НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І.
ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ

_____________________________________
Інформаційно-бібліографічний бюлетень

Головний редактор
Л. М. Галаган, директор Фонду Президентів України,
канд. політ. наук, ст. наук. співроб.

Відповідальні за випуск
А.В. Матвійчук, зав. відділу організації та використання документального фонду ФПУ,
канд. політ. наук

Реферативні та бібліографічні матеріали підготували
А.Г. Федорчук, О.І. Макарова, С.М. Польовик, Т.І. Третяк, Н.О. Моршна, С.В. Семенкова,
Т.А. Ставерська, Т.О. Шарабанова, П.Ф. Стоян, Т.В. Черпак

Заснований у 2011 році
Виходить два рази на місяць
Адреса редакції:
НБУВ, пр-т 40-річчя Жовтня, 3, Київ, 03039, Україна
Тел. (044) 525-54-70
E-mail: fpu@nbuv.org.ua
Передрук – тільки з дозволу редакції

© Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського, 2016

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

Передрук за погодженням

УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ
(аналітичний огляд преси)

Випуск 33

(огляд матеріалів ЗМІ за 28 квітня – 15 травня 2016 р.)

Київ 2016

ЗМІСТ
ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ ............................................................................................. 4
МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ ............................................................................................................ 4
ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ .............................................................................. 4
ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ......................................................................... 5
ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ .......................................... 5
РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ............................................... 5
ТОЧКА ЗОРУ ..................................................................................................................................... 6
УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ ............................................................................................................... 6
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ............................................................................................................ 6
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ................................................................................................................. 7
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ................................................................................................................ 7
ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ................................................................................................. 7
РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ .................................................................................... 8
КУЛЬТУРА ТА НАУКА ................................................................................................................... 8
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ................................................................................................. 9
ДЕРЖАВНІ СВЯТА........................................................................................................................... 9
ІМІДЖ КРАЇНИ ............................................................................................................................... 10
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ ................................................................................................................... 10
РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ.............................................................. 10
НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ ........................................................................................ 11
КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ ............................................................................ 11
КРИМ ................................................................................................................................................ 12

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

28 квітня – 15 травня 2016 р.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Росатом пропонує частково відновити дію договору про зону вільної торгівлі
СНД щодо України. Проект відповідного президентського указу держкорпорація
розмістила для громадського обговорення. З початку цього року Росія ввела мита (в
режимі найбільшого сприяння) на українські товари в зв’язку з безрезультатним
закінченням тристоронніх переговорів з проблеми ризиків, що виникають для Росії у
зв’язку з введенням в дію економічної частини угоди про асоціацію України і ЄС.
Звільнити від мит пропонується ряд виробів з чорних металів, які використовуються
для виробництва парогенераторів, реакторів та іншого обладнання атомних
електростанцій.
Зубков, Игорь Росатом предложил разморозить зону свободной торговли с
Украиной = [Росатом запропонував розморозити зону вільної торгівлі з Україною] /
И. Зубков // Российская газета (http://rg.ru/2016/05/04/rosatom-predlozhil-razmorozit-zonusvobodnoj-torgovli-s-ukrainoj.html). – М., 2016. – 04.05.

МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
В результаті чергових переговорів між міністрами закордонних справ
Німеччини, Франції, України та Росії було досягнуто декілька угод, спрямованих на
підвищення рівня безпеки у східних частинах України. Натомість питання проведення
виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу так і не були вирішені.
Jordans, Frank German FM: Ukraine talks made progress on security issues = [Міністр
закордонних справ Німеччини: у перемовинах досягнуто прогресу з без пекових питань] /
F. Jordans // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/foreignministers-hold-ukraine-talks-in-berlin/2016/05/11/49ee12e2-1765-11e6-971adadf9ab18869_story.html). – Washington, 2016. – 11.05.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Надія Савченко заплатила 30 тис. руб. штрафу за незаконний перетин
російського кордону. Така вимога містилася у документах, заповнення яких було
необхідним для повернення засудженої льотчиці до України. Єдиною вимогою
російської сторони стосовно екстрадиції Савченко до України є гарантії щодо
відбуття нею повного строку покарання вже на українській території.
Савченко выплатила штраф, чтобы вернуться на Украину : Деньги бывшей
военнослужащей передала украинская сторона = [Савченко виплатила штраф, щоб
повернутися до України. Гроші колишньому військовослужбовцю передала українська
сторона.] // Известия (http://izvestia.ru/news/612918). – М., 2016. – 09.05.

***
Автор, наводячи думки різноманітних експертів, намагається відповісти на
запитання: наскільки реально значиму роль грає та буде грати на політичному полі
України штурман-оператор окремого полку армійської авіації Надія Савченко? На це
питання різні експерти дають різні відповіді.
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Гладыш, Юрий „Старлейка” с президентскими амбициями : На Украине гадают,
как сложится судьба Надежды Савченко после освобождения. Варианты: от полного
забвения уже через год-два до перспектив стать президентом = [„Старлейка” з
президентськими амбіціями. В Україні гадають, як складеться доля Надії Савченко
після звільнення. Варіанти: від повного забуття вже через рік-два до перспектив стати
президентом] / Ю. Гладыш // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/05/12/15137
25.html). – С.Пб., 2016. – 12.05.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Не дивлячись на оголошене перемир’я у Великдень в зоні бойових дій було
зафіксовано три смерті.
3 dead in eastern Ukraine amid Easter armistice violations = [У святковий день
Христового Воскресіння на Сході України троє загиблих] / Associated Press // The
Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-accuses-separatists-ofviolating-easter-armistice/2016/05/01/45e27a56-0f8d-11e6-a9b5-bf703a5a7191_story.html). –
Washington, 2016. – 01.05.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Наголосивши, що Україна дотримується Мінських домовленостей, Петро
Порошенко заявив, що повернення тимчасово окупованих територій під суверенітет
України має відбуватися виключно політико-дипломатичними засобами. За словами
Порошенка, про проведення місцевих виборів на Донбасі можна вести мову лише
після стабілізації там ситуації в контексті її безпеки.
Порошенко: Украина вернет Донбасс политико-дипломатическим путем.
Украинский президент назвал вопросы безопасности в зоне боевых действий
приоритетними = [Порошенко: Україна поверне Донбас політико-дипломатичним
шляхом. Український президент назвав питання безпеки в зоні бойових дій
пріоритетними.] // Известия (http://izvestia.ru/news/612921). – М., 2016. – 09.05.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
В Берліні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн „Нормандської
четвірки”. Попередній раунд переговорів Сергія Лаврова, Павла Клімкіна, ФранкВальтера Штайнмайера, Жан-Марка Еро завершився фактично провалом: про
реальний план врегулювання ситуації на Донбасі сторонам домовитися не вдалося.
Зараз українські джерела стверджують, що помічник держсекретаря США Вікторія
Нуланд привезла план дій, який може обговорюватися на рівні глав МЗС. Нуланд на
прес-конференції в Києві про американський план для Донбасу не згадувала. Але
підтвердила, що на цьому етапі США більш активно включаються в співробітництво з
Європою в питаннях врегулювання конфлікту.
Ивженко, Татьяна Киев готовит стратегический план деоккупации Донбасса =
[Київ готує стратегічний план деокупації Донбасу] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-05-11/6_kiev.html). – М., 2016. – 11.05.

***
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Європейський парламент прийняв масштабну резолюцію у зв’язку з визнанням
Меджлісу кримських татар екстремістською організацією, закликавши посилити тиск
на РФ, щоб забезпечити міжнародним організаціям доступ до Криму з метою
моніторингу ситуації з правами людини. Уповноважений з прав людини РФ Тетяна
Москалькова вже запросила міжнародних спостерігачів до Криму. Стало відомо про
порушення кримінальної справи відносно заступника голови Меджлісу Ільмі
Умерова. Його підозрюють в закликах до порушення територіальної цілісності РФ в
ЗМІ.
Пушкарская, Анна Европейский парламент готов к новым санкциям =
[Європейський парламент готовий до нових санкцій] / А. Пушкарская, В. Никифоров //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/daily). – М., 2016. – 13.05.

ТОЧКА ЗОРУ
Авторка статті веде мову про те, що результати пісенного конкурсу
Євробачення дали змогу побачити те, що не хочуть бачити високопосадовці, які
керують долями своїх країн. Так, народ Європи, даючи високі оцінки як представниці
України, так і представнику Росії, показав, що необхідно нарешті знайти спільний для
всіх дипломатичний вихід з конфлікту, в який втягнуті Україна та Росія, а разом з
ними і вся Європа.
Dejevsky, Mary How do people see Russia? Eurovision gave one answer = [Як люди
сприймають Росію? Євробачення дало одну відповідь] / M. Dejevsky // The Guardian
(http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/15/eurovision-europe-divide-russiaukraine). – London, 2016. – 15.05.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
За два роки вже другий за рахунком губернатор Луганської області знятий з
посади. Перший керівник регіону Геннадій Москаль поїхав боротися з контрабандою
на Закарпатті, а Георгій Тука відправився тепер до Києва займатися проблемами
Донбасу, ставши заступником міністра з питань „окупованих територій”. Сам ексгубернатор, заявив, що не знає, розцінювати зміну посади як підвищення або ж
навпаки, пониження. Новоспечений заступник міністра вже заявив, що у Порошенка
за два роки так і не з’явилося жодної стратегії щодо Донбасу.
Разина, Валерия, Луганск Зачем на Украине „съели” Туку? : Губернатора
Луганщины убрали, потому что он конфликтовал и с Киевом, и областной элитой, а
также портил имидж власти своим радикализмом. И, возможно, это сигнал о
„коррекции” в украинской политике. = [Навіщо в Україні „з’їли” Туку? Губернатора
Луганщини прибрали, бо він конфліктував і з Києвом, і з обласною елітою, а також
псував імідж влади своїм радикалізмом. І, можливо, це сигнал про „корекцію” в
українській
політиці]
/
В. Разина
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/05/05/1512179.html) . – С.Пб., 2016. – 05.05.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
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Щоб остерегти Росію від можливої агресії в майбутньому, США роздумують
про розміщення в Європі додаткових військ і передових озброєнь. Раніше Пентагон
вирішив направити до Східної Європи бронетанкову бригаду на додаток до тих двох,
які розміщені в Європі постійно. Нова бригада чисельністю близько 4500 чоловік
буде розміщена за принципом ротації – на 9 місяців, потім її змінить інша. Тепер же,
працюючи над проектом бюджету на 2018 фіскальний рік, американське
командування розглядає плани розміщення в Східній Європі ще більшого числа
військовослужбовців і одиниць техніки. Ще кілька років тому адміністрація Обами
прагнула швидко скоротити війська США в Європі. Але після нападу Росії на
Україну, в тому числі односторонньої анексії Кримського півострова, США
кардинально змінили курс і вклали 3,4 млрд. доларів у військові навчання та інші
подібні кроки.
Luce, Dan De Exclusive: U.S. Weighs More Troops, Hi-Tech Weapons in Europe to
Counter Russia = [США роздумують про нарощування чисельності військ і
високотехнологічних озброєнь в Європі, щоб створити противагу Росії] / D. D. Luce //
Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2016/05/03/more-american-troops-hi-tech-weaponseurope-counter-russia/). – Washington, 2016. – 03.05.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Громадяни Грузії, Косово й України зможуть їздити до Євросоюзу без віз вже у
2016 році. Про це в інтерв’ю радіо „Свобода” заявив єврокомісар з питань
розширення і європейської політики Йоханнес Хан. За його словами, країни вже
зробили все необхідне для безвізового режиму. Хоча ще потрібно політичне рішення.
Безвізовий в’їзд, втім, ще повинні схвалити Рада Європи і Європарламент. Також ці
два органи повинні схвалити і безвізовий в’їзд на територію ЄС для громадян
Туреччини.
Волков, Константин В ЕС рассказали о возможной отмене виз для Украины и
Грузии в 2016 году = [В ЄС розповіли про можливе скасування віз для України та Грузії у
2016 році] / К. Волков // Российская газета (http://rg.ru/2016/05/04/v-es-rasskazali-ovozmozhnoj-otmene-viz-dlia-ukrainy-i-gruzii-v-2016-godu.html). – М., 2016. – 04.05.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
4 травня президент України Петро Порошенко скасував граничну дату дії
мораторію на виплати за зовнішніми боргами, підписавши відповідний закон. Йдеться
в тому числі і про борг перед Росією в три мільярди доларів.
Новикова, Анастасия Порошенко ввел бессрочный мораторий на выплату долга
перед Россией : Президент Украины подписал соответствующий закон = [Порошенко
ввів безстроковий мораторій на виплату боргу перед Росією. Президент України
підписав
відповідний
закон]
/
А. Новикова
//
Комсомольская
правда
(http://www.kp.ru/online/news/2383330/). – М., 2016. – 10.05.
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Реалізація газопроводу „Північний потік-2” може загрожувати Польщі та
Україні. З такою заявою виступив єврокомісар з енергетики Мігель Аріас Каньєте. М.
Каньете також побоюється, що Україна ризикує втратити статус надійного транзитера
газу і буде змушена укласти з Росією новий контракт на постачання „блакитного
палива”. У свою чергу, Єжи Бузек, євродепутат від Польщі, голова Комітету
Європарламенту з питань промисловості, наукових досліджень і енергетики зазначив,
що новий газопровід являє собою „загрозу для європейських солідарності і єдності”
В „Северном потоке-2” увидели угрозу единству Европы = [У „Північному потоці2”
побачили
загрозу
єдності
Європи]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2016-05-10/100_obzor100516.html). – М., 2016. – 10.05.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
В другу річницю кривавих подій в Одесі для збереження спокою до міста
прибули додаткові сили національної поліції. Губернатор області повідомив, що до
поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху бомби. Люди, які зібралися біля
будинку профспілок, впевнені, що це повідомлення було лише приводом для того,
щоб влада міста заборонила масові акції.
Walker, Shaun Tensions run high in Odessa on anniversary of deadly clashes : Huge
police and security presence in Ukrainian city two years after unrest left 48 dead and hundreds
injured = [У зв’язку з річницею кровопролитних подій в Одесі розпалюється
ворожнеча. Через два роки після зіткнень в Одесі, в результаті яких загинуло 48 чоловік і
сотні було поранено, в місті патрулює велика кількість поліцейських.] / Sh. Walker // The
Guardian (http://www.theguardian.com/world/2016/may/02/odessa-ukraine-second-anniversaryclashes). – London, 2016. – 02.05.

***
Правоохоронні органи України відстежили 17 дорогоцінних картин, що були
викрадені з музею Італії. Картини були знайдені українськими прикордонниками на
межі України та Молдови.
Ukraine tracks down Old Master paintings stolen from Verona = [України відстежила
картини старих майстрів, які були викрадені у Вероні] / Associated Press // The
Washington Post (https://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/ukraine-tracksdown-renaissance-paintings-stolen-from-verona/2016/05/11/79407ed0-179d-11e6-971adadf9ab18869_story.html). – Washington, 2016. – 11.05.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Російські військові почали випробування ударного безпілотника з Об’єднаних
Арабських Еміратів, який був створений за участю українських інжнерів з
Харківського авіаційного інституту.
Украинцы делают для России ударные беспилотники = [Українці роблять для
Росії ударні безпілотники] // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2016-0510/100_ukrdron.html). – М., 2016. – 10.05.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Головний редактор проекту Радіо „Свобода” «Крим. Реалії» Олена Юрченко
закликала російські і міжнародні правозахисні організації активізувати роботу в
Криму. Вона заявляє, що незалежні від влади ЗМІ відчувають на півострові серйозні
труднощі – проти опозиційних журналістів порушуються кримінальні справи. Це
питання обговорювалося і на конференції ЮНЕСКО з питань свободи слова в
Фінляндії. За словами Юрченко, російські правозахисні організації фактично
залишаються останньою надією для захисту прав опозиційно налаштованих кримчан.
Діяльність міжнародних структур на півострові піддається тиску, а українських
правозахисників – і зовсім є неможливою.
Горбачев, Алексей Свободу слова в Крыму обсудили в Финляндии = [Свободу слова в
Криму
обговорили
в
Фінляндії]
/
А. Горбачев
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/politics/2016-05-11/3_crimea.html). – М., 2016. – 11.05.

***
Росія закликала правозахисників відреагувати на розголошення даних
журналістів в Україні. З такою заявою виступила представник російського МЗС
Марія Захарова. Раніше в українських інтернет-ресурсах з’явилися списки
журналістів, які працюють на Донбасі. Там були вказані в тому числі їх персональні
дані. Всього були опубліковані імена 5 тис. чоловік. Як заявила Марія Захарова, те,
що сталося – зловживання особистими свободами і порушення міжнародних
правових норм. Прокуратура Києва повідомила, що вже порушила кримінальну
справу за даним фактом.
„Такие вещи в цивилизованных странах недопустимы” = [„Такі речі в
цивілізованих
країнах
є
неприпустимими”]
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2984103). – М., 2016. – 12.05.

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
Кореспондентка Росбалту в Луганську порівнює святкування 9 травня в
Україні та на окупованих територіях Донбасу (на прикладі Луганська). 8 травня в
Україні пройшла акція „Перша хвилина світу”, виступаючи на якій, Президент Петро
Порошенко досить багато говорив про день сьогоднішній і про те, що на Донбасі
війна ще не закінчена, пише кореспондентка. „Україна знову дає відсіч, – хіба що з
тією різницею, що ворог прийшов не з Заходу, а зі Сходу”, – цитує авторка слова
Порошенка. 9 травня відбулося традиційне покладання квітів до Могили Невідомого
Солдата на Пагорбі Слави за участю Президента і марш миру – в супроводі
військових духових оркестрів. На Донбасі День Перемоги відзначили, зрозуміло, під
іншими гаслами і, можна сказати, майже як за часів СРСР, пише авторка. Наприклад,
в Луганську напередодні 9 травня пройшли святкові концерти, а в День Перемоги
відбувся військовий парад із застосуванням бойової техніки, проти чого заперечували
як Київ, так і ОБСЄ. Перед початком параду, „глава ЛНР”, Ігор Плотницький, вітаючи
всіх зі святом, не забув і про „поточний момент”, пообіцявши землякам „ще одну
перемогу” – над Україною, зрозуміло. „Ніхто не збирається консервувати цю
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ситуацію! Наші північні райони обов’язково повернуться до складу республіки”, –
заявив він, викликавши вибух радості у глядачів.
Разина, Валерия,Луганск Под разными флагами : День Победы на Украине и в
самопровозглашенных ДНР и ЛНР отмечают 9 мая, но теперь под разными
названиями. Общий праздник стороны продолжающегося в Донбассе конфликта никак
не объединил = [Під різними прапорами. День Перемоги в Україні та в самопроголошених
ДНР і ЛНР відзначають 9 травня, але тепер під різними назвами. Загальне свято
сторони триваючого на Донбасі конфлікту ніяк не об’єднало] / В. Разина // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/05/10/1513063.html). – С.Пб., 2016. – 10.05.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Міжнародний арбітраж прийняв позов Татарстану проти України на $ 300
мільйонів. Спірним питанням став розподіл часток акціонерів у ПАТ „Укртатнафта”
(Кременчуцький НПЗ, Полтавська область). Інформація про майбутні судові розгляди
зафіксована в проспекті євробондів України. Татарстан звинувачує сусідів у
порушенні угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій. Документ був
підписаний партнерами 27 листопада 1988 року. І діяти він міг і по теперішній час,
якби українські колеги не порушили пункти.
Троицкий, Максим Татарстан подал иск против Украины на $300 млн. =
[Татарстан подав позов проти України на $ 300 млн.] / М. Троицкий // Комсомольская
правда (http://www.kp.ru/daily/26524.4/3541837/). – М., 2016. – 11.05.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
На шахті „Малоіванівська” в Перевальському районі Луганської області
сталася надзвичайна подія з людськими жертвами. Як повідомили в прес-службі МНС
самопроголошеної ЛНР, за попередньою інформацією, через вибух метано-повітряної
суміші на горизонті 210 метрів в непрацюючій виробці стався обвал вугільної породи.
У цей момент там знаходилися люди. „У зв’язку з аварією було оголошено
надзвичайну ситуацію державного рівня... Силами МНС ведуться пошуковорятувальні роботи з деблокування завалів і пошуку постраждалих, вентиляції та
розгазування рудничної атмосфери аварійної ділянки – всього задіяно дев’ять
відділень з чотирьох воєнізованих гірничорятувальних загонів, шість реанімаційнопротишокових груп, 22 одиниці спеціальної техніки”, – повідомили у відомстві. Тим
часом стало відомо про мінімум одного загиблого. Причому, не виключено, що
кількість жертв зросте.
Мельников, Руслан На шахте в ЛНР произошел взрыв: есть жертвы = [На шахті
в ЛНР стався вибух: є жертви] / Р. Мельников // Российская газета
(http://rg.ru/2016/05/04/na-shahte-v-lnr-proizoshel-vzryv-est-zhertvy.html). – М., 2016. – 04.05.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Заяви Києва з приводу повернення Криму, а також загрози лідера кримськотатарського меджлісу Рефата Чубарова військовим сценарієм повернення Криму не
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Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

28 квітня – 15 травня 2016 р.

повинні сприйматися серйозно. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії
Марія Захарова, зазначивши, що насправді Україні не потрібен Крим. Захарова також
прокоментувала численні заяви української сторони про намір повернути Крим.
Федякина, Анна Захарова: Украине не нужен Крым = [Захарова: Україні не
потрібен Крим] / А. Федякина // Российская газета (http://rg.ru/2016/05/04/zaharovaukraine-ne-nuzhen-krym.html). – М., 2016. – 04.05.

***
Російські політики, погрожуючи бойкотувати пісенний конкурс Євробачення в
наступному році, вимагають провести розслідування, яким чином пісня з політичним
підтекстом перемогла в аполітичному конкурсі. Так, російський депутат Олена
Драпіко заявила, що перемога України є наслідком пропагандистської війни Європи
проти Росії. Нагадаємо, Джамала співала баладу про депортацію сталінським
режимом кримських татар у 1944 році.
Anger in Moscow, joy in Kiev, after Ukraine’s Eurovision triumph : Russian politicians
call for boycott of next year’s contest in protest at the political content of Jamala’s winning song,
1944 = [Злість Москви, радість у Києві після тріумфу України на Євробаченні. Російські
політики закликають до бойкоту конкурсу Євробачення в наступному році в знак
протесту проти політичного змісту пісні Джамали 1944.] / Associated Press // The
Guardian
(http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2016/may/15/moscow-kiev-ukraineeurovision-russia-boycott-jamala-1944). – London, 2016. – 15.05.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
На Донбасі в самопроголошених республіках відреагували на ініціативи
Верховної Ради України стосовно перейменування населених пунктів відповідно до
декомунізаційних законів. Народний депутат ДНР Владислав Бриг заявив радіостанції
„Говорить Москва”: „Ми поставилися до цього як до ідіотизму. Тут коментувати
тільки з точки зору психіатра можна. Тому ми ніяк це не сприймаємо”. Він
упевнений, що перейменування міст в ДНР і ЛНР ніяк не позначиться на їх
мешканцях.
Главе ДНР предложили переименовать Киев в Майдаун = [Главі ДНР
запропонували
перейменувати
Київ
в
Майдаун]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-05-12/100_obzor120516_2.html). – М., 2016. – 12.05.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
За останні 25 років до України ззакордону спрямовуються мільярди доларів на
розвиток ринкової економіки та на закладання нормативного фундаменту для
розвитку правової держави. Але чи справді ці гроші йдуть на створення конкурентної
та дієздатної держави? Автори статті схильні говорити про те, що допомога Заходу,
скоріше, сприяє ще більшому поширенню корупції у владній верхівці України, аніж
на стимулювання реформ. Причиною такої ситуації називаютьь тісний зв’язок
політики в Україні та великого бізнесу, який не дозволяє реформувати економіку
держави.
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A. Abrams, Neil How Western aid enables graft addiction in Ukraine = [Як західна
допомога сприяє корупційній залежності в Україні] / N. A. Abrams, M. S. Fish // The
Washington Post (https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/05/05/howwestern-aid-enables-graft-addiction-in-ukraine/). – Washington, 2016. – 05.05.

***
Заплановане призначення нового генпрокурора України може погіршити
відносини президента Петра Порошенка з його західними партнерами. Він
категорично відмовляється провести відкритий конкурс з вибору кандидатури на цю
посаду і намагається провести в парламенті законопроект, який дозволив би
призначити генпрокурором нинішнього главу парламентської фракції „Блоку Петра
Порошенка”, свого кума Юрія Луценка. Ситуація розвивається на тлі нової хвилі
офшорного скандалу, в якому звучать імена друзів президента. Про значимість того,
що відбувається навколо кандидатури генпрокурора можна судити по тому, що Петро
Порошенко скасував дводенний візит до Великої Британії.
Ивженко, Татьяна Запад послал Порошенко тревожный сигнал = [Захід послав
Порошенко
тривожний
сигнал]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-05-12/1_poroshenko.html). – М., 2016. – 12.05.

КРИМ
Намагаючись повернути свої активи у Криму, українські компанії „Укрнафта”
та Stabil подали позовну заяву до Міжнародного суду у Гаазі. Слухання у справі
розпочнуться 11 липня.
Миленин, Андрей Украинские компании хотят вернуть крымские активы через
суд Гааги = [Українські компанії хочуть повернути кримські активи через суд Гааги] /
Ан. Миленин // Известия 9http://izvestia.ru/news/612310#ixzz47fsp0ZrE). – М., 2016. – 02.05.

***
Кримчанам не варто звертати увагу на тих, хто прагне дестабілізувати
міжнаціональну обстановку на півострові. Про це Сергій Аксьонов заявив на
кримськотатарському святі „Хидирлез”. „Можу відразу сказати, що будь-який, хто на
національній темі буде паразитувати, вбивати клин між людьми різних
національностей в Криму – стане моїм особистим ворогом, – сказав Сергій Аксьонов.
– У Криму ніяких репресій немає, не було і не буде. Ми як представники влади не
допустимо будь-яких проявів міжнаціональної ворожнечі”. Він додав, що тільки
міжнаціональна дружба дозволить зробити Крим комфортним і безпечним для всіх.
Резникова, Марина Аксенов назвал врагами разжигателей межнациональной
розни в Крыму = [Аксьонов назвав ворогами розпалювачів міжнаціональної ворожнечі в
Криму] / М. Резникова // Российская газета (http://rg.ru/2016/05/03/reg-kfo/aksenov-nazvalvragami-razzhigaiushchih-mezhnacionalnuiu-rozn-v-krymu.html). – М., 2016. – 03.05.

***
Режим техногенної надзвичайної ситуації в Криму збережеться принаймні до
15 травня, заявив Сергій Аксьонов після запуску четвертої нитки енергомоста з
Кубані. Росія добудувала енергоміст до Криму, підключивши останню його лінію в
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28 квітня – 15 травня 2016 р.

той же день і збільшивши потужність перетікання з енергосистеми півдня до 800
мегават, що має повністю забезпечити попит на півострові – передає Reuters.
Сергеев, Михаил Владимир Путин соединил Крым с Россией = [Володимир Путін
з’єднав
Крим
з
Росією]
/
М. Сергеев
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2016-05-12/4_crimea.html). – М., 2016. – 12.05.
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