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ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Головна політична подія першого дня Петербурзького міжнародного
економічного форуму (ПМЕФ) – зустріч російського президента Володимира Путіна і
голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Виступаючи на відкритті форуму, пан Юнкер
запевнив: позиції Євросоюзу щодо необхідності виконання мінських домовленостей і
незаконність приєднання Криму до Росії незмінні. Однак він дав зрозуміти: питання
санкцій режиму між РФ і ЄС буде обговорюватися на зустрічі з паном Путіним.
Дудина, Галина Владимир Путин сделает Евросоюзу предложение = [Володимир
Путін зробить Євросоюзу пропозицію] / Г. Дудина // КоммерсантЪ .
(http://www.kommersant.ru/doc/3014580) – М., 2016. – 16.06.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Надія Савченко, яка третій день виступає на засіданнях Парламентської
асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), прийшла на інтерв’ю до журналістки німецького
телеканалу DW Жанни Немцової, в якому вона закликала Київ почати діалог з
главами Донецька і Луганська, а Європу – скасувати санкції проти Росії
Голованов, Роман Савченко выступила за отмену антироссийских санкций =
[Савченко виступила за скасування антиросійських санкцій] / Р. Голованов //
Комсомольская правда (http://www.kp.ru/daily/26545/3562063/). – М., 2016. – 22.06.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Президент Петро Порошенко і голова Верховної ради Андрій Парубій
оприлюднили заяви про те, що ймовірність повномасштабної російської агресії проти
України не виключена. У Києві неофіційно відзначають, що Мінський переговорний
процес фактично провалився, тому можливі різні сценарії розвитку подій. Тривожні
заяви Порошенка і Парубія прозвучали в момент, коли до Києва приїхали
представники НАТО, а в Брюсселі готувалися до засідання комісії Україна-НАТО. У
той же час у Мінську після двотижневої перерви зібралися підгрупи контактної групи
по врегулюванню конфлікту на Донбасі.
Ивженко, Татьяна В Киеве опасаются учений „Кавказ-2016” = [У Києві
побоюються навчань „Кавказ 2016”] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-06-16/1_kiev.html). – М., 2016. – 16.06.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Розведення сил в Донбасі допоможе уникнути нових втрат. Про це заявив
заступник голови адміністрації українського президента Костянтин Єлісєєв. Раніше
він повідомив, що Франція, Німеччина, Росія і Україна домовилися про розведення
сил в зоні конфлікту. Зустріч пройшла в Мінську на рівні радників глав
„нормандської четвірки”. За словами Єлісєєва, погоджено три райони, де таке
роз’єднання буде проведено.
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„Насколько долго продлится перемирие, сказать трудно” = [„Наскільки довго
триватиме
перемир’я,
сказати
важко”]
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3017179). – М., 2016. – 17.06. – № 106.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Франсуа Олланд, Ангела Меркель і Петро Порошенко розглядають можливість
зустрічі лідерів країн „нормандської четвірки” за участю Володимира Путіна до
саміту НАТО в Брюсселі, щоб обговорити виконання умов Мінських домовленостей
щодо врегулювання ситуації в Донбасі. Про підготовку з ініціативи Берліна і Парижа
зустрічі лідерів, які не зустрічались з жовтня 2015 року, повідомила німецька
Stuttgarter Zeitung.
Козлов, Петр Проведение встречи лидеров „нормандской четверки” остается под
вопросом : Россия хочет добиться от Запада гарантий результативности саммита =
[Проведення зустрічі лідерів „нормандської четвірки” залишається під питанням. Росія
хоче домогтися від Заходу гарантій результативності саміту] / П. Козлов // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/22/646286-provedenie-vstrechi-liderovnormandskoi-chetverki-ostaetsya-pod-voprosom). – М., 2016. – 22.06.

ВЕРХОВНА РАДА
Колишній український військовослужбовець, а нині народний депутат Надія
Савченко зробила ще одну несподівану заяву. За її словами, поставки летальної зброї
в Україну загрожують обернутися третьою світовою війною. Про це повідомляє RT з
посиланням на інтерв’ю радіостанції „Голос Америки”. „Чи варто допомагати
(Україні) зброєю? Ну, напевно, дивлячись з якою рішучістю. Допомога зброєю може
призвести до третьої світової війни”, – заявила Савченко. Раніше секретар Ради
національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов повідомив, що
„розчарований” відмовою країн Заходу поставляти Києву озброєння. Сама ж
Савченко потрапила в топи новин, коли розкритикувала антиросійські санкції ЄС. На
сайті президента України вже висить петиція з вимогою позбавити її звання героя
України за „непатріотичні” висловлювання.
Алешина, Марина Савченко высказалась против поставок летального оружия на
Украину = [Савченко висловилася проти поставок летальної зброї в Україну] /
М. Алешина // Российская газета (https://rg.ru/2016/06/22/savchenko-vyskazalas-protivpostavok-letalnogo-oruzhiia-na-ukrainu.html). – М., 2016. – 22.06.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Ставлення до України у росіян покращилося після звільнення Надії Савченко,
свідчать дані „Левада-центру” і Київського міжнародного інституту соціології
(КМІС). Якщо 22-25 травня 26% респондентів ставилися до України добре, а 63% –
погано, то 27-30 травня це співвідношення змінилося на 39% до 47%. В українців у
травні теж трохи покращилося ставлення до Росії в порівнянні з лютим: 42% проти
36%. Але максимуму досягла кількість росіян, які вважають, що відносини з
Україною повинні бути як з іншими країнами: з закритими кордонами, візами і
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митницями, – так вважають 36%, хоча тих, хто хоче дружніх відносин, все ще
більшість (53%). Серед жителів України думки розділилися порівну – по 44%.
Мухаметшина, Елена Отношение россиян к Украине резко улучшилось – „Левадацентр” : По данным социологов, это произошло после освобождения Надежды Савченко
= [Ставлення росіян до України різко поліпшилося – „Левада-центр”. За даними
соціологів, це сталося після звільнення Надії Савченко] / Е. Мухаметшина // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/06/16/645531-rossiyan-ukraine). – М., 2016. –
16.06.

НАТО
Серія військових маневрів НАТО, що проходять в Східній Європі, не
залишилася непоміченою Росією. Вже стало традицією на подібні дії альянсу
відповідати раптовими перевірками бойової і мобілізаційної готовності російських
військ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саміті міністрів оборони країн НАТО в
Брюсселі вказав на необхідність „проектування стабільності” за межі кордонів
альянсу для підтримки сусідів і партнерів організації, в тому числі в Грузії і Україні.
Він не приховує, що для цих цілей альянс „потроїв розмір сил реагування НАТО до
40 тис. чоловік і сформував і поставив в якості стрижня цих сил так званий головний
загін (близько 5 тис. осіб можуть бути приведені в бойову готовність протягом
декількох днів)”.
Мухин, Владимир Шойгу готовит всеобщую мобилизацию = [Шойгу готує
загальну мобілізацію] / В. Мухин // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2016-0615/1_shoigu.html). – М., 2016. – 15.06.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
У Росії розпочато кримінальне розслідування відносно громадянина України за
звинуваченням у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни. Про це
повідомив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін. За його
даними колишній співробітник міської лікарні № 7 міста Єнакієве Донецької області
Олександр Чернов 20 червня 2016 року дав інтерв’ю журналісту одного з місцевих
телеканалів. Лікар закликав таємно шкодити громадянам, які були поранені на
Донбасі.
Дивеева, Юлия В России возбудили дело в отношении украинского врача-убийцы =
[У Росії порушили справу проти українського лікаря-вбивці] / Ю. Дивеева //
Комсомольская правда (http://www.kp.ru/online/news/2429314/). – М., 2016. – 22.06.

***
МНС РФ доставило до Луганської області понад 400 тонн гуманітарної
допомоги. Про це ТАСС поінформували в прес-службі відомства. Автоколона з 40
машин прибула до Луганська. За інформацією МНС, доставка гуманітарних вантажів,
серед яких продукти харчування, медикаменти та будівельні матеріали, пройшла
штатно. Всі машини МНС пройшли на російсько-українському кордоні митний і
прикордонний огляд у присутності представників профільних служб України. Це вже
53-та колона з гуманітарною допомогою для Донбасу. Всього з середини серпня 2014
року жителі Луганської та Донецької областей отримали понад 62 тисяч тонн
гуманітарної допомоги.
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Колонна МЧС России доставила в Луганск 400 тонн гуманитарной помощи =
[Колона МНС Росії доставила до Луганська 400 тонн гуманітарної допомоги] //
Российская газета (https://rg.ru/2016/06/23/kolonna-mchs-rossii-dostavila-v-lugansk-400tonn-gumanitarnoj-pomoshchi.html). – М., 2016. – 23.06.

РЕФОРМИ
Американська влада в черговий раз пообіцяла Україні грошову допомогу.
Натомість, звичайно, зажадали реформ. Йдеться про значну суму – 220 мільйонів
доларів. Гроші хочуть направити на реалізацію економічних і політичних
перетворень. «Мова йде про митну реформу і боротьбу з корупцією. Також в числі
першорядних завдань – розширення підтримки енергобезпеки», – пояснили
журналістам в американському уряді.
Новикова, Анастасия Американцы выделят Украине еще $220 млн : Взамен на
проведение удобных Вашингтону реформ = [Американці виділять Україні ще $ 220 млн: в
обмін на проведення зручних Вашингтону реформ] / А. Новикова // Комсомольская правда
(http://www.kp.ru/online/news/2423604/). – М., 2016. – 16.06.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
„Газпром” приступає до скорочення потужностей газопроводу в Україні, заявив
сьогодні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі голова правління
компанії Олексій Міллер. До 2020 р. буде ліквідовано 4300 км труб на цьому
напрямку, до 2030 р – 10 700 км. Через 4 роки буде виведено з експлуатації 62
компресорних цехи, додав Міллер. Йдеться про газопровід Ямбург – Суджа. Він –
єдиний, за яким газ надходить в Україну. Після скорочення через Україну можна буде
прокачувати 10-15 млрд куб. м газу на рік.
Терентьева, Александра „Газпром” откажется от части газопроводов на
Украину : Компания намерена переориентировать поставки газа в Европу на „Северный
поток-2” = [„Газпром” відмовиться від частини газопроводів в Україну. Компанія має
намір переорієнтувати поставки газу в Європу на „Північний потік-2”] / А. Терентьева,
А. Махнева // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/16/645577gazprom-otkazhetsya-ot-chasti-gazoprovodov-na-ukrainu). – М., 2016. – 16.06.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
У Криму знову пройшов літературний фестиваль. На цей раз в Алушті.
Називається „ЛіФФт”.
Щербак-Жуков, Андрей Флаг в руки = [Прапор у руки] / А. Щербак-Жуков //
Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_exlibris/2016-06-16/1_glavnaya.html). – М., 2016. –
16.06.

***
Знаменитий американський кінорежисер Олівер Стоун завершив роботу над
своєю резонансної документалкою „Україна в огні”. Автор таких культових картин,
як „Обличчя зі шрамом” (сценарій), „Дорз”, „Природжені вбивці”, „Народ проти
Ларрі Флінта” і ін. відвідував Росію і Україну, де провів ряд інтерв’ю, щоб
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розібратися в тому, що відбувалося на Майдані в 2014 році. Серед його
співрозмовників – президент Росії Володимир Путін і екс-президент України Віктор
Янукович. В мережі був опублікований трейлер нової картини майстра.
Вышел трейлер разоблачающей документалки Оливера Стоуна об Украине =
[Вийшов трейлер викриваючої документалки Олівера Стоуна про Україну] // Российская
газета (https://rg.ru/2016/06/17/vyshel-trejler-razoblachaiushchej-dokumentalki-olivera-stounaob-ukraine.html). – М., 2016. – 17.06.

ТУРИЗМ
Більше 120 тисяч громадян України відвідали Крим як туристи з початку
нового сезону. Про це повідомив заступник голови Державної ради РК Андрій
Козенко. „Не дивлячись на демонстровані українськими ЗМІ фейкові картинки
порожніх пляжів, Крим вже сьогодні відвідало близько 1 мільйона 200 тисяч туристів,
10 відсотків з яких – українці, – розповів Козенко. – Люди звикли до відпочинку в
Криму, і їдуть не тільки з Луганської та Донецької областей, а й з Києва, Харкова,
Запоріжжя, Одеси, Херсона. Крим сьогодні готовий прийняти всіх, хто їде з
хорошими намірами, не дивлячись на обмеження і заборони з українського боку”.
При цьому парламентарій визнає, що туристи в Криму нерідко стикаються з
інфраструктурними проблемами, що дісталися в спадок від України. Ще одна
проблема – обмеження доступу до моря деякими санаторіями і здравницями.
Изотов, Илья Крым с начала сезона посетили более 120 тысяч украинцев = [Крим
з початку сезону відвідали понад 120 тисяч українців] / И. Изотов // Российская газета
(https://rg.ru/2016/06/20/reg-kfo/krym-s-nachala-sezona-posetili-bolee-120-tysiachukraincev.html). – М., 2016. – 20.06.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
У черзі, що утворилася на пункті пропуску в Станиці Луганській, помер
мирний житель. Як повідомляє луганський інформаційний центр з посиланням на
представника Народної міліції ЛНР майора Андрія Марочко, трагедія сталася, коли
через поглиблений огляд ручної поклажі українською стороною на пункті пропуску
зібралося близько 500 місцевих жителів, які бажали перейти на територію ЛНР.
Людей, в тому числі жінок, дітей і людей похилого віку, кілька годин тримали на
сонці. В результаті, за словами Андрія Марочко, „одна людина померла на місці, у
двох стався серцевий напад, а четверо знепритомніли”. Раніше повідомлялося, що
24 травня літній чоловік також помер у черзі на пункті пропуску в Станиці
Луганській.
Мельников, Руслан ЛНР: В очереди, созданной украинскими силовиками, умер
человек = [ЛНР: В черзі, створеній українськими силовиками, померла людина] /
Р. Мельников // Российская газета (https://rg.ru/2016/06/22/lnr-v-ocheredi-sozdannojukrainskimi-silovikami-umer-chelovek.html). – М., 2016. – 22.06.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
США можуть програти війну на Донбасі. Про це заявив глава ДНР Олександр
Захарченко на онлайн-конференції з киянами. „Ми, напевно, не зможемо виграти
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війну з США, але США може програти війну нам. У цьому парадоксі є реальний
зміст. Ось дивіться: США не виграли війну проти СРСР, але СРСР програв війну
США”, – цитує його Донецьке агентство новин. Олександр Захарченко уточнив, що
рішення конфліктів у сучасних умовах здійснюється не тільки на „полях битв”.
Мельников, Руслан Захарченко рассказал, кто выиграет и проиграет в войне США
и Донбасса = [Захарченко розповів, хто виграє і програє у війні США і Донбасу] /
Р. Мельников // Российская газета (https://rg.ru/2016/06/22/zaharchenko-rasskazal-ktovyigraet-i-proigraet-v-vojne-ssha-i-donbassa.html). – М., 2016. – 22.06.

***
Влада Донецької народної республіки зацікавлена в тому, щоб мати в
Верховній Раді України партію, що представляє інтереси Донбасу. Про це заявив
глава ДНР Олександр Захарченко, відповідаючи на запитання мешканців Києва під
час онлайн-конференції. „Ми були б зацікавлені в появі такої партії. Як мінімум для
того, щоб мати представників у Києві на той випадок, якщо влада там зміниться і
нова влада буде не тільки здоровою, але і законною”, цитує його слова Донецьке
агентство новин. Але при цьому Олександр Захарченко визнав, що поки створення
такої партії малоймовірно. „Зараз я не бачу можливості появи такої партії”, – сказав
він. Більш того, за словами глави ДНР в Раді зараз немає партії, з якої ДНР і ЛНР
могли б налагодити конструктивний діалог.
Мельников, Руслан Захарченко: ДНР заинтересована создать партию Донбасса в
Раде Украины = [Захарченко: ДНР зацікавлена створити партію Донбасу в Раді України]
/ Р. Мельников // Российская газета (https://rg.ru/2016/06/22/zaharchenko-dnrzainteresovana-sozdat-partiiu-donbassa-v-rade-ukrainy.html). – М., 2016. – 22.06.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
У Брюсселі згодні з тим, що українська влада навмисне не виконує свою
частину Мінських угод. Таку заяву зробив депутат Європарламенту від Франції, член
парламентської фракції „Європа націй і свобод” Жан-Люк Шаффхаузер. „Сьогодні я
можу сказати абсолютно об’єктивно, що це Київ не виконує Мінські угоди, які
містять домовленості про децентралізацію і місцеві автономії всередині українського
(територіально-адміністративного устрою), які росіяни ніколи не ставили під сумнів”,
– оголосив парламентарій агентству.
Алешина, Марина Евродепутат: Киев умышленно не выполняет Минские
соглашения = [Євродепутат: Київ навмисне не виконує Мінські угоди] / М. Алешина //
Российская
газета
(https://rg.ru/2016/06/22/evrodeputat-kiev-umyshlenno-ne-vypolniaetminskie-soglasheniia.html). – М., 2016. – 22.06.

***
Київ не на жарт занепокоївся зростанням летальності в рядах армійських
підрозділів, передислокованих до Донецької та Луганської області з метою
придушення опору озброєних формувань ЛНР і ДНР. Щодня кадрових військових
обстрілюють „бойовики, диверсанти і снайпери”, тому настав час провести на
передовій перегрупування сил. Почасти уявлення про майбутнє „вливання свіжої
крові” були озвучені в ефірі одного з київських телеканалів радником глави
українського МВС Зоряном Шкіряком.
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Базак, Олег Киев собрался „наводить ужас” на жителей Донбасса с помощью
„Азова” : В МВД Украины опять заговорили о переброске добровольцев в зону АТО =
[Київ зібрався „наводити жах” на жителів Донбасу за допомогою „Азова”: У МВС
України знову заговорили про перекидання добровольців в зону АТО] / О. Базак // MK
(http://www.mk.ru/politics/2016/06/22/kiev-sobralsya-navodit-uzhas-na-zhiteley-donbassa-spomoshhyu-azova.html). – М., 2016. – 22.06.

КРИМ
Питання західних санкцій у найближчі роки піде у небуття, оскільки це
невигідно тим, хто їх вводив. Про це заявив глава республіки Сергій Аксьонов,
виступаючи у презентаційній зоні SPIEF Investment & Business Expo в рамках
Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ 2016). Більш того, він
підкреслив, що санкції Заходу не заважають іноземному капіталу інвестувати в Крим.
Аксьонов також повідомив, що в ході переговорів на ПМЕФ 2016 близько 30
інвесторів висловили бажання розвивати бізнес у Криму.
Ермолаева, Надежда Глава Крыма ответил на санкции Запада = [Глава Криму
відповів на санкції Заходу] / Н. Ермолаева // Российская газета (https://rg.ru/2016/06/17/regkfo/glava-kryma-otvetil-na-sankcii-zapada.html). – М., 2016. – 17.06.

***
Чорноморське вище військово-морське училище імені адмірала П.С. Нахімова
випустило 15 офіцерів для Військово-Морського Флоту РФ і вперше – 17 фахівців, які
отримали середню спеціальну освіту, для військово-морського флоту Екваторіальної
Гвінеї. Ритуал прощання випускників з бойовим прапором училища відбувся на плацу
ЧВВМУ. Заступник командувача Чорноморським флотом віце-адмірал Валерій
Куликов привітав молодих офіцерів і техніків з успішним закінченням військовонавчального закладу. Випускникам вручили погони та кортики представниками
командування Чорноморського флоту і ЧВВМУ.
Винник, Сергей Севастопольское училище впервые выпустило офицеров для
Гвинеи = [Севастопольське училище вперше випустило офіцерів для Гвінеї] / С. Винник //
Российская
газета
(https://rg.ru/2016/06/18/reg-kfo/sevastopolskoe-uchilishche-vpervyevypustilo-oficerov-dlia-gvinei.html). – М., 2016. – 18.06.

***
У Сімферополі відбулася зустріч керівництва міста з делегацією з США,
очолюваної президентом і засновником Центру громадських ініціатив США Шерон
Теннісон. Представники делегації і влади Сімферополя зійшлися на думці, що санкції
завдають шкоди обом країнам. „Санкції, накладені США і Євросоюзом, є великою
проблемою, так як призводять до міжнародної ізоляції Криму, – зазначила полковник
у відставці, дипломат і екс-чиновник Держдепу США Анна Райт. – Ми готові донести
до жителів США, що вони нелюдські і несправедливі”.
Резникова, Марина Делегация из США осудила санкции против Крыма =
[Делегація із США засудила санкції проти Криму] / М. Резникова // Российская газета
(https://rg.ru/2016/06/21/reg-kfo/v-krym-pribyla-delegaciia-iz-ssha.html). – М., 2016. – 21.06.

***
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Держдума РФ прийняла в третьому остаточному читанні законопроект, який
подовжує до 2018 року право випускників шкіл Республіки Крим вибирати між ЄДІ і
традиційною формою іспиту при вступі до вузів. При цьому з 2017 року для
кримських школярів скасовуються квоти в російські вищі навчальні заклади.
Суконкина, Юлия Госдума позволила крымчанам не сдавать ЕГЭ до 2018 года =
[Держдума дозволила кримчанам не здавати ЄДІ до 2018 року] / Ю. Суконкина //
Российская газета (https://rg.ru/2016/06/21/reg-kfo/gosduma-pozvolila-shkolnikam-kryma-nesdavat-ege-do-2018-goda.html). – М., 2016. – 21.06.

***
Глава адміністрації Керчі Сергій Писарєв затриманий за отримання хабара в
розмірі 50 тисяч доларів. Про це повідомила прес-служба прокуратури Республіки
Крим. „Встановлено, що підозрюваний отримав 3 208 500 рублів в доларовому
еквіваленті за виділення земельних ділянок під комерційне використання”. Мова йде
про виділення землі на Аршинцевській косі. Хабар Писарєв мав отримати за сприяння
в укладенні адміністрацією міста договорів оренди та купівлі-продажу земельних
ділянок. В УФСБ про вимагання повідомив місцевий підприємець. Після цього мера
затримали при отриманні грошей. Дії глави адміністрації кваліфіковані за частиною 6
статті 290 КК РФ (отримання хабара, вчинене в особливо великому розмірі). В
адміністрації Керчі поки не коментують затримання мера.
Изотов, Илья Решил на косе срубить : Мэра Керчи задержали по подозрению во
взятке = [Вирішив на косі зрубити: Мера Керчі затримали за підозрою у хабарі] /
И. Изотов // Российская газета (https://rg.ru/2016/06/22/reg-kfo/glava-administracii-kerchizaderzhan-po-podozreniiu-vo-vziatke.html). – М., 2016. – 22.06.

11

