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
(реферативний огляд преси)

Випуск 41

(огляд матеріалів ЗМІ за 01 – 15 вересня 2016 р.)

Київ 2016

ЗМІСТ
ДОНБАС ............................................................................................................................................. 4
ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ ............................................................................................. 4
ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ .......................................... 5
РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ ............................................... 5
ВЕРХОВНА РАДА ............................................................................................................................ 6
АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ................................................................. 6
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ............................................................................................................ 6
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ ..................................................................................... 7
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ................................................................ 7
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ................................................................................................................ 7
ЕКОНОМІКА ..................................................................................................................................... 8
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА.............................................................................................................. 8
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ ........................................................................ 8
КУЛЬТУРА ТА НАУКА ................................................................................................................... 9
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ............................................................................................... 10
ІМІДЖ КРАЇНИ ............................................................................................................................... 10
ІНФОРМАЦІЯ .................................................................................................................................. 10
РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ.............................................................. 11
НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ ........................................................................................ 11
КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ ............................................................................ 12
КРИМ ................................................................................................................................................ 12

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 15 вересня 2016 р.

ДОНБАС
Президенти Росії і США Володимир Путін і Барак Обама більше години
обговорювали умови врегулювання конфліктів в Сирії і Донбасі на полях саміту G20,
але не змогли досягти компромісу.
Козлов, Петр Владимир Путин и Барак Обама не смогли договориться о
перемирии в Сирии : Но переговоры России и США по этому вопросу будут продолжены
= [Володимир Путін і Барак Обама не змогли домовитися про перемир’я в Сирії. Але
переговори Росії і США з цього питання будуть продовжені] / П. Козлов, А. Никольский //
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/06/655826-putin-obamadogovoritsya). – М., 2016. – 06.09.

***
У статті автор доводить думку про те, що війна на Сході України виснажила
людей з обох боків конфлікту. Також автор припускає, що Мінські домовленості не
виконують своїх задач.
Chernov, Mstyslav 2 years after cease-fire weary Ukraine still at war = [Після двох років
припинення вогню втомлена Україна досі знаходиться у стані війни] / M. Chernov // The
Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/2-years-after-cease-fire-wearyukraine-still-at-war/2016/09/08/05e26f2e-7595-11e6-9781-49e591781754_story.html). –
Washington, 2016. – 08.09.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Міністерство фінансів США розширило санкційний список, включивши до
нього компанії, що беруть участь в будівництві моста з Росії в Крим. Среді тих, хто
потрапив під санкції – 17 українських сепаратистів, в тому числі 11 посадових осіб,
які працюють в Криму, який був незаконно анексований Росією. Також до списку
санкцій були включені 18 компаній, що працюють в Криму – в тому числі оборонні,
судноплавні і судноремонтні підприємства, а також ряд організацій, що беруть участь
у будівництві моста з Росії до Криму через Керченську протоку.
Rubenfeld, Samuel Targets Russia Sanctions Evasion = [Санкції для тих, хто
намагається їх обійти в Росії] / S. Rubenfeld // The Wall Street Journal
(http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2016/09/01/u-s-targets-russia-sanctions-evasioncrimea-bridge-construction/). – New York, 2016. – 01.09.

***
Америка розширила санкції проти російських компаній. Новий список,
підготовлений Міністерством торгівлі США, опублікований на ресурсі Federal
Register. Новий список санкцій з’явився після особистої зустрічі Володимира Путіна і
Барака Обами на саміті G20 в Китаї. Переговори президентів тривали довше, ніж було
заплановано, і, за оцінкою прес-секретаря Путіна, Дмитра Пєскова, зустріч „пройшла
добре”. Лідери двох країн обговорювали обстановку в Сирії і в Україні.
Белова, Светлана „На встречу с Путиным Обама явился, имея не один камень за
пазухой” = [„На зустріч з Путіним Обама з’явився, маючи не один камінь за пазухою”] /
С. Белова // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3082873). – М., 2016. – 07.09.
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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Перший Президент України Леонід Кравчук виступив з ініціативою про прямі
переговори Володимира Путіна і Петра Порошенка без посередників. Тільки в такому
випадку, на думку Кравчука, можна поступово домовитися про врегулювання
конфлікту на Донбасі і вирішення питання з Кримом. Заява прозвучала в ефірі
українського „5 каналу”.
Ивженко, Татьяна Кравчук предлагает Порошенко и Путину поговорить помужски = [Кравчук пропонує Порошенко і Путіну поговорити по-чоловічому] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-09-01/1_ukraina.html). – М.,
2016. – 01.09.

***
Сторони конфлікту на Донбасі домовилися про безстрокове припинення вогню,
режим якого вступив в силу в ніч на 1 вересня. На тлі нових спроб припинити
збройне протистояння український уряд схвалив стратегію реінтеграції
непідконтрольних територій, головною метою якої оголошено відновлення
економічних зв’язків з Донбасом. Її прийняття стало першим з початку конфлікту
фактичним визнанням Києвом неефективності блокади самопроголошених республік.
Соколовская, Янина Перетягивание Донбасса = [Перетягування Донбасу] /
Я. Соколовская, С. Строкань // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3077514). –
М., 2016. – 01.09. – № 160

***
Президент України Петро Порошенко зробив ряд заяв під час свого щорічного
послання до Верховної Ради. Говорячи про ситуацію на Донбасі, Порошенко
зазначив, що „військовий варіант вирішення проблеми територіальної цілісності не
існує”. „Єдиний шлях відновлення територіальної цілісності – це шлях політикодипломатичний з опорою на оборонні можливості ЗСУ”, – цитує його УНН. У своїй
промові лідер торкнувся і Криму. П.Порошенко підкреслив, що питання півострова
було закрите ще в 1954 і 1991 роках. Також український лідер виступив за введення
додаткових санкцій відносно Росії через порушення прав кримських татар.
Порошенко назвал поведение России глобальной проблемой = [Порошенко назвав
поведінку Росії глобальною проблемою] // Независимая газета(http://www.ng.ru/cis/201609-06/100_obzor0609.html). – М., 2016. – 06.09.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Російська делегація готова повернутися до роботи в Парламентській асамблеї
Ради Європи (ПАРЄ), якщо будуть зняті обмеження її повноважень. Про це
повідомив спікер Держдуми Сергій Наришкін голові ПАРЄ, який прибув до Москви з
представниками всіх політичних груп (фракцій) цієї організації. Пан Аграмунт сказав,
що в ПАРЄ „готові до позитивного обговорення”. Наскільки результативна була
зустріч, з’ясується на жовтневій сесії ПАРЄ, в порядку якої доповіді по Криму і
ситуації на Сході України. За підсумками їх обговорення російська сторона вирішить,
чи варто їй продовжувати роботу в ПАРЄ у 2017 році.
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Хамраев, Виктор Без докладов не возвращаться = [Без доповідей не повертатися]
/ В. Хамраев, К. Кривошеев // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3083204). – М.,
2016. – 08.09. – № 165

ВЕРХОВНА РАДА
На осінній сесії парламенту Президент Петро Порошенко виступив зі своїм
щорічним посланням до ВР. У своєму зверненні він торкнувся кількох тем, серед яких
провідними, природно, були обороноздатність і стан армії, Донбас і Крим, „агресія
Росії” і її наслідки для економіки України, ослаблення допомоги з боку Європи,
проведення реформ і перспектива членства в НАТО.
Разина, Валерия,Луганск „Ему немножечко страшно” : Выступая в Раде, Петр
Порошенко пообещал, что не будет возвращать Донбасс военным путем и посетовал на
Европу, от которой Украине стало сложнее добиваться поддержки. = [„Йому трішечки
страшно”. Виступаючи в Раді, Петро Порошенко пообіцяв, що не повертатиме Донбас
військовим шляхом і поскаржився на Європу, від якої Україні стало важче добиватися
підтримки.]
/
В. Разина
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/09/1548787.html). – С.Пб., 2016. – 09.09.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
За даними соціологічного опитування компанії Research & Branding Group, яке
проводилося в липні 2016 року, 56% українців вважає імовірним виникнення третього
Майдану. 29% опитаних вважають нову революцію неможливою, а 15% – не змогли
відповісти. Також в рамках опитування у українців запитали, чи досягли поставлених
цілей Євромайдан і Революція гідності. 68% відповіли – ні, 24% – в чомусь так, в
чомусь ні, тільки 5% – да. 53% опитаних не підтримують проведення АТО, а 33% –
підтримують.
Андреева, Екатерина Половина украинцев допускает новый Майдан = [Половина
українців допускає новий Майдан] / Е. Андреева // Вести. – Рига, 2016. – 04.09.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Міністр закордонних справ Німеччини підтвердив, що він та його французький
колега планують відвідати Україну для обговорення вирішення конфлікту на Донбасі.
Jordans, Frank Germany, French FMs planning to visit Ukraine next week = [Міністри
закордонних справ Німеччини та Франції планують відвідати Україну на наступному
тижні]
/
F. Jordans
//
The
Washington
Post
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-french-fms-planning-to-visit-ukrainenext-week/2016/09/09/6ff68a3a-76bc-11e6-9781-49e591781754_story.html). –
Washington,
2016. – 09.09.

***
Польща приєднається до запланованих в Києві переговорів міністрів
закордонних справ по врегулюванню конфлікту на Донбасі, – зазначив глава
української дипломатії Павло Клімкін після зустрічі з польським міністром Вітольдом
Ващиковським.
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Mikulska, Michalina Szef MSZ Ukrainy: Polska dołączy do środowych rozmów o
Donbasie = [Міністр закордонних справ України: Польща приєднається до переговорів по
Донбасу] / M. Mikulska // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Swiat/160919651-Szef-MSZUkrainy-Polska-dolaczy-do-srodowych-rozmow-o-Donbasie.html#ap-1). –
Warsaw,
2016. –
13.09.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Росіянам, які проживають на території України, доведеться голосувати на
виборах до Держдуми в сусідніх країнах. Там для них спеціально організовані
виборчі дільниці. Про це заявила глава Центрвиборчкому Елла Памфілова. Раніше
український МЗС повідомив, що громадяни Росії не зможуть віддалено
проголосувати на виборах до Держдуми. Каменем спотикання знову став Крим,
зазначила кореспондент ВД „Коммерсант” в Україні Яніна Соколовська. Створення
ділянок для голосування на території російських диппредставництв було б можливим,
якби вибори не проводилися на території адміністративних округів півострова Крим і
Севастополя, а також якби кандидатами в Держдуму не були представники Криму.
Соколовская, Янина „Голосование будет возможно только для дипломатов” =
[„Голосування буде можливо тільки для дипломатів”] / Я. Соколовская, И. Сидоркова //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3087422). – М., 2016. – 12.09.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Концерн „Антонов” повідомив про завершення будівництва літакадемонстратора Ан-132D за контрактом із замовником з Саудівської Аравії до кінця
2016 року. Літак побудують без участі російських компаній. „У наступному році ми
плануємо завершити програму імпортозаміни російських комплектуючих, яку почали
влітку 2015 року. Досягнуто відповідних домовленостей з постачальниками з країн
Європи, Канади, США та України”, – йдеться в повідомленні концерну.
„Антонов” обойдется без российских комплектующих = [„Антонов” обійдеться
без російських комплектуючих] // Вести (http://www.ves.lv/antonov-obojdetsya-bezrossijskih-komplektuyushhih/). – Рига, 2016. – 12.09.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Рада директорів ключового кредитора України – Міжнародного валютного
фонду сьогодні проводить запуск третього траншу кредиту в Київ. Умова була
зробити узгоджену програму реформ. Замість очікуваних 1,7 млрд. Україна отримає 1
млрд. дол.
Trusewicz, Iwona MFW ma dziś zdecydować o tym jaką pomoc przyzna Ukrainie : Dziś
fundusz zdecyduje czy Ukraina dostanie trzecią transzę przyznanej pomocy. Kijów czeka na
pieniądze już ponad rok = [МВФ повинен вирішити, яку допомогу надасть
Україні. Сьогодні фонд буде вирішувати, чи отримає Україна третій транш
допомоги. Київ чекає цих грошей понад рік] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Finanse/309149959-MFW-ma-dzis-zdecydowac-o-tym-jaka-pomoc-przyznaUkrainie.html#ap-1). – Warsaw, 2016. – 14.09.
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ЕКОНОМІКА
Президент Петро Порошенко заявив, що закриття Росією доступу на свій ринок
для українських товарів „стало економічним шоком” для України; втрати склали
мінімум 15 мільярдів доларів. За словами Порошенка, ще нещодавно майже третина
українського експорту йшла на російський ринок, але за останні роки обсяги експорту
в РФ впали в п’ять разів.
Тарасов, Анатолий Порошенко рассказал о катастрофическом положении рынка
= [Порошенко розповів про катастрофічний стан ринку] / А. Тарасов // Бизнес&Балтия
(http://ru.bb.vesti.lv/rinki-i-kompanii/item/9164788-poroshenko-rasskazal-o-katastroficheskompolozhenii-rynka). – Рига, 2016. – 06.09.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
У збройних силах України розпочалися збори резервістів, в рамках яких понад
вісім тисяч людей пройдуть перепідготовку. Про це повідомляється на сайті
Міноборони країни. За інформацією відомства, збори розділять на два етапи: з 3 по 15
вересня і з 12 по 24 вересня. Всього залучать дев’ять бригад. Також уточнюється, що
доукомплектування частин і підрозділів відбуватиметься в пунктах постійної
дислокації, а практична частина пройде на полігонах і в навчальних центрах.
Бергер, Герман На Украине объявлены масштабные сборы резервистов = [В
Україні оголошено масштабні збори резервістів] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/na-ukraine-obuyavleny-masshtabnye-sbory-rezervistov). – Рига, 2016. –
03.09.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Партія „Опозиційний блок” зажадала від Кабінету Міністрів України звіту про
хід будівництва та витрачання коштів на проект „Стіна” на кордоні з Росією, заявив
депутат партії Олексій Білий. «Рівно два роки тому Яценюк обіцяв „Європейський
вал„, а вийшов дачний паркан. „Стіна” по суті стала корупційною діркою в паркані
українського бюджету, через яку обкрадають людей. Поки мова йде тільки про 2
мільйони, але якщо копнути глибше, мова піде про суми набагато більше. Тому
„Опозиційний блок” вимагає звіту Кабміну в парламенті, щоб закрити цю корупційну
діру», – заявив Білий.
Тарасов, Анатолий „Дыра” Яценюка = [„Дірка” Яценюка] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/dyra-yacenyuka). – Рига, 2016. – 03.09.

***
Народні депутати від „Народного фронту” і „Блоку Петра Порошенка”
звинувачують голову Одеської обласної адміністрації Михайла Саакашвілі в
створенні організованої злочинної групи, а також завдання шкоди Україні в розмірі
6,5 млрд гривень. З відповідною заявою депутати звернулися до Генеральної
прокуратури України. За версією заявників, Саакашвілі помічений у протидії законній
господарській діяльності, службовій підробці, а також зловживанні службовим
становищем, що, в кінцевому підсумку, призвело до матеріальних збитків для країни.
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Андреева, Екатерина Саакашвили обвиняют в нанесении ущерба Украине =
[Саакашвілі звинувачують у завданні збитків Україні] / Е. Андреева // Вести
(http://vesti.lv/news/saakashvili-obvinyayut-v-nanesenii-ushterba-ukraine). –
Рига,
2016. –
13.09.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Число шкіл з викладанням російською мовою скорочується не тільки на сході
України, а й в центрі, а точніше в Києві. За статистичними даними, з 519 київських
шкіл викладання російською мовою ведеться тільки в семи освітніх установах – це
трохи більше півтора відсотка загальної кількості. Лише в 12 школах української
столиці є російськомовні класи. При цьому згідно з переписом населення з 2,5
мільйона чоловік, що проживають в Києві, 600 тисяч – тобто чверть киян – визнають
російську мову рідною.
Как на Украине искореняют русскоязычность. Начинают со школы = [Як в
Україні
викорінюють
російськомовність. Починають
зі
школи]
//
Вести
(http://www.ves.lv/kak-na-ukraine-iskorenyayut-russkoyazychnost-nachinayut-so-shkoly/). –
Рига, 2016. – 01.09.

***
В Україні оголосили, що наступне Євробачення-2017 пройде у Києві.
Chernov, Mstyslav Ukraine picks Kiev as 2017 Eurovision host city = [В якості
приймаючого міста Євробачення-2017 Україна обрала Київ] / M. Chernov // The
Washington Post (https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/ukraine-picks-kiev-as2017-eurovision-host-city/2016/09/09/0b30a0fc-7682-11e6-9781-49e591781754_story.html). –
Washington, 2016. – 09.09.

***
Заступник глави уряду України В’ячеслав Кириленко розраховує, що Верховна
Рада прийме законопроект про заборону на ввезення книг з Росії до кінця 2016 року.
Таку заяву він зробив в ефірі „Українського радіо”, передає „Інтерфакс-Україна”.
„Цей законопроект офіційно вноситься в парламент як урядовий, тобто це позиція
українського уряду на захист гуманітарного простору”, – підкреслив віце-прем’єр.
При цьому Кириленко уточнив, що „дозвільний принцип буде застосовуватися тільки
до книг з Російської Федерації, всі інші країни вільно можуть імпортувати друковану
продукцію.
Киев хочет запретить ввоз на Украину российских книг = [Київ хоче заборонити
ввезення в Україну російських книг] // Вести (http://www.ves.lv/zamglavy-pravitelstvaukrainy-hochet-zapretit- vvoz-na-ukrainu-rossijskih-knig/). – Рига, 2016. – 12.09.

***
Багато зірок російської естради включені в чорний список Міністерства
культури України. Відповідно, на міжнародний конкурс Євробачення-2017 вони не
зможуть поїхати.
Андреева, Екатерина Российские певцы отказываются ехать на „Евровидение” в
Киев = [Російські співаки відмовляються їхати на „Євробачення” до Києва] / Е. Андреева
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// Вести (http://vesti.lv/news/rossiiskie-pevcy-otkazyvayutsya-ehaty-na-evrovidenie-v-kiev). –
Рига, 2016. – 13.09.

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що з державного бюджету слід
виділити кошти на будівництво музеїв АТО та героїв Небесної сотні.
Бергер, Герман Порошенко призвал возвести музеи АТО и героев Небесной сотни
= [Порошенко закликав звести музеї АТО і героїв Небесної сотні] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-prizval-vozvesti-muzei-ato-i-geroev-nebesnoi-sotni). –
Рига,
2016. – 13.09.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Під час акції протесту у Києві загорілася штаб-квартира телеканалу Інтер.
Поліція повідомила про затримання шістьох підозрюваних у підпалі. Телеканал Інтер
сприймається багатьма українцями як такий, що провадить проросійську редакційну
політику.
Pro-Russia TV station in Kiev evacuated after fire : Six arrested following suspected
arson attack at Ukraine’s TV Inter during protests = [Після пожежі було евакуйовано
проросійський телеканал у Києві. Заарештовано шість чоловік, яких підозрюють у
підпалі українського телеканалу Інтер під час протесту] / By Associated Press // The
Guardian (https://www.theguardian.com/world/2016/sep/05/pro-russia-tv-inter-kiev-evacuatedfire-ukraine). – London, 2016. – 05.09.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Латвійське товариство мотоциклістів Dieva suņi прийняло рішення перервати
співпрацю з посольством України в Латвії. Вказується, що на минулому тижні Dieva
suņi були запрошені в посольство України, щоб підтримати українського
мотоцикліста, який здійснює заїзд по Євросоюзу і в кожній країні робить
відеоматеріал для українського телебачення. За словами представників суспільства
Dieva suņi, вони отримали від українського дипвідомства „морального ляпаса”. „Ми
оперативно зібралися, приїхали в зазначений час, проте там вже і без нас все
пройшло. Посиділи в посольстві і поїхали по домівках. Тим часом, багато хто з нас з
роботи відпрошувалися, їхали з інших міст Латвії. Це реальна неповага до патріотів
Латвії„, – вважають представники товариства.
Неблагодарность по-киевски. Посольство Украины оскорбило „Божьих псов”,
охранявших „Людей Майдана” = [Невдячність по-київськи. Посольство України
образило
„Божих
псів”,
які
охороняли
„Людей
Майдану”]
//
Вести
(http://www.ves.lv/posolskaya-neblagodarnst-ukraintsy-oskorbili-bozhih-psov-kotorye-ohranyalilyudej/). – Рига, 2016. – 12.09.

ІНФОРМАЦІЯ

10

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 15 вересня 2016 р.

В Івано-Франківську невідомий
підпалив
автомобіль
Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Україні. У повідомленні організації йдеться, що
інцидент стався ввечері 6 вересня.
В Ивано-Франковске подожгли автомобиль ОБСЕ : ОБСЕ внимательно следит за
развитием ситуации на Украине = [В Івано-Франківську підпалили автомобіль
ОБСЄ. ОБСЄ уважно стежить за розвитком ситуації в Україні] // Вести
(http://www.ves.lv/v-ivano-frankovske-podozhgli-avtomobil-obse/). – Рига, 2016. – 07.09.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив 1 вересня з
традиційною лекцією перед студентами і викладачами МДІМВ. У своєму виступі
Лавров нагадав про позицію МЗС РФ з ключових питань зовнішньої політики,
включаючи ситуацію в Сирії, в Україні, відносини з країнами Заходу і міжнародне
врегулювання енергетичних і екологічних проблем.
Дудина, Галина „Если я скажу, что больше всего запомнилось в студенчестве,
это будет антипедагогично” = [„Якщо я скажу, що найбільше запам’яталося в
студентські роки, це буде антипедагогічно”] / Г. Дудина // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3077827). – М., 2016. – 01.09.

***
Росія буде голосувати проти чергового траншу МВФ Україні, заявив 12 вересня
журналістам міністр фінансів Антон Силуанов. „Сьогодні дамо розпорядження
нашого представника, щоб при розгляді питання про надання траншу МВФ ми
голосували проти цього рішення, тому що воно прийнято без відповідності з діючими
правилами”, – підкреслив міністр. Він вважає безпідставною заяву МВФ, що Україна
виконала всі умови для надання чергового пакету допомоги.
Прокопенко, Александра Россия проголосует против выделения нового транша
МВФ Украине : Как сказал министр финансов Антон Силуанов, решение о выделении
помощи Киеву было принято с нарушениями = [Росія проголосує проти виділення нового
траншу МВФ Україні. Як сказав міністр фінансів Антон Силуанов, рішення про
виділення допомоги Києву було прийнято з порушеннями] / А. Прокопенко // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/12/656593-rossiya-protiv-mvf-ukraine). –
М., 2016. – 12.09.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Лідер сепаратистської Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко
заявив, що ДНР оголошує в ніч з 14 на 15 вересня одностороннє припинення вогню.
Його заяву транслював телеканал Росія-24. „Ми заявляємо, що в ніч ми припинимо
всі артобстріли території, проведення будь-яких бойових дій і закликаємо українську
сторону, сприйняти це всерйоз”, – сказав Захарченко.
Mikulska, Michalina Separatystyczny lider z Donbasu ogłasza jednostronny rozejm =
[Лідер сепаратистів з Донбасу оголосив про одностороннє перемир’я] / M. Mikulska //
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/160919664-Separatystyczny-lider-zDonbasu-oglasza-jednostronny-rozejm.html#ap-1). – Warsaw, 2016. – 13.09.
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КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Незважаючи на „декомунізацію”, бюст Леоніду Брежнєву на його Батьківщині
не знесли. Сьогодні перейменовані багато вулиць і площ міста Дніпродзержинськ
(тепер – Кам’янське) – батьківщини Брежнєва. Знято пам’ятники, присвячені всім
радянським вождям, але не Брежнєву. Далі автор намагається похмурими фарбами
описати життя в місті Кам’янське. На думку автора, кон’юнктура ринку, перебої з
поставками сировини і палива знизили продуктивність і конкурентоспроможність
продукції Дніпровського металургійного комбінату, який давав роботу всьому місту,
що призвело до регулярних масових скорочень персоналу і поставило під загрозу
можливість збереження самого виробництва. Відчули на собі працівники заводу, їхні
родини, та й все місто і наслідки „конфлікту Росії та України”. Очікування
катастрофи нібито витає в повітрі, пише автор. Багато тут вже втратили роботу, інші
знаходяться в підвішеному стані. Люди зубожіють, і дехто „з горя” спивається,
підстерігаючи потім у магазинів бабусь і крадучи у них пакети з їжею. Але хтось
поїхав на заробітки в надії прогодувати таким чином сім’ю, а хтось пішов
добровольцем в зону АТО зірвати злість за те, що відбувається на „сепаратистів” і
росіян.
Корж, Валентин,Каменское, Украина Одному Ильичу разрешили остаться на
Украине = [Одному Іллічу дозволили залишитися в Україні] / В. Корж // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/14/1550124.html). – С.Пб., 2016. – 14.09.

КРИМ
Група компаній з Криму „КСК” підписала в рамках Східного економічного
форуму угоду з китайською компанією Keshun Waterproof Technology Co LTD про
постачання водонепроникних матеріалів, що використовуються при будівництві
аквапарків і монтажі покрівлі, повідомляється в прес-релізі кримського девелопера.
„Це перший міжнародний контракт для нас, кримських девелоперів. Де, як не в Китаї
купувати якісні та недорогі будматеріали? Це дозволить зробити нерухомість ще
більш доступною”, – наводяться в повідомленні слова президента Групи компаній
„КСК„ Миколи Шалімова.
Тарасов, Анатолий Крым подписывает первый международный контракт =
[Крим підписує перший міжнародний контракт] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/krym-podpisyvaet-pervyi-mezhdunarodnyi-kontrakt). – Рига, 2016. – 03.09.

***
Америка ніколи не визнає анексії Криму Росією, заявив координатор Держдепу
по політиці санкцій Деніел Фрід. Він закликав зберегти санкції і посилити
дипломатичні переговори для виконання Мінських угод.
Голованов, Роман Госдеп: „От украинцев трудно требовать выполнения Минских
соглашений” : США запасутся терпением из-за возвращения Крыма в состав России =
[Держдеп: „Від українців важко вимагати виконання Мінських угод”. США запасаються
терпінням через повернення Криму до складу Росії] / Р. Голованов // Комсомольская
правда (http://www.kp.ru/daily/26577.5/3592581/). – М., 2016. – 04.09.

***
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Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 15 вересня 2016 р.

Завершилися заходи, пов’язані з раптовою перевіркою боєготовності
Південного, Західного, Центрального військових округів, Північного флоту і ВДВ
РФ. Вона проводилася відповідно до рішення Верховного головнокомандувача РФ. У
ході цієї перевірки були відпрацьовані завдання з перекидання військ в Приазов’є, на
Чорноморське узбережжя і в Крим з північних і центральних регіонів країни.
Політичне керівництво більшості країн НАТО, України та інших держав
Причорноморського регіону, які співпрацюють з альянсом, піддали Кремль за
проведення цієї перевірки військ жорсткій критиці.
Шарковский, Александр В армии. Череда учений не кончается = [В армії. Черга
навчань
не
кінчається]
/
А. Шарковский
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/week/2016-09-04/8_army.html). – М., 2016. – 04.09.

***
У Криму і Севастополі 18 вересня пройдуть перші з моменту їх приєднання до
Росії федеральні вибори. Голова виборчкому Криму Михайло Малишев заявив, що
відсутність міжнародних спостерігачів ніяк не вплине на хід виборів.
Самохина, Софья Крым и Севастополь осваиваются в новой кампании = [Крим і
Севастополь освоюються в новій кампанії] / С. Самохина, В. Никифоров // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3082977). – М., 2016. – 08.09. – № 165

***
Європейські спостерігачі не здійснюватимуть моніторингову місію в Криму і
Севастополі під час виборів до Держдуми 18 вересня, повідомляє „Інтерфакс” з
посиланням на офіційного представника глави дипломатії Європейського союзу, за
чиїми словами, спостерігачі ОБСЄ працюватимуть 18 вересня на всій території Росії,
крім Республіки Крим. Вона нагадала, що Євросоюз засудив і не визнав приєднання
Криму і Севастополя до Росії і підтримує суверенітет і територіальну цілісність
України.
Европейские наблюдатели отказались работать в Крыму 18 сентября =
[Європейські спостерігачі відмовилися працювати в Криму 18 вересня] // Вести
(http://www.ves.lv/evropejskie-nablyudateli-otkazalis-rabotat-v-krymu-18-sentyabrya/). – Рига,
2016. – 12.09.
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