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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Після початку російських авіаударів по Сирії увага світу змістилася з України
до Сирії. Аналітики говорять, що припинення підтримки Росією проросійських
сепаратистів в Україні говорить про невдачу Путіна на українській території. В той
самий час переговори контактної групи, починаючи з вересня, також мають
поступовий прогрес у вирішенні кризи на Сході України. Все це в сумі дає надію на
мирне врегулювання конфлікту, що триває вже більше року.
Bohlen, Celestine Recent quiet in Ukraine offers hope for a peaceful resolution = [Тиша
останніми днями в Україні дає надію на мирне вирішення конфлікту] / C. Bohlen // The
Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/recent-quiet-in-ukraine-offershope-for-a-peaceful-resolution/article26874458). – Toronto, 2015. – 19.10.

***
Міністри закордонних справ „нормандської четвірки” (Німеччина, Франція,
Росія, Україна) зустрінуться в Берліні. Раніше передбачалося, що вони обговорять
процес відведення озброєнь від лінії розмежування в Донбасі, після чого поговорять
про проведення місцевих виборів у тих районах, які контролюються ДНР і ЛНР. Але
виникли проблеми: на переговорах контактної групи в Мінську Україна представила
свою концепцію проведення виборів, яку категорично не сприймають республіки.
Представник України у політичній підгрупі, яка якраз займається питаннями виборів
у Донбасі, Роман Безсмертний розповів журналістам, які пропозиції Київ представив
у Мінську.
Ивженко, Татьяна Переговоры в Минске на языке ультиматумов = [Переговори в
Мінську
мовою
ультиматумів]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-10-29/1_minsk.html). – М., 2015. – 29.10.

ТОРГОВА ВІЙНА
Україна подала позов проти Росії до Світової організації торгівлі. Позов, за
словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталії
Микольської, пов’язаний з обмеженнями, які ввела Росія на постачання вагонів, а
також
стрілочних
переводів
з
Крюківського
вагонобудівного
заводу,
Дніпропетровського стрілочного заводу і від інших виробників. „Ми очікуємо від
Росії, що ці питання будуть врегульовані на стадії консультацій, які будуть проходити
протягом 30 днів”, – підкреслила Микольська, зазначивши, що це перший поданий
позов із серії подібних. За даними представника відомства прибуток України через
введені Росією обмеження впав в 34 рази: з 1,7 мільярда доларів в 2013 році до 51
мільйона доларів в 2015 році.
Украина подала иск против России в ВТО = [Україна подала позов проти Росії до
СОТ] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukraina-podala-isk-protiv-rossii-v-vto). – Рига,
2015. – 21.10.

***
Новий виток торгівельної війни між Україною та Росією може вплинути на
тисячі туристів, які мають родичів чи бізнес у двох сусідніх країнах.
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Russia and Ukraine suspend direct flights between countries : Talks aimed at ending
trade war fail with thousands of travellers visiting family and on business now facing arduous
journeys = [Росія та Україна призупинили пряме авіасполучення між
країнами. Переговори, спрямовані на закінчення торгівельної війни, зазнали невдачі,
наразі тисячі туристів, що відвідують рідню або ж літають у справах, вимушені
терпіти
нудні
поїздки]
/
Agence
France-Presse
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/oct/25/russia-and-ukraine-suspend-direct-flightsbetween-countries). – London, 2015. – 25.10.

ВЕРХОВНА РАДА
На тлі скандалів, пов’язаних з підбиттям підсумків місцевих виборів, в Україні
сперечаються про дострокові вибори до Верховної Ради. Вирішення всіх проблем в
країні вимагає узгоджених дій всіх гілок влади влади та активної роботи саме
Верховної Ради. Однак в парламенті виникли серйозні розбіжності, які торкнулися
навіть правлячої коаліції. Експерти відзначають, що склалася ситуація, при якій
команда президента Порошенко спробує зберегти діючий парламент.
Ивженко, Татьяна Верховная рада создает проблемы Петру Порошенко =
[Верховна рада створює проблеми Петру Порошенку] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2015-10-28/1_porosheko.html). – М., 2015. – 28.10.

ВИБОРИ ДО ВР
Колишній голова Служби безпеки України (СБУ) Валентин Наливайченко
збирається оприлюднити нові викривальні відомості, що кидають тінь на
представників української влади. У Києві сперечаються про причини виходу
Наливайченко на політичну авансцену. У цьому контексті експерти говорять про
ймовірність дострокових парламентських і, можливо, президентських виборів.
Соціолог, керівник фонду „Демократичні ініціативи” ім. І. Кучеріва Ірина Бекешкіна
припустила, що якісь сили стали готувати Наливайченка до парламентських або
президентських виборів. Чергові вибори президента України та Верховної Ради
мають відбутися в 2019 році. Але в Києві допускають можливість дострокових
парламентських виборів вже в майбутньому році.
Ивженко, Татьяна Наливайченко бросил вызов Порошенко = [Наливайченко кинув
виклик Порошенко] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-1019/1_ukraina.html). – М., 2015. – 19.10.

ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Марія Гайдар вже через тиждень може стати депутатом Одеської обласної
ради, оскільки нині балотується на цю посаду у списку „Блоку Петра Порошенка”.
Гришин, Александр Тумбочка, муж и квартира: Мария Гайдар рассказала, как
жить на Украине на местную зарплату / А. Гришин // Комсомольская правда
(http://www.crimea.kp.ru/daily/26447.5/3317700). – М., 2015. – 21.10.

***
В Україні відбудуться вибори до місцевих органів влади. Експерти говорять
про занадто високі ставки саме на цих виборах, оскільки від їхніх результатів буде
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залежати вплив українських олігархів в регіонах країни, від якого, в свою чергу, буде
залежати розвиток бізнесу й захист фінансових інтересів цих олігархів.
Walker, Shaun Ukraine elections: high stakes and dirty tricks in hotly contested vote :
Local elections are both a referendum on Petro Poroshenko’s rule and a jostle for power and
influence among country’s oligarchs = [Вибори в Україні: високі ставки та брудні
технології в голосуванні. Місцеві вибори являють собою, з однієї сторони, референдум за
правилами Петра Порошенко, а з іншого боку – боротьбу за владу і вплив олігархів у
країні] / Sh. Walker // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/oct/21/ukraineelections-dirty-tricks). – London, 2015. – 21.10.

***
Ситуація в Донбасі залежить від підсумків місцевих виборів в Україні. Тому
експерти не очікували прориву від чергового раунду переговорів підгруп і засідання
контактної групи з врегулювання в Мінську.
Ивженко, Татьяна Урегулирование в Донбассе превратилось в замкнутый круг =
[Врегулювання в Донбасі перетворилося на замкнуте коло] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2015-10-21/1_donbass.html). – М., 2015. – 21.10.

***
Напередодні місцевих виборів в Україні, результати недавнього опитування
показали, що найпопулярнішим політиком країни є Михайло Саакашвілі –
призначений губернатором Одеської області колишній президент Грузії. Михайло
Саакашвілі активно взаємодіє з громадськими організаціями та населенням. Якщо
партія Порошенко покаже гарні результати на виборах 25 жовтня – у першому турі
місцевих виборів, що проводяться на території всієї країни після Майдану – це стане
свідченням того, що поки ще зберігається певна частка віри в те, що президент
стримає слово і проведе обіцяні ним реформи. Одеська область, губернатором якої є
Саакашвілі – це показовий приклад того, як може виглядати реформа на території
всієї України.
Cleary, Colin Does Ukraine Still Believe in Reform? = [Україна все ще вірить у
реформи?] / C. Cleary // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2015/10/23/does-ukraine-stillbelieve-in-reform-local-elections-saakashvilli). – Washington, 2015. – 23.10.

***
Місцеві вибори в Україні є перевіркою на міцність команди діючого
президента країни та олігархів, які звикли керувати регіонами. В Маріуполі, який
зазнає величезного впливу зі сторони олігарха Рината Ахметова, в останню хвилину
вибори були скасовані. Президент країни доручив парламенту та Центральній
виборчій комісії провести вибори в Маріуполі найближчим часом.
Ukraine holds local elections that test oligarchs’ reach = [В Україні проходять місцеві
вибори, які є перевіркою досягнень олігархів] / Associated Press // The Himalayan
(http://thehimalayantimes.com/world/ukraine-holds-local-elections-that-test-oligarchs-reach). –
Kathmandu, 2015. – 25.10.

***
25 жовтня колишні прихильники Януковича отримали владу в результаті
виборів до місцевих органів влади на півдні та сході України. Недовіра виборців до
діючих політиків посилюється, Україна розчарована і все ще роз’єднана на „схід” і
„захід”.
6

Bershidsky, Leonid Why a ’Star Wars’ Emperor Won Office in Ukraine = [Чому
імператор з „Зоряних воєн” переміг на виборах в Україні] / L. Bershidsky // Bloomberg
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-10-26/why-a-star-wars-emperor-won-office-inukraine). – New York, 2015. – 26.10.

***
Наступного дня після місцевих виборів в Україні чотири екзит-поли
продемонстрували результати своїх опитувань, згідно яких нинішня правляча
коаліція збереже за собою вплив на заході та в центрі країни. На півдні та сході
виборці висловили свою підтримку Опозиційному блоку, який по суті є колишньою
Партією регіонів. За попередніми результатами цих виборів аналітики роблять
висновок, що диспозиція політичних сил вказує на розділення країни.
Exit Polls in Ukraine Local Elections Show East-West Split = [Екзит-поли місцевих
виборів в Україні продемонстрували розкол країни на Схід-Захід] / Associated Press // The
Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1885170-exit-polls-in-ukraine-local-electionsshow-east-west-split). – New York, 2015. – 26.10.

***
Як правило, вибори мера Майамі, Скрантона або Зальцбурга не дуже цікаві
міжнародному співтовариству. Але вибори до органів місцевої влади в Україні стали
першим випадком після Євромайдану, коли українські громадяни отримали
можливість проголосувати за зміну керівництва на місцях (у травні 2014 року в
окремих районах проходили вибори, і переможці того голосування знову мали брати
участь у виборах). До цих виборів ставилися, в основному, як до референдуму про
довіру президенту Порошенку, який взявся за вирішення монументального завдання з
реформування України відповідно до очікувань учасників Євромайдана і його
прихильників.
Thoburn, Hannah Revenge of the Oligarchs = [Реванш олігархів] / H. Thoburn //
Foreign
Policy
(http:/foreignpolicy.com/2015/10/27/revenge-of-the-oligarchs-ukraineelections). – Washington, 2015. – 27.10.

***
Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ констатує, що
місцеві вибори в Україні відбулися відповідно до демократичних стандартів. Про це
заявила глава місії Тана де Зулуета.
В ОБСЕ назвали прошедшие на Украине выборы „демократичными” = [В ОБСЄ
назвали минулі на Україні вибори „демократичними”] // Молдавские ведомости
(http://www.noi.md/ru/news_id/71408). – Кишинев, 2015. – 27.10.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Після того як в Україні була прийнята серія законів, спрямованих на
декомунізацію, в країні почали зносити пам’ятники Леніну. На момент розпаду СРСР
їх на Україні було 5,5 тис. штук, а до лютого 2014 року залишилося близько 1300. З
тих пір було демонтовано ще близько п’ятисот. У багатьох містах виникла ідея
продати пам’ятники, нерідко відлиті з бронзи, на металобрухт, а з виручених коштів
виплатити заборгованість по зарплаті або купити на ці гроші нові вуличні ліхтарі, а
іноді – і броньовані автомобілі для добровольчих формувань, – чи не всі спроби
виявилися вдалі.
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MacFarquhar, Neil Ukraine Ban on Russian Symbols Fuels Fight Over National Identity
= [Заборона на російську символіку пробуджує в Україні боротьбу за національну
ідентичність]
/
N. MacFarquhar
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/10/28/world/europe/ukraine-ban-on-russian-symbols-fuels-fightover-national-identity.html?_r=0). – New York, 2015. – 27.10.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
В Україні відбувається радикалізація і поляризація настроїв суспільства. Якби
вибори проводилися зараз, то „Блок Петра Порошенка”, посівши перше місце,
отримав би на 5 % менше голосів, ніж ті політичні сили, які вважаються
праворадикальними. За даними опитування, проведеного групою „Рейтинг” за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, розклад сил в парламенті
змінився б принципово. Колишній лідер, партія Яценюка, набрала б не більше 1 %
голосів. А „Батьківщина” перемістилася б на лідируючі позиції. Вона набрала б 11 %
голосів – стільки ж, скільки „Самопоміч” та „Опозиційний блок”. Це – розділене на
трьох друге місце після „Блоку Петра Порошенка”, який зараз набрав би 13 %.
Експерти звернули увагу на те, що зараз передвиборний бар’єр подолали б три
праворадикальні сили – партія Ляшко (7 %), „Правий сектор” – 6 %, „Свобода”
Тягнибока – 5 %. Сукупний результат радикалів був би на 5 % вище показника партії
Порошенко.
Ивженко, Татьяна Рейтинг партии Яценюка снизился в 22 раза = [Рейтинг
партії Яценюка знизився в 22 рази] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-10-20/1_yatsenuk.html). – М., 2015. – 20.10.

***
Сергій Арбузов став свого часу наймолодшим в Європі головою Нацбанку
(2010-2012), пізніше очолив в українському уряді економічний блок в статусі віцепрем’єра і навіть встиг, правда, недовго, побути прем’єром України, не приховує
своїх політичних амбіцій. Він не виключає своєї можливої участі і навіть перемоги на
майбутніх президентських виборах в Україні. Чому це може у нього вийти і яким він
бачить майбутнє своєї країни, – про це український фінансист розповів у бесіді з
відповідальним редактором „НГ-політики” Розою Цвєтковою.
Цветкова, Роза Сергей Арбузов: „Этой власти война выгодна, и ей некогда
заниматься реформами” = [Сергій Арбузов: „Цій владі війна вигідна, і їй ніколи
займатися
реформами”]
/
Р. Цветкова
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/ng_politics/2015-10-20/9_arbuzov.html). – М., 2015. – 20.10.

***
Ринок енергетичного вугілля в Україні істотно змінює свої обриси. Ключові
постачальником вугілля енергетичних марок для України – Росія і США, їх частки
змінювалися в протилежних напрямах порівняно з 2014 роком. За три квартали 2015
року Україна купила за кордоном 10,8 млн т вугілля, що на 11 % більше, ніж за
аналогічний період 2014-го. Аналітик журналу „Металлоснабжение и сбыт” Віктор
Тарнавський каже, що власний видобуток енергетичного вугілля знизився через війну
в Донбасі приблизно на 60 %, більша частина шахт опинилася в прифронтових
районах.
Ахмадиев, Эльдар Украина будет топить больше американским углем, чем
российским / Э. Ахмадиев // Известия (http://izvestia.ru/news/593575). – М., 2015. – 21.10.
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***
В інтерв’ю українській службі „Голосу Америки” колишній радник російського
президента РФ Андрій Ілларіонов відкинув всі обговорювані рецепти впливу на
режим Путіна – санкції, міжнародну ізоляцію або роль опозиції. На сьогоднішній
день рівень підтримки режиму росіянами величезний. На погляд експерта, Росія
зазнала військової поразки у Грузії і в Україні. Він також виклав свої підрахунки тієї
ціни, яку Росія платить за військові дії. Так, з початку 2012 року до кінця поточного
року на підготовку та ведення війни, де Україна є лише одним з фронтів, буде
витрачено 144 млрд. доларів. Разом з другої складової війни – втечею капіталу – сума
складе 377 млрд. доларів, або в середньому 94 млрд. доларів на рік.
Бывший советник Путина: его режим падет только после поражения в войне =
[Колишній радник Путіна: його режим впаде тільки після поразки у війні] //
Бизнес&Балтия (http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163929-byvshij-sovetnik-putina-egorezhim-padet-tolko-posle-porazheniya-v-vojne). – Рига, 2015. – 21.10.

***
Глава російської держави знищив шанси на модернізацію економіки своєї
країни корупцією та перетворенням Росії на авторитарну державу. Напад на Україну
зробив РФ міжнародної парією, а тепер вона грузне в трясовині Сирії, вважає
британський журналіст Едвард Лукас. Майкл Макфол, один з кращих в США
аналітиків Росії, в опублікованій 23 жовтня New York Times статті розкритикував тих,
хто бачить в рішучих кроках Путіна в Сирії свідоцтво стратегічного генія. За його
словами, Росія, насправді, веде судорожний оборонний бій, спираючись на помилкові
уявлення про те, як все працює у світі.
Эдвард Лукас: Западные стандарты неприменимы к режиму Путина = [Едвард
Лукас: Західні стандарти незастосовні до режиму Путіна] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3376439/jedvard-lukas-zapadnye-standarty-neprimenimy-k-rezhimuputina). – Таллинн, 2015. – 27.10.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Журналіст Максим Кононенко, коментуючи доповідь концерну „Алмаз-Антей”
та Ради безпеки Нідерландів про результати розслідування катастрофи рейсу MH17,
абстрагуючись від політичних позицій, пише про те, що абсолютно зрозуміло, що ні
Росія, ні Україна, ні ЛНР/ДНР ніколи в осяжному майбутньому не визнають власної
провини у цій трагедії, і саме це є істиною.
Кононенко, Максим Доказательств не будет / М. Кононенко // Известия
(http://izvestia.ru/news/593152). – М., 2015. – 16.10.

***
У політичному відношенні російська військова інтервенція в Сирії є рубіжною
подією для міжнародної політики, порівняною за своєю значимістю з приєднанням
Криму і конфліктом в Донбасі.
Сирийская партия еще не закончена = [Сирійська партія ще не закінчена] //
Независимая газета (http://nvo.ng.ru/wars/2015-10-16/6_siria.html). – М., 2015. – 16.10.

***
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На плакаті пробігу до Дня незалежності Польщі організатори розмістили карту
країни з українським Львовом і добрим шматком Литви у складі Польщі. Пробіг
організовує Aktywna Warszava. Плакатне перекроювання кордонів не залишилося
непоміченим і викликало бурхливу реакцію – і у офіційної влади, і в соцмережах.
Польська організація „Реституція Кресів”, що займається відновленням прав поляків
на майно, яке виявилося після Другої світової війни на території України, зібрала вже
600 пакетів документів для звернення до суду. Про це повідомив глава установчого
комітету організації Конрад Ренкас. За його словами, перші два позови найближчим
часом будуть подані в українські суди – у Києві та Луцьку. Також організація зібрала
ще близько 1,2 тисячі звернень, які поки проходять перевірку та аналіз.
В Польше заговорили о территориальных претензиях к Литве и Украине = [У
Польщі заговорили про територіальні претензії до Литві та України] // Вести сегодня
(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163921-v-polshe-zagovorili-o-territorialnykhpretenziyakh-k-litve-i-ukraine). – Рига, 2015. – 20.10.

***
Наприкінці вересня делегація міністерства закордонних справ Китаю провела
зустріч за закритими дверима в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку з міністром
закордонних справ України Павлом Клімкіним і повідомила йому добру новину:
Пекін готовий підтримати заявку України на членство в Радбезі ООН, незважаючи на
кампанію Росії з метою перешкодити устремлінням її супротивника.
Lynch, Colum At the U.N., Beijing Begins to Shift Away From Putin = [Пекін починає
дистанціюватися
від
Путіна
в
ООН]
/
C. Lynch
//
Foreign
Policy
(http://foreignpolicy.com/2015/10/21/at-the-u-n-beijing-begins-to-shift-away-from-putin). –
Washington, 2015. – 21.10.

***
У Польщі завершується кампанія з виборів до Національних зборів. Пік
виборчої кампанії припав на дебати всіх восьми лідерів зареєстрованих виборчих
комітетів, за ходом яких безпосередньо могли спостерігати глядачі трьох польських
телеканалів. Чергове питання стосувалося конфлікту в Україні і східної політики
Польщі. Копач говорила про солідарність з Україною, а Шидлов підкреслила, що
політика щодо східних сусідів повинна враховувати спільні дії в рамках ЄС. Віцепрем’єр-міністр з економіки Януш Пехочіньскій (лідер ПКП), підкресливши
важливість позбавлення залежності від „Газпрому”, сказав: „Ми не відвертаємося від
Росії, чекаємо партнерства у сфері бізнесу”. Новацкая зауважила, що „Польща
захистить себе не шабельками, а економікою. Путін піде, а росіяни залишаться”.
Рішард Петру з партії „Сучасна” закликав Польщу бути готовою на найпохмуріший
сценарій подій в Україні.
Мастеров, Валерий Петрович КАРТ-БЛАНШ. Польские мужчины спрятались за
женщин = [КАРТ БЛАНШ. Польські чоловіки сховалися за жінок] / В. П. Мастеров //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2015-10-22/7_poland.html). – М., 2015. – 22.10.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
У понеділок Європейський суд задовольнив позовну заяву високопоставленого
чиновника з Адміністрації Януковича Андрія Портнова, розморозив його активи і
скасував заборону на в’їзд в європейські країни.
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Bershidsky, Leonid Ukrainians Get Their Day in (European) Court = [Українці
перемагають
в
Європейському
суді]
/
L. Bershidsky
//
Bloomberg
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-10-27/ukrainians-get-their-day-in-europeancourt). – New York, 2015. – 27.10.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна не порушила
міжнародне право, залишивши відкритим небо над зоною конфлікту в Донбасі в 2014
році, коли там розбився малайзійський „Боїнг-777”. „Україна, як це випливає з
проміжного звіту, з тієї офіційної частини, про яку можна говорити, виконала всі, без
винятку, міжнародні договори у сфері авіаційного права, і ніяких порушень як
директив ІКАО, так і міжнародного законодавства з нашого боку не було”. Разом з
тим міністр висловив думку, що винуватцем трагедії є Росія.
Киев отверг выводы международной комиссии о трагедии с „Боингом” = [Київ
відкинув висновки міжнародної комісії про трагедію з „Боїнгом”] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/kiev-otverg-vyvody-mezhdunarodnoj-komissii-o-tragedii-s-boingom). – Рига,
2015. – 16.10.

***
Триває процес над українською льотчицею Надією Савченко. На черговому
засіданні Донецького суду Ростовської області її захист висловив сумнів в тому, що
свідки звинувачення – справжні. Адвокати мають намір звернутися до Ради Європи та
Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) з проханням про
клопотання про допуск в РФ свідка захисту – Віри Савченко.
Гармоненко, Дарья Савченко назвали серым кардиналом батальона „Айдар” =
[Савченко назвали сірим кардиналом батальйону „Айдар”] / Д. Гармоненко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2015-10-16/3_savchenko.html). – М., 2015. –
16.10.

***
Українська „дочка” МТС тепер працюватиме під брендом Vodafone. З середини
цього року „МТС-Україна” втрачає частку ринку – абоненти цієї країни починають
бойкотувати російського оператора, вважають експерти. В останньому рейтингу
Millward Brown бренд Vodafone оцінювався в 38,46 мрлд дол. і займав 23-е місце в
топ-100 найбільш дорогих торгових марок світу.
Балашова, Анна МТС не держит марку / А. Балашова // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2835340). – М., 2015. – 19.10. – № 192.

***
За тиждень до повної заборони на пряме авіасполучення між Росією і Україною
з’явився невеликий шанс на поліпшення ситуації. Росавіація звернулася до Києва з
пропозицією про переговори. У Києві формально готові до переговорів, але прем’єрміністр України Арсеній Яценюк виступає різко проти продовження авіасполучення з
Росією після 25 жовтня.
Попов, Егор Киеву предложили разрешить вылет / Е. Попов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2836010). – М., 2015. – 21.10. – № 194.

***
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З 25 жовтня припинено пряме авіаційне сполучення між Україною та
Російською Федерацією. Відтепер російські авіакомпанії не можуть виконувати прямі
рейси до українських міст.
Vicéns, Elena Rusia suspende definitivamente todos los vuelos directos con Ucrania :
Para viajar desde Kiev a Moscú será necesario hacer combinaciones con Minsk o Estambul =
[Росія остаточно призупинила пряме авіасполучення з Україною: Для поїздки з Києва до
Москви доведеться робити пересадку в Мінську або Стамбулі] / E. Vicéns // El País
(http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/25/actualidad/1445788552_355390.html).
– Madrid, 2015. – 25.10.

***
В Україні створюють Центр дослідження проблем Російської Федерації. Згідно
з Указом президента Петра Порошенка, нова структура буде працювати у складі
Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД). Передбачається, що вона
займеться розробкою рекомендацій для влади щодо того, як будувати взаємини з РФ в
кожній окремій сфері.
Ивженко, Татьяна Киев готовится к новому этапу отношений с Москвой = [Київ
готується до нового етапу відносин з Москвою] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-10-26/6_donbass.html). – М., 2015. – 26.10.

МИТНА ПОЛІТИКА
У пункті пропуску „Нова Гута” Гомельської митниці офіційно дано старт
новому міжнародному проекту „ПРІНЕКС”. Його суть – обмін попередньою
інформацією про товари та транспортні засоби між митними службами Білорусі та
України. Систему „ПРІНЕКС” на білорусько-українському напрямку вдалося
впровадити завдяки співпраці Державного митного комітету Білорусі та Державної
фіскальної служби України з міжнародними організаціями за програмою
Флагманської ініціативи „Східного партнерства” Євросоюзу з інтегрованого
управління кордонами.
Дралюк, Виолетта Груз в зеркальном отражении = [Вантаж у дзеркальному
відображенні]
/
В. Дралюк
//
Советская
Белоруссия
(http://www.sb.by/obshchestvo/article/gruz-v-zerkalnom-otrazhenii.html). –
Минск,
2015. –
24.10. – № 206.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Україна оголосила Росії юридичну та фінансову війну. Втрату Криму і Донбасу
Київ оцінює в 1 трлн. гривень (45 млрд. дол.). Позови також подані за втрату майна і
до „Газпрому”.
Фаляхов, Рустем Украина требует триллион за Крым = [Україна вимагає
трильйон за Крим] / Р. Фаляхов // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/luchshee-izinterneta-vybor-redaktsii-portala/article/ukraina-trebuet-trillion-za-krym.html). –
Минск,
2015. – 16.10.

***
Завтра для Росії настає дедлайн щодо прийняття рішення про реструктуризацію
українського боргу в 3 млрд. дол. Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в
12

інтерв’ю ЗМІ заявив, що в разі відмови Москви Київ оголосить мораторій на виплату
та обслуговування кредиту.
Соловьева, Ольга Киев отказывается от выплаты 3 миллиардов долларов = [Київ
відмовляється від виплати 3 мільярдів доларів] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-10-28/1_dolg.html). – М., 2015. – 28.10.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Україна зацікавлена в тому, щоб отримати від Естонії ноу-хау у сфері рибної
промисловості, у зв’язку з чим українська держава просить Естонію провести
консультації та навчання в інфотехнологічному забезпеченні галузі.
Украина заинтересована в ноу-хау Эстонии в сфере рыбной промышленности =
[Україна зацікавлена в ноу-хау Естонії у сфері рибної промисловості] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3377479/ukraina-zainteresovana-v-nou-hau-jestonii-v-sfere-rybnojpromyshlennosti). – Таллинн, 2015. – 27.10.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Міністр зовнішньоекономічних зв’язків та закордонних справ Угорщини Петер
Сійярто наголосив, що проект газопроводу „Південний потік” був згорнутий через
тиск з боку Єврокомісії. Цей проект критикувався за те, що він повинен був пройти в
обхід України. А „Північний потік”, в основі якого ті ж фактори, і який так само
пройшов в обхід України, але за участю великих європейських компаній –
критикувався не так різко. Але необхідно, вважає міністр, знайти рішення на
перспективу, якщо Росія не відмовиться від стратегічної мети припинити транзит газу
через Україну до 2020 року.
Дудина, Галина Наша с Россией задача – защищать христианские ценности /
Г. Дудина // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2837094). – М., 2015. – 22.10. – №
195.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Україна стане непостійним членом Радбезу ООН на 2016-2017 роки. Таке
рішення було ухвалене 15 жовтня на 70-й сесії Генасамблеї.
Фото недели: Украина избрана непостоянным членом СБ ООН = [Фото тижня:
Україна обрана непостійним членом РБ ООН] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/week/2015-10-19/8_photo.html). – М., 2015. – 19.10.

СУСПІЛЬСТВО
В Одесі монумент Леніну перетворився на пам’ятник темному лорду.
Олександр Мілов, художник нового монументу пояснює причини своєї роботи у
прийнятті законів про декомунізацію, які вимагають, щоб всі пам’ятники
комуністичного минулого були зняті.
Bakare, Lanre The force awakens (in Ukraine): Darth Vader statue replaces Lenin
monument : Artist converts Vladimir Lenin statue in Odessa into a monument to the Star Wars
villain and it’s not the first time the George Lucas film has invaded politics = [Пробудження
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сили (в Україні): Дарт Вейдер замінив пам’ятник Леніну. В Одесі актор перетворив
Володимира Леніна на монумент лиходію із „Зоряних воєн”, і це не вперше, коли фільм
Джорджа Лукаса вторгається в політику] / L. Bakare // The Guardian
(http://www.theguardian.com/film/2015/oct/23/darth-vader-statue-erected-ukraine). –
London,
2015. – 23.10.

***
В Одесі поліція затримала людину в костюмі персонажа з фільму „Зоряні
війни”. Чубаку відвезли до райвідділу. Інцидент стався на одній з виборчих дільниць.
Чубака був за кермом однієї з машин, яка привезла команду Дарта Вейдера (один з
кандидатів у мери Одеси балотується під ім’ям цього персонажа) на ділянку. Однак у
водія не було при собі документів. Крім того, він відмовився представлятися поліції і
добровільно їхати у відділення. Правоохоронцям довелося застосувати силу.
’Chewbacca’, detenido en Ucrania = [„Чубаку” затримали в Україні] // El País
(http://elpais.com/elpais/2015/10/26/videos/1445856676_391733.html). – Madrid, 2015. – 26.10.

ІСТОРІЯ
Приморський районний суд Одеси заборонив використання червоних прапорів
у День Перемоги 9 травня і в день звільнення міста від фашистської окупації 10
квітня. Про це повідомляє видання Timer з посиланням на націоналістичну партію
„Свобода”, яка ініціювала заборону.
Одесский суд запретил красное знамя Победы = [Одеський суд заборонив червоний
прапор Перемоги] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/odesskij-sud-zapretil-krasnoe-znamyapobedy/#hcq=MYz2Wrp). – Рига, 2015. – 23.10.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
У відділі мистецтв Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки
відкрилася виставка, присвячена Дню пам’яті великого вірменського композитора
Комітаса (справжнє ім’я Согомон Согомонян; 1869-1935 рр.). Виставка організована
за підтримки Сумської вірменської громади.
В Сумской области Украины открылась посвященная армянскому композитору
Комитасу выставка = [У Сумській області України відкрилася присвячена вірменському
композитору
Комітасові
виставка]
//
Голос
Армении
(http://www.panorama.am/ru/world/2015/10/22/ukraine-komitas). – Ереван, 2015. – 22.10.

РЕЛІГІЯ
Держдепартамент США опублікував чергову щорічну доповідь про свободу
релігії в світі. Традиційній критиці піддалася Росія. Цього разу Держдеп зосередився
на Криму і територіях Донецької та Луганської невизнаних республік України,
відповідальність за ситуацію в яких США покладають на Росію.
Коткина, Оксана В обществе. Наш ответ Госдепу = [У суспільстві. Наша
відповідь Держдепу] / О. Коткина // Независимая газета (http://www.ng.ru/week/2015-1018/8_society.html). – М., 2015. – 18.10.

***
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„Протягом останніх місяців ми бачимо такий цікавий феномен, що в місцях

постійної дислокації військових частин і навіть в зоні АТО дуже багато місцевих
громад починають звертатися до влади з проханням створити греко-католицькі
парафії”, – заявив, перебуваючи в Римі, глава Української греко-католицької церкви
(УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук в ефірі Радіо
Ватикану.
Мальцев, Владислав Греко-католики обустраиваются на Востоке Украины =
[Греко-католики облаштовуються на Сході України] / В. Мальцев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/ng_religii/2015-10-21/4_catholic.html). – М., 2015. – 21.10.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Від телеканалу „112 Україна” зажадали не демонструвати в ефірі
рукостискання президента України Петра Порошенка і президента Росії Володимира
Путіна на зустрічі лідерів країн „нормандської четвірки” в жовтні в Парижі. Про це
колишній продюсер телеканалу Віктор Зубрицький написав на своїй сторінці в
Facebook. За його словами, всі телевізійні ЗМІ України „не помітили” момент
рукостискання. Він також зазначив, що при підготовці до ефіру до редакції „112
Україна” надійшла велика кількість дзвінків з „апарату президента і відповідних
спецслужб про неприпустимість показу рукостискання в ефірі”. Тим не менш,
телеканал продемонстрував цей момент.
Украинскому телеканалу запретили показывать рукопожатие Путина и
Порошенко = [Українському телеканалу заборонили показувати рукостискання Путіна і
Порошенко] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukrainskomu-telekanalu-zapretili-pokazyvatrukopozhatie-putina-i-poroshenko). – Рига, 2015. – 19.10.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Екс-президент України Віктор Янукович поскаржився в Європейський суд з
прав людини (ЄСПЛ) щодо порушень його прав – на справедливий судовий розгляд
(ст. 6 Європейської конвенції), на ефективне розслідування посягань на його життя і
право на захист (ст. 2) і права не піддаватися дискримінації за свій політичний статус
(ст. 14). Як повідомила в понеділок англійська адвокатська компанія Joseph Hage
Aaronson LLP, що представляє інтереси Януковича в ЄСПЛ, скарга подана ще 9
жовтня.
Корня, Анастасия Виктор Янукович пожаловался в ЕСПЧ, не дожидаясь
приговора: Украинские власти хотят его осудить по фальшивым обвинениям,
поясняют адвокаты = [Віктор Янукович пожалівся в ЄСПЛ, не чекаючи
вироку. Українська влада хоче його засудити за фальшивими звинуваченнями,
пояснюють
адвокати]
/
А. Корня
//
Ведомости
.
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/10/20/613454-zhaloba-na-operezhenie). –
М.,
2015. – 19.10.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
В Одесі через шторм в морі перекинувся екскурсійний човен, внаслідок чого
загинуло 14 чоловік.
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Death toll in Ukraine excursion boat capsizing rises to 14 = [Число загиблих на
екскурсійному човні в Україні виросло до 14 чоловік] / Associated Press // The Himalayan
(http://thehimalayantimes.com/world/death-toll-in-ukraine-excursion-boat-capsizing-rises-to14). – Kathmandu, 2015. – 18.10.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі в Москві
з головою Сенату Філіппін Франкліном Дрілоном торкнувся теми життя та захисту
прав діаспор за кордоном. Лавров як приклад навів ситуацію на південному сході
України. За словами міністра, конфлікт в Донбасі спалахнув через тиск українських
націоналістів на людей, прихильних російській культурі.
Лавров объяснил конфликт на Украине притеснением русскоязычных = [Лавров
пояснив конфлікт в Україні утиском російськомовних] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/lavrov-obyasnil-konflikt-na-ukraine-pritesneniem-russkoyazychnyh). – Рига,
2015. – 19.10.

***
Керівник Адміністрації президента Росії Сергій Іванов рекомендував владі
України серйозно задуматися про розвиток економіки. В інтерв’ю ТАСС,
опублікованому 19 жовтня, він передрік цій країні статус „придатка для виробництва
сільгосппродукції, яку ще не відомо, хто купить”.
Иванов предрек Украине статус сельхозпридатка Европы = [Іванов передрік
Україні статус сільгосппридатка Європи] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ivanovpredrek-ukraine-status-selhozpridatka-evropy). – Рига, 2015. – 19.10.

***
На сесії Міжпарламентського союзу в Женеві, підбиваючи підсумки візиту,
спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила про те, що Росія зіткнулася з
жорсткою інформаційною війною, розв’язаною Україною і багатьма західними
країнами, метою якої стала дискредитація її дій у зовнішній політиці.
Башлыкова, Наталья Вашингтон напечатал для Украины лживый журнал о
Крыме / Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/593494). – М., 2015. – 21.10.

***
Київ не виконує мінські угоди, при цьому альтернативи їм для збереження
цілісності України немає. Про це, заявив 22 жовтня, в ході засідання дискусійного
клубу „Валдай” президент Росії Володимир Путін. Серед пунктів мінських угод, які
не виконуються Україною, президент РФ згадав закон про особливий статус
самопроголошених республік. Крім того, за його словами, Київ не виконав пункти
мінських угод, що стосуються муніципальних виборів і прийняття закону про
амністію.
Путин счел минские соглашения единственным способом спасения целостности
Украины = [Путін визнав мінські угоди єдиним способом порятунку цілісності України]
// Вести сегодня (http://www.ves.lv/putin-schel-minskie-soglasheniya-edinstvennym-sposobomspaseniya-tselostnosti-ukrainy). – Рига, 2015. – 23.10.

***
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Під час роботи Валдайського форуму президент Росії Володимир Путін
наголосив, що буде підтримувати Мінські угоди до самого кінця, тобто поки вони всі
не будуть повністю виконані. Стосовно Петра Порошенка, В. Путін сказав: „Я був
перший, хто його підтримав. І я буду підтримувати його далі”.
Колесников, Андрей Мировая за кулисой / А. Колесников // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2840184). – М., 2015. – 24.10. – № 197.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Автор публікації вважає, що після того як США допомогли повалити політичну
еліту в Україні, система влади в країні зруйнувалася. Тепер Штати вибудовують нову
систему управління країною, наймають персонал і підрядників для будівництва
правоохоронної системи: вона розрахована щонайменше на 5 років.
Ахмадиев, Эльдар США cоздадут правоохранительную систему Украины /
Э. Ахмадиев // Известия (http://izvestia.ru/news/593135). – М., 2015. – 16.10.

***
Впродовж останнього року безпілотники ОБСЄ, що спостерігають за війною у
Південно-Східній Україні, стикалися з однією і тією ж проблемою – російські війська
з землі фактично засліплюють їх, створюючи радіоелектронні перешкоди. Це лише
один елемент „витонченої російської радіоелектронної боротьби (РЕБ) в Україні, яка
змусила армію США більш тверезо оцінити власні можливості”. Генерал-лейтенант
Бен Ходжес, командувач військ США в Європі, назвав російський потенціал РЕБ в
Україні
„запаморочливим”.
Рональд
Понтіус,
заступник
начальника
кіберкомандування Армії США, сказав на конференції: „Не можна не зробити
висновок, що ми просуваємося вперед не в тому темпі, якого вимагає ця загроза”.
Електронна війна стала помітна з самого початку вторгнення Росії до Криму навесні
2014 року. Незабаром після того, як в регіон почало надходити російське
устаткування РЕБ, українські військові виявили, що їх рації і телефони на кілька
годин поспіль виходять з ладу. ОБСЄ багато разів повідомляла, що її безпілотники,
що спостерігають за конфліктом на Східній Україні, „піддавалися радіоелектронному
придушенню GPS на військовому рівні”, і тому польоти доводилося відкладати.
McLeary, Paul Russia’s Winning the Electronic War = [Росія перемагає в
„електронній
війні”]
/
P. McLeary
//
Foreign
Policy
(http://foreignpolicy.com/2015/10/21/russia-winning-the-electronic-war). – Washington, 2015. –
21.10.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Розпочався третій етап відводу озброєнь від лінії розмежування в Луганській
області. Поки в Києві говорять про місцеві вибори в Донбасі, після яких має бути
сформована підпорядкована української влади вертикаль, інформаційні ресурси ДНР і
ЛНР повідомляють про те, як вже функціонує влада, не визнана Києвом. Те ж
агентство розповсюдило зроблену заяву глави ДНР Олександра Захарченко про те, що
швидше Україна приєднається до Донбасу, ніж навпаки.
Ивженко, Татьяна В Донбассе могут возобновиться бои = [У Донбасі можуть
поновитися бої] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-1016/7_donbass.html). – М., 2015. – 16.10.
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***
Розвідка самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) зафіксувала
місцезнаходження двадцяти шести одиниць техніки, замаскованої поблизу лінії
розмежування. Про це на прес-конференції в Донецькому агентстві новин заявив
представник Міноборони так званої ДНР Едуард Басурін.
Минобороны ДНР обнаружило у линии разграничения замаскированную
украинскую военную технику = [Міноборони ДНР виявило у лінії розмежування
замасковану українську військову техніку] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/minoboronydnr-obnaruzhilo-u-linii-razgranicheniya-zamaskirovannuyu-ukrainskuyu-voennuyu-tehniku). –
Рига, 2015. – 16.10.

***
На головній площі Донецька влада сепаратистів розмістила портрети
колишнього радянського диктатора Сталіна з його цитатою: „Наше діло – праве.
Ворог буде розгромлений. Перемога – за нами”.
Stalin portraits emerge in heart of Ukraine’s rebel-held territory : Soviet nostalgia rules
as images of the former dictator go on display in the centre of Donetsk, the rebel capital of
eastern Ukraine once called Stalino = [В центрі територій, що контролюються
українськими сепаратистами, з’явилися портрети Сталіна. Ностальгія за радянськими
правилами у вигляді зображень колишнього радянського диктатора з’являється в центрі
Донецька, який колись мав назву Сталіно] / Agence France-Presse // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/oct/19/stalin-portraits-ukraine-rebel-territory). –
London, 2015. – 19.10.

***
Глава Донецької народної республіки (ДНР) Олександр Захарченко ввів
персональні санкції відносно ряду великих бізнесменів України, включаючи
президента Петра Порошенка. Відповідний указ опублікований на сайті Ради
міністрів Республіки.
Лихоманов, Петр Украинских олигархов отлучили от Донбасса / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/10/19/sankcii-site.html). – М., 2015. – 19.10.

***
ДНР і ЛНР заборонили в’їзд на свою територію гуманітарних вантажів ООН.
Коментуючи рішення Донецька і Луганська, помічник генерального секретаря ООН з
прав людини Іван Шимонович заявив, що перешкода доставці гуманітарної допомоги
в Донбас „може розцінюватися як злочин проти людяності”. Надати агентствам ООН
та іншим гуманітарним організаціям доступ в регіон рішуче зажадала влада США і
представники Єврокомісії.
Барабанов, Илья ООН исключили из ДНР и ЛНР / И. Барабанов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2837356). – М., 2015. – 22.10. – № 195.

***
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що на
території самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) ведеться набір
добровольців в батальйон „Хрестоносець” для участі в бойових діях в Сирії.
Повідомлення про це розміщено на сайті відомства.
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Киев заявил о создании в ДНР батальона „Крестоносец” для войны в Сирии =
[Київ заявив про створення в ДНР батальйону „Хрестоносець” для війни в Сирії] //
Вести сегодня (http://www.ves.lv/kiev-zayavil-o-sozdanii-v-dnr-batalona-krestonosets-dlyavojny-v-sirii). – Рига, 2015. – 23.10.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Коли Михайло Саакашвілі було призначено губернатором Одеської області, він
пообіцяв викоренити корупцію в регіоні, навіть якщо його реформи будуть йти у
розріз із інтересами найвпливовіших олігархів. Проте останнє призначення в команді
Саакашвілі вказують на зворотній заявленому вектор його політики. Мова йде про 26річну Юлію Марушевську, яка не має жодного досвіду в роботі на митниці і не має
відповідної освіти у цій царині. Тим паче, що Одеський порт є найкорумпованішим у
всій Європі, і одних організаційних здібностей, як сказав Петро Порошенко, тут буде
недостатньо.
Losh, Jack Yulia Marushevska: 26-year-old ’poster girl’ of Ukrainian revolt made head
of customs at crime-ridden Odessa = [26-річна Юлія Марушевська: обличчя української
революції стала головою митниці в злочинній Одесі] / J. Losh // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/yulia-marushevska-26-year-old-poster-girl-ofukrainian-revolt-made-head-of-customs-at-crime-ridden-a6699106.html). – London, 2015. –
19.10.

***
Московський репортер американського видання «Foreign Policy» висвітлює
проблеми, з якими стикнулися іноземці, що воювали в АТО у складі добровольчих
батальонів. І це після того, як вони ризикували життям, борючись на боці уряду в
Києві, і їм були обіцяні за це паспорти. У той час як їх батальйони увійшли до складу
ЗСУ чи Національної гвардії, їх особисті документи так і не були до кінця оброблені, і
це значить, що вони не отримали ні виплат, ні громадянства.
Antonova, Maria They Came to Fight for Ukraine. Now They’re Stuck in No Man’s Land
= [Вони прийшли воювати за Україну. Зараз вони застрягли на нічийній землі] /
M. Antonova // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2015/10/19/ukraines-abandonedsoldiers-russian-belarusian-volunteers). – Washington, 2015. – 19.10.

***
Рік тому в Україні був прийнятий і запрацював закон про люстрацію
чиновників, або „Про очищення влади”. За цей час державні підприємства,
міністерства і відомства позбулися професіоналів, винних лише в тому, що їх
призначив на посади Янукович.
Лихоманов, Петр Загрустили по суду Линча / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/10/20/lynch.html). – М., 2015. – 19.10.

КРИМ
З 20 вересня кримськотатарські активісти та інші учасники акції – в основному
представники „Правого сектора” – блокують потоки транспорту, що перевозить
продукти з материкової частини України до Криму. Аналітики, оглядачі та блогери
реагують на ситуацію неоднозначно: деякі гаряче підтримують, інші застерігають, а
дехто засуджує. Лідер кримських татар Мустафа Джемільов вже не один місяць
19

закликає до блокади Криму, попереджаючи, що в 80 % випадків кінцевим пунктом
призначення фур, що прямують на півострів Крим, виявляється Росія.
Bugriy, Maksym Ukraine’s Uneasy Blockade of Russian-Occupied Crimea = [Блокада
Криму:
не
все
так
однозначно]
/
M. Bugriy
//
NEWSWEEK
(http://www.newsweek.com/ukraines-uneasy-blockade-russian-occupied-crimea-383797). –
London, 2015. – 16.10.

***
Серед людей, які не пропускають в республіку Крим товари з України,
помічені члени забороненої в Росії організації „Хізб ут-Тахрір ал-Ісламі”.
Гуленко, Сергей В блокаде Крыма участвуют бежавшие с полуострова исламские
радикалы / С. Гуленко // Комсомольская правда (http://www.kp.ru/daily/26448/3318441). –
М., 2015. – 21.10.

***
Спроби зупинити поставки продовольства та електроенергії в Крим явно не
знаходять підтримки в інших країнах. Після початку блокади прямі поставки
продовольства в Крим почала Туреччина. А на роботах з прокладання електричного
кабелю через Керченську протоку були помічені китайські кораблі. Російські
експерти вважають, що Київ на практиці не стане домагатися міжнародної блокади
портів Криму.
Сергеев, Михаил Украинская блокада помогает Крыму = [Українська блокада
допомагає Криму] / М. Сергеев // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-1022/1_blokada.html). – М., 2015. – 22.10.

***
Президент України Петро Порошенко анонсував звернення до міжнародного
суду з позовом проти Росії з приводу нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря.
Ивженко, Татьяна Украина может вступить в борьбу за шельф = [Україна може
вступити в боротьбу за шельф] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-10-23/1_ukraina.html). – М., 2015. – 23.10.

***
Кримчанам, які придбали російське громадянство за договором про приєднання
Криму до РФ, не треба повідомляти владу про наявне у них українське громадянство.
Про це повідомив вчора начальник управління ФМС РФ по Криму Петро Ярош.
Никифоров, Вадим Украинское гражданство признали обычным делом в Крыму /
В. Никифоров // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2838052). – М., 2015. –
23.10. – № 196.
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