставлення росіян до України. Частка позитивно
налаштованих з січня 2016 року збільшилася за рік з 28 до 33%. Негатив
скорочується, але переважає. „Дуже погано” і „в основному погано” до України
ставляться 54% (рік тому було 59%). „Левада-центр” нагадав, що в січні 2014 року
позитивно Україну сприймали 66% росіян, негативно – 28%. Подальші зміни в
сприйнятті Заходу і України будуть відбуватися в залежності від того, як
розвиватимуться російсько-американські відносини при новому Президенті США.
Але швидких змін в „Левада-центрі” не прогнозують.
Хамраев, Виктор Америка стала ближче = [Америка стала ближе] / В. Хамраев //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3207557). – М., 2017. – 02.02. – № 19

***
Італійський політолог Марко Карло передрік розпад України в геополітичному
прогнозі на 2017 рік. В опублікованому в міжнародному виданні Notizie Geopolitiche
дослідженні він пише, що зміни кордонів стануть прямим наслідком політики
ізоляціонізму Дональда Трампа, яка передасть „країну переможного Майдану” в руки
слабшої Європи та сильнішої Москви. По суті, поділ України на європейську та
російську зони впливу відбудеться в рамках природного прагнення Росії захистити
свої західні кордони в зв’язку з розширенням НАТО на Схід.
Тарасов, Анатолий В 2017 году Украину могут отдать Путину = [У 2017 році
Україну можуть віддати Путіну] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/v-2017-goduukrainu-mogut-otdaty-putinu). – Рига, 2017. – 13.02.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Сенат США проголосував за призначення Рекса Тіллерсона на вищу
дипломатичну посаду в країні. На слуханнях, що пройшли за тиждень до голосування,
майбутній глава Держдепартаменту оприлюднив свою позицію з найважливіших
міжнародних питань. Членів верхньої палати Конгресу найбільше цікавило, як Рекс
Тіллерсон має намір вибудовувати взаємини з Росією, тому майбутній держсекретар
10

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 15 лютого 2017 р.

відразу позначив свою позицію: „Росія вторглася в Україну, захопила Крим і
підтримує сили, які здійснюють військові злочини. Наших союзників по НАТО, які
стривожені цим, цілком можна зрозуміти”. Крім того, він заявив про готовність
підтримати ідею поставки летальної зброї в Україну, хоча Президент Трамп
висловлювався проти цього.
Быковский, Алексей Рекс Тиллерсон стал госсекретарем США = [Рекс Тіллерсон
став
держсекретарем
США]
/
А. Быковский
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3207543). – М., 2017. – 01.02. – № 18

***
На початку поточного року Китай і Україна відсвяткували 25-ту річницю
взаємного дипломатичного визнання. Для українського експертного співтовариства
ця дата стала прекрасним приводом проаналізувати нинішній стан двосторонніх
відносин, визначивши їх сильні і слабкі сторони, а також окреслити основні напрямки
розвитку китайсько-українських зв’язків на найближчу перспективу. 17 січня в
швейцарському Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму відбулася дуже
важлива подія для відносин між Пекіном і Києвом: голова КНР Сі Цзіньпін провів
переговори з Президентом України Петром Порошенко.
В каком состоянии находятся китайско-украинские отношения на нынешнем
этапе? = [В якому стані знаходяться китайсько-українські відносини на нинішньому
етапі?]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0203/c951819173127.html). – Пекин, 2017. – 03.02.

***
Нова адміністрація США визнає Росію стороною конфлікту в Донбасі – це
головний висновок, який зробили в Києві за підсумками засідання Радбезу ООН і
телефонної розмови Президентів США і України. Тепер надії покладаються на
особисту зустріч Дональда Трампа і Петра Порошенка.
Ивженко, Татьяна Порошенко готовится к встрече с Трампом : Украина
попытается убедить США в том, что в Донбасс нужно направить миротворцев ООН =
[Порошенко готується до зустрічі з Трампом] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-02-06/7_6921_ukraina.html). – М., 2017. – 06.02.

***
Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що санкції з РФ поки не можуть бути
зняті так, як ситуація на південному сході України залишається все ще напруженою.
„Ситуація на сході України є приводом для нашого занепокоєння, а виконання
Мінських угод залишається незадовільним”, – про це вона сказала на пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Беатою Шидлов в Варшаві. За словами
Меркель, питання скасування економічних санкцій Заходу щодо Росії сьогодні є
передчасним.
Миленин, Андрей Берлин и Варшава высказались за сохранение санкций против
России = [Берлін і Варшава висловилися за збереження санкцій проти Росії] / А. Миленин
// Известия (http://izvestia.ru/news/663109). – М., 2017. – 08.02.

***
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У грудні за кілька тижнів до інавгурації Трампа, Майкл Флінн говорив з
послом Росії Сергієм Кисляком по телефону. Він і віце-президент Майк Пенс
заперечують, що говорили з Кисляком про санкції, оскільки це могло б бути
порушенням федеральний закон, який забороняє приватним особам втручатися у
дипломатичні суперечки. Однак, дев’ять нинішніх і колишніх чиновників повідомили
Washington Post, що Флінн насправді обговорював санкції, накладені на Росію через її
дії в Україні і за кібератаку під час виборів у США. Стівен Міллер, старший радник з
питань політики Трампа на запитання преси пояснити таку позицію офіційних осіб
держави відповів, що це питання для Президента, а не до нього.
Yuhas, Alan Senior White House official refuses to say if Trump supports Michael Flynn
: Stephen Miller says ’it’s not for me to tell’ whether Trump supports national security adviser,
who reportedly spoke with Russia about sanctions relief = [Старший чиновник Білого Дому
відмовляється говорити, якщо Трамп підтримає Майкла Флінна. Стівен Міллер каже,
що не може сказати, чи підтримує Трамп радника з національної безпеки, який за
деякими повідомленнями розмовляв з Росією про зняття санкцій.] / A. Yuhas // The
Guardian (https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/12/michael-flynn-national-securitydonald-trump-russia). – London, 2017. – 13.02.

***
До Латвії з офіційним візитом прибуде Петро Порошенко. Його запросив
президент країни Раймонд Вейоніс.
Бергер, Герман Порошенко использует Латвию. Зачем? = [Порошенко
використовує Латвію. Навіщо?] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/poroshenkoispolyzuet-latviyu-chto-zadumal-prezident-ukrainy). – Рига, 2017. – 13.02.

***
Україні і Молдові намагаються нав’язати формати реінтеграції, які дозволять
ззовні вирішувати долю обох країн. Про це заявив Президент України Петро
Порошенко під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Молдови Павлом
Філіпом, передає ІА REGNUM.
Бергер, Герман Порошенко пообещал Молдавии „вернуть Приднестровье” =
[Порошенко пообіцяв Молдавії „повернути Придністров’я”] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-pomozhet-moldavii-vernuty-pridnestrovye). – Рига, 2017. –
13.02.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Україна може отримати безвізовий режим з Європейським Союзом в кінці
весни. За даними видання, в кінці весни український безвізовий режим буде
схвалений, а запрацює, імовірно, з 1 липня. Відзначається, що політичних перешкод в
цьому питанні не буде, так як рішення вже прийнято, його тільки належить юридично
оформити.
Сержан, Эдвард СМИ: безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает
летом = [ЗМІ: безвізовий режим між Україною і ЄС запрацює влітку] / Э. Сержан //
Известия (http://izvestia.ru/news/662067#ixzz4Xc3vmB6q). – М., 2017. – 03.02.
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НАТО
На питання газети „Berliner Morgenpost”, чи є реальною метою для України
членство в НАТО, Порошенко підкреслив, що вкрай важливими для нього будуть
бажання українців.
Kazimierczuk, Agnieszka Poroszenko: przeprowadzę referendum w sprawie przystąpienia
Ukrainy do NATO : Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył w opublikowanym w
czwartek wywiadzie, że przeprowadzi referendum w sprawie przystąpienia swego kraju do
NATO. Przypomniał, że w ostatnich latach poparcie jego rodaków dla Sojuszu znacząco
wzrosło. = [Порошенко за референдум про вступ України до НАТО. Президент України
Петро Порошенко заявив в інтерв’ю про референдум щодо питання приєднання його
країни до НАТО. Він нагадав, що в останні роки підтримка співвітчизників вступу до
Альянсу
значно
зросла.]
/
A. Kazimierczuk
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Polityka/170209815-Poroszenko-przeprowadze-referendum-w-sprawieprzystapienia-Ukrainy-do-NATO.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 02.02.

***
Навчання НАТО Sea Shield 2017 ( „Щит моря – 2017”), що проходять в східній
частині Чорного моря, в яких також бере участь Україна, почалися з інциденту.
Україна звинуватила Росію в обстрілі літака Ан-26, який здійснював тренувальний
політ. Представники Чорноморського флоту стверджують, що український літак
„зробив два провокаційних заходи на гранично низькій висоті на російські бурові
вишки „Таврида” і „Крим-1”, а співробітник підрозділу охорони бурової платформи
всього лише подав чотири світлових сигнали з сигнального пістолета”. Російські
військово-дипломатичні джерела припускають, що політ військово-транспортного
літака ВМС України над російськими буровими вишками в Чорному морі був
пов’язаний із задумом морських маневрів альянсу.
Мухин, Владимир Черное море становится „озером НАТО” : Инцидент с Ан-26 на
российских газовых месторождениях, видимо, связан с планами нынешних военных
маневров альянса и Киева = [Чорне море стає „озером НАТО”] / В. Мухин // Независимая
газета (http://www.ng.ru/politics/2017-02-03/1_6920_nato.html). – М., 2017. – 03.02.

***
Опитування, проведене американським інститутом громадської думки Gallup,
спростовує слова Президента України Петра Порошенка про підтримку українцями
НАТО. За даними опитування Gallup, 35% респондентів в Україні вважають НАТО
загрозою, 29% бачать в альянсі захист, ще 26% не вважають НАТО ні загрозою, ні
захистом. Відзначається, що в 2014 році після входження Криму до складу Росії
„вперше” 36% опитаних в Україні визнали НАТО захистом і 20% загрозою. Автори
опитування вважають, що така зміна настроїв зумовлена „втомою від триваючого
конфлікту”, а також слабкою економікою і зростаючим рівнем злочинності.
Тарасов, Анатолий Наглая ложь Порошенко о НАТО = [Нахабна брехня
Порошенко про НАТО] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/naglaya-lozhy-poroshenkoo-nato). – Рига, 2017. – 13.02.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
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Слідчий комітет Росії заочно пред’явив звинувачення підозрюваним у нападах
на посольство Росії в українській столиці в 2014 і 2016 рр., повідомляється на сайті
відомства. Співробітники СКР, ФСБ і МВС Росії отримали достатні дані, які
підтверджують причетність конкретних громадян України до нападу. У відомстві
уточнюють, що заочно пред’явлено звинувачення за напад на установи, які
користуються міжнародним захистом, з метою провокації війни і ускладнення
міжнародних відносин активісту об’єднання „Свобода” Володимира Назаренко,
Володимиру Романцову і колишньому депутату Верховної Ради України Миколі
Рудьковському, який дотримується праворадикальних поглядів. Крім того, Назаренко
звинувачується в нарузі над державним прапором Росії.
СКР заочно предъявил обвинения в нападениях на посольство России в Киеве в
2014 и 2016 годах = [СКР заочно пред’явив звинувачення у нападах на посольство Росії в
Києві в 2014 і 2016 роках] // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/06/67
6304-skr). – М., 2017. – 06.02.

***
У рамках нової гуманітарної кампанії „Брати назавжди” був підготовлений ряд
благодійних заходів. Головними одержувачами допомоги стануть ветерани Великої
Вітчизняної війни, малозабезпечені та багатодітні сім’ї, а також політв’язні та їхні
родичі в Україні. У рамках цієї гуманітарної кампанії українські земляцтва Росії,
серед яких Одеське, Харківське, Дніпропетровське та Західноукраїнське, мають
намір, насамперед, сфокусуватися на підтримці соціально незахищених верств
населення. За словами самих активістів, вони візьмуть на себе частину функцій, які
„повинна виконувати сама Україна як держава, однак чомусь відмовляється це
робити”.
Зуевский,
Владислав
Украинские
землячества
России
помогут
соотечественникам = [Українські земляцтва Росії вирішили допомогти своїм
співвітчизникам в Україні] / В. Зуевский // Известия (http://izvestia.ru/news/663138). – М.,
2017. – 08.02.

***
ЛУКОЙЛ найближчим часом може позбутися свого останнього активу в
Україні – простоює з 2012 року „завод нафтохімічного Карпатнафтохім”. Український
регулятор вже схвалив операцію щодо його покупки. Запустити підприємство нові
власники збираються ще до літа, але поки не ясно, як вони будуть вирішувати
податкові питання і проблеми з поставками сировини.
Мордюшенко, Ольга ЛУКОЙЛ оставил „Карпатнефтехим” Украине = [ЛУКОЙЛ
Залишив
„Карпатнафтохім”
Україні] /
О. Мордюшенко
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3214337). – М., 2017. – 10.02. – № 25

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У районі міста Коломия Івано-Франківської області інвестори починають
будівництво нового машинобудівного заводу. Про це 10 лютого заявив Президент
України Петро Порошенко під час візиту до Коломиї, передає ІА REGNUM. За
словами Президента, тепер Німеччина не вироблятиме жодного нового автомобіля, в
якому не було б комплектуючих, вироблених в Україні.
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Бергер, Герман Порошенко рассказал, почему Германии не выжить без Украины =
[Порошенко розповів, чому Німеччині не вижити без України] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-rasskazal-pochemu-germanii-ne-vyzhity-bez-ukrainy). – Рига,
2017. – 10.02.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Українські прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками
митниці не пропустили в країну громадянина Молдови, у якого були з собою
георгіївські стрічки. Відзначається, що в салоні автомобіля чоловіка були „заборонені
предмети пропагандистського характеру”, а саме пакет з 25 георгіївськими стрічками.
За словами молдаванина, стрічки йому подарували в Росії під час проведення акції, а
він забув їх викласти. В результаті чоловікові на три роки заборонили в’їзд на
територію України.
Тарасов, Анатолий На Украину не пускают из-за георгиевских лент = [В Україну
не пускають через георгіївські стрічки] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/naukrainu-ne-puskayut-iz-za-georgievskih-lent). – Рига, 2017. – 13.02.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Нацбанк України чітко позначив свою позицію щодо російських банків – їх
дочірні структури не можуть розраховувати на поблажки в санкціях, тобто на
можливість вливання нового капіталу. Таким чином, п’яти структурам Сбербанку,
ВТБ і Зовнішекономбанку неминуче доведеться міняти власників або скорочувати
присутність в Україні. Втім, експерти впевнені, що НБУ все-таки не буде форсувати
події зайвими вимогами до російських гравців, побоюючись навантаження на фонд
гарантування вкладів.
Полякова, Юлия Киев покончил с российским вливанием = [Київ покінчив з російським
впливом] / Ю. Полякова // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3212884). – М.,
2017. – 08.02. – № 23

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Український „Нафтогаз” має намір засекретити ціну імпортного газу, випливає
з повідомлення прес-служби компанії. „Розкриття комерційно вразливої інформації
може призвести до погіршення пропозицій європейських постачальників і ставить
„Нафтогаз” в невигідне становище порівняно з приватними компаніями”, –
відзначили в прес-службі. У матеріалах компанії говориться, що публікація умов
контрактів може звузити коло постачальників „Нафтогазу”, а також привести до
зростання цін імпортного газу.
Бергер, Герман Украина засекретит стоимость газа от всех = [Україна
засекретити
вартість
газу
від
усіх]
/
Г. Бергер
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukraina-zasekretit-stoimosty-gaza). – Рига, 2017. – 01.02.

***
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НАК „Нафтогаз України” з 1 лютого підвищує ціну на газ для промислових
споживачів на умовах передоплати на 22%. Таке рішення компанія прийняла у зв’язку
із зростанням ціни на газ в Європі. Тепер промисловцям доведеться платити за газ на
1600 гривень (майже $ 60) більше – 9 200 гривень ($ 340) за 1 тис. куб. м. Для інших
покупців ціна виросте на 21,1%, або на 1760 гривень – до 10140 гривень (більше $
375) за 1 тис. куб. м. „Таке підвищення обумовлене зростанням цін природного газу
на європейському ринку”, – пояснили в „Нафтогазі”.
Тарасов, Анатолий Приговор для Украины: повышают цены на газ и
электричество = [Вирок для України: підвищують ціни на газ і електрику] / А. Тарасов //
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/prigovor-dlya-ukrainy-povyshayut-ceny-na-gaz-ielektrichestvo). – Рига, 2017. – 01.02.

ІНФОРМАЦІЯ
За повідомленням порталу Defence Blog, в перспективі Україна має намір
переозброїти свою армію важкими бойовими машинами піхоти „Берсерк”, які
вирішили створити харківські конструктори на базі танка „Оплот”.
Тарасов, Анатолий Новое чудо-оружие Украины – „Берсерк” = [Нова чудо-зброя
України – „Берсерк”] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/novoe-chudo-oruzhie-ukrainyberserk). – Рига, 2017. – 07.02.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Київська міська рада вирішила „дерусифікувати” столичний Національний
музей російського мистецтва. Ця ідея обговорюється в політичних колах столиці
більш ніж півтора року. Музею не раз пропонували змінити назву добровільно, але
трудовий колектив вважає, що цього робити не можна. Але зараз влада має намір
провести перейменування незалежно від думки самих музейників. Є в цьому
конфлікті і третя сторона – рід українських промисловців Терещенко, якому колись
належала будівля музею. Як київські чиновники хочуть розв’язати конфлікт навколо
музею, розбиралася „Країна”.
Левин, Виктор Музей русского искусства в Киеве хотят лишить „русскости” =
[Музей російського мистецтва в Києві хочуть позбавити „російськості”] / В. Левин //
Вести (http://vesti.lv/news/muzei-russkogo-iskusstva-v-kieve-hotyat-lishity-russkosti). – Рига,
2017. – 11.02.

СПОРТ
Український форвард Роман Зозуля, який перейшов на правах оренди з „Бетіса”
в „Райо Вальєкано”, був змушений покинути свою нову команду всього через добу
після прибуття. Причиною стало те, що фанати „Райо Вальєкано” запідозрили Зозулю
в зв’язках з українськими ультраправими і влаштували з цього приводу акцію
протесту.
Кабанов, Арнольд Украинского футболиста выгнали по подозрению в поддержке
нацизма = [Українського футболіста вигнали за підозрою в підтримці нацизму] /
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А. Кабанов // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3207463). – М., 2017. – 01.02. –
№ 18

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Дії українських військових на Донбасі, поза сумнівом, розглядатимуться судом,
заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвиенко на зустрічі з журналістами. „Я
не сумніваюся, що ті картинки, які зняті і російськими і зарубіжними журналістами
будуть представлені як докази злочинів збройних сил України і тієї влади, які давали
такі накази. І те, що буде суд над ними, я не знаю, чи міжнародний трибунал,
кримінальний міжнародний суд або просто народний суд, у мене сумнівів немає.
Прийде цей час, коли буде дана оцінка таким злочинним діям”, – заявила вона.
Изотов, Сергей Матвиенко: Киев осмысленно идет на провокации в Донбассе =
[Матвієнко: Київ осмислено йде на провокації на Донбасі ] / С. Изотов // Российская
газета (http://izvestia.ru/news/661622 ). – М., 2017. – 01.02.

***
Президент Росії Володимир Путін відвідав з робочим візитом Угорщину, де
зустрівся з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Однією з тем переговорів стала
ситуація в Україні. Відповідаючи на питання „Известий” про причини різкого
загострення на Донбасі, Володимир Путін сказав, що Київ свідомо спровокував новий
виток конфлікту. За його словами, таким чином українська влада намагається
вирішити цілий ряд проблем. Він зазначив, що Київ також намагається втягнути в
ситуацію нове керівництво США і натиснути на свою внутрішню опозицію,
переключивши увагу громадськості на військову тематику.
Созаев-Гурьев, Егор Россия и Венгрия наращивают сотрудничество вопреки
санкциям = [Росія і Угорщина нарощують співробітництво всупереч санкціям] /
Е. Созаев-Гурьев // Известия (http://izvestia.ru/news/662038#ixzz4XbsWfZSl). – М., 2017. –
03.02.

***
Україна не отримала підтримки країн-членів Ради Безпеки Організації
Об’єднаних Націй на засіданні з приводу ситуації в районі міста Авдіївка,
розташованому недалеко від Донецька. Про це в інтерв’ю RT заявив постійний
представник Росії при ООН Віталій Чуркін. „Їх підтримали тільки Великобританія і
США. Решта заявили, що мінські домовленості повинні бути виконані”, – уточнив
Чуркін. Він також припустив, що загострення ситуації в Авдіївці може бути
провокацією, яка покликана перешкодити розвитку відносин США і Росії.
Бергер, Герман Украина осталась без поддержки Совбеза ООН по ситуации в
Донбассе = [Україна залишилася без підтримки Радбезу ООН по ситуації в Донбасі] /
Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-ostalasy-bez-podderzhki-sovbeza-oon-posituacii-v-donbasse). – Рига, 2017. – 07.02.

***
Пєсков заявив, що навряд чи внутрішньоукраїнський конфлікт може бути
предметом якоїсь угоди і, звичайно, ця інформація жодним чином не відповідає
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дійсності, коментуючи інформацію про те, що Кремль готує „велику угоду” з новою
американською адміністрацією, і що США підуть на поступки по Україні.
Латухина, Кира Москва опровергла возможность сделки с США по Украине =
[Москва спростувала можливість угоди з США по Україні] / К. Латухина // Российская
газета
(https://rg.ru/2017/02/09/moskva-oprovergla-vozmozhnost-sdelki-s-ssha-poukraine.html). – М., 2017. – 09.02.

***
Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що
в Кремлі сподіваються на те, що США використають свій вплив і переконають Київ
відмовитися від агресивної тактики у вирішенні кризи в Україні.
Мамина, Анастасия Песков: Москва надеется, что Вашингтон повлияет на Киев
= [Пєсков: Москва сподівається, що Вашингтон вплине на Київ] / А. Мамина // Известия
(http://izvestia.ru/news/663551#ixzz4YBqgj02A). – М., 2017. – 09.02.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
У берлінському кінотеатрі Babylon відбулася прем’єра фільму Frontstadt
Donetsk ( „Прифронтовий Донецьк. Республіка нон грата”) Марка Барталмая і Нелі
Ойстрах. Двогодинний документальний фільм – докладна розповідь про те, як живе
Донецьк і невизнана республіка. З усієї цієї картини складається висновок: всі ці
люди не потрібні ні Україні, ні Росії.
Мальцев, Игорь Капли правды в океане лжи : Журналист Игорь Мальцев – о том, как
в Германии травят немецких кинематографистов, снявших документальный фильм о
Донецке. =
[Краплі
правди
в
океані
брехні]
/
И. Мальцев
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/969806/kapli_pravdy
_v_okieanie_lzhi). – М., 2017. – 07.02.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Якщо зіставити дані, які поширюють Київ і Донецьк, можна зробити ряд
цікавих висновків. Перший з них відноситься до взаємної готовності сторін
загострити ситуацію на ділянці фронту, що проходить дугою від Ясинуватої через
промзону Авдіївки, Піски, з розворотом на південь, на Лозове, далі по приміській зоні
Петровського району Донецька. Завчасна підготовка з боку українських військ
полягала в зосередженні сил і засобів в безпосередній близькості від передової.
Ополчення ДНР обмежилося підвозом боєприпасів і підготовкою вогневих позицій
для артилерійських систем, це дозволило їм в найменші терміни висунути свою
ствольную і реактивну артилерію на призначені для неї рубежі і майже без підготовки
відкрити вогонь по заздалегідь розвіданими цілям.
Шарковский, Александр КАРТ-БЛАНШ. И все же Донбасс не по зубам Киеву =
[КАРТ БЛАНШ. І все ж Донбас не по зубах Києву] / А. Шарковский // Независимая газета
(http://www.ng.ru/columnist/2017-02-01/100_donbass010217.html). – М., 2017. – 01.02.

***
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Співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні повідомили
про те, що на території, контрольованій українськими силовиками на Донбасі, були
зафіксовані танки і системи залпового вогню. Крім того, повідомляється, що в
результаті аерофотозйомок під Ясинуватою були виявлені ще два танка і шість
буксируваних артилерійських знарядь.
Мельников, Руслан ОБСЕ зафиксировала украинские танки в Авдеевке = [ОБСЄ
зафіксувала українські танки в Авдіївці] / Р. Мельников // Российская газета
(https://rg.ru/2017/02/03/obse-zafiksirovala-ukrainskie-tanki-v-avdeevke.html). – М., 2017. –
03.02.

***
Українські силовики перекидають сили на Донбас, що говорить про підготовку
ними наступу по всій лінії фронту, заявив журналістам заступник командувача
оперативного командування самопроголошенрої ДНР Едуард Басурін. Як повідомив
прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, в Москві стурбовані агресивними
діями Києва в Донбасі, що підривають Мінські домовленості.
Тарасов, Анатолий Украина готовит удар по всему фронту Донбасса = [Україна
готує удар по всьому фронту Донбасу] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukrainagotovit-udar-po-vsemu-frontu-donbassa). – Рига, 2017. – 06.02.

***
Глава самопроголошеної Донецької Народної Республіки Олександр
Захарченко заявив, що ДНР знаходиться в стані війни з Києвом, проте чинне
українське керівництво, на його думку, не піде на введення воєнного стану. „Якщо
вони скасують АТО і введуть військовий стан, то позбудуться кредитів, які їм дають.
Думаю, вони не підуть на це”, – наводить його слова „ Інтерфакс”.
Корзинкина, Светлана Захарченко: „мы находимся в состоянии войны с
Украиной” = [Захарченко: „ми знаходимося в стані війни з Україною”] / С. Корзинкина //
Известия (http://izvestia.ru/news/663008#ixzz4Y5FG1x00). – М., 2017. – 07.02.

***
Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр
Захарченко заявив, що Україна перетворилася у терористичну державу. Так на пресконференції в Донецьку він прокоментував загибель командира батальйону „Сомалі”
Михайла Толстих (позивний Гіві).
Захарченко пообещал украинским военным гибель от рук мертвых ополченцев =
[Захарченко пообіцяв українським військовим загибель від рук мертвих ополченців.] //
Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/02/08/zaharchenko/). – М., 2017. – 08.02.

***
У Донецьку і Луганську в один день повернули до життя слово
„націоналізація”. Ультиматум простий: якщо до 31 березня великі промислові
підприємства, що працюють під українською юрисдикцією, не почнуть платити всі
обов’язкові податки і збори до бюджетів самопроголошених республік, на ці
підприємства зайде „тимчасова державна адміністрація”.
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Бергер, Герман Донбасс массово отнимает имущество у олигархов = [Донбас
масово забирає майно у олігархів] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/donbass-massovootnimaet-imushtestvo-u-oligarhov). – Рига, 2017. – 11.02.

***
Українські силовики в зоні збройного конфлікту в Донбасі воюють під впливом
найсильніших психотропних препаратів. „У нього стріляєш – він падає, встає, знову
йде. Поки в голову не потрапиш або в серце. Може і без голови намагатися піднятися
і йти„, – сказав представник самопроголошеної ДНР Едуард Басурін.
ДНР рассказали о воюющих после выстрелов в голову украинских зомби = [ДНР
розповіли про воюючих після пострілів в голову українських зомбі.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/02/14/basurin/). – М., 2017. – 14.02.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Депутат Верховної Ради Надія Савченко і Президент України Петро
Порошенко не могли уникнути конфлікту. Про це заявив член Ради Федерації
Олексій Пушков. За словами Пушкова, Савченко „піднімали на щит”, коли вона
виступала проти Росії, але тепер українська влада не хоче чути від неї правду про
себе.
Пушков: Конфликт Порошенко и Савченко был неизбежен = [Пушков: Конфлікт
Порошенко
і
Савченко
був
неминучий]
//
Российская
газета
(https://rg.ru/2017/02/02/poroshenko-zaiavil-o-namerenii-provesti-referendum-po-vstupleniiu-vnato.html). – М., 2017. – 02.02.

***
Глава МЗС Росії Сергій Лавров написав відповідь на депутатський запит з
приводу рішення Дорогомилівського районного суду від 27 грудня 2016 року, який
визнав події в Україні в лютому 2014 року держпереворотом; міністр наголосив на
прагненні Москви бачити в Києві надійного партнера, а також небажання України
слідувати зустрічним курсом.
Кучер, Егор Лавров прокомментировал признание событий на Украине
госпереворотом = [Лавров прокоментував визнання подій в Україні держперевороту] /
Е. Кучер // Известия (http://izvestia.ru/news/662078#ixzz4XbsFDOqI ). – М., 2017. – 03.02.

***
Влада України використовує розпочату операцію в Авдіївці як привід для
відмови від виконання Мінських угод і робить ставку на військове вирішення
конфлікту в Донбасі, заявив на засіданні РБ ООН постпред Росії Віталій Чуркін. За
його словами, всім зрозуміла суть того, що відбувається. Київ спровокував бойові
зіткнення, щоб використовувати їх як привід для повної відмови від виконання
Мінських угод, які скріплені резолюцією Радбезу ООН 2202.
Кучер, Егор Чуркин: атакуя Донбасс, Киев пытается отказаться от Минских
соглашений = [Чуркін: атакуючи Донбас, Київ намагається відмовитися від Мінських
угод] / Е. Кучер // Известия (http://izvestia.ru/news/662084#ixzz4Xbs79ghK). – М., 2017. –
03.02.
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***
Україна не увійде до Європи в тому випадку, якщо продовжить підтримувати
культ особистості Степана Бандери – лідера українських націоналістів часів Другої
світової війни, заявив глава правлячої партії Польщі „Право і справедливість”
Ярослав Качинський.
Горностаева, Юлия Качиньский: Украина не войдет в Европу, пока будет
восхвалять Бандеру = [Качинський: Україна не увійде до Європи, поки буде вихваляти
Бандеру] / Ю. Горностаева // Известия (http://izvestia.ru/news/662844#ixzz4Y5J4DczF). –
М., 2017. – 07.02.

***
Одним з перших рішень уряду Володимира Гройсмана, який приступив до
роботи навесні 2016 року, стало підвищення тарифів на газ майже в два рази. Після
цього подорожчали гаряча і холодна вода, електроенергія. Партія „Батьківщина” ще в
2016-му зробила цю тему боротьби проти підвищення тарифів найбільш
обговорюваною. Її лідер Юлія Тимошенко заявила: „Підвищення тарифів на гарячу
воду, газ, тепло, навіть на залізничні перевезення пов’язано з тим, що на цьому
заробляють великі клани. І вони не зупиняться в процесі підвищення тарифів, тому
що влада намагається використати решту часу як останню можливість для того, щоб...
заробити собі на „політичну пенсію”. Лідер „Батьківщини” вважає, що під
прикриттям війни в Донбасі гроші з України виводяться в офшори. На початку року
вона відкрито зажадала провести дострокові вибори до Верховної Ради. З такою ж
вимогою виступив і „Опозиційний блок”.
Ивженко, Татьяна Недоверие граждан Украины к власти бьет рекорды :
Экономические проблемы обычно имеют тенденцию перерастать в политические
протесты = [Недовіра громадян України до влади б’є рекорди] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-02-07/6_6922_ukraina.html). – М., 2017. –
07.02.

***
Один з лідерів угорської партії „Йоббік”, заступник голови комітету з
міжнародних справ парламенту країни Мартон Генгеші заявив про підтримку
ініціативи представників угорської громади Закарпаття розробити законопроект, що
захищає угорську мову в Україні. На думку депутата, внесений днями до Верховної
Ради новий варіант закону „Про державну мову” становить небезпеку для прав
національних меншин країни і є дискримінаційним.
Онтиков, Андрей В Будапеште озаботились судьбой венгерского языка на
Украине = [У Будапешті перейнялися долею угорської мови в Україні] / А. Онтиков //
Известия (http://izvestia.ru/news/663062#ixzz4Y4zf3AEC). – М., 2017. – 07.02.

***
Громадяни України, згідно з даними Держстату країни, на 1 січня заборгували
за комунальні послуги близько 23 млрд гривень (850 млн. дол.). „Цей борг є
рекордом”, – наводить ТАСС слова економічного експерта Олександра Охріменка,
який заявив, що ще рік тому цей показник був на 10 млрд гривень менше.
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Сержан, Эдвард Долги граждан Украины по ЖКХ составили $850 млн = [Борги
громадян України по ЖКГ склали 850 млн дол.] / Э. Сержан // Известия
(http://izvestia.ru/news/662902#ixzz4Y5HjEInU). – М., 2017. – 07.02.

КРИМ
Пов’язані з Кримом санкції США залишаться в силі, поки півострів не
повернеться під контроль України, заявила постійний представник США при ООН
Ніккі Хейлі.
Тарасов, Анатолий Постпред США: сдадите Крым – снимем санкции =
[Постпред США: здасте Крим – знімемо санкції] / А. Тарасов // Вести .
(http://www.telegraf.lv/news/postpred-ssha-sdadite-krym-snimem-sankcii) – Рига, 2017. – 03.02.

***
Радник Порошенко хоче створити мусульманські військові частини на кордоні
з Кримом. Про це уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який займав в 1991-2013 роках пост голови
Меджлісу кримсько-татарського народу, заявив в інтерв’ю українському виданню
„Апостроф”.
Мальцев, Владислав Советник Порошенко хочет создать мусульманские военные
части на границе с Крымом = [Радник Порошенко хоче створити мусульманські
військові
частини
на
кордоні
з
Кримом]
/
В. Мальцев
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F/969833/sovi
etnik_poroshienko_khochiet_sozdat_musulmanskiie_voiennyie_chasti_na_ghranitsie_s_krymom
). – М., 2017. – 06.02.

***
25 січня в селищі Чонгар Херсонської області на кордоні з Кримом була
добудована 150-метрова телерадіокоммунікаціонная вишка, за допомогою якої
українські телеканали і радіостанції будуть віщати на території півострова.
Зазначалося, що будівництво велося два місяці. Ще близько дев’яти місяців пішло на
прорахунок і координацію радіочастот, виділення та оформлення земельної ділянки,
проведення конкурсу на будівництво.
Бергер, Герман Киев хочет влиять: Начато вещание двух украинских
радиостанций на Крым = [Київ хоче впливати: Розпочато мовлення двох українських
радіостанцій на Крим] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/kiev-hochet-vliyaty-nachatoveshtanie-dvuh-ukrainskih-radiostancii-na-krym). – Рига, 2017. – 09.02.

***
Україна в 2017 році проведе в Херсонській області бойові стрільби за участю
підрозділів, озброєних зенітно-ракетними комплексами „Бук-М1”, повідомили в
Міноборони України. Коли саме відбудуться стрільби, в відомстві не уточнили.
Всього у 2017 році планується провести „майже 25” тактичних навчань, в яких будуть
задіяні „Буки”.
Бергер, Герман Украина проведет боевые стрельбы из „Буков” у Крыма = [Україна
проведе бойові стрільби з „Буків” біля Криму] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/ukraina-provedet-boevye-strelyby-iz-bukov-u-kryma). – Рига, 2017. – 10.02.
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