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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Автор намагається проаналізувати стан енергетичної системи України,
причини її залежності від поставок вугілля з окупованих територій Донбасу та
реальність втрат економіки від блокади. „В палких промовах активістів багато
логічних нестиковок і протиріч, але ось в чому не доводиться сумніватися, так це в
несподіваній для всіх результативності акції. 20 днів блокади створили резонанс,
достатній для збудження інтересу Генпрокуратури України до прозорості і
обґрунтованості цін на енергоносії”, – робить висновок автор.
Корж, Валентин „Если будет надо – поднимем всю Украину” : Участники
блокады Донбасса заявляют, что таким образом они препятствуют „финансированию
войны против себя”, и говорят, что число их сторонников растет. = [„Якщо буде треба
– піднімемо всю Україну”. Учасники блокади Донбасу заявляють, що таким чином вони
перешкоджають „фінансуванню війни проти себе”, і кажуть, що число їх прихильників
росте.] / В. Корж // РОСБАЛТ . (http://www.rosbalt.ru/world/2017/02/16/1592577.html) –
С.Пб., 2017. – 16.02.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Команда Президента США Дональда Трампа продовжує стикатися з низкою
звинувачень в контактах з російською владою. Преса оприлюднила дані розвідки,
згідно з якими люди з його передвиборного штабу були в тісних стосунках із
спецслужбами Росії. Тиск критиків вже змусив Білий дім прояснити свою позицію
щодо Кримського півострова. Західні експерти вважають: з цього моменту Трамп,
принаймні в публічних заявах, буде коригувати висловлювання про Росію.
Субботин, Игорь Трамп отступает под напором критиков = [Трамп відступає під
натиском критиків] / И. Субботин // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2017-0216/7_6930_usa.html). – М., 2017. – 16.02.

***
Американські журналісти заявили, що повідомлення Києва про повний
контроль над численними добровольчими загонами не відповідають дійсності. Як
вважає оглядач The Washington Post Джек Лош, офіційний Київ не раз запевняв
світову громадськість в тому, що бійці „Правого сектора” виведені із зони конфлікту
на Донбасі. Хоча один з бійців „Правого сектора” пояснив виданню, що „офіційно нас
тут немає. Політики говорять, що нас вивели. Але на сході все по-іншому. У нас
хороші відносини з солдатами. У нас спільний ворог”. Оглядач WP зазначає, що
„добровольці” в майбутньому можуть стати серйозною загрозою для Києва. На думку
автора статті, український уряд „грає з вогнем”, закриваючи очі на факт їх
присутності у зоні конфлікту.
Тарасов, Анатолий Нацисты Украины: смерть русским и новая революция =
[Нацисти України: смерть росіянам і нова революція] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/nacisty-ukrainy-smerty-russkim-i-novaya-revolyuciya). –
Рига,
2017. –
16.02.

***
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На сході України в якості тортур використовується сексуальне насильство і
жорстоке поводження. Про це йдеться в доповіді моніторингової місії ООН з прав
людини в Україні. Документ охоплює період з 14 березня 2014 року по 31 січня 2017
року. Він стосується всієї території України, а також Криму. Але східним регіонам
країни приділяється особлива увага. Згідно з документом, обидві сторони конфлікту
здійснювали щодо населення акти сексуального насильства. Моніторингова місія
приводить 29 конкретних рекомендацій уряду України, озброєним групам,
Російськійї Федерації, а також міжнародній спільноті. Ці рекомендації визначають
кроки, необхідні для запобігання сексуального насильства і реабілітації його жертв.
Пушкарев, Тимур ООН: на Украине в качестве пыток используется сексуальное
насилие = [ООН: в Україні в якості тортур використовується сексуальне насильство] /
Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/oon-na-ukraine-v-kachestve-pytok-ispolyzuetsyaseksualynoe-nasilie). – Рига, 2017. – 17.02.

***
Український посол у Лондоні повідомив, що особистий адвокат Трампа та його
колишній діловий партнер зустрічалися з депутатом українського парламенту для
обговорення секретного мирного плану, який передбачав оренду Росією Криму в
обмін на мир у східній частині України.
Wintour, Patrick Ukraine ambassador attacks Trump allies’ secret peace plan : Under
deal reportedly discussed by allies of US president and Ukrainian politician Russian sanctions
would be lifted = [Український посол критикує секретний мирний план Трампа та
союзників. Український політик та Трамп обговорювали зняття санкцій з Росії.] /
P. Wintour // The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2017/feb/20/ukraineambassador-attacks-trump-aides-secret-peace-plan). – London, 2017. – 20.02.

***
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що на даний момент
нове перемир’я в Україні здебільшого дотримується, проте в той же час воно дуже
„крихке”. В інтерв’ю CNN він також зазначив, що стурбований визнанням Росією
документів, випущених владою самопроголошених ДНР і ЛНР, а також закликав
Москву використовувати всі засоби, щоб вплинути на ополченців і примусити їх до
дотримання перемир’я.
Бергер, Герман Столтенберг призвал Москву надавить на „украинских
сепаратистов” = [Столтенберг закликав Москву натиснути на „українських
сепаратистів”] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/stoltenberg-prizval-moskvu-povliyatyna-ukrainskih-separatistov). – Рига, 2017. – 22.02.

***
Мешканцям самопроголошених Луганської і Донецької народних республік
необхідні паспорти, але це не повинно заважати виконанню Мінських угод. Про це
заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Медведев,
Григорий
Признание
Россией
паспортов
ЛНР
и
ДНР
прокомментировали в ООН = [Визнання Росією паспортів ЛНР і ДНР прокоментували в
ООН] / Г. Медведев // Известия (http://izvestia.ru/news/667551#ixzz4Zyf2A9cp). – М., 2017. –
28.02.
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ВЕРХОВНА РАДА
Депутат Верховної Ради України Надія Савченко вирішила відмовитися від
депутатської недоторканності. Вона написала в соцмережах, що таким чином виконує
дану виборцям обіцянку і закликає наслідувати її приклад всіх українських
парламентаріїв, Президента країни і суддів.
Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности =
відмовилася
від
депутатської
недоторканності.]
//
(https://lenta.ru/news/2017/02/21/savchenko/). – М., 2017. – 21.02.

[Савченко
Lenta.ru

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
В інтерв’ю колишній Президент України Віктор Янукович розповів про
причини, які не дозволили йому у 2013 році підписати асоціацію с ЄС, а також про
криваві події 2014 року, в яких він звинувачує голову РНБО та тодішнього керівника
своєї адміністрації, а також біглого мільярдера Фірташа.
Neef, Christian Yanukovych Resurfaces ’Ukraine Has Become a Wild Country’ : Three
years after the Maidan insurgency, Viktor Yanukovych has re-emerged to express his views on
the Ukraine conflict in a letter addressed to Trump, Putin, Merkel and others. DER SPIEGEL
correspondent Christian Neef met with the former president. = [Янукович: „Україна стала
дикою країною”. Через три роки після Майдану Віктор Янукович знову з’явився, щоб
висловити своє бачення конфлікту в Україні, яке було висловлено ним у листі до Трампа,
Путіна, Меркель та інших. Кореспондент DER SPIEGEL Крістіан Ніф зустрівся з
колишнім
Президентом.]
/
Ch. Neef
//
Spiegel
(http://www.spiegel.de/international/world/viktor-yanukovych-interview-ukraine-has-become-awild-country-a-1135829.html). – Hamburg, 2017. – 22.02.

***
Депутат Верховної Ради України, командир полку Нацгвардії „Азов” Андрій
Білецький закликав до знищення існуючої в країні влади. З таким зверненням
Білецький виступив в парламенті від імені учасників маршу на честь річниці
Майдану, проведеного в центрі Києва.
Левин, Виктор Националисты в Киеве пообещали уничтожить украинскую
власть = [Націоналісти в Києві пообіцяли знищити українську владу] / В. Левин // Вести
(http://vesti.lv/news/nacionalisty-v-kieve-poobeshtali-unichtozhity-ukrainskuyu-vlasty). – Рига,
2017. – 22.02.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
З 25 січня ветерани АТО і учасники Організації українських націоналістів
блокують рух по залізниці в Луганській і Донецькій областях. Як підкреслюють самі
активісти, їх мета – „припинення поставок вантажів у ЛНР і ДНР і в зворотному
напрямку, а також фінансування зазначених територій з боку української держави”.
Свою акцію активісти припускають поширити на траси, по яких в Україну завозять
продукцію з Росії.
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Тарасов, Анатолий Украина может лишиться железнодорожного сообщения с
РФ = [Україна може втратити залізничне сполучення з РФ] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/ukraina-mozhet-lishitysya-zheleznodorozhnogo-soobshteniya-s-rf). – Рига,
2017. – 20.02.

***
Близько 7 тисяч осіб пройшли маршем по вулицях Києва, вимагаючи розрив
дипломатичних відносин з Росією, блокування торгівлі з сепаратистами у Донбасі і
дострокових парламентських виборів.
Michalak, Ada Ukraina: Ulicami Kijowa przeszedł marsz nacjonalistów = [Україна:
вулицями Києва пройшов марш націоналістів] / A. Michalak // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Polityka/170229666-Ukraina-Ulicami-Kijowa-przeszedl-marsznacjonalistow.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 22.02.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
„Світовий порядок розбалансований”, – пишуть Збігнєв Бжезинський і Пол
Вассерман. Але, на їх погляд, Президент Трамп поки не сформулював суттєвих заяв з
цього приводу, і світ змушений задовольнятися висловлюваннями його команди –
часом безвідповідальними, нескоординованими або неосвіченими. Бжезинський і
Вассерман рекомендують Трампу виступити з промовою, в якій він викладе свою
концепцію і запевнить, що Америка очолить зусилля з вибудовування більш
стабільного миру. США повинні чітко роз’яснити Росії, що будь-яка військова
вилазка в Європу, в тому числі застосування тактики „зелених чоловічків”, яка
спостерігалася на початку конфлікту на Східній Україні, спричинить за собою
каральну блокаду доступу Росії на Захід по морю – блокаду, яка торкнеться майже
двох третин всього обсягу російської морської торгівлі. Дуже важливо, щоб Америка і
світ почули з вуст Трампа його концепцію. Гостро необхідна „доктрина Трампа” –
хоч якась доктрина.
Brzezinski, Zbigniew Why the World Needs a Trump Doctrine = [Чому світові потрібна
„доктрина Трампа”] / Z. Brzezinski, P. Wasserman // The New York Times
(https://www.nytimes.com/2017/02/20/opinion/why-the-world-needs-a-trumpdoctrine.html?_r=0&mtrref=www.inopressa.ru&gwh=FE0711BBE6D7D8EEB3C62419D3B92F
05&gwt=pay&assetType=opinion). – New York, 2017. – 20.02.

***
53-тя міжнародна конференція з безпеки в Мюнхені відповіла на питання, яке
було у всіх на вустах: яке майбутнє російсько-американських відносин? Сьогодні
розсіялися ілюзії, що виникли після несподіваного результату виборів 45-го
Президента США. Вони складалися в майже миттєвій побудові стратегічної
американо-російської біполярності – на тій підставі, що Дональд Трамп висловив
захоплення Володимиром Путіним і Путін відповів йому тим самим. Згідно з
побажаннями американського Президента, Вашингтон буде вивчати шляхи
поліпшення відносин з Москвою. Однак це буде здійснюватися на основі традиційної
реальної політики двома людьми, яких Трамп призначив з цією метою: це
держсекретар Тіллерсон і міністр оборони Меттіс. Америка ніколи не погодиться з
російським втручанням на українські території, на Донбасі. Ситуація дуже далека від
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„великої угоди”, про яку розмріялись окремі політики і в Москві, і у Вашингтоні
відразу після обрання Трампа. Ідея полягала в тому, що Москва в обмін на зняття
західних санкцій, пов’язаних з її втручанням в Україну, відмовиться від свого альянсу
з Тегераном і Пекіном. Але ніколи Захід не погодиться з порушенням територіальної
недоторканності України на Донбасі. Якщо після якогось політичного рішення Києва
російські солдати звідти підуть, Захід міг би „забути” тільки про анексію Криму,
населення якого в переважній більшості ментально відчуває себе росіянами.
Girard, Renaud Les difficultés d’une détente américano-russe = [Труднощі американоросійської
розрядки]
/
R. Girard
//
Le
Figaro
(http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/02/20/31002-20170220ARTFIG00271-renaud-girardles-difficultes-d-une-detente-americano-russe.php?redirect_premium). – Paris, 2017. – 20.02.

***
У березні в Києві відбудеться зустріч глав урядів держав ГУАМ – Грузії,
України, Азербайджану і Молдови. Блок цей офіційно був наділений статусом
економічного інтегратора на пострадянському просторі, але неофіційно був
заснований для ослаблення або припинення впливу Росії в СНД, а, кажучи прямо, для
„дружби” проти Москви, заявляє авторка публікації.
Джорбенадзе, Ирина ГУАМ: очередной чемодан без ручки : Блок, учрежденный 20
лет назад для „дружбы” против РФ, не оправдал надежд. Возрождение ему явно не
грозит – из-за „фактора Москвы” и „занятости” ЕС и США. = [ГУАМ: черговий
чемодан без ручки. Блок, заснований 20 років тому для „дружби” проти РФ, не виправдав
надій. Відродження йому явно не загрожує – через „фактора Москви” і „зайнятості” ЄС
і
США.]
/
И. Джорбенадзе
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/02/20/1593236.html). – С.Пб., 2017. – 20.02.

***
Мюнхенська конференція в цілому наочно продемонструвала, що прихід до
влади в США Трампа поки не віщує істотних змін у відносинах з Росією. І в Європі, і
в самих США як і раніше залишаються впливовими сили, які вважають за необхідне
тиск на Росію за допомогою санкцій. На даний момент основна частина всіх
американських санкцій щодо Росії – та, яка стосується України – регулюється
чотирма виконавчими актами Обами.
Тарасов, Анатолий Итоги Мюнхенской конференции: Россия – главный злодей =
[Підсумки Мюнхенській конференції: Росія – головний лиходій] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/itogi-myunhenskoi-konferencii-rossiya-glavnyi-zlodei). –
Рига,
2017. –
20.02.

***
Через звинувачення у корупції та у зв’язках з колишнім старшим радником
Трампа суд Австрії прийняв рішення про екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа до
США. Дмитро Фірташ був звинувачений прокуратурою США у підкупі індійських
чиновників задля підписання вигідної для його кампанії угоди. У 2015 році запит від
США про його екстрадицію було відхилено судом Австрії, спираючись на нібито
політичну мотивацію звинувачення.
Roth, Andrew Austrian court approves extradition of Ukrainian oligarch tied to Trump
campaign adviser = [Австрійський суд ухвалив рішення про екстрадицію українського
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олігарха, причиною чого був його зв’язок з керівником кампанії Трампа. ] / An. Roth // The
Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/austria-approves-extraditionof-ukrainian-oligarch-tied-to-trump-campaign-aides/2017/02/21/13c71542-f83d-11e6-aa1e5f735ee31334_story.html?utm_term=.6235f8f3e9b9). – Washington, 2017. – 21.02.

***
Україна заблокувала прийняття заяви голови Ради Безпеки ООН, присвяченій
померлому напередодні постпреду Росії при ООН Віталію Чуркіну. Про це в своєму
Facebook написала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
Захарова сообщила об заблокированном Украиной в СБ ООН заявлении по Чуркину
= [Захарова повідомила про заблокованому України в РБ ООН заяві по Чуркіну.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/02/21/zakharova/). – М., 2017. – 21.02.

***
В Америці більше говорять про Росію, ніж потребують її, пише оглядач
„Росбалту”. Автор опитав експертів про те, що, на їхню думку, могла б запропонувати
американцям як компроміс Росія і чого, в свою чергу вона хотіла б від США.
Можливості нинішньої американської адміністрації щодо укладення угоди з Москвою
досить обмежені, вважає більшість опитаних. Предметом угоди не можуть бути
санкції та Крим, одностайно вважають росіяни. Що Москва може запропонувати
американцям? Найпростіше – Донецьк і Луганськ. „Але тут будуть проти російські
генерали, а також ті люди, у яких там дуже серйозні інтереси. Взяти і все це
залишити? Для чималої частини російської силової еліти все це неприйнятно і
розглядатиметься як поразка”, – резюмував один з експертів.
Желенин, Александр Равнодушие вместо объятий : Хотя Дональд Трамп все еще
подает Москве сигналы, что готов договариваться, двум странам уже почти нечего
предложить друг другу, отмечают эксперты. = [Байдужість замість обіймів. Хоча
Дональд Трамп все ще подає Москві сигнали, що готовий домовлятися, двом країнам
вже майже нічого запропонувати одна одній, відзначають експерти.] / А. Желенин //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/02/22/1594203.html). – С.Пб., 2017. – 22.02.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Друга палата парламенту Нідерландів підтримала урядовий законопроект щодо
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. За ратифікацію Угоди
проголосували 89 із 150 депутатів, 55 були проти.
Rachidi, Imane El Parlamento holandés respalda el acuerdo de asociación entre la UE y
Ucrania = [Парламент Нідерландів підтримав угоду про асоціацію між Україною та ЄС]
/ I. Rachidi // El Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/23/58af36d846163f03088
b4657.html). – Madrid, 2017. – 23.02.

НАТО
Крім неготовності армії перешкодою для вступу України до НАТО може стати
її бажання повернути Кримський півострів. Питання вступу України до НАТО можна
ставити лише після реформування збройних сил країни і приведення їх до стандартів
альянсу, заявив глава представництва альянсу в Україні Олександр Вінніков.
9

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 28 лютого 2017 р.

Левин, Виктор Украина перед выбором: Крым или НАТО = [Україна перед
вибором: Крим або НАТО] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-pered-vyboromkrym-ili-nato). – Рига, 2017. – 16.02.

***
Білий дім з приходом в нього Президента Дональда Трампа тільки починає
окреслювати контури своєї військової політики. І вже зрозуміло, що цю політику
США намагаються проводити жорстко, з позицій переваги. Під питанням знаходиться
виконання конвенції Монтре, яка визначає ліміти іноземної присутності в Чорному
морі. НАТО посилює наземний і морський компоненти присутності в Чорному морі з
метою проведення навчань і збору інформації про ситуацію в регіоні. В альянсі не
приховують, що робиться це з метою протидії Росії. Генсек НАТО нагадав, що деякі
країни альянсу „є чорноморськими державами, зокрема, Румунія, Болгарія,
Туреччина”. НАТО, за його словами, також „буде працювати з державамипартнерами, включаючи Україну і Грузію”.
Мухин, Владимир Глава Пентагона разозлил Сергея Шойгу = [Глава Пентагону
розлютив Сергія Шойгу] / В. Мухин // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/201702-17/1_6932_pentagon.html). – М., 2017. – 17.01.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Ілля Кенігштейн випадково подивився передачу з Володимиром Соловйовим –
відомим російським телеведучим і путінським пропагандистом, і прийшов до
висновку, що росіяни заздрять українцям, які змогли позбутися від тирана. Ілля
висловив переконання, що росіяни повинні зайнятися своїми проблемами,
об’єднатися, як це зробили українці, але замість цього вони „ділять” Україну.
„Шансів на справжнє примирення у цього покоління більше немає. І шансів на
прощення теж немає. Рано чи пізно українці зі своїми проблемами розберуться: і з
економікою, і з культурою, і з урядом дурнів, і з корупціонерами. Рано чи пізно
закінчиться війна. Що залишиться після цього?” – задав Кенігштейн риторичне
питання росіянам.
Пушкарев, Тимур Названа причина агрессии РФ: русские завидуют украинцам =
[Названа причина агресії РФ: російські заздрять українцям] / Т. Пушкарев // Вести
(http://vesti.lv/news/nazvana-prichina-agressii-rf-russkie-zaviduyut-ukraincam). – Рига, 2017. –
16.02.

***
Український Президент Петро Порошенко звинуватив керівництво Росії в
„ненависті до України”. Таку заяву він зробив в ході виступу на Мюнхенській
конференції з безпеки. На думку Порошенка, Президент Росії Володимир Путін
„глибоко і щиро ненавидить Україну” „Він заперечує ідентичність українського
народу, я знаю це”, – додав український лідер. „Він не бачить для України ніякого
місця на політичній карті Європи. Вина України в тому, що вона захотіла жити
незалежно, і Росія хоче покарати нас за це ”, – вважає Порошенко.
Левин, Виктор Порошенко: Путин не видит места для Украины на
политической карте = [Порошенко: Путін не бачить місця для України на політичній
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карті] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/poroshenko-putin-ne-vidit-mesta-dlya-ukrainyna-politicheskoi-karte). – Рига, 2017. – 18.02.

***
Президент України Петро Порошенко визначив військові пріоритети країни на
2017 рік, заявивши, що держава знаходиться під загрозою „повномасштабної війни” з
боку Росії. Також він заявив про збільшення бюджету у військовій сфері в два рази і
про проведення військових навчань за участю міжнародних партнерів. В тому числі,
стрільб в районі Криму.
Бергер, Герман Порошенко предупредил о кровавой войне с Москвой = [Порошенко
попередив про криваву війну з Москвою] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/poroshenkoprigrozil-krovavoi-voinoi-s-moskvoi). – Рига, 2017. – 22.02.

***
Прийняті в четвер Верховною Радою зміни до Кримінального кодексу України,
що стосуються процедури заочного засудження, дозволять судам винести рішення
щодо ряду російських чиновників, в числі яких міністр оборони РФ Сергій Шойгу і
радник Президента Росії Сергій Глазьєв. Про це заявив генеральний прокурор
України Юрій Луценко, виступаючи в парламенті, пише ТАСС.
Левин, Виктор Украина нашла способ приговорить Шойгу и других россиян =
[Україна знайшла спосіб засудити Шойгу і інших росіян] / В. Левин // Вести
(http://vesti.lv/news/ukraina-nashla-sposob-prigovority-shoigu-i-drugih-rossiyan). –
Рига,
2017. – 23.02.

***
Росія збільшила поставки легкових і вантажних автомобілів в Україну. За
даними Федеральної митної служби, вони склали 6,8 тис. шт., збільшившись на 2,4
тис. шт. щодо експорту 2015 року. На такому обсязі проданих машин вдалося
заробити майже 78 млн дол. тоді, як роком раніше – тільки 37,8 млн дол. Варто
зазначити, що Україна – на третьому місці в списку країн, які купують найбільшу
кількість російських авто.
Перцева, Евгения Российский автопром покоряет Украину = [Російський автопром
підкорює Україну] / Е. Перцева // Известия (http://izvestia.ru/news/666728#ixzz4ZyYU27Ui). –
М., 2017. – 27.02.

ЕКОНОМІКА
В Україні ввели надзвичайний режим в енергетиці, який триватиме місяць. Про
це повідомляється у відповідному розпорядженні уряду країни. Державна компанія
„Укренерго” наділена правом віялових відключень електроенергії і регулювання
графіків аварійного відключення.
Бергер, Герман На Украине ввели чрезвычайный режим = [В Україні ввели
надзвичайний режим] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/na-ukraine-vvelichrezvychainyi-rezhim). – Рига, 2017. – 17.02.

***
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За останні три роки представники західних фінансових інститутів і окремі
економісти зробили чимало компліментів на адресу керівництва України з приводу
досягнутих країною успіхів у розвитку бізнесу і підприємництва, ухилення від
„спадщини” планової радянської економіки. Проте Україна в світовому рейтингу
економічної свободи несподівано зайняла 166 місце з 180, пише автор. Відповідний
індекс, за яким можна „виміряти свободу економіки”, щорічно розраховується The
Heritage Foundation спільно з The Wall Street Journal. Навіть Росія на тлі України
виглядає пристойно, влаштувавшись на 114 місці і потрапивши в категорію
„переважно невільних” країн, тоді як Україна в числі країн з „репресивною”
економікою. У звіті наголошується, що український уряд почав комплекс реформ для
відновлення зростання, але прогрес поки не очевидний. Причиною такого кепського
стану справ більшість бізнесменів, опитаних кореспондентом, вважають слабкість
влади, не здатної навести порядок в українській економіці.
Корж, Валентин Не только на Руси бизнесу жить нехорошо : Украина оказалась
в хвосте рейтинга „свободы экономики”. При этом, как ни парадоксально, многие
бизнесмены здесь мечтают о „жесткой руке” власти. = [Не тільки на Русі бізнесу
жити недобре. Україна опинилася в хвості рейтингу „свободи економіки”. При цьому, як
не парадоксально, багато бізнесменів тут мріють про „жорстку руку” влади.] / В. Корж
// РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/02/21/1593768.html). – С.Пб., 2017. – 21.02.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Канада готується відновити військову місію підготовки українських солдат.
Fife, Robert Canada set to renew Ukraine military training mission amid Trump fears =
[Не зважаючи на страхи Трампа, Канада відновлює українську тренувальну місію ] /
R. Fife,
M. Mackinnon
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-set-to-renew-ukraine-military-trainingmission-amid-fears-over-trump/article34089127/). – Toronto, 2017. – 20.02.

***
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України вважає, що проходження
військової служби має стати обов’язковою умовою для політичної або державної
кар’єри. Військова підготовка повинна стати пріоритетом навчання українських
школярів.
Левин, Виктор Видный украинский политик хочет поставить школьников под
ружье = [Видатний український політик хоче поставити школярів під рушницю] /
В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/vidnyi-ukrainskii-politik-hochet-postavity-shkolynikovpod-ruzhye). – Рига, 2017. – 22.02.

СУСПІЛЬСТВО
У статті йдеться про діяльність волонтерської організації „Дантисти Укропу”,
створеної стоматологом Ігорем Ященко для допомоги у лікуванні стоматологічних
захворювань у солдатів та у цивільних на лінії фронту.
Losh, Jack Healthier teeth, stronger fighters: meet Ukraine’s frontline dentists :
Volunteers of Ukrop Dental are helping soldiers and civilians in region where aid is woefully
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lacking = [Здоровіші зуби, сильніші бійці: зустрічайте українських фронтових
стоматологів. Добровольці з „Дантисти Укропу” допомагають солдатам та цивільним
у регіоні, де такої допомоги вкрай не вистачає.] / J. Losh // The Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2017/feb/19/ukraines-frontline-dentists-this-is-how-i-servemy-country). – London, 2017. – 19.02.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Київ стикається з серйозними труднощами при підготовці до проведення
Євробачення-2017, повідомляє газета New York Times. Міжнародний пісенний
конкурс виявився під загрозою зриву після того, як українська команда продюсерів,
що займалася його організацією, оголосила про припинення роботи через
звинувачення в корупції і неефективному управлінні. За словами організаторів, їх
„повністю усунули” від прийняття рішень. Крім того, робота над Євробаченням в
Києві „зупинилася майже на два місяці”, коли призначили нового керівника.
Левин, Виктор Украина может провалить Евровидение = [Україна може
провалити Євробачення] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-mozhet-provalityevrovidenie). – Рига, 2017. – 18.02.

***
Україну на „Євробаченні-2017” представить рок-група O.Torvald. Таким є
рішення глядачів, які голосували в фіналі національного відбору. Україна заявила, що
не прийме у себе діячів культури з чорного списку, які представляють загрозу
національній безпеці. На даний момент в списку більше 80 російських артистів,
режисерів і шоуменів.
Чеканов, Александр Украину на „Евровидении-2017” представит рок-группа
O.Torvald = [Україну на „Євробаченні-2017” представить рок-група O.Torvald] /
А. Чеканов // Известия (http://izvestia.ru/news/667112#ixzz4ZyaeP6ws). – М., 2017. – 26.02.

ІНФОРМАЦІЯ
Співробітник видання The New York Times Іван Нечепуренко звернув увагу на
табличку відомої страви в їдальні російського зовнішньодипломатичного відомства в
Москві. Так, навпроти класичних курячих котлет в паніровці, давно відомих як
котлети по-київськи, був напис „котлети по-кримськи”. Блюдо подавали разом з
гарніром „салат-мікс”.
Пушкарев, Тимур Теперь по-крымски: в столовой МИД РФ переименовали
котлеты по-киевски = [Тепер по-кримськи: в їдальні МЗС РФ перейменували котлети
по-київськи] / Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/tepery-po-krymski-v-stolovoi-mid-rfpereimenovali-kotlety-po-kievski). – Рига, 2017. – 16.02.

ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В РОСІЇ
Виконуюча обов’язки керівника управління взаємодії із засобами масової
інформації РФ полковник юстиції Світлана Петренко зробила резонансну заяву:
«Слідчим комітетом Росії оперативним шляхом отримані і процесуально зафіксовані
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незаперечні докази застосування Збройними силами України зброї масового
ураження, тактичних ракетних комплексів „Точка -У” проти мирного населення в
ході збройного конфлікту на південному сході країни. За наявними у слідства даними,
проти мирного населення Донбасу були застосовані ракети, споряджені осколковофугасними і касетними зарядами».
Шарковский, Александр Тяжкий ракетный грех Украины = [Тяжкий ракетний
гріх України] / А. Шарковский // Независимая газета (http://nvo.ng.ru/realty/2017-0217/1_937_ukraina.html). – М., 2017. – 17.01.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Москва стурбована спробами Києва організувати теракти і диверсії на території
Росії, заявив Президент Володимир Путін. Виступаючи на колегії ФСБ, він зазначив,
що українська влада не готова до мирного вирішення ситуації на південному сході
країни. „Більш того, відкрито говорять і про організацію диверсійної, терористичної і
підривної роботи, в тому числі в Росії. Нас це не може не турбувати”, – додав Путін.
Пушкарев, Тимур Москва обеспокоена попытками Киева организовать теракты в
России = [Москва стурбована спробами Києва організувати теракти в Росії] /
Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/moskva-obespokoena-popytkami-kieva-organizovatyterakty-v-rossii). – Рига, 2017. – 17.02.

***
Президент Росії підписав указ про надання безвізового режиму для мешканців
територій, що тимчасово не підконтрольні владі України. Даний указ також визнає всі
документи, видані органами фейкових республік.
Dearden, Lizzie Vladimir Putin issues executive order recognising documents issued by
separatist ’republics’ in Ukraine : Move comes hours after US Vice President vows to ’hold
Russia to account’ = [Володимир Путін видав указ, який визнає документи, видані у
сепаратистських республіках. Це сталося після того, як віце-президент США заявив,
що буде „утримувати Росію на лічильнику”.] / L. Dearden // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-donald-trump-ukraine-warcrimea-rebels-separatists-executive-order-documents-donetsk-a7587666.html). – London, 2017. –
18.02.

***
Прес-секретар Президента Росії назвав абсурдним план, згідно якого Росія буде
орендувати Крим в обмін на припинення вогню на Сході України. Він також заявив,
що нічого не чув про цей план, поки не прочитав про це у ЗМІ.
Dearden, Lizzie Russia dismisses ’absurd’ Ukraine peace plan put forward by Donald
Trump’s associates : Vladimir Putin’s spokesman dismisses proposal for Russia to ’rent’ Crimea
as new ceasefire begins = [Росія заперечує „абсурдний” мирний план, що був висунутий
соратниками Трампа. Спікер Володимира Путіна заперечує пропозицію оренди Криму в
якості угоди про припинення вогню.] / L. Dearden // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-peace-plan-absurd-dismissdonald-trump-proposal-putin-crimea-artemenko-cohen-sater-a7591091.html). – London, 2017. –
21.02.
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***
Влада Росії вирішила безпосередньо поставляти самопроголошеним
республікам Донбасу коксівне вугілля, що широко використовується в металургії.
Про це газеті „Взгляд” повідомило джерело в російському енергетичному секторі.
Близьке до керівництва самопроголошених республік джерело розповіло газеті, що
розрахуватися за поставлене російське вугілля підприємства не зможуть, оскільки
вони як і раніше контролюються різними українськими олігархами, і тому всі
розрахунки проходять через Київ.
Бергер, Герман Россия решила поставлять уголь в Донбасс напрямую = [Росія
вирішила постачати вугілля на Донбас безпосередньо] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/rossii-reshila-postavlyaty-ugoly-v-donbass-napryamuyu). – Рига, 2017. –
22.02.

***
Прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков закликав керівництво США бути
більш уважними до оцінки ситуації на південному сході України – зокрема, після
нападу на моніторингову місію ОБСЄ. Офіційний представник Кремля в черговий раз
відзначив, що Росія аж ніяк не є стороною конфлікту на сході України.
Миленин, Андрей В Кремле призвали США внимательнее оценивать ситуацию на
Украине = [У Кремлі закликали США уважніше оцінювати ситуацію в Україні] /
А. Миленин // Известия (http://izvestia.ru/news/667397#ixzz4ZyfyoWWJ). – М., 2017. – 28.02.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
При щирому намірі Трампа надати нової якості відносинам з Москвою, члени
нової адміністрації, як і раніше вважають Росію поряд з Китаєм одним з головних
геополітичних противників Америки, а провідною темою в оточенні Трампа
залишається „російська загроза”. Новий глава Пентагону Джеймс Меттіс в ході
процедури затвердження його на новій посаді заявив: „Я думаю, що принципові
загрози інтересам США починаються з Росії”. Глава американського
Держдепартаменту Рекс Тіллерсон відносить Росію до „недружніх суперників”.
Директор ЦРУ Майк Помпео вважає, що Росія здійснила „вторгнення і окупацію” в
Україні, „агресивно відновлює свої позиції в світі”, „загрожує Європі і майже нічого
не робить для сприяння розгрому ІГІЛ”.
Бартош, Александр,член-корреспондент Академии военных наук, директор
Информационного Центра по вопросам международной безопасности при Московском
государственном лингвистическом университете (МГЛУ) От наследия Обамы
избавиться непросто = [Від спадщини Обами позбутися непросто] / А. Бартош //
Независимая газета (http://nvo.ng.ru/concepts/2017-02-17/1_937_obama.html). – М., 2017. –
17.01.

***
Останні гучні заяви Трампа по Криму і Близькому Сходу зроблені фактично
під диктовку його найближчого радника – Стіва Беннона – людини, яку в
американській пресі називають не інакше як новим Геббельсом і ляльководом. Навіть
сам Дональд Трамп не викликав у демократів такої ненависті, як його сірий кардинал.
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Тихомиров, Владимир Серый кардинал Белого дома. „Великий и ужасный” Бэннон
будет мстить = [Сірий кардинал Білого дому. „Великий і жахливий” Беннон буде
мстити]
/
В. Тихомиров
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5/974550/si
eryi_kardinal_bielogho_doma_vielikii_i_uzhasnyi_bennon_budiet_mstit). – М., 2017. – 19.02.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Нідерландський референдум, що відбувся в квітні минулого року, став
тараном, що вдарив по Європейському Союзу. При низькій явці нідерландські
виборці відкинули торгівельну угоду між Європейським Союзом і Україною, на
радість Москви. Через це осміліли проросійські популісти по всій Європі, а політичні
еліти вжахнулися. Європейський політичний істеблішмент, вже стурбований
британським голосуванням за вихід з Європейського Союзу і обранням Президента
Трампа в Сполучених Штатах, тривожиться, чи не стане референдум в Нідерландах
передвісником того, що буде далі. 15 березня в Нідерландах теж відбудуться
національні вибори, і розвідники країни повідомляють, що інші держави, зокрема,
Росія, сотні разів за останні місяці спробували проникнути в комп’ютери урядових
агентств і комерційних компаній. Нідерланди стали мішенню Росії в рамках
глобальної кампанії з надання впливу на політику і сприйняття Росії, в ході якої
Москва скористалася мережею контактів, побудованою роками. Міхель Сервас, член
парламенту від Партії праці, який виступав за договір з Україною, згадує, як на одній
зустрічі з громадськістю зіткнувся з лавиною критики з боку слухачки, яка
представилася українкою, але виявилася росіянкою.
Higgins, Andrew Fake News, Fake Ukrainians: How a Group of Russians Tilted a Dutch
Vote = [Фальшиві новини, фальшиві українці: як група росіян вплинули на голосування в
Нідерландах] / A. Higgins // The New York Times (https://www.nytimes.com/2017/02/16/world/
europe/russia-ukraine-fake-news-dutch-vote.html). – New York, 2017. – 16.02.

***
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова представила новий розділ на
сайті МЗС, покликаний загострювати увагу на статтях, які міністерство вважає
„фейковими новинами”. Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що були створені
спеціальні сили, яким доручено вести інформаційну війну. Це не здивувало офіційних
осіб США та Європи, які два останні роки борються з інформаційною війною Кремля.
Маркування „фейковий новин”, на думку аналітиків, покликане посіяти сум’яття в
умах людей і тим самим дискредитувати всі джерела новин. Ініціатива МЗС – реакція
на численні повідомлення преси за останній рік, що загострюють увагу на фейковий
новинах, що виходять від Росії. Так, наприклад, після збитого у 2014 році над
Україною авіалайна, Росія почала видавати альтернативні версії того, що сталося, в
основному такі, що покладали провину на Україну.
MacFarquhar, Neil With Big Red Stamp, Russia Singles Out What It Calls ’Fake’ News
= [Росія додруковує новини, які вважає „фейковими”, великим червоним штампом] /
N. MacFarquhar // The New York Times (https://www.nytimes.com/2017/02/22/world/europe/
russia-fake-news-media-foreign-ministry-.html?_r=1). – New York, 2017. – 22.02.
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НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Самопроголошені ЛНР і ДНР припинять поставки вугілля в Україну, якщо
продовжиться залізнична блокада Донбасу. На всіх підприємствах української
юрисдикції, які працюють в регіоні, введуть зовнішнє управління, якщо блокада не
буде знята до 00:00 1 березня 2017 року. Про це йдеться в спільній заяві глав
самопроголошених республік Ігоря Плотницького та Олександра Захарченко. Влада
Донбасу має намір перебудувати всі виробничі процеси і орієнтувати підприємства на
російський ринок, а також на інші країни, відзначили Плотницький і Захарченко. За їх
словами, це було „однією з перших програмних обіцянок” під час проголошення ЛНР
і ДНР.
Горностаєва, Юлія ЛНР и ДНР прекратят поставки угля на Украину, если
блокада продолжится = [ЛНР і ДНР припинять поставки вугілля в Україну, якщо
блокада триватиме] / Ю. Горностаєва // Известия (http://izvestia.ru/news/667280). – М.,
2017. – 27.02.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Українці готові до примирення з Росією. Але Крим і Донбас вважають
принциповими питаннями – „червоними лініями”, які не може переступити офіційний
Київ. Для росіян питання Криму теж залишається принципово важливим, а оцінка
ситуації в Донбасі відрізняється від українського бачення. Але в цілому ставлення
росіян до України покращується. Політологи в Києві не виключають, що українській
владі доведеться йти на якісь поступки, приймати рішення, які не влаштують частину
суспільства. Соціологи вважають, що команда Петра Порошенка не може переступати
за „червоні лінії”. „Інакше будуть протести всередині країни”, – зазначила Ірина
Бекешкіна. Але в Росії ситуацію оцінюють зовсім інакше. Прес-секретар російського
Президента Дмитро Пєсков заявив: „Між Україною і Росією немає конфлікту. Донбас
– це виключно внутрішній український конфлікт”. Щодо Криму, як відзначив Пєсков,
питання закрите і говорити нема про що.
Ивженко, Татьяна Украинцы усложняют задачу для Порошенко = [Українці
ускладнюють задачу для Порошенка] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-02-16/6_6930_ukraina.html). – М., 2017. – 16.02.

***
Українська прокуратура проводить розслідування щодо того, чи вчинив член
парламенту державну зраду, співпрацюючи з двома помічниками Президента Трампа,
працюючи над планом по врегулюванню конфліктів України з Росією. В судовому
позові прокуратура звинуватила Андрія Артеменка в змові з Росією з метою ведення
„підривної діяльності проти України”, особливо з огляду на висунуту їм пропозицію,
яка могла б „узаконити тимчасову окупацію” Кримського півострова.
Schwirtz, Michael Ukraine Lawmaker Who Worked With Trump Associates Faces
Treason Inquiry = [Українському законодавцю, який співпрацював з помічниками Трампа,
загрожує розслідування за звинуваченням у державній зраді] / M. Schwirtz // The New York
Times
(https://www.nytimes.com/2017/02/21/world/europe/andrii-artemenko-ukrainerussia.html). – New York, 2017. – 21.02.
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***
Мар’яна Беца пояснила блокування Україною пропозиції Росії прийняти
офіційну заяву голови РБ ООН у зв’язку зі смертю постпреда РФ Віталія Чуркіна
відсутністю прецедентів. Беца заявила, що представники Росії хотіли окремий проект
заяви голови Радбезу ООН щодо смерті Чуркіна. За її словами, Україна нічого не
блокувала, а було зроблено заяву для ЗМІ, як робилося раніше в подібних випадках.
Горностаева, Юлия Украина объяснила блокировку заявления председателя СБ
ООН по Чуркину = [Україна пояснила блокування заяви голови РБ ООН по Чуркіну] /
Ю. Горностаева // Известия (http://izvestia.ru/news/666474#ixzz4Zydzdzhg). – М., 2017. –
26.02.

***
Український лідер Петро Порошенко затвердив доктрину інформаційної
безпеки країни. Одне із завдань доктрини – протидія „руйнівному інформаційному
впливу Російської Федерації в умовах розв’язаної нею гібридної війни”. У галузі кіно,
телебачення і друкарства пріоритет тепер віддається „висвітленню героїчного опору
українського народу російській агресії”.
Плавская, Елена Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности
Украины = [Порошенко затвердив доктрину інформаційної безпеки України] /
Е. Плавская // Известия (http://izvestia.ru/news/667091#ixzz4Zyce8tb8). – М., 2017. – 26.02.

КРИМ
Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив: „Президент Трамп ясно дав
зрозуміти, що він очікує, що російський уряд займеться деескалацією насильства в
Україні і поверне Крим (Україні)”. Сам американський Президент, відомий своєю
любов’ю до соцмережі Twitter, висловив свою позицію там. „Крим був узятий Росією
під час президентства Барака Обами. Чи був Обама занадто м’який до Росії? „ –
написав Трамп. Москва відреагувала на таке „перевзування в повітрі” прохолодно,
але спокійно. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Крим –
частина Росії, а своїх територій ми ніколи „повертати” не будемо. Спікер Держдуми
В’ячеслав Володін закликав взагалі припинити будь-які інсинуації навколо цього
питання, так як подібні розмови є посяганням на територіальну цілісність країни.
Тарасов, Анатолий Трамп Крым не признает? = [Трамп Крим не визнає?] /
А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/tramp-krym-ne-priznaet). – Рига, 2017. – 16.02.

***
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наполягає, що,
незважаючи на потепління у відносинах з Росією, у Москви і Анкари залишаються
розбіжності з принципових питань, повідомляє „Європейська правда”. Про це він
заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. „Ми не прийняли
„анексію” Криму. У нас різні позиції щодо режиму [президента Сирії Башара] Асада, і
ці розбіжності зберігаються”, – пояснив Чавушоглу.
Тарасов, Анатолий МИД Турции: отдайте Крым Украине = [МЗС Туреччини:
віддайте Крим Україні] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/mid-turcii-otdaite-krymukraine). – Рига, 2017. – 20.02.
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***
У 2016 році власні бюджетні доходи Криму зросли на третину в порівнянні з
2015 роком і в два рази перевищили показники українського періоду. „Доходи
консолідованого бюджету Криму склали близько 40,6 млрд руб. податкових і
неподаткових надходжень. Це майже на третину більше, ніж у 2015 році”, –
повідомив глава Криму Сергій Аксьонов в рамках звіту про роботу кримського уряду.
Антонов, Григорий Крым вырвался из нищеты украинского периода = [Крим
вирвався з убогості українського періоду] / Г. Антонов // Вести . (http://vesti.lv/news/krymvyrvalsya-iz-nishtety-ukrainskogo-perioda) – Рига, 2017. – 22.02.

***
Військовий сценарій повернення Криму зробить півострів нежилим. Про це
заявив депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв. Він також висловив
надію, що антиросійські санкції будуть посилені і змусять Росію відмовитися від
Криму.
Тарасов, Анатолий Украинцы задумали войну за Крым = [Українці задумали війну
за Крим] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraincy-zadumali-voinu-za-krym). – Рига,
2017. – 23.02.

***
Миколу Кожухаря і Олександра Данильченка – лідерів найбільшої банди
Криму, – відправили на лаву підсудних. У СК РФ по Криму впевнені, що зібрали
неспростовні докази причетності лідерів банди „Башмаки” до десятків злочинів.
Кримінальні справи щодо Кожухаря і Данильченко порушено за статтями про
бандитизм, вбивство двох і більше осіб та обіг зброї.
Коновалов, Алексей Кровавые короли Крыма. Главари „Башмаков” ответят за
десятки убийств = [Криваві королі Криму. Ватажки „Башмаков” відповідатимуть за
десятки
вбивств]
/
А. Коновалов
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/977773/krovavyie_koroli_kryma_ghlavari_bash
makov_otvietiat_za_diesiatki_ubiistv). – М., 2017. – 27.02.

***
Глава Федерального агентства у справах національностей РФ Ігор Баринов
розповів про успіхи державної політики по відношенню до репресованих народів.
Зокрема, він зауважив, що Крим є одним з регіонів, які знаходяться в зоні пильної
уваги відомства. Крім того, глава федерального агентства наголосив, що результати
проведеного в регіоні опитування громадської думки серед кримськотатарського
населення свідчать про те, що їхнє життя змінюється на краще. „На питання:” Якби
випала нагода, хотіли б ви переїхати до іншого населеного пункту Криму, в інший
регіон Росії / України, в іншу країну?”. 0% опитаних відповіли, що хотіли б переїхати
в Україну, 82% заявили, що хотіли б залишитися в Криму, 10% – змінити населений
пункт в межах Криму. Ще 2% готові переїхати в одне з міст Росії”, – поділився голова
ФАДН.
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Корзинкина, Светлана ФАДН: жизнь крымских татар меняется в лучшую
сторону = [ФАДН: життя кримських татар змінюється на краще] / С. Корзинкина //
Известия (http://izvestia.ru/news/667189#ixzz4ZyZP6bV2). – М., 2017. – 27.02.

***
Депутат Верховної Ради України Андрій Артеменко заявив, що в 1954 році
СРСР нібито повинен був передати Крим США в якості забезпечення за
неоплаченими боргами. Глава російського МЗС Сергій Лавров у відповідь на
пропозиції українського депутата заявив, що „у самих себе нічого орендувати
неможливо”.
Миленин, Андрей Депутат Верховной рады считает, что Крым де-юре
принадлежит США = [Депутат Верховної Ради вважає, що Крим де-юре належить
США] / А. Миленин // Известия (http://izvestia.ru/news/667486). – М., 2017. – 28.02.
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