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ДОНБАС
Представники ЄС привезли до Києва черговий план припинення конфлікту на
Сході України, вважає кореспондентка „Росбалту”. Глави МЗС Німеччини та Франції
Франк-Вальтер Штайнмаєр і Жан-Марк Еро провели ряд зустрічей з українськими
керівниками. Що саме обговорювалося, до яких саме дій підштовхували своїх
українських партнерів європейські візитери, до кінця не відомо.
Разина, Валерия,Луганск А было ли „принуждение к миру”? : Главы МИД ФРГ и
Франции побывали на Украине, напомнив об „особом статусе” для Донбасса. Но в Киеве
говорят, что легитимизации ДНР и ЛНР не будет. = [А чи був „примус до миру”? Глави
МЗС ФРН і Франції побували в Україні, нагадавши про „особливий статус” для
Донбасу. Але в Києві говорять, що легітимізації ДНР і ЛНР не буде.] / В. Разина //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/16/1550823.html). – С.Пб., 2016. – 16.09.

***
Голова місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер представила
черговий звіт про роботу представництва. Там наведено останні дані про жертви
серед мирного населення за час конфлікту на Донбасі – 9640 убитих і 22 431
поранений. Глава місії відзначила, що українській владі необхідно розробити
ефективну програму компенсації тим, хто втратив своє майно в результаті цих подій.
Укатили навсегда. Почему украинцам не возвращают призванные в армию
автомобили = [Поїхали назавжди. Чому українцям не повертають покликані в армію
автомобілі]
//
Вести
(http://www.ves.lv/ukatili-navsegda-pochemu-ukraintsam-nevozvrashhayut-prizvannye-v-armiyu-avtomobili/). – Рига, 2016. – 21.09.

***
Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю американському телеканалу
CNN заявив, що на Донбасі перебувають 700 російських танків, понад 1 тис. БТР і 300
систем залпового вогню.
Андреева, Екатерина Порошенко насчитал в Донбассе 700 „российских танков” =
[Порошенко нарахував в Донбасі 700 „російських танків”] / Е. Андреева // Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-naschital-v-donbasse-700-rossiiskih-tankov). – Рига, 2016. –
27.09.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
У Мінську підписано угоду про розведення сил в трьох точках вздовж лінії
розмежування сторін на Донбасі. Учасники контактної групи по врегулюванню
заявляють про успіх, що дозволяє сподіватися, що перемир’я зміниться миром.
Експерти в цьому сумніваються, оскільки цілі і завдання сторін конфлікту
залишаються протилежними.
Ивженко, Татьяна Киев не верит в перемирие в Донбассе = [Київ не вірить в
перемир’я на Донбасі] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-0922/6_kiev.html). – М., 2016. – 22.09.
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Палата представників конгресу США (нижня палата) одноголосно схвалила
законопроект „Про підтримку стабільності і демократії в Україні” (H.R. 5094), який
раніше був підтриманий комітетом у закордонних справах. „В умовах триваючої
агресії Володимира Путіна проти України палата представників надає українському
народу підтримку словом і дією, – йдеться в офіційному повідомленні комітету. –
Документ, ініційований співголовою комітету у закордонних справах палати
представників Еліотом Енгелем, підсилює санкції проти Росії, сприяє демократичним
перетворенням в Україні та наказує держдепартаменту виробити стратегію протидії
дезінформації і пропаганді зі сторони Росії.
Смирнов, Сергей Конгресс США решил поддержать Украину поставками
летального оружия : Ослабление санкций против России законодательно увязывается с
минскими соглашениями = [Конгрес США вирішив підтримати Україну поставками
летальної зброї. Ослаблення санкцій проти Росії законодавчо ув’язується з мінськими
угодами] / С. Смирнов // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/22/658
115-kongress-oruzhiya). – М., 2016. – 22.09.

***
Кабінет міністрів ФРН затвердив нову стратегію забезпечення національної
безпеки – Білу книгу 2016. У цьому документі Росія позиціонується як „джерело
загроз безпеці Європи”. У БК стверджується, що Москва відверто ставить під питання
мирний порядок в Європі і має намір використовувати силу для реалізації своїх
інтересів і для зміни кордонів європейських країн, які гарантовані міжнародним
правом. Такими методами Кремль діяв у Криму і продовжує дестабілізовувати Східну
Україну.
Иванов, Владимир Жан-Клод Юнкер преисполнен боевитости = [Жан-Клод Юнкер
сповнений бойовитості] / В. Иванов // Независимая газета (http://nvo.ng.ru/gpolit/2016-0923/1_yunker.html). – М., 2016. – 23.09.

***
Міжнародна слідча група, яка веде розслідування катастрофи малайзійського
„Боїнга” під Донецьком, вперше оголосила результати, які не допускають двоякого
тлумачення, пише автор публікації. Слідчі прийшли до висновку, що лайнер „поза
всяким сумнівом” був збитий ракетою, що була випущена з установки „Бук”,
завезеної на українську територію з Росії і що розташовувалася вона в районі селищ
Первомайське і Сніжне. Ця територія перебувала в той момент під контролем
бойовиків самопроголошеної Донецької народної республіки. Втім, головна новина в
тому, що слідство на цьому не закінчується – воно буде продовжено як мінімум до
2018 року з метою з’ясування імен винних у катастрофі.
Преображенский, Иван Без сомнений и обвиняемых : Промежуточные итоги
международного расследования катастрофы „Боинга” под Донецком могут вызвать
введение новых санкций против России = [Без сумнівів і обвинувачених. Проміжні
підсумки міжнародного розслідування катастрофи „Боїнга” під Донецьком можуть
викликати введення нових санкцій проти Росії] / И. Преображенский // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/28/1554087.html). – С.Пб., 2016. – 28.09.
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ВЕРХОВНА РАДА
Верховна Рада України прийняла постанову про невизнання результатів
виборів у Держдуму. За таке рішення проголосували 264 депутати при необхідному
мінімумі в 226 голосів. Раніше в той же день в Раді фракцією партії „Народний
фронт” було зареєстровано постанову про визнання виборів в Держдуму
нелегітимними через проведення голосування в Криму.
Верховная Рада официально отказалась признать выборы в Госдуму из-за Крыма
= [Верховна Рада офіційно відмовилася визнати вибори до Держдуми через Крим.] //
Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/09/20/rada_statement/). – М., 2016. – 20.09.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Український Президент Петро Порошенко заявив, що його переговори з
кандидатом в президенти США Дональдом Трампом в Нью-Йорку не відбулися через
розбіжність графіків.
Порошенко объяснил срыв встречи с Трампом = [Порошенко пояснив зрив зустрічі
з Трампом.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/09/21/fail/). – М., 2016. – 21.09.

***
Президент України Петро Порошенко закликав Генасамблею ООН не
визнавати результати виборів до Держдуми. „Ми закликаємо вас не визнавати
легітимність російських виборів, які відбулися в окупованому Криму”, – сказав він.
Він також закликав тимчасово позбавити права вето в Раді Безпеки ООН держави,
втягнуті у збройний конфлікт. Крім того, український лідер розповів про те, що, на
його думку, повинен робити новий генсек організації. „Я вважаю, що кандидат на цю
важливу посаду в додаток до його високопрофесійних якостей в першу чергу повинен
безкомпромісно ставитися до виконання статуту ООН”, – підкреслив він.
Порошенко призвал ГА ООН признать выборы в Госдуму нелегитимными =
[Порошенко закликав ГА ООН визнати вибори до Держдуми нелегітимними.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/09/21/poroshenko_wisdom/). – М., 2016. – 21.09.

***
Президент України Петро Порошенко провів на полях 71-й сесії Генасамблеї
ООН зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це
повідомляється на сайті українського лідера. В ході бесіди сторони обговорили
двосторонні відносини і домовилися про подальше поглиблення стратегічного
партнерства, в тому числі в сфері енергетики і торгівлі. Крім того, Ердоган пообіцяв
Порошенко, що Анкара в майбутньому надасть Києву підтримку „в питанні
відновлення суверенітету і територіальної цілісності” республіки. Він також запевнив
українського Президента в тому, що відновлення діалогу з Москвою не змінить
позицію турецької влади „про невизнання анексії Криму та засудження порушення
прав кримських татар”.
Эрдоган пообещал поддерживать притязания Украины на Крым = [Ердоган
пообіцяв
підтримувати
домагання
України
на
Крим.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/09/21/promised/). – М., 2016. – 21.09.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
У Києві чекають на візит Президента Європейської Ради Дональда Туска. У
Брюсселі Петро Порошенко візьме участь у саміті Європейської Ради. Обидві події
розцінюються як етапи підготовки до запланованого саміту Україна-ЄС. На той час
планується знайти вихід із ситуації, що склалася після того, як Нідерланди поставили
під сумнів ратифікацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Компенсацією для
Києва може стати рішення про безвізовий режим. Петро Порошенко вже кілька разів
анонсував лібералізацію візового режиму з ЄС. Виступаючи на міжнародній
конференції в Києві, він заявив, що це питання є „важливою запорукою мирного
врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення Криму”.
Ивженко, Татьяна Украинцы разочаровались в Европе = [Українці розчарувалися в
Європі]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-0926/1_ukraina.html). – М., 2016. – 26.09.

***
Комітет Європарламенту з громадянських свобод підтримав надання українцям
безвізового режиму. Безвізовий режим не дає права жити і працювати в Європі. Він
передбачає можливість перебувати в межах шенгенської зони до 90 днів на півроку.
Виключно з туристичною метою.
Лукьянов, Александр Поехать в Европу, как в Россию : Что на самом деле собой
представляет безвизовый режим Украины с Евросоюзом = [Поїхати в Європу як до
Росії. Що насправді собою являє безвізовий режим України з Євросоюзом] / А. Лукьянов,
А. Лябина // Комсомольская правда (http://www.kp.ru/daily/26587/3602625/). – М., 2016. –
27.09.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Президент України Петро Порошенко повідомив про розширення списку
санкцій російських компаній і фізичних осіб, причетних до порушення територіальної
цілісності і суверенітету України. Зокрема, Україна збирається застосувати санкції
проти підприємств військово-промислового комплексу Росії, а також фінансових
установ, „які забезпечують підтримку ЛНР / ДНР”. Також санкції будуть застосовані
до компаній морських і авіаційних перевезень, які працюють у Криму.
Шебалина, Яна Порошенко анонсировал расширение санкций против России :
Санкции могут коснуться работающих в Крыму перевозчиков, а также участников
думских выборов = [Порошенко анонсував розширення санкцій проти Росії. Санкції
можуть торкнутися працюючих у Криму перевізників, а також учасників думських
виборів]
/
Я. Шебалина
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/16/657323-poroshenko-antirossiiskogosanktsionnogo). – М., 2016. – 16.09.

***
У дипмісії „Комсомольской правде” розповіли про подробиці нічної атаки.
Гамов, Александр Украинская полиция не задержала ни одного из нападавших на
посольство России в Киеве = [Українська поліція не затримала жодного з нападників на
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//
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16 – 30 вересня 2016 р.
Комсомольская

правда

***
Ялтинська європейська стратегія – YES – міжнародна щорічна конференція
українських і закордонних політиків і підприємців раніше проводилися в
Лівадійському палаці в Ялті, а з 2014, після анексії Криму до РФ, була перенесена до
Києва. У своїй промові на відкритті конференції Петро Порошенко вже звично
акцентував увагу на „російської агресії” на Донбасі і закликав до посилення санкцій
проти Росії. Все сказане на YES було цілком очікуваним, вважає автор. В одному її
учасники зійшлися: Росія – агресор і спілкуватися з нею треба відповідно. Інших
думок, закликів до „пошуку нових шляхів до примирення”, озвучено не було.
Задорожный, Валентин Ялта на Днепре : На Ялтинском форуме бизнесменов и
политиков, прошедшем в Киеве, вновь говорили о „российской агрессии”. Оппонентов у
сторонников этой позиции не нашлось = [Ялта на Дніпрі. На Ялтинському форумі
бізнесменів і політиків, що пройшов у Києві, знову говорили про „російську
агресію”. Опонентів у прихильників цієї позиції не знайшлося] / В. Задорожный //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/20/1551530.html). – С.Пб., 2016. – 20.09.

***
18 вересня в Києві в будівлі російського посольства була відкрита виборча
дільниця для голосування на виборах до Державної Думи РФ. Напередодні ввечері
будівлю було атаковано радикалами: націоналісти кидали в будівлю фаєри, петарди,
коктейлі Молотова.
Орловская, Полина Россияне голосовали в Киеве под улюлюканье толпы : Дошло
даже до топтания флага и мордобоя = [Росіяни голосували в Києві під улюлюкання
натовпу. Дійшло навіть до тупцювання прапора і мордобою] / П. Орловская //
Комсомольская правда (http://www.kp.ru/daily/26583.5/3598867/). – М., 2016. – 20.09.

***
Більшість жителів України – 55 відсотків – проти припинення дипломатичних
відносин з Росією, 52 відсотки – проти введення візового режиму з РФ. Про це у
вівторок, 27 вересня, повідомляє „Корреспондент.net” з посиланням на підсумки
опитування Центру Разумкова. Як зазначає видання, розрив відносин з Росією
підтримали тільки близько 25 відсотків респондентів; 48,5 відсотка опитаних також
висловилися проти заборони на ввезення в Україну російських товарів. При цьому
частка прихильників введення візового режиму з Росією скоротилася з березня 2015
го з 46,7 до 29 відсотків. Опитування було проведено з 9 по 14 вересня 2016 року в
усіх регіонах України. У дослідженні взяло участь більше двох тисяч респондентів.
Социологи рассказали о нежелании украинцев разрывать отношения с Россией =
[Соціологи розповіли про небажання українців розривати відносини з Росією.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/09/27/sociology/). – М., 2016. – 27.09.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
США пообіцяли Україні надати мільярд доларів у вигляді кредитних гарантій.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Петро Порошенко. „Україна отримає 1
8
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мільярд доларів кредитних гарантій. Про це домовилися на зустрічі з віцепрезидентом США Джозефом Байденом”, – зазначив він. Порошенко також
подякував США за посилення санкцій проти Росії. „Ми домовилися активізувати
дипломатичні зусилля для припинення російської агресії проти України”, – написав
він.
США пообещали Украине кредитные гарантии на миллиард долларов = [США
пообіцяли
Україні
кредитні
гарантії
на
мільярд
доларів.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/09/21/credit/). – М., 2016. – 21.09.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Президент України Петро Порошенко повідомив про завершення процедур,
необхідних для отримання Києвом кредитних гарантій на $ 1 млрд від Вашингтона.
Бергер, Герман Порошенко: Украина готова освоить миллиард долларов от США
= [Порошенко: Україна готова освоїти мільярд доларів від США] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-ukraina-gotova-poluchity-milliard-dollarov-ot-ssha). –
Рига,
2016. – 28.09.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У Мінську повинні пройти переговори глави Міненерго України Ігоря
Насалика з російським колегою Олександром Новаком. На порядку денному – умови
енергопостачання непідконтрольних Києву територій.
Соловьева, Ольга „Газпром” потерял в Донбассе уже 700 миллионов долларов =
[„Газпром” втратив у Донбасі вже 700 мільйонів доларів] / О. Соловьева // Независимая
газета (http://www.ng.ru/economics/2016-09-20/1_gazprom.html). – М., 2016. – 20.09.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Збройні сили України втратили під час боїв на Донбасі практично всі міномети
радянських часів. Про це повідомив начальник озброєння ЗСУ генерал-майор Микола
Шевцов. За словами генерала, замість втрачених знарядь в ЗСУ зараз поставляється
нова українська розробка – міномети „Молот” виробництва київського заводу
„Маяк”.
Тарасов, Анатолий Украина воюет советским оружием = [Україна воює
радянською зброєю] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-voyuet-sovetskimoruzhiem). – Рига, 2016. – 28.09.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Корупція була однією з найгарячіших тем на 13-й конференції YES у Києві. З
часу „Революції гідності” 2014 року зникає системна корупція навколо центрального
уряду. Проте, проблема корумпованих чиновників на більш низьких рівнях влади ще
не зникла.
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Chrabota, Bogusław Ukraina walczy z korupcją = [Україна бореться з корупцією] /
B. Chrabota
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Swiat/160929867-Ukraina-walczy-zkorupcja.html#ap-1). – Warsaw, 2016. – 21.09.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Українці масово їдуть працювати за кордон. Відтік робочої сили настільки
великий, що якщо не зміниться ситуація з зарплатами, українська економіка ризикує
втратити цілі галузі, вважає автор публікації. „Кращі мізки” нації вже давно покинули
країну, а зараз Україна ризикує залишитися і без „золотих рук”. Фізики, математики,
програмісти, технологи, інженери високої кваліфікації знайшли собі застосування в
Європі і США, тепер прийшла черга будівельників, зварювальників, столярів,
далекобійників, перукарів, різноробочих і доглядальниць.
Корж, Валентин,Каменское, Украина Остаться без рук и без мозгов : Украинцы
до сих пор отчасти решают проблемы трудоустройства за счет западных и восточных
соседей. Может, „безвиз” с ЕС и вовсе устранит безработицу в „незалежной”? =
[Залишитися без рук і без мізків. Українці досі частково вирішують проблеми
працевлаштування за рахунок західних і східних сусідів. Може, „безвіз” з ЄС і зовсім
усуне
безробіття
в
„незалежній”?]
/
В. Корж
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/26/1553071.html). – С.Пб., 2016. – 26.09.

ІСТОРІЯ
Глава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович
назвав заяву Президента Ізраїлю Реувен Рівлін про причетність Організації
українських націоналістів до голокосту „повторенням міфів”.
Бергер, Герман В Киеве опровергли причастность украинцев к холокосту: „это
советский миф” = [У Києві спростували причетність українців до Голокосту: „це
радянський міф”] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/v-kieve-oprovergli-prichastnostyukraincev-k-holokostu-eto-sovetskii-mif). – Рига, 2016. – 28.09.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
„Церемонію відкриття Євробачення-2017 планують провести на території
Софійського собору. За кордоном це місце відоме тим, що внесено до списку Світової
спадщини ЮНЕСКО. Заступник голови Київської міської держадміністрації Олексій
Резніков під час презентації зазначив, що „Софія Київська зараз не діє як храм – а як
музей„. Тому ми не порушимо ніяких релігійних почуттів віруючих”, – пояснив він.
Резніков додав, що для шанувальників конкурсу на Софійській площі встановлять
екрани, на яких транслюватимуть церемонію відкриття.
В Киеве церемония открытия „Евровидения” пройдет в музее „София Киевская”
= [У Києві церемонія відкриття „Євробачення” пройде в музеї „Софія Київська”] // Вести
(http://www.ves.lv/v-kieve-tseremoniya-otkrytiya-evrovideniya-projdet-v-muzee-sofiyakievskaya/). – Рига, 2016. – 21.09.

***
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Викладачі та студенти Таврійського національного університету ім. В.І.
Вернадського починають пікетування Міносвіти України. Вуз, припинивши існування
в Криму, спробував почати роботу в Києві. Початок навчального процесу планувався
на 26 вересня. Але тепер ця дата під питанням. Неофіційно викладачі говорять про те,
що українська влада дистанціюється від проблем, пов’язаних з Кримом. Експерт
центру громадянської освіти „Альменда” Валентина Потапова заявила на пресконференції в Києві: „Проблема ТНУ – політичне питання. Якщо 26 вересня
університет не відкриє двері перед студентами, в подальшому буде дуже складно
переконати дітей в Криму в тому, що Україна їх чекає”.
Ивженко, Татьяна Крымский вуз начинает бессрочную акцию протеста в Киеве
= [Кримський вуз починає безстрокову акцію протесту в Києві] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-09-23/7_krimea.html). – М., 2016. – 23.09.

РЕЛІГІЯ
Останні дні перед виборами до Держдуми відзначилися скандалом у
мусульманській громаді Криму. У селі Орлиному, що відноситься до муніципалітету
Севастополя, відбулося групове побиття імама села Сеит-Мамута Назимова. Імам
займає проросійську позицію, а побили його місцеві прихильники „Меджлісу
кримсько-татарського народу”.
Мельников, Андрей Таинство голосования
= [ Таїнство голосування] /
А. Мельников,
А. Приймак,
П. Скрыльников
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/ng_religii/2016-09-21/1_vote.html). – М., 2016. – 21.09.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
На станції київського метро „Героїв Дніпра” утворилася багатометрова тріщина
через будівництво зверху станції. „Станція тріснула навпіл. Величезна 10-метрова
тріщина розділяє станцію на дві частини. Пасажирів поменшало – йдуть пішки до
„Мінської””, – повідомив журналіст Костянтин Коваленко.
Станция метро в Киеве треснула пополам = [Станція метро в Києві тріснула
навпіл.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/09/27/geroi_dnepra/). – М., 2016. – 27.09.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Путін відповів на заперечення Києва за рішенням про головування Росії в СНД.
Посол в Киргизії Дорошенко, який представляв Київ, заявив, що Україна виступає
проти головування Росії в СНД, тому що та „анексувала Крим”, і не визнає результати
перепису, якщо Росія проведе її в тому числі і в Криму. – У мене є дві репліки, –
включив свій мікрофон Путін. – По-перше, Росія нічого не анексувала. Все, що
сталося з Кримом, – результат протиправних дій певних політичних сил на Україні,
які довели справу до державного перевороту. Крим приєднався до Росії в результаті
волевиявлення людей, які проживають на цій території, в повній відповідності з
міжнародним правом і статутом ООН. По-друге, як відомо, Україна не ратифікувала
статут СНД, тому навряд чи може претендувати на внесення своїх пропозицій з
приводу роботи цієї структури.
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Смирнов, Дмитрий Владимир Путин поставил на место посла Украины =
[Володимир Путін поставив на місце посла України] / Д. Смирнов // Комсомольская
правда (http://www.kp.ru/daily/26583.7/3598383/). – М., 2016. – 17.09.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
У реалізації свого зовнішньополітичного курсу у відносинах з Росією США і
ЄС відводять Україні ключову роль. Активна залученість Києва до геополітичного
протистояння з Росією негативно позначається на розвитку української держави.
Політика західних країн щодо Києва вже призвела до військового конфлікту на сході
України, політичної нестабільності і втрати самостійності у зовнішній політиці.
Відбулося згортання торгово-економічного співробітництва між Росією і Україною,
що вже негативно вплинуло на українську економіку.
Жильцов, Сергей Запад манипулирует Украиной = [Захід маніпулює Україною] /
С. Жильцов // Независимая газета (http://www.ng.ru/dipkurer/2016-09-19/11_ukraina.html). –
М., 2016. – 19.09.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
У самопроголошеній Луганській Народній Республіці (ЛНР) співробітники
правоохоронних органів виявили схованку зі зброєю, яка призначалося для вбивства
глави республіки Ігоря Плотницького та здійснення держперевороту. Про це
повідомляє прес-служба Генпрокуратури самопроголошеної ЛНР.
(https://lenta.ru/news/2016/09/26/sklad/)
В ЛНР нашли тайник с предназначавшимся для убийства Плотницкого оружием
= [У ЛНР знайшли схованку з призначалося для вбивства Плотницького зброєю.] //
Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/09/26/sklad/). – М., 2016. – 26.09.

***
Не встиг Луганськ відійти від інформації про спробу державного перевороту,
як в місті стало відомо, що радник глави ЛНР і екс-прем’єр Геннадій Ципкалов
повісився в будівлі уряду, пише кореспондентка з окупованої частини Луганщини.
Громова, Анна,Луганская область ЛНР рискует стать „круглой сиротой” : Еще
несколько „отцов” Луганской народной республики попали под „санкции”, а ее бывший
премьер и вовсе расстался с жизнью = [ЛНР ризикує стати „круглою сиротою”. Ще
кілька „батьків” Луганської народної республіки потрапили під „санкції”, а її колишній
прем’єр
і
зовсім
розлучився
з життям]
/
А. Громова
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/27/1553440.html). – С.Пб., 2016. – 27.09.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Заступник спікера Верховної Ради України і представник Києва на переговорах
в Мінську Ірина Геращенко заявила на зустрічі з парламентаріями ЄС, що українська
влада не буде робити соціальні виплати для жителів Донбасу. „Виплачувати пенсії”
мертвим душам „ми собі дозволити не можемо”, – сказала вона.
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В Раде пенсионеров Донбасса назвали мертвыми душами = [У Раді пенсіонерів
Донбасу назвали мертвими душами.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/09/21/deads/). –
М., 2016. – 21.09.

КРИМ
Кримська влада обіцяє ввести адміністративний контроль цін на півострові,
щоб зняти „роздратування населення”. Глава Криму Сергій Аксьонов направить
поліцію і прокуратуру на боротьбу з торговими посередниками і монополістами. Тим
часом, за офіційною статистикою, ціни в Криму близькі до середніх у Росії. А
„роздратування населення” пояснюється швидше низькими доходами.
Сергеев, Михаил Цены в Крыму будет проверять полиция = [Ціни в Криму буде
перевіряти поліція] / М. Сергеев // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/201609-19/4_prices.html). – М., 2016. – 19.09.

***
Як повідомили в Мінкурортів і туризму Криму, кількість туристів, що відвідали
півострів з початку року, досягло 4.6 мільйонів чоловік. Ця цифра перевищує
показник турпотоку за весь минулий рік (4.59 мільйонів чоловік). З метою збільшення
турпотоку влада Криму має намір зробити санаторії кримських курортів
всесезонними.
Андреева, Екатерина Крым установил рекорд по турпотоку = [Крим встановив
рекорд по турпотоку] / Е. Андреева // Вести (http://vesti.lv/news/krym-ustanovil-rekord-poturpotoku). – Рига, 2016. – 20.09.

***
Координатор блокади Криму Ленур Іслямов заявив, що 24 вересня активісти
Меджліс кримсько-татарського народу і всі небайдужі українці пройдуть маршем до
кордону з півостровом. Про це він сказав в ході прес-конференції в Києві, передає
портал „Крим.Реаліі” (проект української служби „Радіо Свобода”). За словами
Іслямова, акція відбудеться в районі селища Чонгар.
Ислямов анонсировал марш украинцев к границе с Крымом = [Іслямов анонсував
марш
українців
до
кордону
з
Кримом.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/09/20/islyamov/). – М., 2016. – 20.09.

***
Прокуратура Автономної Республіки Крим, створена українськими властями,
порушила кримінальну справу у зв’язку з проведенням на півострові виборів до
Держдуми. У прес-релізі говориться, що вибори „свідчать про спробу легітимізувати
Автономну Республіку Крим шляхом включення незаконно обраних депутатів із
зазначеного регіону до російського парламенту”. Справу порушено за частиною 2
статті 110 КК України ( „Посягання на територіальну цілісність і недоторканність
країни”), що передбачає позбавлення волі строком до 10 років.
Украинская прокуратура возбудила дело о выборах в Крыму = [Українська
прокуратура
порушила
справу
про
вибори
в
Криму.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/09/20/delovybori/). – М., 2016. – 20.09.
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***
Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун заявив, що Києву
не вдалося перервати міжнародні контакти Криму. „Сьогодні ніхто не може
відповісти, що ізоляція сталася. Літаки до Криму літають, кораблі в Крим заходять,
торгівля, ймовірно, триває „, – сказав він.
В Киеве пожаловались на невозможность изолировать Крым = [У Києві
поскаржилися
на
неможливість
ізолювати
Крим.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/09/21/piskun/). – М., 2016. – 21.09.

***
„За рік існування я вже можу стверджувати, що громадянська блокада Криму
прийняла інший формат, зараз тут є організація „Аскер”, в перекладі – воїн. Ми
очікуємо, що буде військовий підрозділ, в якому зможуть служити вихідці, зокрема, з
Криму. У нас також є кілька ідей, щоб люди не забували про Крим”, - про це заявив в
ефірі „Громадського ТБ” лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат
Чубаров.
Организаторы блокады Крыма намерены создать собственное вооруженное
формирование = [Організатори блокади Криму мають намір створити власне збройне
формування] // Вести (http://www.ves.lv/organizatory-blokady-kryma-namereny-sozdatsobstvennoe-vooruzhennoe-formirovanie/). – Рига, 2016. – 26.09.

***
Колишній заступник голови уряду Кіровської області РФ, міністр внутрішньої і
інформаційної політики Борис Веснін запрошений на роботу в уряд Севастополя. За
даними „Комерсант”, йому запропонували очолити департамент громадських
комунікацій (раніше – департамент внутрішньої політики).
Викулова, Александра По крымскому призыву = [За кримським призовом] /
А. Викулова, В. Никифоров // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3100244). – М.,
2016. – 27.09.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Більшість громадян, які за останні два роки залишили Україну – в тому числі
етнічні росіяни – не змогли отримати паспорт РФ. Російське законодавство, по суті,
спрямоване проти них. Наприклад, потрібна згода української сторони з відмовою від
попереднього громадянства, але київська влада нікому її не дає. За інформацією „НГ”,
в новій Держдумі буде зроблена чергова спроба скоригувати законодавство на
користь біженців. Ряд громадських організацій України, за інформацією „НГ”, готує
звернення до Президента Володимира Путіна з проханням допомогти українським
громадянам, які опинилися в Росії.
Трифонова, Екатерина Украинцам не везет с гражданством = [Українцям не
щастить
з
громадянством]
/
Е. Трифонова
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/politics/2016-09-16/1_ukraina.html). – М., 2016. – 16.09.
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