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ДОНБАС
Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і
оборони має намір винести питання про конфіскацію вугілля, видобутого на
непідконтрольних Києву територіях Донбасу, повідомила представник Президента в
парламенті Ірина Луценко.
Тарасов, Анатолий Порошенко хочет „оголить” Донбасс = [Порошенко хоче
„оголити” Донбас] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-hochetogolity-donbass). – Рига, 2017. – 11.04.
***

Президент України Петро Порошенко запропонував Раді національної безпеки
та оборони повністю припинити транспортне сполучення з самопроголошеними
республіками до повернення в українську юрисдикцію підприємств, розташованих на
їх територіях. Президент України підкреслив, що підприємства, які погодилися
працювати на умовах, запропонованих ДНР і ЛНР, піддадуться санкціям. „Частина
власників, слід віддати їм належне, згорнули виробництво. А ті, хто його продовжує,
звичайно ж, нехай і не розраховують на реалізацію товарів в Україні”, – сказав він.
Бергер, Герман Порошенко готов „рубануть” по связям с Донбассом = [Порошенко
готовий
„рубанути”
по
зв’язках
з
Донбасом]
/
Г. Бергер
//
Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-gotov-rubanuty-po-svyazyam-s-donbassom). – Рига, 2017. –
16.03.

***
Блокада активістами непідконтрольних Києву територій Донбасу знищила
Україну в цьому регіоні, заявив президент Петро Порошенко. Про це він повідомив в
телеінтерв’ю. За його словами, торгова блокада самопроголошених Донецької і
Луганської народних республік дала Росії можливість визнати їх паспорта, а
керівництву самих республік – націоналізувати українські підприємства.
„Результатом блокади стало те, що деякі підприємства почали платити гроші замість
українського бюджету в казну самопроголошених республік”, – резюмував
Президент.
Бергер, Герман Порошенко рассказал об уничтожившей Украину в Донбассе
блокаде = [Порошенко розповів про знищення України в блокаді Донбасу] / Г. Бергер //
Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-rasskazal-ob-unichtozhivshei-ukrainu-v-donbasseblokade). – Рига, 2017. – 16.03.

***
Починаючи з 1 березня, Україна не отримала з Донбасу жодного вагона з
вугіллям. При цьому лідер самопроголошеної ДНР пригрозив взяттям Маріуполя і
нагадав про економічні наслідки такого кроку для Києва.
Тарасов, Анатолий Украинцы, готовьтесь мерзнуть и голодать = [Українці,
готуйтеся мерзнути і голодувати] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraincygotovytesy-merznuty-i-golodaty). – Рига, 2017. – 24.03.
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ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Після приєднання до Росії Крим наче відрізало від зовнішнього світу: багато
іноземних компаній відмовилися або заморозили переговори про інвестиції в
економіку півострова. Американо-європейські санкції, здавалося, поставили хрест на
майбутньому нафтовидобутку на півострові.
Погосян, Арсений Американские нефтяники просочились в Крым = [Американські
нафтовики
просочилися
в
Крим]
/
А. Погосян
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA
%D0%B0/1000532/amierikanskiie_nieftianiki_prosochilis_v_krym). – М., 2017. – 24.04.
***

США ввели нові санкції відносно російських компаній. Санкції були
застосовані до восьми російських підприємств у результаті регулярного перегляду
специфічної активності. Ці санкції відокремлені від більш широких економічних
санкцій, які вводилися з 2014 року як результат анексії Криму та агресії на сході
України.
Джорджевич, Александра Санкции прекратили нераспространение = [Санкції
припинили
нерозповсюдження]
/
А. Джорджевич
//
Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/3253997). – М., 2017. – 25.03. – № 51

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо
Бугайов Оттоне заявив, що коли в Україні буде покінчено з корупцією і настане
верховенство права, це буде означати повну поразку Володимира Путіна.
Bonet, Pilar Rusia, irritada por las críticas del embajador de España en Ucrania = [Росія
роздратована критикою посла Іспанії в Україні] / P. Bonet, M. González // El País
(http://politica.elpais.com/politica/2017/03/29/actualidad/1490812783_170627.html). – Madrid,
2017. – 29.03.
***

Голландський правозахисник і політолог Еміль Курбедінов говорить про те, що
російська влада в Криму все частіше ховає кримських татар, які виступають проти
окупації Криму, у психіатричних лікарнях і застосовує до них психічне насильство.
Усі кримські активісти, що були затримані російською владою, підозрюються у
причетності до організації Хізб ут-Тахрір, яка в Росії вважається терористичним
угрупуванням. При цьому представники Харківської правозахисної групи вважають
незаконним їх затримання, оскільки немає жодних доказів їх причетності до цієї
організації.
Roache, Madeline Russian authorities ’imprisoning Crimean Tatars in psychiatric
hospitals’ : Since annexation many ethnic Tatar activists have been detained in outdated mental
institutions, rights activists say = [Російська влада позбавляє волі кримських татар у
психіатричних лікарнях. Правозахисники заявляють, що з моменту анексії Криму
багато активістів-етнічних татар були затримані й утримуються у застарілих
психіатричних
закладах. ]
/
M. Roache
//
The
Guardian
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(https://www.theguardian.com/world/2017/mar/28/russian-authorities-imprisoning-crimeantatars-in-psychiatric-hospitals). – London, 2017. – 28.03.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
У Луганську відключили електрику. Про це повідомляє кореспондент
„Інтерфаксу”. За даними агентства, світла немає в усьому місті, причиною може бути
припинення подачі електроенергії з української сторони. Комунальні служби
приступили до роботи над відновленням подачі струму.
Луганск остался без электричества = [Луганськ залишився без електрики.] //
Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/04/25/ligansk/). – М., 2017. – 25.04.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія готується офіційно
визнати самопроголошені Донецьку та Луганську народні.
Порошенко заподозрил Россию в готовности признать ДНР и ЛНР = [Порошенко
запідозрив
Росію
в
готовності
визнати
ДНР
і
ЛНР.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/04/06/poroshenko/). – М., 2017. – 06.04.

***
Організація з безпеки і співробітництва в Європі звернула увагу на перешкоди,
які чинила українська сторона спостерігачам, які контролюють режим припинення
вогню на Донбасі. Так, за словами директора Бюро з демократичних інститутів і прав
людини ОБСЄ Міхаеля Георга Лінка, найбільші перешкоди спостерігачі відчувають
„на території, підконтрольній українській армії”.
Лихоманов, Петр Запугивания и обстрелы = [Залякування і обстріли] /
П. Лихоманов // Российская газета (https://rg.ru/2017/04/09/v-obse-pozhalovalis-nakiev.html). – М., 2017. – 09.04.

***
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив думку, що всі заяви
Президента України Петра Порошенка зроблені для того, щоб зняти з себе
відповідальність за дотримання Мінських угод.
Лавров заявил о нежелании Порошенко отвечать за соблюдение Минских
соглашений = [Лавров заявив про небажання Порошенко відповідати за дотримання
Мінських угод.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/04/25/lavrov/). – М., 2017. – 25.04.

***
До порядку денного контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі в
черговий раз вносяться корективи. Учасники засідання в Мінську планують
розглянути нове проблемне питання – відключення території самопроголошеної ЛНР
від електрики. Друга тема – перебої з поставками води. Все нові й нові проблеми у
взаєминах віддаляють перспективу реінтеграції Донбасу і загрожують новим
загостренням на лінії розмежування.
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Ивженко, Татьяна Киев пошел на обострение = [Київ пішов на загострення] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-04-26/1_6982_kiev.html). – М.,
2017. – 26.04.

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Автор описує маловідомі події 10 квітня на Алеї Слави в Одесі, де виник
конфлікт між активістами Куликова поля, які прийшли покласти квіти до пам’ятника
Невідомому матросу на честь Дня визволення Одеси від німецько-фашистських
загарбників, і націоналістами, як називає проросійський автор патріотів України.
Власне, конфлікт був жорстко погашений поліцейськими.
Корж, Валентин Так куда идет „разная” Украина? : После „сепаратистских”
акций в Одессе кое-кто вновь заговорил о „Русской весне”. Однако и националисты не
дремлют, объединившись и заявив о „крестовом походе” против власти в Киеве. = [Так
куди йде „різна” Україна? Після „сепаратистських” акцій в Одесі дехто знову заговорив
про „Руську весну”. Однак і націоналісти не дрімають, об’єднавшись і заявивши про
„хрестовий
похід”
проти
влади
в
Києві.]
/
В. Корж
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/14/1607731.html). – С.Пб., 2017. – 14.04.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Президент Петро Порошенко обговорив по телефону з держсекретарем США
Рексом Тіллерсоном ситуацію на сході України і інцидент з машиною спостерігачів
ОБСЄ, яка під час патрулювання наїхала на міну і вибухнула. Порошенко подякував
Тіллерсона „за тверду і непохитну позицію США” в питанні антиросійських санкцій і
закликав розмістити в Донбасі миротворчий контингент під егідою ООН.
Бергер, Герман Порошенко позвал в Донбасс экспертов ООН = [Порошенко
покликав
в
Донбас
експертів
ООН]
/
Г. Бергер
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-priglasil-v-donbass-ekspertov-oon). – Рига, 2017. –
25.04.
***

Український штаб блокади Донбасу хоче звільнити всіх полонених, які
перебувають на непідконтрольних Києву територіях. В іншому випадку активісти
українських батальйонів загрожують влаштувати населенню Донбасу нестерпні
умови: закрити поставки вантажів, електрики і води. Подібна ізоляція території при
мовчазній підтримці Києва вже мала місце в Криму. Крім того, учасники акції
заявили, що планують взяти „під ефективний український контроль” всі вісім
основних залізничних прикордонних переходів, через які ведеться торгівля з Росією.
Учасники блокади також закликають українців підтримати націоналізацію російських
компаній на території України.
Соловьева, Ольга Донбассу грозит блокада по крымскому сценарию = [Донбасу
загрожує блокада за кримським сценарієм] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2017-03-14/1_6947_donbass.html). – М., 17. – 14.03.

***
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У статті „Чи є майбутнє у Донбасу?” Ігор Волоський описав три варіанти
розвитку ситуації в регіоні. „Росбалт” запропонував своїм читачам проголосувати за
той, який на тлі останніх подій здається їм найбільш імовірним. Більшість учасників
опитування (60%) вирішили, що Україна в результаті відмовиться від спроб утримати
і відновити проблемні території. 24% тих, хто проголосував вірять, що рано чи пізно
республіки повернуться в економічне і правове поле України, правда з особливим
статусом. І лише 16% вважають, що зброя і навчені нею користуватися люди
перестануть незаконно перетинати російсько-український кордон, а лідери ЛДНР
позбудуться підтримки Росії і погодяться на умови Києва. Експерти з Росії та України
прокоментували такий вибір. Серед експертів: Олексій Токарєв, старший науковий
співробітник інституту міжнародних досліджень МДІМВ; Станіслав Ткаченко, доктор
економічних наук, професор СПбДУ; Олеся Яхно, кандидат політичних наук,
директор Інституту національної стратегії (Київ); Сергій Маркедонов, доцент кафедри
зарубіжного регіонознавства і зовнішньої політики РДГУ.
Хрулева, Татьяна Донбасс надолго останется „серой зоной” : Ни Россия, ни
Украина не готовы идти на уступки в отношении самопровозглашенных республик,
отмечают эксперты.т Мнения о том, кто в итоге победит, расходятся. = [Донбас
надовго залишиться „сірою зоною”. Ні Росія, ні Україна не готові йти на поступки щодо
самопроголошених республік, відзначають експерти. Думки про те, хто в підсумку
переможе,
розходяться.]
/
Т. Хрулева
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/17/1599769.html). – С.Пб., 2017. – 17.03.

***
Якби не артилерійський гул на околицях, при світлі дня Донецьк міг би
справити враження міста, яке повернулося до нормального життя, через майже три
роки після початку війни між сепаратистами, підтримуваними Росією, і центральним
урядом в Києві. Вночі його вулиці безлюдні: комендантська година все ще діє з
одинадцятої вечора до п’ятої ранку. Однак, спокій може виявитися тимчасовим.
Співрозмовники видання, причетні до прийняття рішень в самопроголошеній ДНР,
говорять, що цей район, відрізаний від української Донецької області, знаходиться на
межі нових потрясінь. Коли, як і з яким результатом ці потрясіння відбудуться,
залежить, на їхню думку, в першу чергу, від стратегічного плану, який обере Москва.
Соціально-економічні зв’язки між Донецьком і Луганськом і рештою країни
(поставки газу, електроенергії, транспорт, свобода пересування) виявилися порушені
ще в 2014 році через війну, яка потім остаточно розділила країну на дві зони.
Сепаратисти отримують поставки і військову допомогу через спільний кордон з
Росією. Угоди, підписані в лютому 2015 року в Мінську створили тимчасову ілюзію
того, що конфлікт можна заморозити і контролювати його. Тепер ситуація змінилася.
Мінські угоди все менше спільного мають з реальністю „на землі”, де все швидше йде
інтеграція з Росією.
Bonet, Pilar El bloqueo ucranio empuja a los separatistas en brazos de Moscú : Los
insurgentes mantienen el abastecimiento económico de Donetsk y tratan, con ayuda de Moscú,
de atraer a la población del otro lado = [Блокада штовхає Донецьк в обійми Москви:
Повстанці забезпечують нормальну життєдіяльність Донецька і за допомогою Москви
намагаються залучити населення з тієї „сторони барикад”] / P. Bonet // El País
(http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/22/actualidad/1490184193_788179.html).
– Madrid, 2017. – 23.03.
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Відразу два високопоставлені представники США засудили дії Росії щодо
України і підкреслили, що введені Вашингтоном санкції залишаться в силі. На
зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі держсекретар Рекс
Тіллерсон звинуватив Росію в „агресії” по відношенню до України і запевнив колег,
що альянс – „основа для протидії як ненасильницького, так і агресивного російського
втручання” в регіоні. А глава Пентагону Джеймс Меттіс в Лондоні заявив, що всі
порушення Росією міжнародного законодавства „фіксуються: від ситуації з Кримом
до втручання у вибори в інших державах”.
Паниев, Юрий Неделя в мире. Администрация США ужесточила критику в адрес
Москвы = [Тиждень в світі. Адміністрація США посилила критику на адресу Москви] /
Ю. Паниев // Независимая газета (http://www.ng.ru/week/2017-04-02/11_6964_usa.html). –
М., 2017. – 02.04.

***
Україна і Канада підписали договір про оборонну співпрацю. Цьому
передувало рішення канадського уряду продовжити ще на два роки роботу в Україні
місії військових інструкторів, а також надати чергову партію обладнання для ЗСУ.
Крім того, було остаточно затверджено угоду про зону вільної торгівлі між Україною
і Канадою.
Ивженко, Татьяна Канада становится западным локомотивом Украины =
[Канада стає західним локомотивом України] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-04-04/7_6966_canada.html). – М., 2017. – 04.04.

***
У Москві пройшли переговори з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
Всі учасники конфлікту на Донбасі очікують від Вашингтона деяких рішень і дій,
здатних стати виходом з переговорного тупика. Напередодні візиту до Москви
Тіллерсон в телефонній бесіді запевнив Президента Петра Порошенка, що за спиною
України ніяких домовленостей не буде.
Ивженко, Татьяна Украина восстанавливает свой ракетный щит = [Україна
відновлює
свій
ракетний
щит]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-04-13/6_6973_ukraina.html). – М., 2017. – 13.04.

***
Міжнародний суд ООН в Гаазі оприлюднить перше рішення за позовом
України проти Росії. Міжнародний суд ООН фактично визначить статус конфлікту на
сході України і опосередковано оцінить дії Росії в Криму і її роль у розвитку подій на
Донбасі.
Ивженко, Татьяна В Гааге решится судьба Порошенко : Киев передал суду ООН
дипломатическую переписку с Москвой = [У Гаазі вирішиться доля Порошенко] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-04-18/1_6976_gaaga.html). –
М., 2017. – 18.04.

***
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Київ відвідає з візитом заступник помічника держсекретаря США з військовополітичних питань Тіна Кайдани. У Києві звертають увагу не стільки на нинішню
посаду гості, скільки на її тривалий стаж роботи в американському
зовнішньополітичному відомстві і специфічний досвід.
Ивженко, Татьяна Боснийский сценарий для Донбасса = [Боснійський сценарій
для Донбасу] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-0424/1_6980_donbass.html). – М., 2017. – 24.04.

***
Адміністрація Дональда Трампа запропонувала об’єднати Державний
департамент з Агентством США з міжнародного розвитку та скоротити обсяг
підтримки країн, що розвиваються, повідомляє Foreign Policy. Зокрема, американська
влада має намір знизити допомогу Україні на 68,8%.
Бергер, Герман Белый дом поспешно обрезает экономическую помощь Украине =
[Білий дім поспішно обрізає економічну допомогу Україні] / Г. Бергер // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/belyi-dom-pospeshno-obrezaet-ekonomicheskuyu-pomoshtyukraine). – Рига, 2017. – 25.04.

***
Заступник голови МЗС України, керівник української делегації в суді ООН
Олена Зеркаль заявила: „Ми збираємося звернутися до Росії з дипломатичною нотою
із запитом про те, як саме і коли Росія буде виконувати судове рішення”. У той же час
в Міністерстві юстиції України готуються відреагувати на те, що російська сторона не
виконає судове розпорядження, що стосується Криму. Україна подала позов проти
Росії в Міжнародний суд ООН в Гаазі. Оскільки розгляд справи може затягнутися на
п’ять років і більше, Київ попросив суд затвердити екстрені заходи, що дозволяють
негайно захистити інтереси мирних громадян.
Ивженко, Татьяна Украинский МИД готовит ноту России = [Український МЗС
готує ноту Росії] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-0425/5_6982_ukrmid.html). – М., 2017. – 25.04.

***
В Україну відбула чергова партія литовських військових інструкторів. У складі
групи перебувають службовці передових підрозділів армії Литви – батальйону ім.
князя Вайдотас, штабу моторизованої піхотної бригади „Залізний вовк”, – а також
розвідники і фахівці в галузі логістики.
Тарасов, Анатолий Балтия отправляется воевать в Донбасс = [Балтія
відправляється
воювати
на
Донбас]
/
А. Тарасов
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/baltiya-otpravlyaetsya-voevaty-v-donbass). – Рига, 2017. – 25.04.

ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик передав
уряду документи про заборону поставок російського енергетичного вугілля. Виняток
зроблено лише для палива коксової групи, яке використовується в промисловому
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виробництві. Глава відомства побоюється, що під виглядом російського Україні
будуть продавати вугілля з самопроголошених ДНР і ЛНР.
Антонов, Григорий Украина будет мерзнуть назло России = [Україна буде
мерзнути назло Росії] / Г. Антонов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-budetmerznuty-nazlo-rossii). – Рига, 2017. – 19.04.

***
Україна має намір відправити до Ірану поїзд із сільськогосподарською
продукцією – в обхід Росії. Тестовий склад повинен стартувати влітку 2017 року.
Проблема торгівлі з республіками Середньої Азії і Китаєм в обхід РФ виникла перед
Україною після того, як Володимир Путін підписав указ про обмеження українського
вантажного транзиту через територію Росії.
Тарасов, Анатолий Украина рискует „объехать” Россию = [Україна ризикує
„об’їхати” Росію] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-riskuetobuehaty-rossiyu). – Рига,.201. – 24.0.

ТОЧКА ЗОРУ
Автор робить огляд подій в Україні з точки зору політичного становища
Президента України Петра Порошенка. В кінці минулого тижня Україну накрила
хвиля позитиву, вважає автор. Тут і позитивне рішення про безвізовий в’їзд до країн
ЄС, і четвертий транш від МВФ, який не тільки схвалили, але і негайно загнали на
рахунки уряду. Польські консульства, задоволені діями спецслужб по організації
заходів безпеки, відновили оформлення документів українцям. Напруга, що висіла в
повітрі і загрожувала перетворитися в грозу, ослабла, пише автор. Проте „хороші”
новини на очах перетворюються в проблеми для Порошенка, робить несподіваний
висновок автор. На думку незалежного соціолога з Харкова Олега Пухарцева, не
знаходячи відповідної заміни нинішнього українського Президента, на Заході, після
тривалих роздумів, вирішили дати йому ще один шанс і підкріпити його козирями –
саме так варто розцінювати „позитив” останніх днів.
Корж, Валентин Запад рискнул поддержать Порошенко еще раз : Неделя
хороших новостей для Украины: МВФ перечислил $1 млрд, ЕС одобрил безвиз. Но для
продолжения диалога Киеву придется принять ряд неприятных решений. = [Захід
ризикнув підтримати Порошенка ще раз. Тиждень добрих новин для України: МВФ
перерахував $ 1 млрд, ЄС схвалив безвіз. Але для продовження діалогу Києву доведеться
прийняти
ряд
неприємних
рішень.]
/
В. Корж
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/11/1606715.html). – С.Пб., 2017. – 11.04.

***
У статті авторка намагається розібратися у питанні доцільності допомоги
Україні зі сторони США. Стаття, власне, стала відповіддю на риторичне запитання
Рекса Стіллерсона під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн-союзників
Америки напередодні візиту Стіллерсона до Москви: а чи варто взагалі
американським платникам податків перейматися проблемами України.
Applebaum, Anne Yes, Rex Tillerson, U.S. taxpayers should care about Ukraine. Here’s
why. = [Рекс Тіллерсон: платники податків США мають дбати про Україну. І ось чому.] /
A. Applebaum // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/opinions/us-taxpayers11
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should-care-about-ukraine-heres-why/2017/04/14/7c628bfa-2082-11e7-ad743a742a6e93a7_story.html?utm_term=.e0d066e044f3). – Washington, 2017. – 14.04.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Автор публікації намагається розмірковувати про теоретичну можливість
відставки нинішнього прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. За час
перебування на посаді прем’єра, Гройсман не залишився повністю підконтрольним
Президентові, як планувалося спочатку, а неодноразово робив спроби проявляти
самостійність, пише автор. Його довгий час вважали одним з найближчих соратників
Петра Порошенка, однак колишній вінницький мер і екс-спікер парламенту останнім
часом намагається вести самостійну гру, щоб відмежуватися від свого політичного
покровителя.
Корж, Валентин А вас, Гройсман, я попрошу остаться : Правительство Украины
скоро потеряет годичный иммунитет и может быть отправлено в отставку. Однако
большинство экспертов не думают, что это произойдет. = [А вас, Гройсман, я попрошу
залишитися. Уряд України скоро втратить річний імунітет і може бути відправлений
у відставку. Однак більшість експертів не думають, що це станеться.] / В. Корж //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/07/1605688.html). – С.Пб., 2017. – 07.04.

***
Для виходу з тривалої політичної кризи 14 квітня минулого року в Україні було
сформовано новий уряд. Його очолив колишній спікер Верховної Ради Володимир
Гройсман. Напередодні звіту про роботу уряду за минулий рік, експерти дали
незалежні оцінки досягнень кабміну і спробували спрогнозувати, чи чекає його
швидка відставка.
Обзор: украинские эксперты оценили первый год работы команды В. Гройсмана =
[Огляд: українські експерти оцінили перший рік роботи команди В. Гройсмана] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0414/c31519-9202655.html). – Пекин,
2017. – 14.04.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева підтвердила, що йде з
посади, проте згодом цю інформацію спростував банк. Біля заміського будинку
голови НБУ провели пікет прихильники її відставки, після чього Гонтарева у мережі
опублікувала запис на підтвердження відставки. Вона додала, що працювала чесно і
реформи в українській банківській системі є її гордістю. Через годину представник
НБУ виступив із заявою, в якій повідомив, що голова НБУ не подавала у відставку і
виконує свої обов’язки, як і раніше.
Trusewicz, Iwona Ukraina: prezes NBU odchodzi, ale zostaje = [Україна: голова НБУ
іде, але залишається] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Banki/304069944Ukraina-prezes-NBU-odchodzi-ale-zostaje.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 06.04.

***
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Національний банк України закликав правоохоронні органи забезпечити
безперебійну роботу відділень банків в країні відповідно до законодавства і не
допустити дестабілізації функціонування банківської системи.
Воздвиженская, Александра Нацбанк Украины призвал полицию защитить
российские банки = [Нацбанк України закликав поліцію захистити російські банки] /
А. Воздвиженская // Российская газета (https://rg.ru/2017/04/07/nacbank-ukrainy-prizvalpoliciiu-zashchitit-rossijskie-banki.html). – М., 2017. – 08.04.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
У заяві президентів Латвії і України з нагоди 25-ої річниці встановлення
дипломатичних відносин між двома країнами сказано, що зусилля двох країн
спрямовані не тільки на розширення взаємовигідного двостороннього
співробітництва у багатьох сферах взаємних інтересів, а й на зміцнення європейської
безпеки і подолання сучасних викликів, з якими стикається міжнародне
співтовариство.
Бергер, Герман Вейонис и Порошенко призвали к санкциям против России =
[Вейоніс і Порошенко закликали до санкцій проти Росії] / Г. Бергер // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/veionis-i-poroshenko-prizvali-k-sankciyam-protiv-rossii). –
Рига,
2017. – 04.04.

***
Український народ, опираючись російській агресії і реформуючи державу,
довів свою силу, і Латвія закликає Україну не розслаблятися в проведенні реформ.
Про це під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенко заявила спікер
Сейму. Латвійське товариство проявляє великий інтерес до подій в Україні і
підтримує український народ, сказала вона.
Бергер, Герман Мурниеце: Латвия поддерживает власть в Украине и борьбу с
Россией = [Мурнієце: Латвія підтримує владу в Україні і боротьбу з Росією] / Г. Бергер //
Вести (http://www.telegraf.lv/news/murniece-latviya-podderzhivaet-vlasty-v-ukraine-i-borybu-srossiei). – Рига, 2017. – 04.04.

***
Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні четвертий за
рахунком транш в розмірі 1 млрд дол., вказавши на необхідність прискорення
приватизації, земельної, антикорупційної і пенсійної реформ. При цьому фонд
закликав Київ продовжити переговори щодо врегулювання простроченої
заборгованості – до неї відноситься борг України в 3 млрд дол. за євробондами,
викупленими Росією в грудні 2013 року.
Едовина, Татьяна МВФ обнадежил Киев миллиардом = [МВФ обнадіяв Київ
мільярдом] / Т. Едовина // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3261207). – М.,
2017. – 04.04. – № 57

***
Вперше з моменту обрання нового голови Європарламенту Антоніо Таяні
комітет ЄП щодо відносин з Росією збереться для обговорення проблем, які
накопичилися у взаємодії з Москвою. Запланована позачергова зустріч комітету
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парламенту з міжнародних відносин з Росією: на порядку денному головне питання –
як розморозити діалог з Москвою, і яким чином прийти до компромісу з проблемних
тем, зокрема й по Україні.
Коцур, Виктория Переговоры представителей Европарламента в Брюсселе
приблизят разморозку диалога с Москвой = [Переговори представників Європарламенту
в Брюсселі наблизять розмороження діалогу з Москвою] / В. Коцур // Известия
(http://izvestia.ru/news/676191). – М., 2017. – 05.04.

***
Держсекретар США Рекс Тіллерсон в Москві обговорив з главою МЗС Росії
Сергієм Лавровим ситуацію на південному сході України і погодився, що Києву і
Донбасу необхідно слідувати букві Мінських угод.
Гусев, Владимир Визит Рекса Тиллерсона в Москву дал конструктивный
результат = [Візит Рекса Тіллерсона в Москву дав конструктивний результат] /
В. Гусев // Известия (http://izvestia.ru/news/682946). – М., 2017. – 13.04.

***
Один з провідних французьких політологів, глава Французького інституту
міжнародних відносин Тьєррі де Монбріаль сказав, що Росія і Захід потребують один
одного. Врегулювання багатьох питань, в тому числі на Близькому Сході і на сході
України, неможливо без співпраці Росії і Заходу.
Дудина, Галина И Россия, и Запад заинтересованы в восстановлении искреннего
диалога = [І Росія, і Захід зацікавлені у відновленні щирого діалогу] / Г. Дудина //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3269067). – М., 2017. – 13.04. – № 64

***
Новий глава дипмісії Іспанії в РФ Ігнасіо Ібаньєс Рубіо розповів, що Іспанія
віддана проекту Європейського Союзу та завжди поділяє прийняті ним рішення. У
тому числі і щодо санкцій. Перш за все за тими заходами, які мають відношення до
анексії Криму – він вважає її незаконною – і дестабілізації ситуації на сході України.
При цьому, якщо ситуація, яка стала причиною санкцій, зміниться, вони першими
попросять зняття обмежувальних заходів.
Тарасенко, Павел Евросоюз и Россия приговорены к тому, чтобы понимать друг
друга = [Євросоюз і Росія засуджені до того, щоб розуміти один одного] / П. Тарасенко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3268282). – М., 2017. – 13.04. – № 64

***
Під час візиту в Москву нового держсекретаря США Рекса Тіллерсона крім
сирійського питання сторони обговорили ситуацію навколо Північної Кореї (і РФ, і
США виступають за без’ядерний статус півострова і врегулювання корейської
проблеми мирним шляхом) і України (дипломати висловилися за виконання Мінських
домовленостей).
Черненко, Елена Единственно нервный выбор = [Єдино нервовий вибір] /
О. Черненко // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3269294). – М., 2017. – 13.04. –
№ 64

***
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Речники канцлера Німеччини заявили, що Ангела Меркель мала телефонну
розмову з президентами Росії, України та Франції, в якій всі вони висловили свою
прихильність до реалізації мирної угоди на сході України.
Germany, Russia, Ukraine, France discuss Ukraine peace deal = [Німеччина, Росія,
Україна та Франція обговорюють мирну угоду по Україні] / Associated Press // The
Himalayan
(https://thehimalayantimes.com/world/germany-russia-ukraine-france-discussukraine-peace-deal/). – Kathmandu, 2017. – 18.04.

***
На запрошення Президента Володимира Путіна 2 травня в Росію прибуває
канцлер Німеччини Ангела Меркель. Її візит пройде на тлі нового загострення
відносин Москви із Заходом після атаки американськими „Томагавками” сирійської
військово-повітряної бази. Німеччина є активним учасником Мінського процесу, від
якого багато в чому залежить стабільність на європейському континенті, і
безсумнівно, що ця тема буде однією з провідних на майбутніх переговорах.
Никифоров, Олег Нестабильная внешняя политика ФРГ во времена
нестабильности = [Нестабільна зовнішня політика ФРН за часів нестабільності] /
О. Никифоров
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/dipkurer/2017-0424/9_6980_frg.html). – М., 2017. – 24.04.

***
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, повідомляється на сайті глави держави. В
ході бесіди український лідер запропонував активізувати розгляд питання про
розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.
Порошенко и Тиллерсон провели телефонный разговор = [Порошенко і Тіллерсон
провели телефонну розмову.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/04/24/poroshenko/). – М.,
2017. – 24.04.

***
Єдиною метою Білорусії щодо України є мир. Про це заявив Олександр
Лукашенко в ході зустрічі з Петром Порошенком, яка пройшла в Чорнобилі. Раніше
Порошенко повідомив, що він отримав від Лукашенко гарантії неможливості війни
України з Білоруссю.
Зайцев, Виестур Лукашенко – Порошенко: „Никто не сможет нас разделить” =
[Лукашенко – Порошенко: „Ніхто не зможе нас розділити”] / В. Зайцев // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/lukashenko-poroshenko-nikto-ne-smozhet-nas-razdelity). –
Рига,
2017. – 26.04.
***

Міністр закордонних справ Канади обурена дезінформативними меседжами зі
сторони Росії стосовно того, що нібито її дід по материнській лінії, українець за
походженням, співпрацював з нацистами в окупованій Польщі. Такі кроки російської
сторони Христя Фріланд пов’язує з її позицією стосовно України та зусиллями
російської сторони дестабілізувати західні демократії.
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Freeman, Alan Russia should stop calling my grandfather a Nazi, says Canada’s foreign
minister = [Міністр закордонних справ Канади: Росія має припинити називати мого діда
нацистом]
/
A. Freeman
//
The
Washington
Post
(https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/09/canadas-foreign-ministersays-russia-is-spreading-disinformation-about-her-grandfather/?utm_term=.8c8ea52c4560). –
Washington, 2017. – 09.03.

***
У Міжнародному суді ООН, розташованому в Гаазі, завершилися перші
слухання за позовом України проти Росії. Представники Росії переконували суддів,
що Москву не можна вважати стороною конфлікту на Донбасі, а в Криму з правами
людини все в порядку. Процес в Гаазі може затягнутися на роки, проте вже в
найближчі місяці стане ясно, хто виграв першу сутичку.
Черненко, Елена Украина и Россия отчитались перед Гаагой = [Україна і Росія
відзвітували
перед
Гаагою]
/
Е. Черненко
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3237381). – М., 2017. – 10.03. – № 40

***
Падіння Берлінської стіни навчило Меркель, що в деяких випадках, наприклад,
з конфліктом в Україні, врегулювання вимагає довгого часу і терпіння. Але для
Путіна, який тепер жадає підірвати згуртованість ЄС, урок, можливо, в іншому:
політичні системи, які здаються неприступними, можуть бути несподівано
вразливими. Меркель, продовживши німецьку традицію, стала основним
співрозмовником для Росії в Європі, а також зберегла багатовікові російсько-німецькі
ділові зв’язки. Вона також вичитувала Путіна, відстоюючи демократію та права
людини. Меркель справила на Путіна враження своєю увагою до деталей, яка
властива і йому, а також знанням Росії і російської культури, готовністю постояти за
свої погляди, як і він стоїть за свої. Точкою розриву стало українське питання в 2014
році. Меркель звикла бути основним європейським співрозмовником Москви, а тепер
опинилася в новій ролі – рушійної сили економічних санкцій.
Smale, Alison Putin and Merkel: A Rivalry of History, Distrust and Power = [Путін і
Меркель: суперництво, зумовлене історією, недовірою і владою] / A. Smale, A. Higgins //
The New York Times (https://www.nytimes.com/2017/03/12/world/europe/vladimir-putin-angelamerkel-russia-germany.html). – New York, 2017. – 12.03.

***
Через понад 20 років після підписання Будапештського меморандуму в Україні
заявили про необхідність переглянути положення міжнародного документа. Він в
1994 році закріплював за Україною без’ядерний статус. Зараз перегляд положень
угоди може серйозно підірвати глобальний режим ядерного нерозповсюдження і
навіть дестабілізувати регіон. Український міністр закордонних справ Павло Клімкін,
перебуваючи з візитом у Вашингтоні, закликав США підтримати Київ для
„перезапуску” переговорів з цього питання серед країн-підписантів. У Раді Федерації
та Держдумі наголосили: Росія ні за яких умов на перегляд меморандуму не піде. А
екс-прем’єр України Микола Азаров назвав заяву Павла Клімкіна абсурдною,
додавши, що ні Москва, ні Вашингтон не підуть на зміну без’ядерного статусу
України.
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Забродин, Алексей Украине откажут в ядерном статусе = [Україні відмовлять в
ядерному статусі] / А. Забродин // Известия (http://izvestia.ru/news/669788). – М., 2017. –
13.03.

***
Сполучені Штати не повинні залишати поза увагою поточну військовополітичну кампанію Кремля, мета якої – дестабілізація України і прихід
проросійського уряду до влади в Києві. На ділі є прямий зв’язок між агресією Росії в
Україні і її втручанням у вибори в США.
Carpenter, Michael 6 Policies Trump Should Pursue to Block Putin in Ukraine = [Шість
політичних кроків, які слід вжити Трампу, щоб перешкодити Путіну в Україні] /
M. Carpenter // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2017/03/15/6-policies-trump-shouldpursue-to-block-putin-in-ukraine/). – Washington, 2017. – 15.03.

***
Директор факультету міждународних відносин университету Цінхуа Янь
Сюетун вважає, що не в інтересах Китаю захищати дії Росії в Криму і в Україні.
Коростиков, Михаил „Не понимаю, почему Россия не настаивает на
формировании альянса с Китаем” = [„Не розумію, чому Росія не наполягає на
формуванні
альянсу
з
Китаєм”]
/
М. Коростиков
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3242775). – М., 2017. – 17.03. – № 45

***
У відносинах Росії і Туреччини з’явилися явні ознаки нового конфлікту. Ще
одним жестом Анкари, покликаним показати Москві своє невдоволення, стало
призупинення днями поромного сполучення з Кримом, відновленого в жовтні 2016
року. Прем’єр України Володимир Гройсман назвав цей крок „чітким сигналом” і
повідомив, що його турецький колега Біна Йілдирим в ході недавніх переговорів
однозначно підтримав позицію Києва в протистоянні з Москвою і засудив „анексію
Криму”.
Костырев, Анатолий Пошлины твердых сортов = [Мито твердих сортів] /
А. Костырев // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3243402). – М., 2017. – 17.03. –
№ 45

***
Ангела Меркель вважає, що нове покращення відносин з Росією можливе лише
після того, як українська проблема буде вирішена, і країна знову стане безпечною і
суверенною державою. Німеччина і США мають намір разом працювати, щоб надати
нового імпульсу Мінським угодам і домогтися миру в Україні. Про це під час спільної
прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом заявила канцлер ФРН
Ангела Меркель. При цьому вона не згадала про можливе зняття санкцій проти Росії,
введених ЄС і США у відповідь на анексію півострова Крим і підтримку сепаратистів
на сході України.
Левин, Виктор Германия и США будут добиваться мира на Украине =
[Німеччина і США будуть домагатися миру в Україні] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/germaniya-i-ssha-budut-dobivatysya-mira-na-ukraine). –
Рига,
2017. – 17.03.
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***
Китай є найбільшим у світі ринком виїзного туризму, працювати на якому мріє
безліч країн. І Україна – не виняток. У 2016 році число китайців, які відвідали
Україну, досягла десятирічного максимуму. Тим часом в кількісному вираженні цей
показник був досить скромним – 20,6 тисячі чоловік. Для того щоб виправити
ситуацію Асоціація індустрії гостинності України днями провела в Києві
спеціалізований форум, в ході якого понад 20 провідних гравців українського
туристичного ринку презентували свої програми по залученню туристів з
Піднебесної. сталь”, знятого в Україні в 1999 році китайським режисером Хань
Ганом.
Украина стремится к увеличению турпотока из КНРУкраина стремится к
увеличению турпотока из КНР = [Україна прагне до збільшення турпотоку з КНР] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0317/c31519-9191838.html). – Пекин,
2017. – 17.03.

***
Автор статті констатує, що канадська політика в Україні зайшла у глухий кут, і
пропонує вирішувати проблеми російсько-українських відносин не нарощуванням
сил НАТО, а допомогою Україні в процесах побудови сильної та демократичної
держави.
Gunitsky, Seva How to unfreeze Canada’s strategy in Ukraine = [Як розморозити
канадську стратегію в Україні] / S. Gunitsky // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/opinion/how-to-unfreeze-canadas-strategy-inukraine/article34364245/). – Toronto, 2017. – 21.03.

***
Український парламентарій оприлюднив нові фінансові документи, які
підтверджують зв’язки пола Манафорта з колишньою Партією регіонів. При цьому ці
документи були оприлюднені одразу після заяви голови ФБР про можливі зв’язки
оточення Трампа і Москви.
Roth, Andrew Trump aide hid payments from Ukraine party with Moscow ties, new
documents say = [Згідно нових документів помічник Трампа приховав, що отримував
оплату від української партії, що пов’язана із Москвою] / A. Roth // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/world/new-documents-say-trump-aide-hid-payments-from-promoscow-ukraine-party/2017/03/21/92ec85f2-0e11-11e7-9d5aa83e627dc120_story.html?utm_term=.7723272e5dcd). – Washington, 2017. – 21.03.

***
Депутати з ряду країн Європи, а також СНД виявили бажання відвідати
самопроголошені ДНР і ЛНР, щоб на власні очі побачити, як живе регіон, і розповісти
про це у себе на батьківщині. Деякі політики заявили, що готові до такого турне, якщо
їм гарантують безпеку. У керівництві невизнаних республік запевнили, що зможуть
забезпечити ці умови.
Забродин, Алексей Депутаты из Европы и СНГ собрались с визитом в Донбасс =
[Депутати з Європи і СНД зібралися з візитом на Донбас] / А. Забродин // Известия
(http://izvestia.ru/news/672653). – М., 2017. – 22.03.
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***
У Токіо відбулася зустріч у форматі „2+2” міністрів закордонних справ і
оборони Росії і Японії. Зустріч стала першою після 2013 року, коли формат був
заморожений через події в Криму і в Україні. Однак, оскільки нинішній японський
прем’єр-міністр Сіндзо Абе дуже хоче налагодити відносини з Москвою, зустрічі
поновлюються.
Храмчихин, Александр Анатольевич,заместитель директора Института
политического и военного анализа Курилам не быть японскими = [Курилам не бути
японськими] / А. А. Храмчихин // Независимая газета (http://nvo.ng.ru/realty/2017-0324/1_941_kurily.html). – М., 2017. – 24.03.

***
Директор ФБР повідомив Конгресу США про можливі зв’язки деяких
представників виборчої кампанії Трампа з урядом Росії. Раніше український
парламентар заявляв про зв’язки Пола Манафорта з колишньою Партією регіонів.
Якщо такі припущення підтвердяться, то деякі посадовці США мають постати перед
судом.
King, Colbert I. It’s time for the feds to follow the Russian money = [Настав час, щоб
федерали стежили за російськими грошима] / C. I. King // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/opinions/its-time-for-the-feds-to-follow-the-money-inrussia/2017/03/24/3d69ead8-0ff7-11e7-ab0707d9f521f6b5_story.html?utm_term=.b3787990ab61). – Washington, 2017. – 24.03.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ЄС зробив другий платіж на 600 млн євро для України як частину
макрофінансової допомоги щодо стабілізації і реформування економіки. ЄС вказав на
необхідність прискорення приватизації, земельної, антикорупційної і пенсійної
реформ.
Украина получила от Евросоюза 600 млн евро = [Україна отримала від Євросоюзу
600 млн євро] // Российская газета (https://rg.ru/2017/04/04/ukraina-poluchila-ot-evrosoiuza600-mln-evro.html). – М., 2017. – 04.04.

***
Прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік повідомив, що
Брюссель уже починає інформаційну кампанію для українців, щоб всі розуміли, куди,
як і з якою метою можна буде відправитися без візи. Стулік відповів на делікатне
питання про перспективи безвізових поїздок для кримчан і жителів непідконтрольної
Києву частини Донбасу. Експерт громадської організації „Європа без кордонів”
Катерина Кульчицька в коментарі українській радіопрограмі „Крим. Реалії”
припустила, що в Криму і Донбасі тепер „згадають про українські паспорти”. Вона
зазначила, що всі громадяни України незалежно від місця проживання користуються
однаковими правами.
Ивженко, Татьяна Для крымчан, сохранивших украинские паспорта, открылась
безвизовая Европа : Неподконтрольным Киеву территориям подкинули западную
наживку = [Для кримчан, які зберегли українські паспорти, відкрилася безвізова Європа] /
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Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-04-10/1_6970_ukraina.html). –
М., 2017. – 10.04.

***
Депутати Європарламенту проголосували за проект закону, що надає
громадянам України право на безвізовий в’їзд до країн ЄС для короткострокового
перебування.
Тарасов, Анатолий Украинцы станут рабсилой для Польши = [Українці стануть
рабсилою для Польщі] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraincy-stanutrabsiloi-dlya-polyshi). – Рига, 2017. – 11.04.

НАТО
Заступник генсека НАТО Роуз Геттемюллер говорить про те, що Україна на
сьогодні в центрі уваги НАТО. Зокрема, Генеральний секретар НАТО Йенс
Столтенберг на прес-конференції наголосив, що діалог з Україною проходить
непросто.
Тарасенко, Павло „У НАТО не было планов усиления восточных рубежей до того,
что произошло на Украине” = [„У НАТО не було планів посилення східних рубежів до
того,
що
відбулося
в
Україні”]
/
П. Тарасенко
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3260420). – М., 2017. – 03.04. – № 56

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Прикордонна служба України підтвердила інформацію про те, що російській
актрисі Олені Воробей заборонено в’їзд на територію України. Як зазначає
„Інтерфакс” з посиланням на українських прикордонників, заборона введена
терміном на три роки через те, що росіянка раніше відвідувала Крим.
Ермолаева, Надежда Власти Киева объяснили, почему Елене Воробей запрещен
въезд на Украину = [Влада Києва пояснила, чому Олені Воробей заборонено в’їзд до
України] / Н. Ермолаева // Российская газета (https://rg.ru/2017/04/03/vlasti-kieva-obiasnilipochemu-elene-vorobej-zapreshchen-vezd-na-ukrainu.html). – М., 2017. – 03.04.

***
Дії Росії і переміщення її збройних сил в поєднанні з майбутніми навчаннями
„Захід-2017” в Білорусії дають підстави побоюватися нової військової операції або в
Україні, або в Білорусії, або навіть на Кавказі.
Левин, Виктор Аналитик: Россия готовится к большой войне. Украина и
Белоруссия в опасности = [Аналітик: Росія готується до великої війни. Україна і
Білорусія в небезпеці] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/analitik-rossiya-gotovitsya-kbolyshoi-voine-ukraina-i-belorussiya-v-opasnosti). – Рига, 2017. – 04.04.

***
У 2017 році Державний космічний науково-виробничий центр імені Хрунічева
повинен був здійснити пуск важкої ракети „Ангара-А5”, але це станеться тільки в
2018 році. Гендиректор Центру імені Хрунічева Андрій Калиновський розповідаючи
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про майбутнє „Ангари” і „Протона” підкреслив, що система управління там буде
українського „Хартрону”, яку нещодавно отримали з України.
Сафронов, Иван „Невозможно конкурировать, имея в линейке только один
продукт” = [„Неможливо конкурувати, маючи в лінійці тільки один продукт”] /
И. Сафронов // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3261619). – М., 2017. – 05.04. –
№ 58

***
Після теракту в санкт-петербурзькому метро різко збільшилася кількість
анонімних повідомлень про нібито закладені вибухові пристрої на транспортних
об’єктах. Причому надходять вони в основному з України, громадяни якої недоступні
для правоохоронних органів Росії.
Машкин, Сергей Теракт в метро готовился дистанционно = [Теракт у метро
готувався
дистанційно]
/
С. Машкин
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3262662). – М., 2017. – 07.04. – № 60

***
Опитування „Левада-центру” показало, що кожен другий росіянин негативно
ставиться до США і ЄС. 41% респондентів – в цілому ставляться до західних країн
„без особливих почуттів”. Негативне ставлення сформувалося у опитаних і до
України: 56% громадян не зазнають симпатій до цієї держави, 34% – заявили, що
ставляться до неї добре.
Галанина, Ангелина Россияне увидели США в плохом свете = [Росіяни побачили
США в поганому світлі] / А. Галанина // Известия (http://izvestia.ru/news/679127). – М.,
2017. – 10.04.

***
Україна роз’яснить Європейській мовній спілці ситуацію із забороною на в’їзд
в країну російської співачки, учасниці „Євробачення-2017” Юлії Самойлової. Це
знадобиться в тому випадку, якщо виникне питання санкції проти Києва, повідомив
віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко.
Мамина, Анастасия Украина объяснит ЕВС позицию по Самойловой, чтобы
избежать санкций = [Україна пояснить ЄВС позицію по Самойловій, щоб уникнути
санкцій] / А. Мамина // Известия (http://izvestia.ru/news/681164). – М., 2017. – 11.04.

***
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно двох росіян,
причетних до діяльності забороненої в Росії екстремістської організації „Правий
сектор”.
Миленин, Андрей СКР возбудил дело против причастных к „Правому сектору”
граждан России = [СКР порушив справу проти причетних до „Правого сектору”
громадян Росії] / А. Миленин // Известия (http://izvestia.ru/news/68110). – М., 2017. – 11.04.

***
Перший телеканал Росії оголосив, що не буде транслювати пісенний конкурс
Євробачення, який пройде за місяць в Україні. Таке рішення було викликано
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забороною зі сторони України впускати на свою територію конкурсантку від Росії,
яка раніше відвідувала анексований Крим без дозволу української влади.
Russia pulls out of Eurovision after singer barred from Ukraine : Julia Samoylova had
been banned by hosts after touring disputed Crimea = [Росія відмовилася від участі у
Євробаченні після заборони в’їзду російській співачці на територію України. Юлії
Самойловій було заборонено в’їзд після гастролей до Криму.] / Press Association // The
Guardian
(https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/apr/13/russia-pulls-out-ofeurovision-song-contest). – London, 2017. – 13.04.

***
Український державний „Ощадбанк” виграв в Україні суд проти Ощадбанку
Росії і домігся заборони останньому використовувати позначення „Сбербанк”. Про це
повідомляє прес-служба банку.
Зайцев, Виестур На Украине запретили называться Сбербанку Сбербанком = [В
Україні заборонили називатися Ощадбанку Ощадбанком] / В. Зайцев // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/na-ukraine-zapretili-nazyvatysya-sberbanku-sberbankom). – Рига,
2017. – 18.04.

***
АМКУ в 2015 році виписав „Газпрому” штраф на 86,86 мільярда гривень (3,2
мільярда доларів) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу в
2009-2015 роках. У „Газпромі” це викликало здивування, оскільки компанія не веде
бізнесу в Україні, передаючи газ „Нафтогазу” на західному кордоні Росії. „Газпром”
оскаржив рішення в українських судах, але безуспішно. Чергову касаційну скаргу
компанія подала місяць назад, її поки не розглядали. АМКУ зі свого боку звернувся
до суду з позовом про примусове стягнення штрафу, і в грудні минулого року
Господарський суд Києва задовольнив цю вимогу. З урахуванням пені сума
збільшилася вдвічі – до 6,4 мільярда доларів. У „Газпромі” побоюються, що рішення
київського суду може бути спрямоване на примусовий відбір газу з транзитної труби,
хоча влада України це заперечує.
Бергер, Герман На Украине потребовали арестовать имущество „Газпрома” = [В
Україні зажадали заарештувати майно „Газпрому”] / Г. Бергер // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/na-ukraine-potrebovali-arestovaty-imushtestvo-gazproma). – Рига,
2017. – 21.04.

***
Американський письменник Адріан Боненбергер взяв для Foreign Policy
інтерв’ю у Володимира Горбуліна. Після довгої і славної кар’єри вченого він взяв на
себе керівну роль у мирному переході України до демократії після розпаду
Радянського Союзу. Горбулін у своїх відповідях зазначав: „Важливий урок, який ми
отримали від гібридної війни в Україні, полягає в тому, що такі війни починаються
задовго до того, як звучать перші постріли. Важко розпізнати і зрозуміти ознаки
[такої війни] на першому етапі. Коли свобода слова перетворюється в агресивну
пропаганду, коли протести в країні надихаються зовнішніми силами, коли агресор
використовує абсолютно демократичні інструменти для втручання у внутрішні
справи суверенної держави, щоб блокувати діяльність міжнародних організацій,
спрямовану на запобігання або врегулювання конфліктів, і так далі. Підготовчий
22

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 березня – 30 квітня 2017 р.

період гібридної війни в Україні був довгим. Крім організації різних цивільних
заходів на території України, Росія також приділяла підвищену увагу зміцненню
боєздатності своїх збройних сил і спецслужб. На стратегічному рівні Росія не
сприймалася як потенційний ворог України, і будь-яка загроза з боку Росії не
бачилася як реальна. У той час Стратегія національної безпеки і Військова доктрина
України були сфокусовані на мирі, засновані на принципі недоторканності державних
кордонів і повазі до міжнародного права”.
Ricks, Thomas E. Ukrainian elder statesman: How Russian hybrid war is changing the
world order = [Старійшина української державності про те, як російська гібридна війна
змінює
світовий
порядок]
/
T. E. Ricks
//
Foreign
Policy
(http://foreignpolicy.com/2017/03/21/ukrainian-elder-statesman-how-russian-hybrid-war-ischanging-the-world-order/). – Washington, 2017. – 21.03.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
15 січня 2016 року через український порт Іллічівськ у напрямку до КНР було
спрямовано перший тестовий потяг, що складається з 10 вагонів і 20 сорокофутових
контейнерів. Другий тестовий контейнерний поїзд, який прямував по ТМТМ з
України в Центральну Азію, прибув в Баку 11 лютого. Передбачуваний обсяг
вантажопотоку з України в країни Центральної Азії і Китаю протягом наступних 3
років складе близько 10 мільйонів тонн вантажів щорічно. Крім того, в січні
2016 року Азербайджан, Казахстан, Грузія і Україна підписали протокол про
встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажоперевезення по
ТМТМ, які вже діють з 1 червня 2016 року. У лютому 2016 року Україна і Литва
підписали меморандум про приєднання контейнерного потягу „Вікінг” до
Транскаспійського міжнародного транспортного коридору з Європи в Китай через
Азербайджан і Казахстан. У травні 2016 року до проекту ТМТМ офіційно
приєдналася Україна, запропонувавши розвиток маршруту Грузія – Україна – ЄС, в
тому числі з використанням потягу „Вікінг”.
Смагулова, Инара Казахстан – Азербайджан: новые возможности для
сотрудничества = [Казахстан – Азербайджан: нові можливості для співпраці] /
И. Смагулова // Казахстанская правда (http://www.kazpravda.kz/interviews/view/kazahstan-azerbaidzhan--novie-vozmozhnosti-dlya-sotrudnichestvakazahstan--azerbaidzhan--novievozmozhnosti-dlya-sotrud). – Астана, 2017. – 03.04.

***
Політичні конфлікти в Молдові і Придністров’ї призвели до того, що
підконтрольна російському „Інтер РАО” Молдавська ГРЕС, що розташована в
Придністров’ї, втратила ключовий контракт на постачання електроенергії Кишиневу.
З цього року Тирасполь і Кишинев за підтримки Москви мали намір зробити схему
енерготрейдінгу більш прозорою, прибравши частину посередницьких схем. Але
ГРЕС на тендері обійшла цінова пропозиція української DTEK Holding. Ця ситуація
створює ризики збитків як для ГРЕС, так і для бюджету Придністров’я.
Соловьев, Владимир Молдавия переходит на украинские ватты = [Молдавія
переходить
на
українські
вати]
/
В. Соловьев
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3260514). – М., 2017. – 03.04. – № 56
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***
„Татнафта” в черговий раз намагається отримати від Києва гроші за втрату
частки в Кременчуцькому НПЗ. Компанія вже підтвердила свої вимоги в суді Парижу,
а тепер звернулася до американського суду, сподіваючись, що той визнає рішення
арбітражу і змусить відповідача заплатити 144 млн дол. На думку експертів, юристи
„Татнафти” звернулися в органи юрисдикції США, оскільки там в України є активи,
які можна буде заарештувати.
Мордюшенко, Ольга „Татнефть” поищет активы Украины в США =
[„Татнафта” шукає активи України в США] / О. Мордюшенко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3261067). – М., 2017. – 04.04. – № 57

***
В оновленій програмі співпраці між Україною і МВФ прописано, що Україна
зобов’язана відкрити ринок продажу землі сільськогосподарського призначення.
Причому зробити перші кроки необхідно в короткі терміни. До кінця травня Верховна
Рада повинна затвердити законопроект про ринок землі. Від цього буде залежати доля
п’ятого траншу МВФ на суму $ 1,9 млрд, який Україна очікує отримати в кінці весни.
Про необхідність зробити ринок відкритим експерти говорять вже кілька років
поспіль, а в минулому році у Верховній Раді навіть був зареєстрований відповідний
законопроект. Але восени минулого року депутати проголосували за продовження
мораторію на продаж землі ще на рік.
Тарасов, Анатолий Украина продаст свои земли за кредиты = [Україна продасть
свої землі за кредити] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-prodastsvoi-zemli-za-kredity). – Рига, 2017. – 10.04.

***
Під час зустрічі з представниками ділових кіл Великобританії український
лідер розповів про створення інвестклімату в країні, а також про боротьбу з
корупцією. Президент України Петро Порошенко заявив про свою віру в
багатообіцяюче майбутнє британо-українського партнерства у сфері торгівлі та
інвестицій.
Зайцев, Виестур Порошенко: почему вы не вкладываете деньги в Украину =
[Порошенко: чому ви не вкладаєте гроші в Україну] / В. Зайцев // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-pochemu-vy-ne-vkladyvaete-denygi-v-ukrainu). – Рига,
2017. – 19.04.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Європарламент схвалив введення безвізового режиму для короткострокових
поїздок громадян України до країн ЄС. „Я вітаю всіх, хто доклав до цього максимум
зусиль. І я вітаю тебе, український народ, я вітаю тебе, Україно”, – заявив в зв’язку з
цим Президент Петро Порошенко. У його адміністрації нагадали, що документ про
безвізовий режим повинні ще затвердити постпреди країн Євросоюзу в Брюсселі – їх
засідання відбудеться 26 квітня. Потім 11 травня рішення повинно бути схвалене
кваліфікованою більшістю членів Ради міністрів закордонних справ ЄС.
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Соколовская, Янина Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан
Украины = [Європарламент проголосував за скасування віз для громадян України] /
Я. Соколовская // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3263507). – М., 2017. –
07.04. – № 60.

РЕФОРМИ
Підвищення пенсійного віку – критично важливе дія для продовження
співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною. Про це заявив директор
європейського департаменту організації Пол Томсен. Він підкреслив, що пенсійна
реформа – важлива частина програми співпраці МВФ і України і чергового її
перегляду, а підвищення ефективного віку виходу на заслужений відпочинок – одне з
намічених перетворень.
Бергер, Герман Мировые банкиры „утрамбовывают” Украину = [Світові банкіри
„утрамбовують” Україну] / Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/mirovye-bankiryutrambovyvayut-ukrainu-pod-diktatom-kreditov). – Рига, 2017. – 22.04.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Високий суд Лондона виніс проміжний вердикт у справі про борг України
перед РФ на 3 млрд доларів за єврооблігаціями. Справу будуть розглядати в
прискореному режимі.
Пушкарев, Тимур Британия снимает обвинения против России. Украине надо
вернуть денежки = [Британія знімає звинувачення проти Росії. Україні треба повернути
гроші] / Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/britaniya-snimaet-obvineniya-protiv-rossiiukraine-nado-vernuty-denezhki). – Рига, 2017. – 05.04.

ЕКОНОМІКА
Глава компанії-оператора енергосистеми країни „Укренерго” Всеволод
Ковальчук заявив про те, що в зв’язку з дефіцитом антрацитового вугілля з 6 квітня
планується зупинка Зміївської теплової електростанції, а з 11 квітня після завершення
опалювального сезону припинить роботу Криворізька теплова електростанція. За
словами Ковальчука, „в разі виникнення нештатної ситуації в енергосистемі України
енергоблоки будуть оперативно включені в роботу”.
Васильев, Андрей На Украине остановят работу четырех крупнейших ТЭС = [В
Україні зупинять роботу чотирьох найбільших ТЕС] / А. Васильев // Российская газета
(https://rg.ru/2017/04/06/na-ukraine-ostanoviat-rabotu-chetyreh-krupnejshih-tes.html). –
М.,
2017. – 06.04.

***
У 2016 році економіка України відштовхнулася від дна, вперше за два роки
продемонструвавши позитивний результат. Його забезпечила стабілізація курсу
гривні, уповільнення інфляції та зростання внутрішнього попиту.
Шаповалов, Алексей Экономика Украины в четырех шагах от роста = [Економіка
України в чотирьох кроках від зростання] / А. Шаповалов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3267181). – М., 2017. – 10.04. – № 61
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***
Національний банк України погіршив прогноз зростання економіки країни за
підсумками 2017 року з раніше заявлених 2,8 % до 1,9 %. Головною причиною
перегляду прогнозного показника ВВП стало очікування того, що блокада Донбасу і
втрата виробничих підприємств, розташованих у цьому регіоні, призведуть до
скорочення випуску металургійної продукції, коксу та електроенергії. У той же час
негативний вплив цих факторів буде частково компенсовано сприятливою
кон’юнктурою на зовнішніх ринках.
НБУ существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за блокады Донбасса =
[НБУ істотно погіршив прогноз зростання ВВП України через блокаду Донбасу] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0414/c31519-9202664.html). – Пекин,
2017. – 14.04.

***
У січні-лютому дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України склав близько
420 мл. доларів США, скоротившись майже на 80 % у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики.
Зменшення негативного сальдо у відомстві пояснили нарощуванням експорту
українських товарів. За перші два місяці 2017 року цей показник досяг 6,27 млр.д
доларів, збільшившись на 32,7 % відносно січня-лютого 2016 року. При цьому на тлі
поступового відновлення купівельної активності українців імпорт товарів зріс на
22,1% – до 6,69 млрд. доларів. За підсумками 2016 року Україна звела баланс
зовнішньої торгівлі товарами з дефіцитом у 2,9 млрд. доларів США.
С начала 2017 года Украина почти вдвое сократила дефицит внешней торговли =
[З початку 2017 року Україна майже вдвічі скоротила дефіцит зовнішньої торгівлі] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0415/c31519-9203325.html). – Пекин,
2017. – 15.04.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
„Газпром” має намір зберегти транзит газу через Україну після 2019 року в

обсязі лише до 15 млрд куб. м, тобто скоротивши його більш ніж в п’ять разів.
Антонов, Григорий Россия похоронит газотранспортную систему Украины =
[Росія поховає газотранспортну систему України] / Г. Антонов // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/rossiya-pohoronit-gazotransportnuyu-sistemu-ukrainy). –
Рига,
2017. – 26.04.

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Українські ЗМІ повідомляють, що стан всіх АЕС в країні досяг
катастрофічного рівня. У будь-який момент ситуація ризикує вийти з-під контролю.
Інформаційний портал „Мінпром” повідомляє, що плачевний стан економіки України
не дозволяє виділяти кошти на продовження термінів проектної експлуатації
відпрацьованих допустимий період енергоблоків. Україна не тільки активно
експлуатує реактори, які вийшли з терміну служби, а й проводить з ними всілякі
експерименти. Російське паливо зараз заливають разом з американським, це
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допомагає не дати реакторам „стихнути”, але й різко підвищує ризик технічних збоїв і
аварій на АЕС.
Зайцев, Виестур Состояние всех украинских АЭС достигло катастрофического
уровня = [Стан усіх українських АЕС досяг катастрофічного рівня] / В. Зайцев // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/sostoyanie-vseh-ukrainskih-aes-dostiglo-katastroficheskogourovnya). – Рига, 2017. – 21.04.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
„Щорічно ми витрачаємо на оборону 5% нашого ВВП – більше, ніж деякі
члени НАТО. Сьогодні українська армія займає восьме місце в Європі”, – заявив
Порошенко в ході візиту до Великобританії.
Зайцев, Виестур Порошенко: ВСУ на 8-м месте в Европе = [Порошенко: ВСУ на 8му місці в Європі] / В. Зайцев // Вести (http://www.telegraf.lv/news/uzhe-ne-pervyeporoshenko-nazval-vsu-8-mi-v-evrope). – Рига, 2017. – 19.04.

***
На території Херсонської області, що межує з Кримом, Україна проведе
антитерористичні навчання. Вчення є плановими і не вплинуть на режим роботи
пропускного пункту „Чонгар”.
Бергер, Герман Украина проведёт учения на границе с Крымом = [Україна проведе
навчання на кордоні з Кримом] / Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukrainaprovedet-ucheniya-na-granice-s-krymom). – Рига, 2017. – 21.04.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Молдовські і українські силовики відзвітували про запобігання замовного
вбивства лідера правлячої в Молдові Демократичної партії Володимира Плахотнюка.
Правоохоронні органи заявили про 17 затриманих в Україні і в Молдові,
продемонстрували вилучені у підозрюваних арсенали, включаючи чотири РПГ. За
інформацією, виявлені два замовники злочину, один з яких зараз знаходиться на
території Росії.
Соловьев, Владимир Молдавский олигарх не остался беззаказным = [Молдавський
олігарх
не
залишився
беззаказним]
/
В. Соловьев
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3267243). – М., 2017. – 10.04. – № 61.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Три роки Україна намагається позбутися залежності від Росії в різних сферах.
Тепер на черзі – медицина. Міністерство охорони здоров’я звернулося з листом до
прем’єр-міністра з проханням зупинити поставки російських ліків на український
ринок. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пропонує анулювати в Україні
реєстраційні посвідчення і взагалі реєстрацію та перереєстрацію лікарських засобів,
що випускаються в Росії. Крім того, МОЗ хоче тимчасового заборонити ввезення до
України ліків, що виробляються українськими підприємствами, що розташовані в
Криму і на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей.
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Антонов, Григорий Украина запрещает российские лекарства = [Україна
забороняє російські ліки] / Г. Антонов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukrainazapreshtaet-rossiiskie-lekarstva). – Рига, 2017. – 10.04.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Влада Києва вивчає питання вивезення столичних відходів в чорнобильську
зону відчуження. З такою заявою виступив заступник голови Київської міської
державної адміністрації Петро Пантелєєв.
Киев задумался о создании мусорной свалки в Чернобыле = [Київ задумався про
створення сміттєзвалища в Чорнобилі] // Российская газета (https://rg.ru/2017/04/10/kievzadumalsia-o-sozdanii-musornoj-svalki-v-chernobyle.html). – М., 2017. – 10.04.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Україну можуть виключити з майбутніх змагань, якщо влада не дозволить в’їзд
до країни Юлії Самойловій. Голова Європейського мовного союзу Інгрід Дельтенре
написала листа прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, в якому
попередила Київ про можливі санкції.
Flor, Aline Ucrânia pode ficar de fora da Eurovisão por não deixar entrar concorrente
russa = [Україна може залишитися без Євробачення через недопуск російського
конкурсанта] / A. Flor // Público (https://www.publico.pt/2017/04/01/mundo/noticia/ucraniapode-ficar-de-fora-da-eurovisao-por-nao-deixar-entrar-concorrente-russa-1767410). – Madrid,
2017. – 01.04.

***
Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії України закликала
Європейський мовний союз не втручатися у внутрішні справи країни і поважати її
суверенітет. Обурення наглядової ради викликав лист глави ЄМС Інгрід Дельтенре, в
якому вона заявила, що Київ може піддатися санкціям через те, що Служба безпеки
України заборонила в’їзд до країни представниці Росії Юлії Самойлової для участі в
конкурсі „Євробачення-2017”.
Левин, Виктор Украина „послала” организаторов „Евровидения” = [Україна
„послала”
організаторів
„Євробачення”]
/
В. Левин
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukraina-poslala-organizatorov-evrovideniya). – Рига, 2017. – 04.04.

***
В Україні підготували буклет для гостей Євробачення-2017, в якому містяться
23 поради, як поводитися в Києві. Про це повідомила депутат Верховної Ради Ганна
Романова.
Зайцев, Виестур Евровидение: Украинцы попросили не называть их русскими =
[Євробачення: Українці попросили не називати їх росіянами] / В. Зайцев // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/evrovidenie-ukraincy-poprosili-ne-nazyvaty-ih-russkimi). –
Рига,
2017. – 18.04.

***
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В Одесі з 8 по 13 серпня ЛГБТ-спільнота проводить тематичний тиждень.
Протягом „прайд-тижня” відбудуться освітні семінари і зустрічі з найбільш
яскравими представниками спільноти, а завершиться вона масовим Маршем рівності
по всьому центру міста. Ряд українських політиків вже висловили бажання
підтримати цю ідею. В програму заходу увійдуть дискусійні майданчики, освітні
семінари і зустрічі з яскравими представниками української та зарубіжної ЛГБТспільноти.
Бергер, Герман СМИ: Одесса посвятит неделю августа фестивалю ЛГБТ = [ЗМІ:
Одеса присвятить тиждень серпня фестивалю ЛГБТ] / Г. Бергер // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/smi-odessa-posvyatit-nedelyu-avgusta-festivalyu-lgbt). –
Рига,
2017. – 22.04.

***
На час міжнародного конкурсу „Євробачення” Арку дружби народів в Києві
перетворили на величезну веселку. Композиція отримала назву „Арка
різноманітності”. Це найбільша в Європі веселка, створена штучно. Інсталяція
покликана показати, що „Україна змінюється і наповнюється почуттям приналежності
до вільних людей”.
Бергер, Герман Киев готов на все: Гостей „Евровидения” встретит гигантская
радуга = [Київ готовий на все: Гостей „Євробачення” зустріне гігантська веселка] /
Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/kiev-gotov-na-vse-gostei-evrovideniya-vstretitgigantskaya-raduga). – Рига, 2017. – 26.04.

СПОРТ
У столиці України стартував чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
дивізіону I (група А). У перший день чемпіонату відбулися дві гри: Україна –
Угорщина – 3:5, Південна Корея – Польща – 4:2.
Победа в Киеве = [Перемога в Києві] // Казахстанская
(http://www.kazpravda.kz/fresh/view/pobeda-v-kieve/). – Астана, 2017. – 24.04.

правда

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
За три роки війна на сході України обросла масою чуток і легенд, багато з яких
закріпилися в свідомості людей і стали стереотипами. Велика частина військової
міфології про АТО з’явилася завдяки старанням самих журналістів і пропагандистів
по обидва боки фронту. „Країна” з’ясувала, як з’являються міфи про війну. А також
що в них достовірно, а що – брехня.
Левин, Виктор 10 главных мифов о войне на Донбассе = [10 головних міфів про
війну на Донбасі] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/10-glavnyh-mifov-o-voinena-donbasse). – Рига, 2017. – 17.04.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Керівник самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко в інтерв’ю BBC
запевняє, що альтернатива Мінських переговорів – це війна, в ході якої повстанці29
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сепаратисти завоюють решту держави і спровокують безпрецедентну кількість
біженців до Західної Європи. У переговорному процесі в Мінську беруть участь
Німеччина, Франція, Україна та Росія, а також представники проросійських
сепаратистів. Мета переговорів – „припинення вогню”, щоб вирішити „інші проблеми
шляхом переговорів”. Але переговори поки не відбулися, а якщо б відбулися”, –
запевняє Захарченко, – „ми б сказали, що хочемо жити не в Україні, а з Україною в
цивілізованій формі і як добрі сусіди”. „Мінськ був створений, щоб покінчити з
бойовими діями. Після цього слід було провести вибори в місцеві ради і референдум
як в Криму” – заявив Захарченко. Він запевняє, що це стало б кульмінацією процесу.
Bonet, Pilar “Nos reconocerán cuando Europa se desintegre” = [„Нас визнають, коли
Європа розвалиться”] / P. Bonet // El País (http://internacional.elpais.com/internacional/2017/
04/03/actualidad/1491210322_010173.html#comentarios). – Madrid, 2017. – 03.04.

***
Одна людина загинула і семеро постраждали в результаті вибуху гранати під
час суботника в місті Новоазовську, що знаходиться на території самопроголошеної
ДНР.
В ДНР во время субботника взорвалась граната = [У ДНР під час суботника
вибухнула граната.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/04/05/granata/). – М., 2017. –
05.04.

***
Олексій Петров, глава департаменту контррозвідки Служби безпеки України, є
замовником убивств двох культових лідерів ополчення Донбасу – командира
батальйону „Спарта” Мотороли (Арсенія Павлова) і командира батальйону „Сомалі”
Гіві (Михайла Толстих). Про це повідомила прес-секретар міністерства держбезпеки
сампороголошеної ДНР Марія Петрова.
Макарычев, Максим В ДНР назвали имя заказчика убийств Моторолы и Гиви = [У
ДНР назвали ім’я замовника вбивства Мотороли і Гіві] / М. Макарычев // Российская
газета (https://rg.ru/2017/04/07/v-dnr-nazvali-imia-zakazchika-ubijstv-motoroly-i-givi.html). –
М., 2017. – 07.04.

***
У бойових діях проти народних республік Донбасу беруть активну участь
жінки-снайпери з Польщі та країн Балтії. Про це повідомив офіційний представник
збройних сил сампороголошеної ЛНР Андрій Марочко.
Лихоманов, Петр ЛНР: В Донбассе воюют женщины-снайперы из Польши и
Прибалтики = [ЛНР: На Донбасі воюють жінки-снайпери з Польщі та Прибалтики] /
П. Лихоманов // Российская газета (https://rg.ru/2017/04/09/lnr-v-donbasse-voiuiutzhenshchiny-snajpery-iz-polshi-i-pribaltiki.html). – М., 2017. – 09.04.

***
Представники самопроголошених республік прокоментували заяву Петра
Порошенка про можливу конфіскацію вугілля, видобутого на непідконтрольних
Києву територіях.
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Овечкин, Иван Украина будет покупать уголь ДНР и ЛНР по завышенной цене
перекупщиков = [Україна купуватиме вугілля ДНР і ЛНР за завищеною ціною
перекупників] / И. Овечкин // Известия (http://izvestia.ru/news/681122). – М., 2017. – 11.04.

***
Залізна руда „Северстали” може бути переправлена на Єнакієвський і
Алчевський метзаводи, які з березня перебувають „під тимчасовим управлінням”
самопроголошених ДНР і ЛНР.
Джумайло, Анатолий ДНР и ЛНР могут получить российскую руду со скидкой =
[ДНР і ЛНР можуть отримати російську руду зі знижкою] / А. Джумайло //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3267823). – М., 2017. – 12.04. – № 63

***
Влада невизнаних республік Донбасу знайшла вихід з транспортної блокади. У
кінці квітня має запрацювати Єнакіївський металургійний завод, який простоював
через відсутність сировини. Керівництво підприємства оголосило робочим про
закінчення простою. Відсторонені від управління власники заводів Донбасу
загрожують російським постачальникам сировини новими міжнародними санкціями.
Однак представники російських металургів заперечують, що поставляють свою
продукцію в невизнані республіки сходу України. За даними українського видання
„Метал Експерт”, на які посилається Інтерфакс, деякі російські підприємства почали
постачати залізну руду на металургійні заводи Донецької і Луганської народних
республік.
Комраков, Анатолий Безымянные друзья помогут Новороссии запустить заводы =
[Безіменні друзі допоможуть Новоросії запустити заводи] / А. Комраков // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2017-04-13/1_6973_donbass.html). – М., 2017. – 13.04.

***
У самопроголошеній ДНР говорять про підготовку широкомасштабного
наступу армії України.
Бабицкий, Андрей Украина готовит мощный удар. Россия не дремлет = [Україна
готує
потужний
удар. Росія
не
дрімає]
/
А. Бабицкий
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukraina-gotovit-moshtnyi-udar-rossiya-ne-dremlet). – Рига, 2017. –
18.04.

***
Підрив машини спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ на лінії розмежування
між підконтрольною Києву частиною Луганської області та самопроголошеною ЛНР
обидві сторони конфлікту розцінили як теракт і зійшлися на тому, що була здійснена
провокація. Ось тільки винних у Києві та Луганську називають різних.
Громова, Анна,Луганская область „Наконец-то в Европе узнают, что в Донбассе
война” : В ЛНР погиб наблюдатель из США. Киев и Луганск обвиняют друг друга, но
военные по обе стороны фронта допускают, что произошла „обычная случайность”. =
[„Нарешті в Європі дізнаються, що в Донбасі війна”. У ЛНР загинув спостерігач із
США. Київ і Луганськ звинувачують один одного, але військові з обох боків фронту
допускають, що сталася „звичайна випадковість”.] / А. Громова // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/25/1610451.html). – С.Пб., 2017. – 25.04.
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КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Верховна Рада планує розглянути президентський законопроект про заборону
подвійного громадянства. Подвійне громадянство в Україні заборонено з 1996 року
Конституцією. Юристи відзначають, що до цих пір у держави не було механізмів
виявлення фактів подвійного громадянства. Соратники Президента в парламенті
згадують в першу чергу про жителів Криму, багато з яких мали російські паспорти
задовго до референдуму. Саме інтересами нацбезпеки пояснюється необхідність
навести порядок у цій сфері. У новому законопроекті виняток із загального правила
зроблено якраз для жителів Криму: українська влада вважає, що після референдуму
2014 року люди отримували громадянство РФ примусово, а не добровільно.
Ивженко, Татьяна Порошенко предлагает наказывать за второй паспорт =
[Порошенко пропонує карати за другий паспорт] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-04-04/1_6965_ukraina.html). – М., 2017. – 04.04.

***
У результаті невеликого розслідування вдалося встановити, що безпілотник
«Фурія» не зовсім український, і його ціна дещо відрізняється від тієї, за якою його
закуповують ВСУ. Коли авторам відео-розслідування вдалося розібрати одну з
„фурій”, яка впала на Донбасі, то виявилося, що і фюзеляж і вся начинка цього
апарату складається з найпростіших комерційних деталей, головним чином
китайського виробництва, які будь-хто може купити в інтернеті. Також виявилося, що
реальна ціна безпілотного комплексу, який „Атлон авіа” продає українським
силовикам, становить не більше 160 тисяч гривень. У той час, як з бюджету за нього
сплачується 2 мільйона 800 тисяч гривень.
Левин, Виктор Как украинские конструкторы обманули украинских же военных =
[Як українські конструктори обдурили українських же військових] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/kak-ukrainskie-konstruktory-obmanuli-ukrainskih-zhe-voennyh). –
Рига, 2017. – 05.04.

***
Гайдар стала радником Порошенко в той момент, коли її колишній
покровитель Саакашвілі перейшов у жорстку опозицію до Петра Порошенка, прямо
називаючи його головним джерелом корупції в Україні і веде роботу з об’єднання
всіх „проєвропейських” сил під своїм началом.
Лихоманов, Петр Президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар
своей внештатной советницей = [Президент України Петро Порошенко призначив
Марію Гайдар своєю позаштатною радницею] / П. Лихоманов // Российская газета
(ttps://rg.ru/2017/04/05/poroshenko-naznachil-gajdar-svoej-sovetnicej.html). – М., 2017. – 05.04.

***
В Україні закінчується річний імунітет уряду прем’єра Володимира Гройсмана.
У зв’язку з цим багато політиків прогнозують новий виток кризи в країні, який може
привести до відставки кабінету міністрів і дострокових виборів.
Юсин, Максим Правительство Украины становится временным = [Уряд України
стає тимчасовим] / М. Юсин // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3261988). –
М., 2017. – 05.04. – № 58
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***
Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату
Кахконен розкритикувала українську владу за неефективне використання
міжнародних кредитів. Вона також зазначає, що відповідальні за реалізацію проектів
міністерства в Україні працюють дуже повільно і неефективно. Підписання договорів
на виконання тих чи інших робіт істотно затягується, а значить, гальмується і
реалізація проектів в цілому. Через це ні про яке покращення життя простих людей
говорити не доводиться.
Игнатова, Ольга Всемирный банк раскритиковал Украину = [Світовий банк
розкритикував
Україну]
/
О. Игнатова
//
Российская
газета
(https://rg.ru/2017/04/08/vsemirnyj-bank-raskritikoval-ukrainu.html). – М., 2017. – 09.04.

***
За результатами дослідження Ernst & Young, опублікованого на сайті компанії,
у списку країн з найбільш корумпованим бізнесом Україна вийшла на перше місце.
Переважна більшість опитаних організацією представників українського бізнесу (88
відсотків) вважають, що проблема корупції і хабарництва широко поширена в їхній
країні.
Бергер, Герман Рейтинг коррупции: Латвия – первая в Балтии, мировой лидер –
Украина = [Рейтинг корупції: Латвія – перша в Балтії, світовий лідер – Україна] /
Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/reiting-korrupcii-lidiruet-ukraina-a-v-baltiilatviya) . – Рига, 2017. – 10.04.

***
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект „Про статус
кримськотатарського народу”. Йдеться про створення на території Криму
національно-територіальної автономії кримських татар. На сьогодні російський статус
Криму на міжнародному рівні не визнано. Однак переговори про повернення
півострова до складу України теж не ведуться. Немає навіть спеціального формату,
оскільки без участі Росії ніякий формат не має сенсу, а російська влада чітко заявила,
що питання Криму вичерпане і обговорюватися не може. Тому всі рішення
української влади щодо півострова носять характер політичних декларацій. Тим
часом, керівництво Меджлісу кримських татар вимагає активних дій.
Ивженко, Татьяна Киев отдает Крым крымским татарам : Верховная рада
создает на полуострове национально-территориальную автономию = [;Київ віддає Крим
кримським татарам: Верховна Рада створює на півострові національно-територіальну
автономію] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-0410/100_170410tatars.html). – М., 2017. – 10.04.

***
Через три роки з моменту початку Києвом АТО на сході України влада
самопроголошених Донецької і Луганської народних республік оголосила про запуск
гуманітарної програми по возз’єднанню народу Донбасу. На такий крок пішов не
Петро Порошенко з його ідеєю про „єдину Україну”, а влада самопроголошених
республік.
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Бондаренко, Олег Владимирович,директор Фонда прогрессивной политики
Власти ДНР и ЛНР заявили о старте программы помощи жителям подконтрольных
Украине районов = [Влада ДНР і ЛНР заявила про старт програми допомоги жителям
підконтрольних Україні районів] / О. В. Бондаренко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/kartblansh/2017-04-16/100_donbass1604.html). – М., 2017. – 16.04.
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