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ДОНБАС
На Донбасі – чергове різке загострення ситуації. У ніч на 17 лютого в Донецьку
знову, після тривалої перерви, чули пуски „Градів”. Мінометні обстріли знову стали
буденністю, а стрілецькі бої вже ніхто інформаційним приводом не вважає. Крім того,
українська сторона оголосила про закриття з 17 лютого пропускного пункту
„Мар’їнка”.
Дурнев, Дмитрий Кольцо блокады вокруг Донбасса сужается : Из трех пунктов
пропуска в зоне разграничения действует лишь один = [Кільце блокади навколо Донбасу
звужується: трьох пунктів пропуску в зоні розмежування діє лише один] / Д. Дурнев //
MK (http://www.mk.ru/politics/2016/02/17/kolco-blokady-vokrug-donbassa-suzhaetsya.html). –
М., 2016. – 17.02.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Київ повідомив Держприкордонкомітет Білорусії про те, що рішенням уряду
великовантажні транспортні засоби з номерами РФ не будуть пропускати в Україну.
Мінськ пропонує перевізникам враховувати дану інформацію при плануванні
маршрутів.
Украина прекратила пропуск фур из России через белорусскую границу = [Україна
припинила пропуск фур з Росії через білоруський кордон] // РИА Новости
(http://ria.ru/world/20160218/1376673627.html#ixzz40WLbb2tX). – М., 2016. – 18.02.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
На нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки Лавров відчував себе
незатишно і навіть почув свист і глузливий сміх, коли спробував прорекламувати
російську політику в Україні. Лаврова завжди хвалили за його таланти. Але сьогодні
здається, що в Кремлі Лавров – в кращому випадку другорядний персонаж. З одного
боку, Лавров – просто всього лише нова жертва нинішнього ставлення Кремля до
професіоналів в уряді. Після повернення на президентський пост в 2012 році Путін
оточив себе все більш тісним колом друзів і приятелів, а тих, хто багато років керував
країною, відтіснив на узбіччя. Тим часом страждає міжнародний статус Росії. Один
неназваний „інсайдер з МЗС”, сказав: „Якби Лаврова раніше запросили в кімнату,
коли розбиралося питання Криму, ми б краще впоралися з цією справою і, ймовірно,
не пішли б на решту України”.
Galeotti, Mark Free Sergei Lavrov! = [Свободу Сергію Лаврову!] / M. Galeotti // Foreign
Policy
(http://foreignpolicy.com/2016/02/17/free-sergei-lavrov-putin-russia-syria/). –
Washington, 2016. – 17.02.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
В останні тижні на Сході України різко активізувалися бої, стверджує
кореспондент The New York Times Ендрю Е.Крамер, посилаючись на жителів
прифронтової смуги, командирів і європейських спостерігачів. Відновлення бойових
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дій наводить на думку, що Росія готова „підтримувати два конфлікти одночасно”, як
висловлюється автор, маючи на увазі бойові дії в Україні та в Сирії.
Kramer, Andrew E. Truce Unravels as Fighting Picks Up in Ukraine = [Перемир’я
зривається: в Україні активізуються бої] / A. E. Kramer // The New York Times
(http://www.nytimes.com/2016/02/22/world/europe/fighting-in-ukraine-picks-up-sharply.html). –
New York, 2016. – 17.02.

***
Америка і Росія ведуть інформаційне протистояння в тому числі і на
експертному рівні. На Заході заявляють, що від виконання Мінських угод буде
залежати зняття санкцій з Росії, яке могло б початися вже влітку 2016 року.
Президент Володимир Путін заявив: він не вважає, що зняття санкцій залежить від
Росії, підкресливши, що Мінські угоди не виконує Київ. Екс-посол США в Україні
Джон Гербст заявив, що „Кремль зацікавлений в тому, щоб порушувати перемир’я” і
щоб санкції залишалися в силі. „Якби Кремль хотів, перемир’я в Донбасі давно було б
встановлено, – заявив Гербст. – Санкції будуть продовжені влітку, я не очікую
прогресу щодо Мінських угод”. На його думку, нові дострокові вибори в Україні,
можливість яких обговорюється через кризу у Верховній Раді, тільки погіршать
труднощі з їх виконанням.
Горбачев, Алексей Сирия для Запада становится важнее Украины = [Сирія для
Заходу стає важливіше України] / А. Горбачев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2016-02-19/3_siria.html). – М., 2016. – 19.02.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Політик Віктор Медведчук дав зрозуміти в інтерв’ю El Pais, що конфлікт на
сході України вимагає нового підходу – крім переговорів, які проходять під егідою
ОБСЄ в Мінську.
Bonet, Pilar El ’mensajero’ de Putin quiere otro enfoque en el conflicto de Ucrania =
[„Посланець” Путіна хоче, щоб підхід до українського конфлікту змінився] / P. Bonet // El
País (http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455641039_8720
73.html). – Madrid, 2016. – 17.02.

***
Процес по врегулюванню конфлікту на сході України зайшов в глухий кут,
оскільки Мінські угоди потребують доопрацювання, заявляють експерти,
відзначаючи, що необхідний новий сценарій вирішення проблеми. Український
інститут стратегічних досліджень „Нова Україна” представив ряд своїх розробок
щодо врегулювання конфлікту. Експерти пропонують відійти від поняття
федералізації Донецької і Луганської областей, оскільки проти цього категорично
виступає Київ. Замість цього в програмі дій пропонується створення так званих
„автономних областей”, поняття яких необхідно закріпити в Конституції.
Розроблений інститутом сценарій передбачає проведення виборів до органів
самоврядування автономних областей на основі українського законодавства за умови
відновлення контролю над державним кордоном і повного перемир’я.
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Урегулирование конфликта в Донбассе: новые идеи украинских экспертов =
[Врегулювання конфлікту в Донбасі: нові ідеї українських експертів] // РИА Новости
(http://ria.ru/world/20160217/1376335593.html#ixzz40VYerz7R). – М., 2016. – 17.02.

***
Переговори щодо ситуації в Україні пройшли в Мінську в закритому режимі,
повідомили в білоруському МЗС. У Мінську пройшла зустріч Тристоронньої
контактної групи по врегулюванню кризи в Україні. У засіданні також взяли участь
представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Традиційно після
переговорів спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік прокоментував підсумки зустрічі
журналістам. Представник України Леонід Кучма зазначив, що без реалізації
положень про безпеку рухатися далі в напрямку врегулювання ситуації неможливо.
Окрему увагу було приділено питанню звільнення полонених.
В Минске переговоры по Украине прошли в закрытом режиме = [У Мінську
переговори по Україні пройшли в закритому режимі] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2016/0218/c31519-9018656.html). – Пекин, 2016. – 18.02.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Турецький прем’єр-міністр Ахмет Давутоглу побував з візитом в Києві, де
зробив ряд гучних і скандальних антиросійських заяв. Так, Давутоглу сказав, що
Росія „порушила територіальну цілісність трьох країн – Грузії, України та Сирії”, а
також „допомагає Вірменії, через яку під загрозою опинилася територіальна
цілісність Азербайджану”.
Давутоглу обвинил Россию в терроризме и помощи Армении = [Давутоглу
звинуватив Росію в тероризмі і допомозі
Вірменії] // Новое время
(http://www.nv.am/politika/48814-2016-02-18-06-35-14). – Ереван, 2016. – 18.02.

***
Президент України Петро Порошенко і віце-президент США обговорили
спільні дії щодо подальшого тиску на Росію „для імплементації Мінських
домовленостей і відновлення територіальної цілісності України”, повідомляється на
сайті глави держави. Які саме заходи будуть вживатися для того, щоб натиснути на
Москву, не повідомляється. Однак в ході телефонної розмови Байден зазначив
успішний прогрес, який Київ досяг у співпраці з МВФ і ЄС завдяки останнім
голосуванням у Верховній Раді.
Паламарчук, Мария Байден проинструктировал Порошенко о том, как дальше
давить на Россию = [Байден проінструктував Порошенко про те, як далі тиснути на
Росію] / М. Паламарчук // Известия (http://izvestia.ru/news/604714#ixzz40yJpjGMN). – М.,
2016. – 20.02.

***
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про те, що Європа
незадоволена процесом реалізації Мінських угод по врегулюванню конфлікту в
Донбасі. Про це, як повідомляє ТАСС, дипломат заявив на зустрічі з прем’єрміністром України Арсенієм Яценюком. „Немає зараз причин бути задоволеними
6
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прогресом за 12 місяців, але, з іншого боку, поки ми не бачимо іншої альтернативи
процесу впровадження цих угод”, – сказав Штайнмаєр.
Штайнмайер рассказал о неудовлетворенности ЕС от реализации минских
соглашений = [Штайнмаєр розповів про незадоволення ЄС від реалізації мінських угод.] //
Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/22/steinmeier/). – М., 2016. – 22.02.

ВЕРХОВНА РАДА
Верховна Рада України не змогла прийняти резолюцію про недовіру уряду на
чолі з Арсенієм Яценюком, яка тягне за собою відставку кабміну. Як повідомляє
ТАСС, вотум недовіри підтримали 194 депутата при необхідному мінімумі в 226
голосів.
Верховная Рада отклонила резолюцию о недоверии кабмину = [Верховна Рада
відхилила
резолюцію
про
недовіру
кабміну.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/16/rada/). – М., 2016. – 16.02.

***
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман дорікнув прем’єрміністру Арсенію Яценюку в песимізмі у відповідь на слова глави кабміну про те, що
його виступ перед парламентом у вівторок, 16 лютого, може стати останнім. Про це
повідомляє телеканал „112 Україна”.
Спикер Верховной Рады упрекнул Яценюка в пессимизме = [Спікер Верховної Ради
дорікнув Яценюку в песимізмі.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/16/krolikshutit/). –
М., 2016. – 16.02.

***
Юлія Тимошенко заявила про вихід її фракції із парламентської коаліції, в якій
вона вбачає перешкоду на шляху до реформ в країні. Таку заяву бютівка зробила на
наступний день після провального голосування в парламенті за вотум недовіри
урядові. При цьому Тимошенко звинуватили парламентарів, які не голосували, у
намаганні зберегти свої місця в парламенті.
Karmanau, Yuras Ex-PM Tymoshenko’s faction quits Ukraine governing coalition = [В
Україні фракція екс-прем’єра Тимошенко залишає правлячу коаліцію] / Yur. Karmanau //
The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/ex-pm-tymoshenkosfaction-quits-ukraine-ruling-coalition/2016/02/17/5406d41c-d57a-11e5-a65b587e721fb231_story.html). – Washington, 2016. – 17.02.

***
Депутати Верховної Ради України Ігор Луценко і Костянтин Усов заявили, що
проголосували за постанову про висловлення недовіри уряду Арсенія Яценюка, однак
система підрахунку їхні голоси не зарахували. Вони зажадали поставити на
голосування питання довіри кабінету міністрів ще раз.
Депутаты Рады потребовали повторного голосования за отставку Яценюка =
[Депутати Ради зажадали повторного голосування за відставку Яценюка.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/17/deputat/). – М., 2016. – 17.02.
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***
В парламенті України друга фракція залишила більшість. Після виходу фракції
Батьківщина коаліція зменшилася на 26 депутатів за рахунок виходу з неї фракції
Самопоміч.
Secibd faction quits Ukraine’s governing coalition = [В Україні друга фракція залишає
правлячу
коаліцію]
/
Associated
Press
//
The
Himalayan
(http://thehimalayantimes.com/world/secibd-faction-quits-ukraines-governing-coalition/). –
Kathmandu, 2016. – 18.02.

***
Невдале голосування за відставку уряду Арсенія Яценюка, що відбулося у
Верховній Раді, спровокувало серйозну політичну кризу, наслідком якої може стати
розпад правлячої коаліції і ослаблення позицій президента Петра Порошенка. Багато
депутатів Ради, в тому числі однопартійці глави держави, звинуватили його в
організації ретельно зрежисованої вистави, мета якої – уникнути анонсованої ним же
самим „тотальної трансформації” уряду.
Юсин, Максим На Украине уменьшается правящее большинство = [В Україні
зменшується
правляча
більшість]
/
М. Юсин
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2918602). – М., 2016. – 18.02. – № 28

***
Опозиційний блок України має намір внести на розгляд Верховної Ради
постанову про відставку міністра культури В’ячеслава Кириленка за провокації, які
привели до розколу в суспільстві. Автори документа не сумніваються, що саме зі
скасування закону про мовну політику почалися проблеми з Кримом і протистояння
на Донбасі.
Саможнев, Александр Украинская оппозиция обвинила министра культуры во
вредительстве = [Українська опозиція звинуватила міністра культури у шкідництві] /
А. Саможнев // Российская газета (http://www.rg.ru/2016/02/21/ukrainskaia-oppoziciiapotrebovala-otstavki-ministra-kultury.html). – М., 2016. – 21.02.

***
Депутати, що представляють Радикальну партію України, зареєстрували у
Верховній Раді законопроект про перейменування України в Росію, а Росію – у
Московію, тобто як це було в Середньовіччі. У пояснювальній записці депутати, які
ініціювали це питання, пояснюють, що „Росія” („Русь”) є історичною назвою
територій, на яких розташована сучасна Україна. І тому їх використання в якості
офіційної назви іншої країни – це нагадування українцям про „тимчасовість” їх
власної державності і посягання на її суверенітет. Це є „одним з проявів недружньої”
імперської політики „Російської Федерації щодо України”.
Reuters, BBC, российские СМИ = [Reuters, BBC, російські ЗМІ] // Новое время
(http://www.nv.am/region/48909-reuters-bbc-). – Ереван, 2016. – 23.02.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
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Уряд Арсенія Яценюка за підсумками голосування в парламенті за вотум
недовіри уряду продовжує працювати. За вотум недовіри проголосували 196
депутатів проти 226 необхідних для прийняття рішення. Таким чином уряд отримав
додатковий імунітет від парламенту.
Jacobsen, Katherine Ukraine’s Western-backed government survives no-confidence vote
= [Прозахідний уряд в Україні „пережив” вотум недовіри] / K. Jacobsen // The Globe and
Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/ukraines-western-backed-government-facesvote-that-could-dissolve-cabinet/article28763824/). – Toronto, 2016. – 16.02.

***
Незважаючи на серйозну критику зі сторони більшості депутатів, уряд України
пережив голосування за вотум недовіри. При цьому президент зауважив, що
напруженість між депутатами та урядом настільки висока, що може призвести до
розпаду коаліції, тому Порошенко закликав уряд добровільно піти у відставку.
Ukrainian government survives no-confidence vote amid infighting : Motion falls short of
the 226 votes required to oust the cabinet, as President Petro Poroshenko calls on PM to resign =
[На тлі розбрату всередині влади український уряд витримує перевірку вотумом
недовіри. В парламенті не набралося необхідних 226 голосів для відставки уряду, а
президент Петро Порошенко закликає уряд піти у відставку.] / Associated Press // The
Guardian (http://www.theguardian.com/world/2016/feb/16/ukrainian-government-survives-noconfidence-vote-amid-infighting). – London, 2106. – 16.02.

***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав партнерів по правлячій
коаліції у Верховній Раді і президента країни Петра Порошенка „зарити сокиру
політичної війни”. „Політична війна всіх проти всіх – це війна проти країни, треба
навчитися перевертати сторінку і закопати сокиру війни, а то цією сокирою самі собі
ногу відрубають. Криза – це завжди можливість, і ми зобов’язані використовувати цю
можливість„ – підкреслив глава кабміну в ході урядової наради.
Яценюк указал Порошенко на возможность отрубить ногу топором
политической войны = [Яценюк сказав Порошенко на можливість відрубати ногу
сокирою політичної війни.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/17/axe/). – М., 2016. –
17.02.

***
Свою посаду Яценюк зберіг завдяки фракції „Опозиційного блоку”,
підпорядкованого олігархічному тріо Ріната Ахметова, Сергія Льовочкіна і Дмитра
Фірташа, а також депутатській групі „Відродження”, яку пов’язують з Ігорем
Коломойським. Проголосувавши за незадовільну оцінку діяльності уряду, більшість
депутатів від зазначених політичних сил або покинули зал засідань, або забули
проголосувати, коли на порядку постало питання про вотум недовіри.
Дульман, Павел Сыграли в „договорняк” = [Зіграли в „договірняк”] / П. Дульман //
Российская газета (http://www.rg.ru/2016/02/17/oligarhi-ostavili-iaceniuka-premer-ministromukrainy.html). – М., 2015. – 17.02.

***
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У Києві розпочалася підготовка до зміни влади. Формальний старт процесу дав
офіційний звіт прем’єр-міністра Арсенія Яценюка у Верховній Раді. Якщо раніше і
пропрезидентська і пропрем’єрська фракції заявляли про єдність, намагаючись не
допустити відставки Яценюка, щоб уникнути ризику дострокових парламентських
виборів, то зараз ситуація змінилася. На Економічному форумі в Давосі президент
Петро Порошенко сказав в кулуарах про намір „переворушити кабінет міністрів” –
перезавантаження буде повним.
Ивженко, Татьяна Порошенко решил пожертвовать Яценюком = [Порошенко
вирішив пожертвувати Яценюком] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-02-17/1_poroshenko.html). – М., 2016. – 17.02.

***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повинен піти у відставку протягом
трьох місяців. Таку заяву зробив журналістам депутат Мустафа Найєм за підсумками
засідання фракції БПП.
Порошенко пообещал своей фракции в Раде в трехмесячный срок уволить
Яценюка = [Порошенко пообіцяв своїй фракції в Раді в тримісячний термін звільнити
Яценюка.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/17/yatsenuk_vse/). – М., 2016. – 17.02.

***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду заявив про намір
переформатувати парламентську коаліцію „Європейська Україна” і кабінет міністрів.
А. Яценюк заявил о намерении переформатировать парламентскую коалицию и
правительство = [А. Яценюк заявив про намір переформатувати парламентську
коаліцію і уряд] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2016/0218/c315199018279.html). – Пекин, 2016. – 18.02.

***
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк визнав свою провину за нездійснені надії
учасників Євромайдану. Про це він заявив в програмі „Десять хвилин з прем’єрміністром”.
Яценюк признал вину за неосуществленные мечты участников Евромайдана =
[Яценюк визнав провину за нездійснені мрії учасників Євромайдану.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/22/payatz/). – М., 2016. – 22.02.

***
Українська влада розпочала перевірку сховищ і підземних переходів в будівлі
Кабінету Міністрів і Адміністрації Президента. Про це повідомляє РІА Новини з
посиланням на інтернет-портал „Вести”, який цитує депутата від Блоку Петра
Порошенка Сергія Капліна. За його словами, в урядових установах України
посилюють охорону через протестні акції.
Алешина, Марина Власти Украины проверят подземные убежища в кабмине на
случай беспорядков = [Влада України перевіряє підземні сховища в Кабміні на випадок
заворушень] / М. Алешина // Российская газета (http://www.rg.ru/2016/02/23/vlasti-ukrainyproveriat-podzemnye-ubezhishcha-v-kabmine-na-sluchaj-besporiadkov.html). –
М.,
2016. –
23.02.
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***
В Україні тривають масштабні консультації з питання, хто ж очолить
оновлений Кабмін. Незважаючи на те що на минулому тижні Арсеній Яценюк
отримав від Верховної ради деяку відстрочку, експерти стверджують, що місяці, а то
й тижні його прем’єрства полічені, і сперечаються, хто ж може зайняти його пост. За
даними видання „Вести”, найбільш імовірним претендентом є діючий секретар РНБО
Олександр Турчинов.
Верховная рада готова поменять Яценюка на Турчинова на посту премьера =
[Верховна рада готова поміняти Яценюка на Турчинова на посаді прем’єра] // LifeNews
(http://lifenews.ru/news/186758). – М., 2016. – 23.02.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що в Україні 16
лютого стався олігархічний переворот. На його думку, президентська фракція „Блок
Петра Порошенка” повинна покинути парламентську коаліцію слідом за
„Батьківщиною”.
Саакашвили заявил об олигархическом перевороте на Украине = [Саакашвілі
заявив про олігархічний переворот в Україні] // Вести (http://www.ves.lv/saakashvili-zayavilob-oligarhicheskom-perevorote-na-ukraine/). – Рига, 2016. – 17.02.

***
Лідер „Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що партійна фракція у
Верховній Раді до кінця поточного тижня повторно ініціює розгляд постанови про
відставку уряду Арсенія Яценюка.
Тимошенко поставила Яценюку ультиматум = [Тимошенко поставила Яценюку
ультиматум.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/17/tigryulyabites/). – М., 2016. – 17.02.

***
Негайно скликати позачергове засідання парламенту в зв’язку з антиурядовими
протестами на Майдані зажадала лідер партії „Батьківщина” Юлія Тимошенко. За
словами політика, для цього потрібно всього лише воля президента Петра
Порошенка.
Саможнев, Александр Тимошенко обвинила Порошенко в попытке „сдать
Украину” = [Тимошенко звинуватила Порошенко в спробі „здати Україну”] /
А. Саможнев // Российская газета (http://www.rg.ru/2016/02/21/timoshenko-obvinilaporoshenko-v-popytke-sdat-ukrainu.html). – М., 2016. – 21.02.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
У Києві протестувальники напали на офіси Альфа-банку і Ощадбанку, а також
на офіс олігарха Ріната Ахметова. Увечері цього ж дня на центральній площі Києва
пройшло відносно мирне віче в пам’ять про загиблих на Майдані активістів, проте
радикали вирішили відзначити першу річніцю по-своєму, влаштувавши мітинги на
прилеглих вулицях. В антиурядоиіх демонстраціях брали участь ветерани та учасники
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бойовий дій на Донбасі, націоналісти з ОУН-УПА, „Правого сектора”, добровольчого
батальйону „Айдар”.
Паламарчук, Мария Киевские радикалы закидали камнями офисы Альфа-банка и
Сбербанка = [Київські радикали закидали камінням офіси Альфа-банку та Ощадбанку] /
М. Паламарчук // Известия (http://izvestia.ru/news/604747#ixzz40yGmZfwN). – М., 2016. –
20.02.

***
Робота відділення російського Ощадбанку у Львові призупинена. Таке рішення
прийнято у зв’язку з підпалом, в результаті якого офісу було завдано відчутної
шкоди. При цьому інші підрозділи фінансової організації в цьому місті працюють в
штатному режимі, передає ТАСС з посиланням на прес-службу Ощадбанку.
Гусенко, Марина Отделение Сбербанка во Львове приостановило работу =
[Відділення Ощадбанку у Львові припинило роботу] / М. Гусенко // Российская газета
(http://www.rg.ru/2016/02/22/sberbank-priostanovil-rabotu-otdeleniia-vo-lvove-poslenapadeniia.html). – М., 2016. – 22.02.

***
На майдані Незалежності заплановано проведення народного віче. Його
ініціатори збираються вимагати перевиборів президента, парламенту і формування
нового уряду.
Ивженко, Татьяна На майдане снова палатки и костры = [На майдані знову
намети і багаття] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-0221/100_kievprot.html). – М., 2013. – 21.02.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Президент України Петро Порошенко вирішив відправити у відставку
генерального прокурора Віктора Шокіна, персональне питання про якого „стояло на
порядку”. Потрібно відзначити, що Віктор Шокін давно був об’єктом критики з боку
української патріотичної громадськості, членів правлячої коаліції і навіть посла США
в Україні.
Лихоманов, Павел И „Кум” не усидел = [І „Кум” не всидів] / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2016/02/16/ukrainskij-prezident-petr-poroshenko-otpravilv-otstavku-genprokurora.html). – М., 2016. – 17.02.

***
Генеральний прокурор України Віктор Шокін подав у відставку. Про це в
своєму мікроблозі в „Твіттері” повідомив прес-секретар президента України
Святослав Цеголко.
Генпрокурор Украины подал в отставку = [Генпрокурор України подав у
відставку] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2016/0220/c315199018972.html). – Пекин, 2016. – 20.02.

***
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Губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі спростував інформацію про
свою можливу відставку найближчим часом. Побоювання з цього приводу
висловлював виконуючий обов’язки заступника голови Одеської обласної державної
адміністрації Олександр Боровик.
Михаил Саакашвили опроверг сообщения о скорой отставке = [Михайло
Саакашвілі спростував повідомлення про швидку відставку] // Российская газета
(http://www.rg.ru/2016/02/23/mihail-saakashvili-oproverg-soobshcheniia-o-skorojotstavke.html). – М., 2016. – 23.02.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
„Явно реагуючи на продовження російської агресії в Україні, міністри країн
НАТО минулого тижня схвалили перші після закінчення холодної війни кроки щодо
розміщення військ на східному фланзі альянсу”, – пишуть в статті для The Wall Street
Journal екс-директор ЦРУ, генерал у відставці Девід Петреус і екс-посол США в
Україні та в Узбекистані Джон Гербст. Однак це прямо не усуває сьогоднішні
проблеми України. „В останні тижні сепаратисти, яких підтримує Росія, різко
посилили атаки в Донецьку і Луганську, пишуть автори. Це суворе нагадування про
те, що Путін не відмовився від своїх задумів щодо східної України”, – йдеться в
статті. Автори рекомендують США і їх союзникам по НАТО зміцнити український
потенціал „стримування авантюризму Кремля” і чітко роз’яснити Росії, що розплата
за авантюризм буде величезною, якщо стримування не спрацює.
Petraeus, David,екс-директор ЦРУ Putin Hasn’t Given Up His Designs on Ukraine :
NATO is wise to bolster its eastern flank, but Kiev needs more defensive armaments right now. =
[Путін не відмовився від своїх задумів на Україні. НАТО має сенс зміцнюючи свій східний
фланг, але Київ зараз має потребу в більшій кількості оборонних озброєнь] / D. Petraeus,
J. Herbst // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/putin-hasnt-given-up-hisdesigns-on-ukraine-1455751860). – New York, 2016. – 17.02.

***
Розпад правлячої коаліції в Україні природно вписався в ту виставу, яка
розігрувалася минулого тижня під керівництвом Президента Петра Порошенка.
„Самопоміч”, найбільш про-реформаторська фракція правлячої коаліції, вийшла з
коаліції рівно через два роки після кривавих подій на Майдані, відзначає автор в
своєму блозі в FT. Українська історія пройшла повне коло. Люди повернулися в
Україну 2006-2007 років, де прозахідні політики зайняті міжусобними чварами,
олігархи придивляються до здобичі, Тимошенко тільки й чекає, щоб зайняти вакантне
місце, а контрреволюціонери вимагають нових виборів, підкреслює автор.
Планування контрреволюції почалося ще під час Євромайдану, коли олігархи почали
хеджувати свої ставки на перемогу опозиції, вони змогли перетягнути на свою
сторону Порошенко, вважає автор. Фірташ хвалився у австрійському суді, що це він
привів Порошенко до влади. Коли фракція Тимошенко вийшла з коаліції минулого
тижня, вона прокоментувала: „Ми повинні сказати, що коаліція демократичних сил,
про-європейська коаліція в парламенті, ніколи не існувала. Там завжди була
неофіційна, тіньова коаліція”.
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Kuzio, Taras, науковий співробітник Центру політичних та регіональних
досліджень, Канадського інституту українських досліджень, Університет Альберта та
нерезидентний науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин, Школи
поглиблених міжнародних відносин Університету Джонса Хопкінса Ukraine’s oligarchic
counter-revolution = [Українська олігархічна контрреволюція] / T. Kuzio // Financial Times
(http://blogs.ft.com/beyond-brics/2016/02/22/ukraines-oligarchic-counter-revolution/). – London,
2015. – 22.02.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Представник України в ООН Володимир Єльченко, виступаючи в Раді безпеки
заявив, що мілітаризація Криму, в тому числі і розміщення ядерної зброї, загрожує
Європі, північній Африці і Близькому Сходу. Він також закликав розгорнути в зоні
конфлікту на Донбасі миротворчу місію ООН.
Посол Киева в ООН рассказал о военной угрозе Африке и Азии со стороны Крыма =
[Посол Києва в ООН розповів про військову загрозу Африці і Азії з боку Криму.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/16/unukraine/). – М., 2016. – 16.02.

***
На рік продовжено роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході
України. Як повідомило інформагентство ТАСС, відповідне рішення прийняла
Постійна рада організації. Мандат Спеціальної моніторингової місії буде
продовжений до 31 березня 2017 року. Його без будь-яких змін затвердили всі 57
країн-членів організації. Як і раніше, це дозволяє ОБСЄ направляти в Україну до 1000
міжнародних спостерігачів. Для реалізації цієї діяльності будуть виділені 97 млн євро.
Федякина, Анна ОБСЕ продлила на год мандат мониторинговой миссии на
Украине = [ОБСЄ продовжила на рік мандат моніторингової місії на Україні] /
А. Федякина // Российская газета (http://www.rg.ru/2016/02/18/obse-prodlila-mandatmonitoringovoj-missii-na-ukraine.html). – М., 2015. – 18.02.

***
Президент Молдови Ніколає Тімофті запропонував румунському колезі Клаусу
Йоханніса „удочерити” його країну. Проросійські регіони в Кишиневі при цьому
обіцяють приструнити: Гагаузію вирішили заманити калачем, а Придністров’я
приструнити за допомогою НАТО. Директор київського Центру дослідження проблем
громадянського суспільства Віталій Кулик зауважив, що Румунія – член ЄС і не
зможе реалізовувати об’єднавчі плани без згоди Брюсселя. Кулик вважає неможливим
і створення в Молдові бази НАТО або США. „Сьогодні потенціал армії Молдови
непорівнянний з потенціалом збройного до зубів Придністров’я. Так що конфлікту
там сьогодні не варто чекати хоча б тому. До того ж Україна дуже ревно стежить за
спробами воєнізувати прикордонний регіон.
Гамова, Светлана Кишинев пригрозил Приднестровью войсками НАТО =
[Кишинів пригрозив Придністров’ю військами НАТО] / С. Гамова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-02-19/1_moldavia.html). – М., 2013. – 19.02.

***
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Віце-прем’єр і міністр економіки Люксембургу Етьєн Шнайдер наголосив на
тому, що „ЄС повинен і буде чинити тиск на Україну, щоб з українського боку також
виконувалися Мінські домовленості. Думаю, що з боку РФ і ЄС є бажання якось
просуватися в цьому питанні, і тепер необхідно мотивувати українців, що непросто,
враховуючи поточну ситуацію в Києві”.
Дудина, Галина Дмитрию Рогозину расширили космические перспективы =
[Дмитру Рогозіну розширили космічні перспективи] / Г. Дудина // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2919029). – М., 2016. – 19.02. – № 29

***
Постпред Росії при ООН Віталій Чуркін, коментуючи конфлікт в Україні,
сказав: „Зараз наші західні колеги чомусь перестали збирати засідання Радбезу з
питань конфлікут в Україні, які вони збирали нескінченно в 2014 році. Я думаю, вони
в загальному розуміють, що в даному випадку саме Київ не може виконати Мінські
домовленості. Але вони не готові Київ за це критикувати. А зібрати Радбез і почати
обговорювати це питання – значить поставити себе перед необхідністю відповідати на
наші зовсім ясні аргументи з приводу реалізації комплексу заходів, узгоджених 12
лютого минулого року. А вони цього не хочуть”.
Черненко, Елена „Я думаю, что нам верят” = [„Я думаю, що нам вірять”] /
Е. Черненко // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2919367). – М., 2016. – 20.02. –
№ 30

***
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його французький колега
Жан-Марк Ейро в понеділок разом відвідають Київ, щоб обговорити з владою кризу в
українській політиці і реалізацію Мінських угод по Донбасу.
Главы МИД Франции и ФРГ едут инспектировать состояние дел в Киеве =
[Глави МЗС Франції і ФРН їдуть інспектувати стан справ у Києві] // Вести
(http://www.ves.lv/glavy-mid-frantsii-i-frg-edut-inspektirovat-sostoyanie-del-v-kieve/). –
Рига,
2016. – 22.02.

***
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вилаяв Україну за тотальну
корупцію. „Українська економіка пережила небачений раніше спад. Державний
сектор потребує термінового реформування. Окремі особи без будь-яких
антимонопольних перепон зосередили величезну економічну владу і безсоромно
використовують її для політичного впливу. Серйозні звинувачення у всепоглинаючій
корупції ставлять під загрозу суспільну консолідацію”, – зазначає німецький політик
в своїй статті, опублікованій інтернет-виданням” Європейська правда”.
МИД ФРГ отчитал Украину за коррупцию и невыполнение Минских соглашений
= [МЗС ФРН відчитав Україну за корупцію та невиконання Мінських угод] // Российская
газета
(http://www.rg.ru/2016/02/22/mid-frg-otrugal-ukrainu-za-korrupciiu-i-nevypolnenieminskih-soglashenij.html). – М., 2016. – 23.02.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
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На засіданні в Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС обговорили і
схвалили офіційне рішення про скасування більшості обмежувальних заходів щодо
Білорусі. Тенденція для розвитку відносин в більш позитивному ключі сформувалася
набагато раніше, ніж було прийнято це рішення. Поширена думка, що скасуванню
санкцій посприяли нове бачення ролі Мінська на тлі української кризи і та
миротворча роль, яку зіграв „Мінськ-2”.
Романова, Нина Санкции. Точка. Идем дальше = [Санкції. Крапка. Йдемо далі] /
Н. Романова // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/belarus/article/sanktsii-tochka-idemdalshe.html). – Минск, 2015. – 16.02. – № 29

***
Парламент України прийняв останні три закони в сфері протидії корупції, які
були необхідні для виконання Києвом критеріїв щодо введення безвізового режиму з
Євросоюзом. Тепер прийняті закони повинен підписати президент країни Петро
Порошенко.
Верховная Рада приняла все нужные для отмены виз с ЕС законы = [Верховна
Рада прийняла всі необхідні для скасування віз з ЄС закони.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/18/takemetoeu/). – М., 2016. – 18.02.

***
Європейське агентство з авіабезпеки дозволило комерційні польоти над
Кримом, але з одним суттєвим застереженням – координувати повітряні судна
повинні будуть українські диспетчери.
Дубровская, Лиза Власти ЕС поручат Украине координировать полеты над
Крымом : Речь идет о двух маршрутах в границах Симферопольского района = [Влада
ЄС доручить Україні координувати польоти над Кримом: Йдеться про два маршрути в
межах
Сімферопольського
району]
/
Л. Дубровская
//
MK
(http://www.mk.ru/politics/2016/02/18/vlasti-es-razreshili-aviakompaniyam-letat-nadkrymom.html). – М., 2016. – 18.02.

НАТО
Виконуючий обов’язки глави місії України при НАТО Єгор Божок заявив, що
країна не готова стати повноцінним членом Північноатлантичного альянсу. Про це
представник Києва в організації повідомив в середу, 17 лютого, в інтерв’ю виданню
DefenseExpress.
Украина заявила о неготовности вступить в НАТО = [Україна заявила про
неготовність вступити в НАТО.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/17/nato/). – М.,
2016. – 17.02.

***
Нещодавно мозковий трест Пентагону – корпорація RAND випустила звіт з
обґрунтуванням нагальної потреби зміцнення східного флангу НАТО. За
твердженням експертів корпорації, російська агресія проти України істотно підірвала
ситуацію щодо мирного і стабільного співіснування Москви з її західними
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партнерами і викликала у багатьох з них заклопотаність з приводу можливих
подальших дій і справжніх намірів Кремля.
Иванов, Владимир Вашингтон завалил оружием Прибалтику = [Вашингтон
завалив
зброєю
Прибалтику]
/
В. Иванов
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/armies/2016-02-20/8_weapon.html). – М., 2013. – 20.02.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Через блокування на українській території руху російських вантажівок
російське міністерство транспорту заявило про заборону пересування українських
вантажних автомобілів. При цьому на території Росії було затримано більше трьохсот
українських вантажівок.
Russia halts movement of Ukraine-registered cargo trucks = [Росія зупиняє рух по своїй
території вантажних автомобілів, зареєстрованих в Україні] / Associated Press // The
Himalayan (https://thehimalayantimes.com/world/russia-halts-movement-of-ukraine-registeredcargo-trucks/). – Kathmandu, 2016. – 16.02.

***
Поставки російської горілки і лікеро-горілчаних виробів за кордон виявилися
провальними в 2015 році – в грошовому і натуральному вираженні вони знизилися
більш ніж на 40%. Експортерів підвела політика: майже в три рази впали обсяги
поставок в Україну, на Захід, де в умовах санкцій війни закупівельники стали
насторожено ставитися до продукції з Росії.
Трутнев, Олег У водки пересох экспорт = [У горілки пересох експорт] / О. Трутнев
// КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2917262). – М., 2016. – 16.02. – № 26

***
Кабінет міністрів України наклав тимчасову заборону на рух вантажного
автотранспорту, зареєстрованого в РФ, по українській території. За словами прем’єрміністра України Арсенія Яценюка, відповідне рішення було прийнято в зв’язку з
тим, що днем раніше Росія в односторонньому порядку зупинила пересування
українських фур через свою територію, порушивши тим самим правила Світової
організації торгівлі і двосторонньої міжурядової угоди про автомобільні перевезення.
Глава українського уряду підкреслив, що накладені обмеження будуть зняті тільки
після отримання офіційних пояснень від Москви і врегулювання цієї суперечки.
Украина временно запретила движение российских фур по своей территории =
[Україна тимчасово заборонила рух російських фур по своїй території] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2016/0216/c31519-9017229.html). – Пекин, 2016. –
16.02.

***
Москва і Київ уклали транспортне перемир’я. Країни вводять на 10 днів
особливий режим повернення заарештованих великовантажних автомобілів.
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Соловьева, Ольга Москва и Киев обмениваются пленными фурами = [Москва і Київ
обмінюються полоненими фурами] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2016-02-17/1_trucks.html). – М., 2016. – 17.02.

***
Росія втратила надію домовитися з Україною про умови повернення 3 млрд
дол., наданих колишньому керівництву цієї країни. Мінфін РФ подав позов до суду
Лондона про стягнення з Києва суми боргу, невиплачених відсотків і майбутніх
судових витрат. За прогнозами юристів, шанси Росії виграти процес є, але домогтися
виконання рішення суду буде складно. Розуміючи це, в Мінфіні РФ говорять про
готовність до паралельних з судом переговорів.
Вислогузов, Вадим Украину начнут судить Высоким судом = [Україна почнуть
судити
Високим
судом]
/
В. Вислогузов
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2918768). – М., 2016. – 18.02. – № 28

***
Верховна Рада України прийняла звернення до іноземних парламентів, в якому
міститься вимога до Росії негайно покинути Крим і Севастополь, а також окремі
райони Донецької і Луганської областей. Депутати доручили МЗС України
проінформувати зовнішньополітичне відомство Росії про цей документ.
Рада попросила Россию вернуть Крым Украине = [Рада попросила Росію
повернути Крим Україні.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/18/rada/). – М., 2016. –
18.02.

***
Польща і Росія тимчасово врегулювали конфлікт навколо транскордонного
руху вантажного автотранспорту. Сторони обмінялися тимчасовими квотами на
транзит, що діють до 15 квітня, і мають намір не пізніше ніж за тиждень до цього
підписати протокол з вантажних перевезень. Російська влада сподівається на швидке
врегульовання конфлікту навколо транзиту вантажівок з Україною.
Скорлыгина, Наталья Польша и Россия возвращают границе дозволенное =
[Польща і Росія повертають кордоні дозволене] / Н. Скорлыгина // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2921789). – М., 2016. – 20.02. – № 30

***
У відповідь на пропозицію українських парламентарів назвати Російську
Федерацію Московією кримчани заявили, що готові перейменувати Україну в Росію.
Про це повідомив глава республіки Сергій Аксьонов. Глава Криму Сергій Аксьонов
прокоментував ініціативу українських депутатів щодо перейменування Росії в
Московію, назвавши таку пропозицію дурістю.
Трофимов, Сергей Глава Крыма Сергей Аксѐнов предложил переименовать
Украину в Россию = [Глава Криму Сергій Аксьонов запропонував перейменувати Україну
в Росію] / С. Трофимов // Известия (http://izvestia.ru/news/604726#ixzz40yItSnix). – М.,
2016. – 20.02.

***
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Президент України Петро Порошенко вважає події в центрі Києва у другу
річницю розстрілів активістів на київському Майдані невдалою провокацією,
організованою Росією, передає „Інтерфакс”. На його думку, Кремль зробив все, щоб
річниця розстрілу „Небесної Сотні” виглядала інакше – але, незважаючи на всі
труднощі, українці „виявилися відповідальними”.
Киев пожаловался на кремлевскую пропаганду и агрессию = [Київ поскаржився на
кремлівську
пропаганду
і
агресію.]
//
Vesti.ru
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2723401&tid=105474). – М., 2016. – 22.02.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Посол США в Україні Джеффрі Пайетт заявив, що Україна повинна стати
сільськогосподарською наддержавою. Таку думку дипломат висловив в ході
церемонії підписання угоди про американські інвестиції в будівництво зернового
терміналу в морському торговому порту „Південний” в Одеській області.
Посол США призвал Украину стать сельскохозяйственной сверхдержавой =
[Посол США закликав Україну стати сільськогосподарською наддержавою.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/24/superukraine/). – М., 2016. – 24.02.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі виступив за припинення
співпраці України з Міжнародним валютним фондом. „Для нас ідеальна ситуація,
щоб МВФ взагалі тут не було. З Грузії ми вивели МВФ через рік. Позбулися, і слава
богу„ – зазначив Саакашвілі. За його словами, фонд постійно контролює дії уряду
країни і негативно впливає на нього.
Саакашвили: „МВФ хочет отрезать Украине руку” = [Саакашвілі: „МВФ хоче
відрізати Україні руку”] // Вести (http://www.ves.lv/saakashvili-mvf-hochet-otrezat-ukraineruku/). – Рига, 2016. – 16.02.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Експортні ціни на газ опустилися до мінімальних рівнів за останні десять років,
а витрати компанії „Газпром” на видобуток і транспорт газу істотно виросли. Україна,
колись третій за величиною експортний ринок, на даний момент майже повністю
втрачена. Хоча багато проблем „Газпрому” викликані факторами, на які менеджмент
компанії ніяк не міг вплинути (наприклад, сланцева революція в США або конфлікт із
Заходом через Україну), зараз у галузі пригадують помилки, допущені ними у минулі
роки. Зокрема, ідея-фікс з обходом України поки принесла компанії тільки додаткові
витрати.
Барсуков, Юрий Слуга углеводорода = [Слуга вуглеводню] / Ю. Барсуков //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2917219). – М., 2016. – 16.02. – № 26

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
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Щотижня в одному з підпільних гральних салонів Харкова збирається велика
компанія на чолі з Олександром Аваковим – сином міністра МВС України,
повідомляє український проект „Голос правди”. Раніше повідомлялося, що син
міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр Аваков може бути
причетний до махінацій у сфері держзакупівель для МВС країни. Прихована камера
зняла, імовірно, переговори Олександра Авакова і на той час заступника голови МВС
Сергія Чеботаря про постачання рюкзаків для підрозділів міністерства.
СМИ: Сын Авакова проиграл в карты деньги, заработанные на МВД = [ЗМІ: Син
Авакова
програв
в
карти
гроші,
зароблені
на
МВС]
//
LifeNews
(http://lifenews.ru/news/186473). – М., 2016. – 22.02.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
У фінальному відборі для виступу на Євробаченні в 2016 році від своєї країни
українці обрали кримсько-татарську співачку Джамалу, яка на конкурсі представить
пісню про долю корінного кримського народу. В тексті пісні немає згадки про
анексію Криму Росією, оскільки правила пісенного конкурсу забороняють політичну
тематику, проте сутність пісні неодмінно приверне увагу світу до незаконного
приєднання Кримського півострова до Росії.
Ukraine’s Eurovision entry takes aim at Russian oppression : Ukrainians have chosen a
Crimean Tatar singer and her song 1944, about the mass deportation of Tatars under Josef
Stalin, to represent the nation = [Виступ України на Євробаченні має на меті показати
російське гноблення. Українці обрали на Євробачення кримсько-татарську співачку та її
пісню „1944” про масову депортацію кримських татар за часів Сталіна.] / Associated
Press // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2016/feb/22/ukraines-eurovisionentry-takes-aim-at-russian-oppression). – London, 2016. – 22.02.

РЕЛІГІЯ
Зустріч патріарха Московського і Всієї Русі Кирила і Папи Римського
Франциска на Кубі стала першою за тисячу років. Підсумком стала спільна
декларація з 30 пунктів. У ній, крім закликів до міжрелігійного діалогу і
віротерпимості, міститься заява про необхідність припинити переслідування християн
на Близькому Сході, де розгортається цілий ряд військових конфліктів, в тому числі з
релігійної складової. Документ зачіпає також тему протистояння греко-католиків і
православних в Україні.
Святейшества начали с поцелуя = [Святості почали з поцілунку] // Новое время
(http://www.nv.am/politika/48758-2016-02-16-06-45-36). – Ереван, 2016. – 16.02.

***
Найближчим часом у світ вийде книга „Жертва громадянської війни”,
присвячена подіям останніх двох років в Україні, пов’язаних з атаками на культові
будівлі і права Української православної церкви МП. Книга узагальнює матеріал,
який до цього не був представлений в жодному з видань ні в Росії, ні за кордоном.
Всього з лютого 2014 року по листопад 2015 року, згідно з зібраними даними,
спробам захоплення піддалися 25 храмів УПЦ.
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Мальцев, Владислав Украинская церковь в огне гонений = [Українська церква у
вогні гонінь] / В. Мальцев // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2016-0217/5_ukraina.html). – М., 2016. – 17.02.

***
Лідер греко-католиків в Україні верховний архієпископ Святослав Шевчук
відкрито розкритикував текст підписаної папою Римським Франциском і патріархом
Кирилом декларації. Багато віруючих, за словами Шевчука, відчувають себе
„зрадженими Ватиканом, розчарованими половинчастістю правди... і навіть
непрямою підтримкою з боку апостольської столиці агресії Росії проти України”.
Уніати незадоволені тим, що Рим вже не перший раз трактує конфлікт в Україні як
внутрішнє протистояння, не роблячи акцент на ролі в ньому Москви.
Минин, Станислав Москва и Рим сдали унию в архив = [Москва і Рим здали унію в
архів] / С. Минин // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2016-0217/1_unia.html). – М., 2016. – 17.02.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В апараті представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ закликали владу України
утриматися від блокування діяльності засобів масової інформації і вимагали не
допустити політично мотивованих дій, які можуть перешкоджати висловам
альтернативної позиції. Про це повідомив прес-секретар Дуньї Міятович Гуннар
Вранг. В апараті також повідомили про намір Міятович обговорити з владою України
питання про заборону роботи російських медіа на території країни.
Байкова, Татьяна ОБСЕ призывает Украину не препятствовать деятельности
СМИ = [ОБСЄ закликає Україну не перешкоджати діяльності ЗМІ] / Т. Байкова //
Известия (http://izvestia.ru/news/604652#ixzz40yKQ58yP). – М., 2016. – 20.02.

***
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення запропонувала
Польщі збільшити число польських телеканалів, що віщають на українській території.
У Нацраді пояснили, що дане рішення було обумовлено численними проханнями
провайдерів. Зараз в Україні транслюються чотири польських телеканали.
В Киеве предложили увеличить число польских телеканалов на Украине = [У
Києві запропонували збільшити число польських телеканалів на Україні.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/23/poland_tv/). – М., 2016. – 23.02.

СПОРТ
Напередодні чемпіонату Європи з футболу колишній нападаючий української
збірної приєднався до її тренерського складу, замінивши помічника тренера Заварова.
Федерація футболу України пропонувала у 2012 році Шевченко посаду головного
тренера збірної, проте тоді спортсмен відмовився через відсутність на той час у нього
необхідної тренерської кваліфікації.
складу

Shevchenko joins Ukraine coaching staff = [Шевченко приєднався до тренерського
української
збірної]
/
Reuters
//
The
Himalayan
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(http://thehimalayantimes.com/sports/shevchenko-joins-ukraine-coaching-staff/). – Kathmandu,
2016. – 16.02.

КРИТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АТО
Вносити сум’яття і брехати про реальну ситуацію в Дебальцево – з таким
проханням рік тому звернувся президент України Петро Порошенко до свого радника
Юрія Бірюкова. Це зізнання зробив сам Бірюков на своїй сторінці в Facebook. За
словами екс-радника українського президента, для того, щоб змусити повірити в цю
брехню, за кілька годин в Міністерстві оборони країни були узгоджені етапи
інформаційних сплесків.
Федякина, Анна В Киеве рассказали о просьбе Порошенко врать о котле в
Дебальцево = [У Києві розповіли про прохання Порошенко брехати про котел в
Дебальцево] / А. Федякина // Российская газета (http://www.rg.ru/2016/02/18/v-kieverasskazali-o-prosbe-poroshenko-vrat-o-kotle-v-debalcevo.html). – М., 2015. – 18.02.

ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
Автор статті вважає, що у конфлікті в Донбасі символічним моментом стала
битва за Дебальцеве, під канонаду якої рік тому точилися мирні переговори
„нормандської четвірки” в Мінську. Дебальцеве показало, що потенціал масштабного
військового протистояння на сході країни вичерпаний. Стисла до межі пружина
української війни з шаленою силою випросталася саме тут. У Дебальцевому ж вона і
зламалася – схоже, безповоротно.
Строкань, Сергей Алеппо как сирийское Дебальцево = [Алеппо як сирійське
Дебальцеве] / С. Строкань // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2916936). – М.,
2016. – 16.02. – № 26

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Перший заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Вадим
Дєньгін висловив надію на те, що журі „Євробачення” заборонить пісню „1944”
української виконавиці Сусани Джамаладінової, яка виступає під псевдонімом
Джамала.
Шаповалова, Алена В Госдуме надеются на запрет песни Джамалы на
„Евровидении” = [У Держдумі сподіваються на заборону пісні Джамали на
„Євробаченні”]
/
А. Шаповалова
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/604801#ixzz40yDncE6W). – М., 2016. – 22.02.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Радник міністра інформаційної політики України у справах Криму Еміне
Джеппаров заявила, що в українських школах проводитимуть уроки про події лютогоберезня 2014 року, коли півострів увійшов до складу Росії. За її словами, мета уроків
полягає в тому, щоб „розвіяти міф про те, що Крим повністю підтримав російське
вторгнення”.
22

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16-25 лютого 2016 р.

В украинских школах введут специальные уроки о воссоединении Крыма с Россией = [В
українських школах введуть спеціальні уроки про возз’єднання Криму з Росією.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/16/budtegotovy/). – М., 2016. – 16.02.

***
Нацрада України з ТБ і радіомовлення склала список з 38 юридичних осіб, до
яких пропонується застосувати санкції. У список включені МІА „Россия Сегодня” і
агентство Sputnik, що входить до його складу.
В Киеве предлагают применить санкции к „России сегодня” и Sputnik = [У Києві
пропонують застосувати санкції до „Росії сьогодні” і Sputnik] // РИА Новости
(http://ria.ru/mediawars_freedom_of_speech/20160218/1376681860.html). – М., 2016. – 18.02.

***
Посольство України висловило розчарування в зв’язку з показом в ефірі
польського телеканалу TVN24 документального фільму „Маски революції” про події
на майдані французького режисера Поля Морейри. Українське представництво
охарактеризувало ці дії як „недружній жест”.
Украина осудила трансляцию фильма о Майдане по польскому телевидению =
[Україна засудила трансляцію фільму про Майдан по польському телебаченню] //
LifeNews (http://lifenews.ru/news/186487). – М., 2016. – 22.02.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Міністр будівництва самопроголошеної ЛНР Олексій Русаков був затриманий
у власному кабінеті, він підозрюється в розкраданні бюджетних коштів, – пише
луганська кореспондентка „Росбалату”.
Громова, Анна,Луганская область Каждому коррупционеру – мешок на голову :
Второй по счету за последние четыре месяца министр задержан в ЛНР – в
самопровозглашенной республике продолжается антикоррупционная кампания =
[Кожному корупціонеру – мішок на голову. Другий за рахунком за останні чотири місяці
міністр затриманий в ЛНР – в самопроголошеній республіці триває антикорупційна
кампанія] / А. Громова // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/16/1490411.html). –
С.Пб., 2016. – 16.02.

***
У місті Макіївка в невизнаній Донецької Народній Республіці (ДНР) чоловік
кинув в автобус гранату після конфлікту з водієм, одна людина загинула.
В ДНР мужчина бросил в автобус гранату после ссоры с водителем = [У ДНР
чоловік кинув в автобус гранату після сварки з водієм.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/17/grenade/). – М., 2016. – 17.02.

***
На цьому тижні Донецьк і Луганськ відвідав помічник президента Росії
Владислав Сурков. Не виключено, що республіки готують до „придністровського
сценарію”.
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Кириллов, Дмитрий Донбасс идет по пути Приднестровья : Из-за провала
минских соглашений ДНР и ЛНР берут курс на изоляцию от Украины = [Донбас йде по
шляху Придністров’я: Через провал мінських угод ДНР і ЛНР беруть курс на ізоляцію від
України]
/
Д. Кириллов,
В. Дергачев
//
Газета.Ru
(http://www.gazeta.ru/politics/2016/02/20_a_8085743.shtml). – М., 2016. – 21.02.

***
Контактна група і підгрупи по врегулюванню конфлікту на Донбасі проведуть
зустрічі в березні двічі, повідомив в понеділок журналістам Денис Пушилін. За його
словами, підгрупа з політичних питань буде знову засідати протягом двох днів.
В ДНР сообщили о двух по плану встречах контактной группы в марте = [У ДНР
повідомили про дві за планом зустрічі контактної групи в березні] // Интерфакс
(http://www.interfax.ru/world/495715). – 22.02.2016.

***
Поки політики в Україні та за її межами шукають шляхи подолання збройного
конфлікту з проросійськими сепаратистами на Донбасі і сперечаються про способи
реінтеграції регіону, самопроголошені „народні республіки” вдаються до нових
засобів поширення антиукраїнської пропаганди, направляючи її на нову аудиторію –
дітей. Нещодавно діти, які живуть на території так званої „ЛНР”, отримали
можливість формувати думку про політичні події в Україні за допомогою „казок” з
нового дитячого журналу „Ввічливі чоловічки”. „Казкарі” з ЛНР пропонують юним
читачам вкрай негативні образи українців і їх партнерів, називаючи це духовнопатріотичним вихованням.
Сказки на ночь: что читают детям в Луганске и Львове = [Казки на ніч: що
читають дітям в Луганську і Львові] // Вести (http://www.ves.lv/skazki-na-noch-chtochitayut-detyam-v-luganske-i-lvove/). – Рига, 2016. – 23.02.

***
Міністр закордонних справ ДНР Олександр Кофман залишив свою посаду. Про
це розпорядився глава республіки Олександр Захарченко, передає ТАСС. Тепер
обов’язки глави МЗС буде виконувати Наталія Никонорова. За даними Донецького
агентства новин, в 2015 році Никонорова представляла ДНР на переговорах в
Мінську, в підгрупі з політичних питань.
Захарченко снял с поста главу МИД ДНР Кофмана = [Захарченко зняв з посади
главу МЗС ДНР Кофмана.] // Vesti.ru (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2723526&tid=
105474). – М., 2016. – 23.02.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров вважає, що найближчим
часом в країні відбудеться зміна чинного політичного режиму, який він називає
репресивним. Політик висловив упевненість, що західні країни з часом визнають
включення Криму до складу Росії.
Азаров предсказал скорую смену власти на Украине = [Азаров передбачив зміну
влади на Україні.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/17/azarov/). – М., 2016. – 17.02.
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***
Член „Блоку Петра Порошенка” (БПП) Мустафа Найєм назвав провал
відставки кабміну „добре зрежисованим спектаклем”. Про це він написав на своїй
сторінці в Facebook. Аналогічної думки дотримується заступник голови Верховної
Ради України Оксана Сироід, повідомляє „Корреспондент.net”. Лідер фракції
„Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що за голоси „проти” „давали до мільйона
доларів”.
В Раде провал отставки кабмина объяснили сговором Порошенко и Яценюка = [У
Раді провал відставки кабміну пояснили змовою Порошенко і Яценюка.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/17/rada/). – М., 2016. – 17.02.

***
Лідер громадської організації „Український вибір” Віктор Медведчук
звинуватив у провалі голосування за відставку уряду в Раді Опозиційний блок. Він
заявив, що це об’єднання в парламенті діє „за вказівкою Держдепу”.
Оппозиционных украинских депутатов обвинили в работе на Госдеп =
[Опозиційних українських депутатів звинуватили в роботі на Держдеп.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/17/medvedchuk/). – М., 2016. – 17.02.

***
Колишній віце-прем’єр України Сергій Арбузов розповів про те, чому криза на
Донбасі може призвести до нової кризи в Європі. Зокрема, він сказав: „Все більш
очевидно, що українська влада не здатна вирішувати економічні, соціальні та інші
проблеми країни. Але, найважливіше, вона не здатна забезпечити мир на Донбасі. У
зв’язку з цим для Європи і для Росії важливо не допустити повного і безповоротного
виходу ситуації з-під контролю, як це сталося в Сирії і країнах Північної Африки”.
Арбузов, Сергей Не чужая беда = [Не чужа біда] / С. Арбузов // Известия
(http://izvestia.ru/news/604325#ixzz40VLiZPEO) . – М., 2016. – 18.02.

***
В Україні триває розвиток кризового політичного сценарію. Правляча коаліція
в Верховній Раді руйнується, наближаючи перспективу дострокових парламентських
виборів. Але тепер до цього додалися гучні звинувачення на адресу президента Петра
Порошенка, який нібито вступив у змову з олігархами. Експерти в Києві говорили, що
нинішня ситуація склалася через те, що частина людей з оточення Порошенко і
Яценюка має зв’язки з олігархами, а ті маніпулюють політичними процесами,
виходячи зі своїх інтересів. Деякі депутати зазначали, що олігархам не хочеться
міняти ні парламент, ні уряд, так як вони встигли розставити своїх людей в органах
влади та вибудувати систему закулісного управління країною.
Ивженко, Татьяна Петра Порошенко обвинили в сговоре с олигархами = [Петра
Порошенко звинуватили в змові з олігархами] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-02-18/1_poroshenko.html). – М., 2016. – 18.02.

***
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Губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі звинуватив Службу безпеки
України (СБУ) в стеженні за ним і відмовився від її охорони. Про це він повідомив на
своїй сторінці в Facebook
Саакашвили обвинил СБУ в слежке за ним = [Саакашвілі звинуватив СБУ у
стеженні за ним.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/18/saakasbu/). – М., 2016. – 18.02.

***
Автор статті робить висновок про те, що в Україні владно-політичні сили через
неспроможність та небажання подолати корупцію в своїх лавах допомагають Росії
тим самим дестабілізовувати ситуацію в Україні.
Wood, L. Todd Ukrainian politicians doing Putin’s job for him : Kiev starting to collapse
on itself = [Українські політики роблять роботу Путіна за нього. Київ починає руйнувати
сам
себе.]
/
L. T. Wood
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2016/feb/19/l-todd-wood-ukrainian-politicians-doingputins-job/). – Washington, 2016. – 19.02.

***
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада США стурбована політичною
ситуацією в Україні. За його словами, сьогоднішній стан справ нагадує їм ситуацію в
країні 10 років тому, „коли після Помаранчевої революції політики, замість того, щоб
втілювати зміни, ділили посади і боролися між собою”.
Кличко рассказал о недовольстве США темпом реформ на Украине = [Кличко
розповів про невдоволення США темпом реформ на Україні.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/24/klitchko/). – М., 2016. – 24.02.

КРИМ
Прокуратура Автономної Республіки Крим (підрозділ Генпрокуратури
України) порушила кримінальну справу за фактом відвідин Криму делегацією
парламенту Ізраїлю (Кнесету) 10 лютого. Раніше за аналогічним звинуваченням було
відкрито кримінальне провадження проти журналістів японського телеканалу NHK.
На Украине возбудили дело против депутатов Кнессета за посещение Крыма = [В
Україні порушили справу проти депутатів Кнесету за відвідування Криму.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/16/knessetcrimea/). – М., 2016. – 16.02.

***
Прокуратура Криму звернулася до Верховного суду республіки з заявою, в якій
вимагає визнати екстремістською організацією Меджліс кримськотатарського народу
і заборонити його діяльність в Росії.
Никифоров, Вадим Меджлис крымских татар довели до суда = [Київські
недомовленості]
/
В. Никифоров
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2917191). – М., 2016. – 16.02. – № 26

***
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Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування затвердив нові назви для 70
населених пунктів Криму.
Рада переименовала 70 населенных пунктов в Крыму = [Рада перейменувала 70
населених пунктів в Криму.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/16/renaming/). – М.,
2016. – 16.02.

***
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов
заявив, що Київ буде вважати питання Криму закритим тільки після повернення
півострова до складу країни. Він стверджує, що Київ буде повертатися до питань
територіальної цілісності до повного „відновлення кордонів”.
Турчинов посоветовал России „убраться из Крыма” = [Турчинов порадив Росії
„забиратися з Криму”.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/02/16/turchinov/). – М., 2016. –
16.02.

***
У поштову скриньку редакції „Нової газети” поклали конверт з флешкою. На
електронному носії опинився відеозапис, зроблений, імовірно, в кабінеті голови
адміністрації (Сіті-менеджера) Бахчисарая Володимира Верховода. Люди, схожі на
бахчисарайських чиновників – мера Юрія Гуляєва, главу адміністрації Володимира
Верховода, радника глави Криму Олександра Іванова та інших, – обговорюють
рейдерські захоплення, освоєння бюджетних коштів.
„Почему вы ему зубы не выбили?” : Как люди, похожие на крымских чиновников,
обсуждали рейдерские захваты = [„Чому ви йому зуби не вибили?”: Як люди, схожі на
кримських чиновників, обговорювали рейдерські захоплення] // Новая газета
(http://www.novayagazeta.ru/politics/71911.html). – М., 2016. – 17.02.

***
Адвокат Мустафи Джемілєва Марк Фейгін направив до російського суду
скаргу на Федеральну службу безпеки (ФСБ) через заборону його клієнту в’їжджати в
Крим.
Джемилев пожаловался в суд на ФСБ из-за запрета на въезд в Крым = [Джемілєв
поскаржився до суду на ФСБ через заборону на в’їзд до Криму.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/02/17/zazhdalis/). – М., 2016. – 17.02.

***
„Нафтогаз України” слідом за Ігорем Коломойським починає процес по
отриманню компенсації за націоналізовані в Криму активи. Поки що компанія, яка
оцінює втрачене в Криму майно як мінімум в 3 млрд дол., хоче провести переговори з
Росією, але потім передасть справу до арбітражу. На думку юристів, така суперечка
обов’язково підніме питання про територіальну приналежність Криму і затягнеться
надовго.
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Мордюшенко, Ольга „Нафтогаз” пошел за компенсациями = [„Нафтогаз” пішов
за
компенсаціями]
/
О. Мордюшенко
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2919270). – М., 2016. – 19.02. – № 29

***
Заборона діяльності кримсько-татарського Меджилісу в РФ за позовом
прокуратури Криму не вплине на його роботу. Його члени будуть працювати як
громадські активісти. Про це заявив перший заступник голови організації Наріман
Джеляль. Лідер Меджлісу Рефат Чубаров, для якого на п’ять років заборонений в’їзд
в РФ, в разі заборони організації запропонував посилити міжнародні санкції проти
РФ. Спікер Держради Криму Володимир Константінов заявив, що влада готова
співпрацювати з будь-якими іншими кримськотатарськими організаціями, які
„визнають референдум” про приєднання Криму до РФ.
Никифоров, Вадим Крымскотатарский Меджлис готов работать под запретом
= [Кримськотатарський Меджліс готовий працювати під забороною] / В. Никифоров //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2919329). – М., 2016. – 19.02. – № 29

***
В статті автор спробував розглянути геополітичну фактуру і безпосередні
наслідки приєднання Криму до Росії, але перш за все – економічну ситуацію і
економічні наслідки. Минуло без малого два роки, настала пора оцінити перші
результати. Без дотацій з боку Росії Крим так і залишиться одним з бідних куточків
Європи з яскраво вираженою сезонною економікою. Індустрія туризму півострова
неконкурентоспроможна у порівнянні з близько розташованими зимовими курортами
Південної Європи. Це явно дотаційний регіон, який склався і може існувати лише в
економіці радянського типу при адміністративному обмеженні доступу росіян до
іноземних курортів-конкурентів. Потрібні мільярди доларів на інвестиції для
оновлення економіки і соціальної сфери півострова. Можна вважати, що з поточних
економічних позицій приєднання Криму до Росії малоефективне.
Хайтун, Алексей Давыдович,доктор экономических наук, профессор, центр
энергетической политики Института Европы АН Крым наш – что дальше? = [Крим
наш – що далі?] / А. Д. Хайтун // Независимая газета (http://www.ng.ru/ideas/2016-0220/10_crimea.html). – М., 2013. – 20.02.

***
Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко доповів на закритому
засіданні Ради національної безпеки і оборони України про масову підтримку
населенням Криму дій Російської Федерації на півострові. Про це стало відомо після
оприлюднення на сайті РНБО розсекреченої стенограми засідання дворічної давності.
Ермолаева, Надежда Киев признал, что население Крыма поддержало Россию =
[Київ визнав, що населення Криму підтримало Росію] / Н. Ермолаева // Российская газета
(http://www.rg.ru/2016/02/22/kiev-priznal-chto-naselenie-kryma-podderzhalo-rossiiu.html). – М.,
2016. – 23.02.
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До Європейського суду з прав людини напрвлено скарги від 1,5 тис. біженців з
південного сходу України. Вони вимагають від керівництва України відшкодування
збитків, яких зазнали позивачі в результаті дій українських збройних сил.
Соковнин, Алексей Беженцы из Донбасса дошли до ЕСПЧ = [Біженці з Донбасу
дійшли до ЄСПЛ] / А. Соковнин // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2918746). –
М., 2016. – 18.02. – № 28
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