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ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
У Сочі відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна з прем’єрміністром Японії Сіндзо Абе. Японський прем’єр-міністр прагне домогтися
позитивного для Японії рішення застарілої суперечки з приводу територіальної
приналежності чотирьох островів Південних Курил. Свої надії Японія пов’язує
насамперед з розширенням економічного співробітництва, яке, як вона вважає, може
мати позитивний вплив на територіальну суперечку. Японія має обмеження в сфері
своїх пропозицій економічного співробітництва з Росією, зважаючи на її тісні зв’язки
з США та іншими країнами Заходу, які критикують Росію за дії в Україні. До того ж
Японія, яка буде приймати у себе саміт „великої сімки”, змушена делікатно
балансувати між зближенням з Росією і знаходженням у загальному строю держав
Заходу, що наклали санкції на Росію у зв’язку з Кримом.
Кистанов, Валерий Олегович,руководитель Центра японских исследований
Института Дальнего Востока РАН Москва и Токио: будет ли прорыв в отношениях? =
[Москва і Токіо: чи буде прорив у відносинах?] / В. О. Кистанов // Независимая газета
(http://www.ng.ru/dipkurer/2016-05-16/9_tokyo.html). – М., 2016. – 16.05.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Учасники контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України
констатували, що прогресу в питанні обміну заручниками немає. Про це за
підсумками зустрічі в Мінську повідомив спецпредставник голови ОБСЄ в групі
Мартін Сайдік. За його словами, обговорення ще однієї найважливішої теми –
питання амністії учасників конфлікту на Донбасі контактна група вирішила перенести
на наступне засідання, яке пройде в Мінську 1 червня.
Переговорщики не договорились по обмену заложниками в Украине = [Учасники
переговорів не домовилися щодо обміну заручниками в Україні] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2016/0519/c31519-9060021.html). – Пекин, 2016. – 19.05.

***
Росія і Україна в середу справили стрімкий обмін засудженими учасниками
конфлікту на Донбасі. Обмін сприятиме зміцненню довіри України та Росії і дасть
імпульс виконанню Мінських угод, заявив міністр закордонних справ Німеччини
Франк-Вальтер Штайнмаєр. Це важливий крок на шляху виконання Мінських
домовленостей, але вони повинні бути виконані повністю, перш ніж буде прийнято
рішення про скасування антиросійських санкцій, повідомили редакцію два західних
дипломата.
Козлов, Петр Освобождение Надежды Савченко стало пропагандистским
поражением России : Но некоторые дивиденды из него извлечь все-таки можно,
полагают эксперты = [Звільнення Надії Савченко стало пропагандистською поразкою
Росії. Але деякі дивіденди з нього витягти все-таки можна, вважають експерти] /
П. Козлов, А. Никольский // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/26/
642488-savchenko). – М., 2016. – 26.05.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
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Прес-служба українського Президента відразу після телефонної розмови
лідерів країн „нормандського формату” (Росії, Німеччини, Франції та України)
повідомила, що Меркель, Олланд, Путін і Порошенко погодилися на розгортання
поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і початок консультацій з цього питання, пише
авторка статті.
Разина, Валерия,Луганск Прорыва „по-нормандски” опять не произошло : Киев
сообщил, что лидеры „нормандской четверки” согласились с развертыванием
международной полицейской миссии в Донбассе. Но все пока далеко не так = [Прориву
„по-нормандськи” знову не відбулося. Київ повідомив, що лідери „нормандської четвірки”
погодилися з розгортанням міжнародної поліцейської місії на Донбасі. Але все поки
далеко
не
так]
/
В. Разина
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/05/24/1517281.html). – С.Пб., 2016. – 24.05.

***
У Кремлі заявляють, що лідери Росії, Франції, Німеччини та України у
телефонній розмові обговорили шляхи вирішення конфлікту у східній частині
України. У заяві йдеться, зокрема, про те, що співрозмовники обговорювали
можливість надання ширших повноважень представникам місії ОБСЄ у конфліктній
зоні.
Leaders of 4 countries discuss settling Ukraine conflict = [Лідери чотирьох країни
обговорили врегулювання конфлікту в Україні] / Associated Press // The Himalayan
(https://thehimalayantimes.com/world/leaders-4-countries-discuss-settling-ukraine-conflict/). –
Kathmandu, 2016. – 24.05.

***
Ситуація на Донбасі різко загострилася. Вогонь ведеться практично по всій
лінії розмежування. Це відбувається на тлі оприлюднених президентами РФ і України
умов мирного врегулювання конфлікту.
Ивженко, Татьяна В Киеве не будут менять Конституцию = [У Києві не будуть
змінювати Конституцію] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201605-30/1_ukraina.html). – М., 2016. – 30.05.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Саміт „великої сімки”, що об’єднує Великобританію, Німеччину, Італію,
Канаду, США, Францію і Японію, прийняв японський національний парк Ісе-Сіма.
Головною темою зустрічі стали проблеми світової економіки і зусилля, спрямовані на
те, щоб домогтися її поступального розвитку. „Сімка” засудила „незаконну анексію”
Криму, пригрозивши Росії „подальшими обмежувальними заходами”, щоб зробити
наслідки агресії для неї більш чутливими. „Термін дії санкцій безпосередньо
пов’язаний з повним виконанням Росією Мінських угод і дотриманням суверенітету
України, – наголошується в декларації. – Санкції можуть бути відкликані, коли Росія
виконає ці зобов’язання”. Разом з тим світові держави відкинули саму ідею
вирішення конфлікту в Україні військовим шляхом.
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Паниев, Юрий G7 не хочет возвращения Москвы в элитный клуб = [G7 не хоче
повернення Москви в елітний клуб] / Ю. Паниев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/dipkurer/2016-05-30/9_g7.html). – М., 2016. – 30.05.

ТОЧКА ЗОРУ
У статті автори, намагаючись пояснити мотиви голосування професійного журі
і людей на пісенному конкурсі Євробачення, доходять висновку, що музика і політика
є тісно переплетеними між собою, проте спекулювати на цьому немає сенсу. Пісня
Джамали є не стільки політичною, скільки емоційною, в якій виражено усю біль від
подій середини 20 століття, які деякі країни волають навіть і не згадувати.
The Guardian view on the Eurovision song contest: how to protest and survive : Jamala’s
song about the fate of the Crimean Tatars in the Stalin era stands in a long and glorious
tradition of political music making = [Як протестувати і вижити на Євробаченні. Пісня
Джамали про долю кримських татар у сталінську епоху у традиціях політичного
музиціювання.] // The Guardian (http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/16/theguardian-view-on-the-eurovision-song-contest-how-to-protest-and-survive). – London, 2016. –
16.06.

***
Надія ще в тюрмі звикла до дуже приємною думки про те, що весь світ
крутиться тільки навколо неї. Вона себе дійсно так відчуває. І ця помилка може
зіграти злий жарт і з нею, і з усією українською політикою в цілому. З властивим їй
ентузіазмом правдоруба-максималіста вона безсумнівно кинеться в це політичне
болото, розмахуючи звичним майданним кийком направо-наліво. Незважаючи на
минулі заслуги і міжпартійні підкилимні угоди.
Коц, Александр Кто выиграл от обмена Савченко на россиян, осужденных на
Украине? = [Хто виграв від обміну Савченко на росіян, засуджених в Україні?] / А. Коц //
Комсомольская правда (http://www.kp.ru/daily/26534.4/3550693/). – М., 2016. – 25.05.

***
В Україні триває масове перейменування міст в рамках декомунізації, пише
автор статті. Розмірковуючи з цього приводу, він робить висновок, що „В Росії і
Україні побудована стійка цивілізація, яка орієнтується на словесні символи, а не на
реальні справи”.
Лесков, Сергей Игра в слова : Имеем ли мы право упрекать Украину в том, что
она проваливает реформы, если сами, как старик у моря, сидим и ждем, когда
повысятся цены на нефть? = [Гра в слова. Чи маємо ми право дорікати Україні в тому,
що вона провалює реформи, якщо самі, як старий біля моря, сидимо і чекаємо, коли
підвищаться
ціни
на
нафту?]
/
С. Лесков
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/05/26/1517823.html). – С.Пб., 2016. – 26.05.

***
Автор статі, кандидат філософських наук, політолог і письменник, колишня
депутат СРСР, відома своїми антиукраїнськими поглядами, спираючись на статтю в
американському журналі Foreign Policy „Історик відбілює минуле України”, з
підзаголовком: „Володимир В’ятрович стирає расистську і криваву історію країни –
6
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зачистки погромів і етнічних чисток з офіційних архівів”, намагається довести, що
Україна намагається переписати історію. Націоналіст В’ятрович – 39-річний історик
зі Львова під час президентства Ющенка очолив в СБУ архівний підрозділ, пише
авторка. Коли в 2010 до влади прийшла команда Януковича, В’ятровичу довелося
перебратися до США, „рекламуючи” там „героїчну історію ОУН-УПА”. Після
революційної зміни влади в лютому 2014 В’ятрович повернувся додому і відразу був
призначений главою Інституту національної пам’яті. Лейтмотив статті полягає в
тому, що В’ятрович – „націоналіст, ревізіоніст історії, який прославляє рух країни до
незалежності, при цьому прибираючи криваві і опортуністичні її глави, намагається
переписати сучасну історію країни, щоб відбілити участь українських
націоналістичних груп в Голокості і масових етнічних чистках поляків під час Другої
світової війни”.
Ярошинская, Алла Национальная память в „правильных” руках : На Украине
улучшают историю ОУН-УПА, очищая ее от массовых убийств евреев и поляков =
[Національна пам’ять у „правильних” руках. В Україні покращують історію ОУН-УПА,
очищаючи її від масових вбивств євреїв і поляків] / А. Ярошинская // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/05/28/1518366.html). – С.Пб., 2016. – 28.05.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оприлюднив основні
пріоритети кабінету міністрів на 2016 рік, відзначивши, що стабілізація економіки
буде головним завданням. „Наш головний пріоритет – поліпшення життя людей, а це
може бути досягнуто тільки завдяки стійкій економічної стабілізації та
довгостроковому економічному зростанню”, – заявив він в ході презентації проекту
плану пріоритетних кроків.
В. Гройсман назвал приоритеты правительства Украины на 2016 год =
[В. Гройсман назвав пріоритети уряду України на 2016 рік] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2016/0520/c31519-9060609.html). – Пекин, 2016. – 20.05.

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
Екологічно чиста, сонячна енергетика в Чехії може фінансуватися не цілком
чистими грошима українських олігархів, в тому числі колишнього прем’єра України
Юлії Тимошенко. Серед безлічі прізвищ українських політиків і бізнесменів, які
потрапили в „панамське досьє”, зрозуміло, є й ім’я Юлії Тимошенко. Причому мова
йде як про справи давно минулих днів, так і зовсім свіжі.
Фролов, Олег Солнечный бизнес Юлии Тимошенко = [Сонячний бізнес Юлії
Тимошенко]
/
О. Фролов
//
Комсомольская
правда
(http://www.msk.kp.ru/daily/26530/3546865/0. – М., 2016. – 17.05.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Проросійска оглядач з Луганську намагається проаналізувати зміну
Генерального прокурора України з В. Шокіна на Юрія Луценка. Ії попередня
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проросійська гіпотеза про „руку Вашингтону” в цьому призначені не отримує
підтримки у українських експертів. Всі українські політологи, з якими вдалося
поспілкуватися кореспонденту „Росбалту”, незважаючи на природну різницю думок
щодо власне особистості самого Луценка, назвали таке призначення чисто
політичним, пише вона. Луценко призначений як „політичний реформатор”, як фігура
для здійснення саме таких змін в прокуратурі. Це не побажання Вашингтона, це
внутрішня потреба, але в рамках європейської інтеграції України, зазначають
експерти.
Разина, Валерия,Луганск Для чего украинцам прокурор „без диплома”? : Решение о
новом генпрокуроре принято самим президентом Украины, а не навязано Вашингтоном,
считают эксперты. Но миссия Юрия Луценко – чисто политическая = [Для чого
українцям прокурор „без диплому”? Рішення про нового генпрокурора прийнято самим
Президентом України, а не нав’язане Вашингтоном, вважають експерти. Але місія
Юрія
Луценка
–
чисто
політична]
/
В. Разина
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/05/18/1515592.html). – С.Пб., 2016. – 18.05.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Наближення до завершення президентської кампанії в США, а також
заплановані на наступний рік вибори президента Франції, обрання бундестагу і
канцлера Німеччини прямо впливають на розвиток ситуації на Донбасі. Західним
лідерам, які взялися виступити посередниками у врегулюванні конфлікту, гостро
потрібна „історія успіху”. Тому вони все менше хочуть вникати в історичні,
ментальні, соціальні й інші причини протистояння. І все сильніше прагнуть досягти
формального результату, який можна буде представити своїм виборцям. Але „успіх
2016” може привести до нових проблем в 2017-м. За підсумками проведених у Берліні
переговорів міністрів закордонних справ країн „нормандської четвірки” не було
прийнято конкретних рішень. Хоча напередодні глава МЗС Німеччини ФранкВальтер Штайнмаєр висловив надію, що „вдасться просунутися вперед і наблизитися
до домовленостей”. За його словами, в Берліні мали домовитися про місцеві вибори
на Донбасі.
Ивженко, Татьяна Украина обречена на новый конфликт = [Україна приречена на
новий конфлікт] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/dipkurer/2016-0516/9_ukraina.html). – М., 2016. – 16.05.

***
Парламент Венеції проведе голосування за визнання Криму частиною Росії 18
травня. Ініціаторами внесення документа до парламенту стали 25 депутатів, всього ж
він складається з 51 члена. У разі позитивного результату голосування Венеція стане
першим європейським регіоном, який визнав Крим частиною РФ.
Евграфов, Илья Венеция признает Крым частью России : Пардаментарии региона
заявили, что антироссийские ограничения привели к колоссальным убыткам для
экономики страны = [Венеція визнає Крим частиною Росії: Пардаментаріі регіону
заявили, що антиросійські обмеження призвели до колосальних збитків для економіки
країни] / И. Евграфов // MK (http://www.mk.ru/politics/2016/05/16/veneciya-priznaet-krymchastyu-rossii.html). – М., 2016. – 16.05.
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***
Про приїзд Державного секретаря США Вікторії Нуланд до Москви стало
відомо буквально напередодні. Цілі переговорів з самого початку не озвучувалися,
але всім і так було зрозуміло, що головною темою стануть Мінські угоди, а
основними контрагунтами в Москві – помічник президента РФ Владислав Сурков,
пише автор публікації. „Зустріч не мала принести ніяких результатів, це був короткий
обмін думками”, – заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков „Інтерфаксу”,
коментуючи приїзд в Москву Нуланд. За його словами, „Сполучені Штати Америки
не є учасником „нормандського процесу”, тому і було „прийнято рішення, щоб
ділитися інформацією з перших рук, встановити такий робочий механізм обміну
інформацією”, наводить автор слова речника Путіна.
Преображенский, Иван Нуланд и Сурков попали в „рабочий механизм” : Судя по
всему, Кремль не устроил тон, в котором провела переговоры в Москве помощник главы
Госдепа США = [Нуланд і Сурков потрапили в „робочий механізм”. Судячи з усього,
Кремль не влаштував тон, в якому провела переговори в Москві помічник глави
Держдепу
США]
/
И. Преображенский
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/05/18/1515552.html). – С.Пб., 2016. – 18.05.

***
Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд розкрила зміст своєї зустрічі з
помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Йшлося про українську кризу.
Нуланд пояснила, що США не входять в нормандську четвірку. Однак це не завадить
Вашингтону працювати паралельно, щоб забезпечити виконання Мінських
домовленостей.
Христова, Карина Нуланд призвала „надавить на газ” в выполнении минских
соглашений = [Нуланд закликала „натиснути на газ” у виконанні Мінських угод] /
К. Христова // Комсомольская правда (http://www.msk.kp.ru/daily/26531.4/3547425/). – М.,
2016. – 18.05.

***
Австралійська юридична компанія від імені п’яти родин жертв рейсу МН17
подала позов до Європейського суду з прав людини проти Росії та російського
президента. Нагадаємо, рейс МН17 було збито 17 липня 2014 року над Україною.
Досі достеменно не встановлено, хто саме збив літак, проте є припущення, що ракета
для знешкодження літака була запущена проросійськими бойовиками на Сході
України.
MH17 families sue Russia and Putin for compensation : Application reportedly filed in
European court of human rights seeking $10m in compensation per passenger = [Члени сімей
загиблих рейсу МН17 подали до суду на Росію та Путіна з вимогою компенсації. Згідно
заяви, поданої до Європейського суду з прав людини, позивачі вимагають 10
млн. дол. відшкодування за кожного загиблого пасажира.] // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2016/may/22/mh17-families-sue-russian-and-putin-forcompensation). – London, 2016. – 22.05.

***
Держдепартамент США дав критичну оцінку законопроекту, який пропонує
офіційно закріпити політику невизнання Криму і пов’язати зняття відповідних
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санкцій проти Росії зі статусом півострова. Про це заявив координатор
американського зовнішньополітичного відомства щодо санкцій Деніел Фрід,
виступаючи на семінарі в Атлантичній раді у Вашингтоні.
Дунаевский, Игорь Госдеп США не поддержал санкции в отношении Крыма =
[Держдеп США не підтримав санкції щодо Криму] / И. Дунаевский // Российская газета
(http://rg.ru/2016/05/24/v-ssha-raskritikovali-zakonoproekt-o-priviazke-sankcij-k-statusukryma.html). – М., 2016. – 24.05.

НАТО
Українська влада затвердила Стратегічний оборонний бюлетень. Його буде
офіційно презентовано на саміті НАТО в Варшаві. Схвалення документа альянсом не
викликає сумнівів, оскільки експерти НАТО брали безпосередню участь у підготовці
проекту масштабної військової реформи в Україні. Від того, наскільки успішно Київ
буде виконувати взяті на себе зобов’язання, залежить надання допомоги з боку
альянсу і окремих його країн-членів. Про перспективу вступу України в НАТО не
йдеться.
Ивженко, Татьяна Киев создает новую армию : График военных реформ будет
представлен на саммите НАТО в Варшаве = [Київ створює нову армію] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-05-24/1_kiev.html). – М., 2016. – 24.05.

УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Перемогу на конкурсі Євробачення здобула виконавиця Джамала з піснею
„1944”, яку в Москві з самого початку називали політичною. Співачка Джамала, за
національністю кримська татарка, присвятила свою пісню депортації її народу
Сталіним до Сибіру в кінці Другої світової війни.
Lombardozzi, Nicola La guerra tra Russia e Ucraina sul palco dell’Eurovision = [Війна
між Росією і Україною на сцені Євробачення] / N. Lombardozzi // La Repubblica
(http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/05/16/la-guerra-tra-russia-eucraina-sul-palco-delleurovision35.html?ref=search). – Roma, 2016. – 16.05.

***
Деякі російські банки планують продати свій бізнес в Україні через скорочення
прибутків банків на українській території.
Российские госбанки намерены уйти с украинского рынка : Сбербанк, ВТБ и
Внешэкономбанк хотят продать свой бизнес на Украине = [Російські держбанки
планують вийти з українського ринку. Сбербанк, ВТБ та Внєшекономбанк хочуть
продати свій бізнес в Україні.] // Известия (http://izvestia.ru/news/614112#ixzz48zTD2npv). –
М., 2016. – 18.06.

***
Адвокат засудженого в Україні росіянина Єрофєєва заявила, що прохання до
президента України про помилування будуть подавати родичі засуджених, а не вони
самі.
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Запара, Екатерина Ерофеев и Александров не будут лично просить Порошенко о
помиловании = [Єрофєєв та Александров не будуть особисто просити Порошенко про
помилування] / Ек. Запара // Известия (http://izvestia.ru/news/615125#ixzz49YtLFwRe). – М.,
2016. – 24.05.

***
Взаємна видача української льотчиці Надії Савченко, визнаної в РФ винною у
справі про вбивство журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина, і росіян
Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, засуджених на Україні за терористичну
діяльність, хоч і обговорювалася давно, але певною мірою стала несподіваною, пише
автор статті. Про те, хто виграє від „обміну”, а також чи зможе він вплинути на
масштабні політичні процеси, міркують опитані „Росбалтом” російські та українські
політологи.
Гольдман, Денис Неожиданный обмен помилованиями : Что выиграет Россия от
освобождения Надежды Савченко, а также как ее возвращение скажется на раскладе
политических сил на Украине, рассуждают эксперты двух стран = [Несподіваний обмін
помилуваннями. Що виграє Росія від звільнення Надії Савченко, а також як її повернення
позначиться на розкладі політичних сил в Україні, розмірковують експерти двох країн] /
Д. Гольдман // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/05/25/1517498.html). – С.Пб.,
2016. – 25.05.

***
Слова Лаврова про те, що „південний схід України ми не кидаємо” нагадали
аналогічну заяву влади СРСР на адресу соціалістичної Польщі в 1980-х роках, пише
автор статті. Сьогодні невиконання Україною її зобов’язань по Мінським угодами
теоретично може стати формальним обґрунтуванням відновлення бойових дій.
Ситуація „ні війни, ні миру” не влаштовує ні Росію, ні Україну. Україна не може
змиритися з відторгненням не тільки Криму, але і частини Донбасу. З іншого боку,
Крим, два роки тому включений до складу Росії, все ще залишається для неї
проблемним регіоном – його постачання тільки через Керченську протоку, де міст ще
тільки будується, дуже накладне. Так що призабута начебто ідея „пробивання
сухопутного коридору” до Криму через південь Донбасу напевно знову може здатися
багатьом з „яструбів” вельми привабливою. „Партія війни” в Росії як і раніше дуже
сильна, відмічає автор.
Желенин, Александр На грани мира : Возможно ли возобновление
широкомасштабных боевых действий в Донбассе? Еще сильны позиции „партии
войны”, которая добивается именно этого = [На межі миру. Чи можливе відновлення
широкомасштабних бойових дій на Донбасі? Ще сильні позиції „партії війни”, яка
домагається
саме
цього]
/
А. Желенин
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/05/31/1519370.html). – С.Пб., 2016. – 31.05.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Україна і місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Києві з 10 по
18 травня, погодили перелік заходів, які необхідно провести для завершення другого
перегляду програми розширеного фінансування (EFF), повідомило Міністерство
фінансів України. У відомстві зазначили, що тепер цю дорожню карту повинні
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затвердити керівництво МВФ і Рада виконавчих директорів фонду, після чого буде
прийнято рішення про надання Україні третього траншу кредиту обсягом 1,7 млрд.
доларів США.
Украина и МВФ согласовали перечень мер для завершения второго пересмотра
программы EFF – Минфин = [Україна і МВФ погодили перелік заходів для завершення
другого
перегляду
програми
EFF
–
Мінфін]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2016/0520/c31519-9060513.html). – Пекин, 2016. – 20.05.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У 2017 році Україна має намір направити 3 млрд. гривень на надання
підтримки малим і середнім фермерським господарствам, що обробляють землю
площею менше 500 га. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства
України Тарас Кутовий. За його словами, реалізація цього проекту є однією з
основних складових стратегії реформування сільського господарства, розробленої
новою командою Мінагропроду.
В 2017 году Украина направит 3 млрд. гривен на поддержку малых и средних
фермерских хазяйств = [У 2017 році Україна направить 3 млрд. гривень на підтримку
малих
і
середніх
фермерських
господарств]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2016/0521/c31519-9061133.html). – Пекин, 2016. – 21.05.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Влада Республіки Крим порадила співачці Джамалі, яка перемогла на
„Євробаченні” з піснею про депортацію кримських татар за часів Сталіна, змінити
український паспорт на російський. Віце-прем’єр уряду республіки Георгій Мурадов
вважає, що виконавиця кримськотатарського походження Сусана Джамаладінова,
відома під сценічним псевдонімом Джамала, повинна повернутися на свою історичну
батьківщину.
Дубровская, Лиза Власти Крыма предложили победительнице „Евровидения”
Джамале стать гражданкой России : Певице напомнили про историческую родину =
[Влада Криму запропонувала переможниці „Євробачення” Джамалі стати громадянкою
Росії: Співачці нагадали про історичну батьківщину] / Л. Дубровская // MK
(http://www.mk.ru/social/2016/05/16/vlasti-kryma-predlozhili-pobeditelnice-evrovideniyadzhamale-stat-grazhdankoy-rossii.html). – М., 2016. – 16.05.

***
Президент України Петро Порошенко подякував співачці Джамалі за зміну
назви пісні, з якою вона перемогла на „Євробаченні 2016”. Слова глави держави у
вівторок, 17 травня, наводить телеканал „112 Україна”. „Я думаю, що вона не
випадково змінила назву цієї пісні, яка спочатку на кримсько-татарській мові
називалася ”Крим наш ”, на назву ”1944 „”, – припустив Порошенко. За його словами,
нова назва спонукала людей, що до цього не знали про депортацію кримських татар,
зацікавитися історією цього питання.
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Порошенко поблагодарил Джамалу за „Крым наш” = [Порошенко подякував
Джамалі за „Крим наш”.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/05/17/petro/). – М., 2016. –
17.05.

***
У Севастополі завершився XII Міжнародний фестиваль документальних
фільмів і телепрограм „Перемогли разом”. Спеціальна програма „Актуально” була
присвячена фільмам на тему гарячої точки – Донбасу. Гран–прі удостоївся фільм
Варвари Філіпчук „Переведи мене через Майдан”, в якому було показана історія двох
подруг з Києва, які опинилися по різні боки барикад.
Самоделова, Светлана Гран-при фестиваля в Севастополе отдали украинскому
режиссеру : В городе – герое выбрали лучшие документальные фильмы и телепрограммы
= [Гран-прі фестивалю в Севастополі віддали українському режисеру: У місті – герої
вибрали найкращі документальні фільми і телепрограми] / С. Самоделова // MK
(http://www.mk.ru/culture/2016/05/23/granpri-festivalya-v-sevastopole-otdali-ukrainskomurezhisseru.html). – М., 2016. – 23.05.

РЕЛІГІЯ
В Україні збираються ввести особливий статус для Православної церкви
Московського патріархату. У парламенті зареєстрований законопроект, що
встановлює спеціальні правила реєстрації релігійних організацій, „керівні центри
яких знаходяться в державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором”. У разі
порушення нових вимог діяльність Церкви може бути заборонена. На цей випадок
підготовлений ще один законопроект – про правила перепідпорядкування місцевих
парафій.
Ивженко, Татьяна В Украине ожидается церковный передел = [В Україні
очікується
церковний
переділ]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-05-17/1_church.html). – М., 2016. – 17.05.

СПОРТ
Після того, як відомий український футболіст Андрій Шевченко у 2012 році
перестав грати на полі, в українському футболі виникла гостра необхідність у заміні
Шевченко новим „Шевченко”. Таким претендентом з впевненістю можна назвати 26річного напівзахисника Андрія Єрмоленко, який впевнено веде команду до перемог.
Ukraine’s ’new Shevchenko’ has big boots to fill = [„Новий український Шевченко”
має
великі
бутси
„на
виріст”]
/
Reuters
//
The
Himalayan
(https://thehimalayantimes.com/sports/ukraines-new-shevchenko-big-boots-fill/). – Kathmandu,
2016. – 24.05.

ІНФОРМАЦІЯ
28-річний Вадим Єрмолович, родом з України, визнав себе винним у змові з
метою шахрайства в інтернеті на судовому засіданні в американському місті Ньюарк
(штат Нью-Джерсі). Він входив до групи хакерів, які дістали несанкціонований
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доступ до даних низки великих компаній і викрадали їх заяви для преси до офіційної
публікації. На основі інформації, яка наводилася в цих документах, зломщики
здійснювали операції з продажу та купівлі цінних паперів. Підозрювані викрали
понад 150 тисяч прес-релізів і отримали близько 100 мільйонів доларів. Всього у
даній справі проходять понад 40 хакерів і трейдерів. Вердикт буде винесено 22
серпня.
Украинский хакер признал вину в краже пресс-релизов = [Український хакер визнав
провину в крадіжці прес-релізів] // Российская газета (http://rg.ru/2016/05/17/ukrainskijhaker-priznal-vinu-v-krazhe-press-relizov.html). – М., 2016. – 17.05.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Міністр фінансів Росії завив, що РФ буде наполягати на тому, щоб у черговому
пакеті фінансової допомоги Україні від МВФ було передбачено погашення існуючого
українського боргу Росії у розмірі 3 млрд. дол.
Russia says no IMF aid for Ukraine unless it pays its debt = [Росія заявила, що Україна
не може отримувати жодної допомоги від МВФ, оскільки не виплачує свої вже існуючі
борги] // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-says-noimf-aid-for-ukraine-unless-it-pays-its-debt/2016/05/17/26c3c05c-1c09-11e6-82c2a7dcb313287d_story.html). – Washington, 2016. – 17.05.

***
Після помилування Надії Савченко Путіним український президент пообіцяв
слідом за Савченко повернути Україні Донбас і Крим. На це Дмитро Пєсков відповів,
що треба домовлятися з ДНР і ЛНР. Путін ще більш жорстко прив’язав повернення
непідконтрольних Києву територій Південного Сходу до Мінського процесу.
Одночасно з Москви Києву пролунала і порада – після повернення Криму до Росії про
його колишню приналежність час уже й забути.
Разуваев, Велимир В политике. Савченко на свободе, выборы на подходе = [У
політиці. Савченко на свободі, вибори на підході] / В. Разуваев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/week/2016-05-29/8_politics.html). – М., 2016. – 29.05.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Влада України заборгували жителям самопроголошеної Донецької народної
республіки понад 400 мільйонів доларів по соціальним виплатам за півтора року,
заявила журналістам депутат народного ради ДНР Катерина Губарєва.
Тарасов, Анатолий Украина оценила свою задолженность ДНР и ЛНР = [Україна
оцінила свою заборгованість ДНР і ЛНР] / А. Тарасов // Бизнес&Балтия
(http://ru.bb.vesti.lv/finansi/item/9164558-ukraina-otsenila-svoyu-zadolzhennostdnr-i-lnr). –
Рига, 2016. – 16.05.

***
Процес декомунізації України раптово торкнувся самопроголошеної Донецької
народної республіки (ДНР). У травні всіх трьох депутатів Компартії ДНР позбавили
мандатів в народній раді через „втрату довіри”, а на останньому мітингу намагалися
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відібрати червоні прапори. Ліві, які стояли біля витоків народних республік, давно
потрапили в опалу керівництва республік. Лідер комуністів Борис Литвинов сказав
„Газеті.Ru”, що попросить про допомогу главу КПРФ Геннадія Зюганова. Ще в 2014
році місцеві осередки Комуністичної партії України (КПУ) стали організаційним
кістяком „російської весни”. Ліві встановили біля пам’ятника Леніну наметове
містечко в лютому 2014 року і забезпечили референдум про незалежність 11 травня.
Кириллов, Дмитрий Коммунисты Донбасса просят защиты у Зюганова : За что
Компартия Донецка лишилась мандатов = [Комуністи Донбасу просять захисту у
Зюганова: За що Компартія Донецька позбулася мандатів] / Д. Кириллов, В. Дергачев //
Газета.Ru (http://www.gazeta.ru/politics/2016/05/19_a_8254373.shtml). – М., 2016. – 20.05.

***
В Алчевську на території самопроголошеної Луганській народної республіки
відкрито пам’ятник командиру бригади ополчення „Призрак” Олексію Мозговому.
Про це на своїй сторінці в мережі „ВКонтакте” написав керівник Фонду допомоги
Новоросії Гліб Корнілов. Монумент був встановлений в річницю загибелі комбрига
на площі перед Палацом культури металургів. На заході, за словами Корнілова, були
присутні кілька сотень людей.
В Алчевске установили памятник комбригу „Призрака” Алексею Мозговому = [В
Алчевську встановили пам’ятник комбригу „Призрак” Олексію Мозговому.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/05/23/alchevsk/). – М., 2016. – 23.05.

***
У керівництві самопроголошених Донецької і Луганської народних республік
(ДНР і ЛНР) виступили проти розміщення на Донбасі поліцейської місії ОБСЄ. З боку
ДНР таку заяву зробив заступник командуючого корпусом міністерства оборони
Едуард Басурін, передає „Інтерфакс”.
ДНР и ЛНР выступили против полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе = [ДНР і
ЛНР виступили проти поліцейської місії ОБСЄ в Донбасі.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/05/24/mission/). – М., 2016. – 24.05.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Законопроект про умови проведення місцевих виборів на Донбасі практично
готовий і незабаром може бути винесений на розгляд Верховної Ради. Про це заявила
лідер партії „Батьківщина” Юлія Тимошенко. Тимошенко нагадала, що Верховна
Рада ще в 2014 році прийняла закон про особливий порядок самоврядування в
окремих районах Донецької і Луганської областей. На її думку, передбачений
особливий статус, що включає право на формування власних силових структур і
судів, а також широкі політичні та економічні повноваження місцевої влади,
фактично перетворить Донбас в окрему державу. А уточнення до цього закону,
прийняті в березні 2015 року, припускають, що він вступить в силу відразу після
місцевих виборів. Тимошенко звернулася до президента з вимогою не допустити
прийняття закону до відновлення української влади в цих районах, інакше це стане
початком руйнування держави.
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Ивженко, Татьяна Тимошенко обвинила Порошенко в намерении „сдать
Донбасс” = [Тимошенко звинуватила Порошенко в намірі „здати Донбас”] / Т. Ивженко
// Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-05-18/1_timoshenko.html). – М., 2016. –
18.05.

***
На майдані Незалежності в Києві заплановано марш противників проведення
місцевих виборів на Донбасі. Його ініціатори заявили, що політичне врегулювання
конфлікту можливе лише після вирішення питань, пов’язаних з безпекою і
відновленням української юрисдикції над всією територією Донецької і Луганської
областей. Інші сценарії, які диктуються з ДНР, ЛНР, Росії та підтримувані Заходом,
викликають протест серед радикально налаштованих українців. Знову вийти на
майдан громадян України закликали колишні учасники бойових дій з добровольчих
батальйонів, серед яких – депутат Верховної Ради, який очолював раніше полк
„Азов”, Андрій Білецький; відомі українські рок-музиканти і письменники. Вони
записали відеозвернення, в якому говориться, що бліц-вибори на Донбасі приведуть
до остаточної втрати Україною контролю над частиною території і до легалізації тих,
кого раніше Верховна Рада визнала терористами і сепаратистами.
Ивженко, Татьяна На майдане собираются противники выборов в Донбассе = [На
майдані збираються противники виборів на Донбасі] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-05-20/7_donbass.html). – М., 2016. – 20.05.

***
У День Європи український лідер заявив, що захистить ЄС від „варварства і
тиранії”. Тези промови Порошенко – калька з гітлерівської пропаганди 1943-45 років,
– розповів „Комсомолці” член Російського історичного товариства, директор
антикварного салону „Лейбштандарт” Дмитро Бушмаков.
Бойко, Александр Эксперт: Речь Порошенко – калька с гитлеровской пропаганды
= [Експерт: Мова Порошенко – калька з гітлерівської пропаганди] / А. Бойко //
Комсомольская правда (http://www.kp.ru/daily/26532.5/3549399/). – М., 2016. – 23.05.

***
Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков переконаний,
що президент України Петро Порошенко повинен відповісти перед Радою Європи за
те, що до цих пір не знайдено винних у пожежі, що знищила одеський Будинок
профспілок.
Петров, Виталий Пушков: Порошенко должен ответить перед Европой за
одесскую резню = [Пушков: Порошенко повинен відповісти перед Європою за одеську
різанину] / В. Петров // Российская газета (http://rg.ru/2016/05/24/pushkov-poroshenkodolzhen-otvetit-pered-evropoj-za-odesskuiu-rezniu.html). – М., 2016. – 24.05.

***
Екс-президент СРСР прокоментував пропозицію закрити йому в’їзд в Україну
та Європу. : „В Україну не їжджу і не буду їздити. Щодо Європи, то у панів
Незалежної руки тут не просто короткі, а й зовсім не виросли”.
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Полосатов, Сергей Михаил Горбачев: „На Украину не езжу и не буду ездить” =
[Михайло Горбачов: „В Україну не їжджу і не буду їздити”] / С. Полосатов //
Комсомольская правда (http://www.kp.ru/daily/26532/3550012/). – М., 2016. – 24.05.

***
Рівно два роки тому, 25 травня 2014 року, українці обрали собі нового
президента. У передвиборних промовах він не скупився на гучні обіцянки. Що ж
обіцяв новій України, і що з цього було зроблено?
Семушкин, Сергей Как Порошенко водит Украину за нос = [Як Порошенко водить
Україну
за
ніс]
/
С. Семушкин
//
Комсомольская
правда
(http://www.kp.ru/daily/26533/3549969/). – М., 2016. – 25.05.

КРИМ
Крим почав втрачати популярність серед російських туристів. Продавці
авіаквитків вже зафіксували падіння попиту до 25 відс. на перельоти до Сімферополя
з боку самостійних мандрівників. Туроператори чекають, що в 2017 році зупиниться
зростання і в організованому туризмі. Спробувавши відпочивати в Криму, росіяни
віддають перевагу більш розвиненій інфраструктурі Сочі.
Мерцалова, Александра Туристы пересмотрели виды на Крым = [Туристи
переглянули
види
на
Крим]
/
А. Мерцалова
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2988149). – М., 2016. – 16.05. – № 83

***
Глава Російського імператорського дому Романових велика княгиня Марія
Володимирівна разом з цесаревичем Георгієм Михайловичем прибули до Криму з
офіційним візитом – першим після приєднання півострова до Росії. Їх приїзд
приурочений до 100-річчя останнього візиту імператора Ніколая II до Криму. Як
повідомив радник канцелярії глави дому Романових в кримському регіоні Владислав
Пількевич, офіційна зустріч високих гостей відбулася в гостьовому павільйоні
офіційних делегацій міжнародного аеропорту Сімферополь. Княгиня і цесаревич
Георгій Михайлович Романов будуть перебувати на півострові до 20 травня. Велика
княгиня Марія Володимирівна відвідувала Крим в 2013 році в рамках заходів,
присвячених 400-річчю дому Романових. Тоді в Лівадійському палаці в урочистому
рауті брали участь близько 40 представників європейських королівських і
аристократичних родів.
Дубровская, Лиза „Кусочек рая”: в Крым прибыла глава дома Романовых с
цесаревичем : У них запланирована обширная программа = [„Шматочок раю”: до Криму
прибула глава дому Романових з цесаревичем: У них запланована велика програма] /
Л. Дубровская // MK (http://www.mk.ru/politics/2016/05/16/kusochek-raya-v-krym-pribylaglava-doma-romanovykh-s-cesarevichem.html). – М., 2016. – 16.05.

***
У Криму будуть притягувати до кримінальної відповідальності тих, хто краде з
пляжів пісок. Про це на засіданні Ради міністрів Криму заявив Сергій Аксьонов. За
словами міністра екології та природних ресурсів Криму Геннадія Нараева,
17
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почастішали випадки самовільного вивезення піску з пляжів Криму, зокрема, в районі
Бакальської коси. При цьому правоохоронці часто не реагують на заяви про крадіжки.
Резникова, Марина В Крыму будут наказывать за воровство песка с пляжем = [У
Криму будуть карати за крадіжку піску з пляжів] / М. Резникова // Российская газета
(http://rg.ru/2016/05/16/reg-kfo/v-krymu-budut-nakazyvat-za-vorovstvo-peska-s-pliazhej.html). –
М., 2016. – 16.05.

***
Віце-прем’єр уряду республіки Крим Руслан Бальбек заявив, що з України до
Криму проникли близько 30 радикалів. За його словами, їх мета – дестабілізувати
ситуацію в регіоні 18 травня, в День пам’яті жертв депортації кримськотатарського
народу.
В Крыму рассказали о переброске радикалов с Украины для организации
беспорядков = [У Криму розповіли про перекидання радикалів з України для організації
заворушень.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/05/17/radicals/). – М., 2016. – 17.05.

***
Радіолокаційна станція системи попередження про ракетний напад „Дніпро”,
розташована під Севастополем, буде відновлена, зявив представник міноборони РФ.
Причиною для такого рішення стала зростаюча активність кораблів НАТО і США в
Середземному і Чорному морях. Станція „Дніпро” не експлуатувалася більше десяти
років.
Дубровская, Лиза Военные реанимируют станцию предупреждения о ракетном
нападении в Крыму : Ввод РЛС обеспечит круговую оборону России от ракетных атак =
[Військові реанімують станцію попередження про ракетний напад в Криму: Введення
РЛС забезпечить кругову оборону Росії від ракетних атак] / Л. Дубровская // MK
(http://www.mk.ru/politics/2016/05/17/voennye-reanimiruyut-stanciyu-preduprezhdeniya-oraketnom-napadenii-v-krymu.html). – М., 2016. – 17.05.

***
18 травня з самого ранку в різних містах Криму проходять заходи, присвячені
Дню пам’яті жертв депортації. У якості Дня пам’яті жертв депортації 18 травня
обрали невипадково: саме в цей день з Бахчисарайського району вирушив в Середню
Азію перший ешелон з депортованими.
Курдюкова, Анастасия Как в Крыму проходит День памяти жертв депортации =
[Як в Криму проходить День пам’яті жертв депортації] / А. Курдюкова, А. Абакшина //
Комсомольская правда (http://www.msk.kp.ru/daily/26530/3547488/). – М., 2016. – 18.05.

***
На „Євробаченні” Росія зазнала несподіваної поразки, а перше місце посіла
Україна, причому з піснею про депортацію кримських татар. Але ця перемога
відбулася в світі шоу-бізнесу. А в реальному світі Росія посилює гоніння проти
кримських татар. Російська влада заборонили Меджліс – законодавчий орган
кримських татар, назвавши його екстремістською організацією. Крім того, російська
влада заарештували кількох татар, в тому числі Ільмі Умерова, заступника голови
Меджлісу. Активісти кажуть, що, ймовірно, незабаром будуть нові обшуки і арешти.
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Paschyn, Christina M. Russia Is Trying to Wipe Out Crimea’s Tatars = [Росія
намагається знищити кримських татар] / C. M. Paschyn // The New York Times
(http://www.nytimes.com/2016/05/20/opinion/russia-is-trying-to-wipe-out-crimeastatars.html?_r=0). – New York, 2016. – 19.05.

***
Меджліс звернувся до української влади з пропозицією закріпити в Конституції
статус Криму як Кримсько-татарської автономної республіки. Сенс в тому, що Київ і
меджліс не визнають російський статус півострова, вважаючи його „тимчасово
окупованою територією”. В інтерв’ю Рефата Чубарова одному з українських
телеканалів, він повідомив, що направив главі Конституційної комісії країни,
прем’єр-міністру Володимиру Гройсману пропозиції про зміни до Конституції. Він
сказав, що кримські татари з моменту повернення на історичну батьківщину після
здобуття Україною незалежності домагалися визнання їх корінним народом Криму,
який має право на самовизначення на своїй території.
Ивженко, Татьяна Крымские татары требуют переименовать полуостров =
[Кримські татари вимагають перейменувати півострів] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2016-05-19/1_crimea.html). – М., 2016. – 19.05.

***
За даними міністерства інформації України, практично половина українців не
хотіла б повернення Криму до складу країни. Інтерес до півострова падає: українські
ЗМІ все рідше висвітлюють кримські новини, в соцмережах лише з’являється
інформація про проблеми татар. Порошенко запропонував надати татарам автономію
на півострові, що дозволить знову підняти тему Криму в світовому співтоваристві і
домогтися продовження санкцій проти Росії. Українці змирилися з втратою Криму.
Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппаров
заявила: 47% громадян вважають, що повертати півострів не потрібно. Саме
дослідження в міністерстві, щоправда, не надали. „Якщо Україна сьогодні не буде
головним адвокатом повернення Криму, ми не зможемо просити міжнародну
спільноту про допомогу. Тому це сьогодні повинно бути соціальним запитом” –
заявила вона.
Линник, Антон Украинцам не нужен Крым : Жители Украины все меньше
заинтересованы в возвращении Крыма = [Українцям не потрібен Крим: Жителі України
все менше зацікавлені в поверненні Криму] / А. Линник // Газета.Ru
(http://www.gazeta.ru/politics/2016/05/20_a_8255459.shtml). – М., 2016. – 21.05.

***
Спікер кримського парламенту Володимир Константинов надіслав запрошення
колишньому президенту СРСР Михайлу Горбачову відвідати півострів. Запрошення
він передав після заяви Горбачова виданню Sunday Times, в якому екс-президент
підтримав дії Росії щодо приєднання регіону навесні 2014 року.
Винник, Сергей Горбачева пригласили посетить Крым = [Горбачова запросили
відвідати Крим] / С. Винник // Российская газета (http://rg.ru/2016/05/23/regkfo/gorbacheva-priglasili-posetit-krym.html). – М., 2016. – 23.05.

***
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Міністр курортів і туризму Республіки Крим Сергій Стрельбицький зустрівся з
представниками найбільших туристичних компаній Ірану та Італії, які займаються
відправкою туристів в різні країни світу, в тому числі в Росію. За словами іноземних
гостей, за кордоном відсутня інформація про санаторно-курортний та туристичний
потенціалі Криму. Тому представники туркомпаній вирішили особисто відвідати
Крим, щоб ознайомитися з ситуацією на півострові. Іранська сторона висловила
готовність організувати зустріч міністра курортів і туризму Криму з найбільшими
туроператорами Ірану, щоб вони з перших вуст дізналися про півострів.
Суконкина, Юлия Иранские туристы собрались в Крым = [Іранські туристи
зібралися в Крим] / Ю. Суконкина // Российская газета (http://rg.ru/2016/05/23/regkfo/iranskie-turisty-sobralis-v-krym.html). – М., 2016. – 23.05.

***
Головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ Віктор Бондарєв дав
старт всеросійським змаганням військових льотчиків „Авіадартс 2016”. Вони будуть
проходити в Криму.
Владыкин, Олег В армии. В Крыму сосредоточена мощная авиагруппировка = [В
армії. У Криму зосереджена потужна авіагруппіровка] / О. Владыкин // Независимая
газета (http://www.ng.ru/week/2016-05-29/8_army.html). – М., 2016. – 29.05.

МИРНИЙ ПЛАН ПОРОШЕНКО
Президент України Петро Порошенко заявив про готовність до обміну
української військовослужбовця Надії Савченко на засуджених на Україні росіян
Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, якщо надійде така пропозиція. Про це
повідомляє прес-служба глави української держави. „Зроблю все можливе, щоб в
цьому місяці повернути її додому... Тому, якщо таке звернення надійде – я негайно
скористаюся цим”, – зазначив Порошенко в ході візиту до Туреччини.
Порошенко выступил за обмен Савченко на Александрова и Ерофеева =
[Порошенко виступив за обмін Савченко на Александрова і Єрофєєва.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/05/23/exchange/). – М., 2016. – 23.05.
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