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ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
У ДНР/ЛНР проведення так званих праймеріз збіглося з початком відведення
військ сторін в трьох районах, узгодженого в контактній групі по виконанню
Мінських угод. Це не перша спроба виконати пункт Мінських угод про відвід важкої
техніки ЗС України та армій ДНР/ЛНР від лінії зіткнення і створення буферної „зони
безпеки”.
Ищенко, Ростислав Ни победить, ни прекратить = [Ні перемогти, ні припинити]
/ Р. Ищенко // Известия (http://izvestia.ru/news/635837#ixzz4MBuSHLJl). – М., 2016. – 03.10.

***
В Мінську заплановано чергову зустріч контактної групи по врегулюванню на
Донбасі. Головне питання порядку денного – невиконання підписаної в кінці вересня
рамкової угоди про відвід сил в трьох точках на лінії зіткнення. До чого б не прийшла
контактна група, її рішення буде тактичним. Помічник держсекретаря США Вікторія
Нуланд вирушила до Москви. За повідомленням американської сторони, Нуланд
планувала „зустрітися з високопоставленими російськими чиновниками і обговорити
ситуацію на сході України, наступні кроки по реалізації Мінських домовленостей”.
Ивженко, Татьяна Создание трех зон безопасности в Донбассе провалилось =
[Створення трьох зон безпеки в Донбасі провалилося] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2016-10-05/7_ukraina.html). – М., 2016. – 05.10.

***
На Театральній площі Луганська запланований мітинг проти введення на
територію самопроголошеної народної республіки міжнародної збройної місії. Про
необхідність миротворців останнім часом все частіше говорять у Києві. Ця тема
актуалізувалася у зв’язку з проблемами при створенні трьох зон безпеки на Донбасі,
про які домовилися учасники Мінських переговорів.
Ивженко, Татьяна Киев требует полицейскую миссию для Донбасса = [Київ
вимагає поліцейську місію для Донбасу] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-10-10/7_kiev.html). – М., 2016. – 10.10.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Глава МВС України Арсен Аваков розкритикував президента Франції Франсуа
Олланда за його пропозицію спочатку провести вибори на Донбасі, а потім повернути
Києву контроль над кордоном. „Французький президент багато на себе бере!” –
Написав міністр на своїй сторінці в соціальній мережі.
Аваков приструнил Олланда за его позицию по Донбассу = [Аваков приструнив
Олланда
за
його
позицію
по
Донбасу.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/10/12/nalivai_da_pei/). – М., 2016. – 12.10.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
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Соратники кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда
Трампа закликають його відмовитися від компліментів на адресу Володимира Путіна
і компромісної позиції по Криму. Соратники Трампа пояснили, що єдиною причиною
для захоплених заяв було бажання привернути до себе увагу і показати, що він не
такий, як усі. Однак підтримки у американців дані промови не викликають. Раніше
Дональд Трамп назвав Володимира Путіна сильним світовим лідером і допустив, що
Крим може бути визнаний російським. Заява вступила в протиріччя з офіційною
позицією Вашингтона, де Росію Путіна називають однією з зовнішньополітичних
загроз США, а Крим пообіцяли не визнавати російським ніколи.
Горбачев, Алексей Республиканцы призывают Трампа отказаться от поддержки
Путина = [Республіканці закликають Трампа відмовитися від підтримки Путіна] /
А. Горбачев // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2016-10-03/2_trump.html). – М.,
2016. – 03.10.

***
Посольство США в Москві закликає російську владу відмовитися від тиску на
кримських татар. Крім цього дипломати виступили зі спростуванням слів віцепрем’єра Криму Дмитра Полонського, який заявив, що заборонена в Росії організація
– меджліс кримськотатарського народу створена і фінансується Держдепом.
Горбачев, Алексей Госдеп вступился за меджлис крымских татар = [Держдеп
заступився за меджліс кримських татар] / А. Горбачев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2016-10-10/2_crimea.html). – М., 2016. – 10.10.

***
Окружний суд Амстердама почав розгляд питання повернення музеям Криму
експонатів виставки археологічних артефактів.
Завьялова, Ольга Сокровища в плену: что не хотят возвращать Крыму
„партнѐры” из Нидерландов = [Скарби в полоні: що не хочуть повертати Криму
„партнери”
з
Нідерландів]
/
О. Завьялова
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/91
3252/sokrovishcha_v_plienu_chto_nie_khotiat_vozvrashchat_krymu_partniory_iz_nidierlandov).
– М., 2016. – 10.10.

ВЕРХОВНА РАДА
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій запропонував депутатам
розглянути питання про скасування безвізового режиму з Росією в зв’язку з
затриманням в Москві українського громадянина Романа Сущенко.
Миленин, Андрей В раде предложили расширить санкции против РФ и ввести
визовый режим = [У Раді запропонували розширити санкції проти РФ і ввести візовий
режим] / А. Миленин // Известия (http://izvestia.ru/news/635778#ixzz4MBxci72J). – М.,
2016. – 03.10.

***
Депутат Верховної Ради Яків Безбах заявив про початок збору підписів під
зверненням до Президента України Петра Порошенка з закликом почати скасування
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взаємних санкцій з Росією. Ініційовано також створення парламентської групи по
відновленню торгово-економічних зв’язків Києва та Москви.
Рада призовет Порошенко отменить санкции против России = [Рада закличе
Порошенко
скасувати
санкції
проти
Росії.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/10/11/zrada/). – М., 2016. – 11.10.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
У Грузії бурхливо обговорюється несподівана заява Михайла Саакашвілі про
те, що він не збирається залишати Україну – „як би не завершилися грузинські
вибори”.
Двали, Георгий Грузия не расстается с мечтой = [Грузія не розлучається з мрією]
/ Г. Двали // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3112030). – М., 2016. – 11.10. – №
188

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Більше половини українців не пішли б на вибори або не віддали б голос за
кандидата жодної партії. Такі результати останнього опитування Київського
міжнародного інституту соціології (КМІС). Жодна з присутніх на українській
політичній сцені партій не набирає і 10 відсотків підтримки. Найбільшу підтримку
має Батьківщина Юлії Тимошенко, за яку віддали б голоси 6,3 відсотка виборців.
Президентську партію Блок Петра Порошенка підтримує тільки 5,9 відсотка
респондентів. На третьому місці опинився проросійський опозиційний блок (5,3
відсотка). Інші сили не набирають і 5 відсотків голосів.
Szoszyn, Rusłan Sondaż: Zdesperowani Ukraińcy już nikomu nie ufają : Gdyby w
najbliższym czasie na Ukrainie odbyły się wybory parlamentarne, kraj pogrążyłby się w chaosie. =
[Опитування: Відчайдушні українці не довіряють нікому прямо зараз. Аби найближчим
часом в Україні відбулись парламентські вибори, країна занурилася би до хаосу] /
R. Szoszyn // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Swiat/310059873-Sondaz-Zdesperowani-Ukraincyjuz-nikomu-nie-ufaja.html#ap-1). – Warsaw, 2016. – 05.10.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Заступник міністра закордонних справ України та колишній посол України в
Канаді Вадим Пристайко заявив про свою занепокоєність відлигою у відносинах Росії
та Канади стосовно Арктичної ради. Таке занепокоєння було викликано заявою
представників ліберальної партії Канади стосовно проведення у листопаді Арктичної
конференції в Оттаві за участю Москви. Пан Пристайко аргументував свою заяву
недобросовісним відношенням Росії до угод, в яких РФ приймає участь.
Chase, Steven Ukraine warns Canada not to trust Russian co-operation over Arctic =
[Україна застерігає Канаду від співробітництва з Росією по Арктиці] / S. Chase // The
Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/politics/urkaine-warns-canada-not-totrust-russian-co-operation-over-arctic/article32225188/). – Toronto, 2016. – 03.10.

***
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МВФ закликав Україну дозволити продаж землі. Про це йдеться в новому
меморандумі про продовження співпраці з Києвом, а незабаром таку вимогу
підтвердив і керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден. За його словами, в
вашингтонській штаб-квартирі МВФ дуже шкодують, що в Україні „залишається в
силі мораторій на продаж землі, який заважає повноцінному розвитку аграрного
сектора і використання земель в якості заставного майна при отриманні позик”.
„Україні важливо просуватися вперед з земельною реформою і внести до парламенту
проект нового законопроекту, який дозволяв би продаж землі”, – сказав ван Роден.
Дульман, Павел МВФ прижимает Украину к земле = [Захід прижимає Україну до
землі] / П. Дульман // Российская газета (https://rg.ru/2016/10/04/mezhdunarodnyj-valiutnyjfond-prizval-ukrainu-razreshit-prodazhu-zemli.html). – М., 2016. – 04.10.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
На початку грудня на полігоні в Нова Деба будуть проведені навчання
командування багатонаціональної бригади, до якої входять польські, литовські і
українські військові. Маневри під кодовою назвою „Загальний Challenge-17” мають
вирішальне значення для цього нового підрозділу. Вони будуть, так би мовити, його
сертифікацією, після завершення маневрів бригада досягне операційної готовності.
Kozubal, Marek Wojsko: gotowa wspólna brygada Polski, Litwy i Ukrainy : Po dziewięciu
latach od decyzji o jej utworzeniu, wspólna jednostka zyskuje gotowość do udziału w misjach
pokojowych. Czy pojedzie na Ukrainę? Wątpliwe. = [Армія: готова спільна бригада Польщі,
Литви і України. Через дев’ять років після його створення, спільний підрозділ готується
до участі в миротворчих місіях. Чи поїде в Україну? Сумнівно.] / M. Kozubal //
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/310059863-Wojsko-gotowa-wspolnabrygada-Polski-Litwy-i-Ukrainy.html#ap-1). – Warsaw, 2016. – 05.10.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій знову заговорив про скасування
безвізового режиму з Росією після затримання на території Росії громадянина
України Романа Сущенко. За словами Парубія та інших офіційних представників
України, Сущенко є журналістом „Укрінформу”. МЗС України висловило протест у
зв’язку з арештом Романа Сущенко. „У міністерстві закордонних справ України
висловлюють рішучий протест у зв’язку з безпідставним затриманням в Москві 30
вересня 2016 року органами ФСБ РФ громадянина України, власного кореспондента
національного інформаційного агентства” Укрінформ „у Франції Романа Сущенко”, –
йдеться в повідомленні.
Тихончук, Дарья В Верховной раде призвали ввести визовый режим с Россией :
Такое заявление было сделано после сообщений ФСБ России о задержании полковника
украинской разведки Романа Сущенко = [У Верховній Раді закликали ввести візовий
режим з Росією. Така заява була зроблена після повідомлень ФСБ Росії про затримання
полковника української розвідки Романа Сущенко] / Д. Тихончук // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/03/659376-verhovnoi-rade-prizvali-otmenitbezvizovii-rezhim-rossiei). – М., 2016. – 03.10.

***
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У Міністерстві оборони Росії вважають, що українські спецслужби готують
провокацію щодо російських офіцерів Спільного центру з координації та контролю
режиму припинення вогню на південному сході України. Уточнюється, що акція СБУ
буде організована в ході майбутньої ротації російського контингенту СЦКК. Акція
передбачає затримання російських військових за звинуваченням у „шпигунстві”.
Запара, Екатерина Минобороны сообщило о готовящейся спецслужбами
Украины провокации = [Міноборони повідомило про підготовку спецслужбами України
провокації] / Е. Запара // Известия (http://izvestia.ru/news/636227#ixzz4MBmDxDnU). – М.,
16. – 04.10.

***
Український політик, заступник голови парламентської фракції „Блок Петра
Порошенка” Олексій Гончаренко висловив думку, що співробітники російських ЗМІ
повинні мати обмежений доступ на територію України. На його думку, на території
України можуть працювати тільки „деякі журналісти”.
Миленин, Андрей Депутат рады выступил за ограниченный доступ журналистов
РФ на Украину = [Депутат Ради виступив за обмежений доступ журналістів РФ на
територію
України]
/
А. Миленин
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/636066#ixzz4MBouTJys). – М., 2016. – 04.10.

***
Лефортовський райсуд Москви заарештував на два місяці 47-річного
українського журналіста Романа Сущенко. ФСБ вважає його полковником головного
управління розвідки Міноборони України, який був затриманий „при проведенні
шпигунської акції”. Українське національне інформаційне агентство „Укрінформ”, де
пан Сущенко працює вже майже 15 років, затримання свого кореспондента назвало
„спланованою провокацією”. При цьому захист самого журналіста не виключає, що
його можуть обміняти на будь-кого з росіянина, заарештованого в Україні.
Рубникович, Олег Украинского журналиста взяли на обмен = [Українського
журналіста
взяли
на
обмін]
/
О. Рубникович
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3106548). – М., 2016. – 04.10. – № 184

***
Українські громадяни, які їздять на заробітки в Росію, можуть зовсім не
повертатися на Батьківщину. З такою заявою виступив депутат Верховної Ради
України Володимир Парасюк. Як повідомляє РИА Новости з посиланням на
українське телебачення, політик запропонував працюючим в РФ українцям відразу
їхати з речами.
Мельников, Руслан Депутат Рады предложил работающим в России украинцам
не возвращаться = [Депутат Ради запропонував працюючим в Росії українцям не
повертатися] / Р. Мельников // Российская газета (https://rg.ru/2016/10/08/deputat-radypredlozhil-rabotaiushchim-v-rossii-ukraincam-ne-vozvrashchatsia.html). – М., 2016. – 08.10. –
№ 183

***
Банківський бізнес у всьому світі знаходиться в лещатах важкої економічної
ситуації і тиску з боку регулюючих органів. Для російських державних банків
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ситуація ускладнюється чинними санкціями і політичним протистоянням з Україною.
Загальні втрати групи ВТБ від ситуації в Україні оцінюється в 85,4 млрд руб.
Дементьева, Ксения „Возможно, мы выйдем из юридической формы банковского
присутствия на Украине” = [„Можливо, ми вийдемо з юридичної форми банківської
присутності
в
Україні”]
/
К. Дементьева
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3113244). – М., 2016. – 12.10. – № 185

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У Києві пройшла торгова місія казахських виробників, організована
Нацагентством з експорту та інвестицій KAZNEX INVEST СВІТ РК спільно з ТПП
України. Представники підприємств машинобудівної, хімічної, будівельної,
фармацевтичної, харчової, металургійної галузей провели переговори з оптовозакупівельними та дистриб’юторськими компаніями Украіни про можливі поставки
товарів і послуг. Поряд з цим пройшли зустрічі в профільних міністерствах на
предмет реєстрації казахських товарів і участі компаній у держзакупівлях України.
Наговицын, Сергей На одном индустриальном языке = [На одній індустріальній
мові] / С. Наговицын // Казахстанская правда (http://www.kazpravda.kz/fresh/view/naodnom-industrialnom-yazike/). – Астана, 2016. – 06.10. – №191

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Верховна Рада може розглянути питання про введення візового режиму з РФ.
Передбачається, що депутати своєю ухвалою рекомендують уряду і Президенту
денонсувати українсько-російську угоду про безвізові поїздки громадян. Остаточне
рішення буде приймати глава держави.
Ивженко, Татьяна Верховная рада может сделать украинцев и крымчан
„невыездными” = [Верховна Рада може зробити українців і кримчан „невиїзними”] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-10-06/6_rada.html). – М.,
2016. – 06.10.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Київ отримав від МВФ мільярд доларів. Стільки ж йому обіцяють до кінця року
при виконанні ряду умов. Не всі експерти впевнені, що „воно того варте”, пише автор
публікації і наводить думки експертів. Загалом, автор робить висновок, що платити
по кредитах українцям доведеться власними землями і пенсіями. І не дітям і онукам у
віддаленому майбутньому, а нинішньому поколінню і зараз. У той же час частина
українців все одно готові заплатити і цю ціну, аби знову не потрапити в залежність
від Росії.
Корж, Валентин „Декрет о земле” для Украины = [„Декрет про землю” для
України] / В. Корж // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2016/10/11/1557584.html). –
С.Пб., 2016. – 11.10.
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РЕЛІГІЯ
Найближчим часом в присутності високих гостей відбудеться урочистий
початок будівництва головної мечеті Криму – Соборної мечеті в Сімферополі.
Коростиченко, Екатерина Россия подарит крымским татарам грандиозную
мечеть = [Росія подарує кримським татарам грандіозну мечеть] / Е. Коростиченко //
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F/912242/ros
siia_podarit_krymskim_tataram_ghrandioznuiu_miechiet). – М., 2016. – 05.10.

СПОРТ
У результаті матчу третього туру відбору на ЧС між збірними України та
Косово з рахунком 3-0 виграла збірна України.
Ukraine beat nomadic Kosovo 3-0 to end winless run = [У відбірковому матчі Україна
виграла у збірної Косово з рахунком 3-0] / Associated Press // The Himalayan
(http://thehimalayantimes.com/sports/ukraine-beat-nomadic-kosovo-3-0-end-winless-run/). –
Kathmandu, 2016. – 10.10.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Вперше в самопроголошених ДНР і ЛНР відбулися праймеріз – попереднє
голосування. Жителі мали з числа самовисуванців вибрати претендентів на посади в
місцевих органах влади.
Ивженко, Татьяна Киев проигнорировал праймериз в ДНР и ЛНР = [Київ
проігнорував праймеріз в ДНР і ЛНР] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-10-03/1_kiev.html). – М., 2016. – 03.10.

***
У статті ведеться мова про внутрішні чистки серед сепаратистів на Сході
України. Перш за все йдеться про опозиційних до самопроголошеної влади фігур.
Аналітики відмічають, що такі внутрішні заворушення можуть активізувати зіткнення
на лінії фронту, оскільки конфлікти на території, що контролюється сепаратистами,
можуть означати чвари у Кремлі.
Losh, Jack Ukrainian rebel leaders divided by bitter purge = [У лавах лідерів
українських повстанців відбуваються чистки] / J. Losh // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukrainian-rebel-leaders-divided-by-bitterpurge/2016/10/03/2e0076ac-8429-11e6-b57d-dd49277af02f_story.htm). – Washington, 2016. –
03.10.

***
Самопроголошені республіки дали сигнал, що готові провести вибори,
ігноруючи українське законодавство, вважає дописувачка з окупованої частини
Луганської області. Що ж стосується виборів офіційних, то вони поки знаходяться в
підвішеному стані. Українська влада продовжує наполягати на тому, що перед
виборами на Донбасі їм повинен бути відданий контроль над кордоном з РФ, а всі
військові ДНР і ЛНР повинні скласти зброю.
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Разина, Валерия,Луганск А можно всех посмотреть? : Праймериз в Донбассе
были названы в Киеве „попыткой срыва Минских соглашений”, а в ДНР и ЛНР –
„успешным и позитивным опытом”. = [А можна всіх подивитися? Праймеріз в Донбасі
були названі в Києві „спробою зриву Мінських угод”, а в ДНР і ЛНР – „успішним і
позитивним
досвідом”]
/
В. Разина
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/10/04/1555683.html). – С.Пб., 2016. – 04.10.

***
Збройні Сили України при спробі прориву позицій ополчення в Донбасі в
районі сіл Коминтерново і Ленінське втратили 15 убитими і 25 пораненими. Про це
повідомляє Донецьке агентство новин з посиланням на заступника командувача
оперативного командування самопроголошеної Донецької народної республіки
Едуарда Басуріна.
В ДНР сообщили о гибели 15 наемников из ВСУ при попытке наступления = [У
ДНР повідомили про загибель 15 найманців з ВСУ при спробі наступу.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/10/12/geese/). – М., 2016. – 12.10.

***
Національні батальйони України, зокрема „Правий сектор” і „Азов”, почали
обстрілювати позиції збройних сил України в районі самопроголошеної Донецької
Народної Республіки. За словами заступника командувача оперативного
командування самопроголошеної Донецької Народної Республіки Едуарда Басуріна,
українські війська готуються до зими і таким чином безпосередньо зачіпають
інтереси місцевих жителів в тих районах, де вони зупиняються.
Байкова, Татьяна Украинские войска начали воевать друг с другом = [Українські
війська
почали
воювати
один
з
одним]
/
Т. Байкова
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/637850#ixzz4Mx1R09ZJ). – М., 2016. – 13.10.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Мер Москви Сергій Собянін підтримав ініціативу мешканців Києва, які
збирають підписи про перейменування вулиці української столиці, названій на честь
Степана Бандери. Кияни просять змінити назву проспекту на більш нейтральну.
Жителі розмістили на сайті Київської міської ради петицію з цим проханням, яку вже
підтримали понад 10 тисяч осіб. А за рішенням Київської ради, будь-яке електронне
звернення громадян, яке набрало 10 тис. підписів, має бути розглянуто міською
владою.
Рыбникова, Ирина Собянин прокомментировал призыв киевлян переименовать
проспект Бандеры = [Собянін прокоментував заклик киян перейменувати проспект
Бандери] / И. Рыбникова // Российская газета (https://rg.ru/2016/10/02/sobianinprokommentiroval-prizyv-kievlian-pereimenovat-prospekt-bandery.html). – М., 2016. – 02.10.

***
Депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила, що Президент України Петро
Порошенко передав Збройним силам країни партію бракованої бронетехніки.
Савченко уточнила, що мова йде про 16 бронетранспортери, які бійці 92-ї бригади
ЗСУ отримали від Порошенка в березні цього року. „При використанні на полігоні
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перед відправкою в зону АТО вся техніка просто „лягла”, основні поломки – розрив
гідросистеми, поломки в ходовій”, – зазначила депутат.
Савченко обвинила Порошенко в передаче ВСУ бракованных БТРов = [Савченко
звинуватила Порошенко в передачі ВСУ бракованих БТРів] // Вести
(http://www.ves.lv/savchenko-obvinila-poroshenko-v-peredache-vsu-brakovannyh-btrov/). –
Рига, 2016. – 03.10.

***
Українська сторона досі не відшкодувала матеріальні збитки за збитий у 2001
році російський пасажирський літак Ту-154, який прямував рейсом Тель Авів –
Новосибірськ. Про це, як повідомляє прес-служба Головної військової прокуратури
(ГВП), журналістам розповів заступник генпрокурора, головний військовий прокурор
Сергій Фридинський, який раніше очолював російське розслідування про катастрофу
авіалайнера.
Петров, Иван Дело цинично развалили = [Справу цинічно розвалили] / И. Петров //
Российская газета (https://rg.ru/2016/10/04/gvp-ukraina-ne-vozmestila-ushcherb-za-sbityjrossijskij-tu-154.html). – М., 2016. – 04.10.

***
Згідно з рамковим рішенням, прийнятим тристоронньої контактною групою 21
вересня 2016 року, повинно було відбутися відведення підрозділів Збройних сил
України (ЗСУ) та Народної міліції (НМ) ДНР від лінії бойового зіткнення в районі
населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Але в районі райцентру
Станиця Луганська в ЛНР і села Петровського в ДНР відвести підрозділи в намічені
терміни не вдалося. Сторони звинуватили один одного в неготовності виконати
рамкове рішення.
Остались на прежних позициях = [Залишилися на колишніх позиціях] //
Независимая газета (http://nvo.ng.ru/concepts/2016-10-07/2_red.html). – М., 2016. – 07.10.

***
У Києві визнали, що за 25 років незалежності так і не змогли побудувати
державу з якісною системою управління. Про це повідомив прем’єр України
Володимир Гройсман.
Воробьев, Владислав Премьер Украины констатировал провал реформ = [Прем’єр
України констатував провал реформ] / В. Воробьев // Российская газета
(https://rg.ru/2016/10/06/grojsman-vozmozhnosti-ukrainy-iavliaiutsia-odnimi-iz-luchshih-vevrope.html). – М., 2016. – 08.10. – № 184

***
Влада України побоюється погіршення політико-соціальної обстановки в
Харківській області. Це дав зрозуміти в інтерв’ю „24 каналу” голова адміністрації
Президента України і колишній керівник Харківської обласної держадміністрації Ігор
Райнін. Відповідаючи на питання журналістів, чи існує в Харкові загроза
дестабілізації, Райнін зазначив, що „якщо не вживати якихось заходів і нічого не
робити, то звичайно існує”. За його словами, в Харківській області прийнято три
програми – „Антитерор”, програма з (цивільної) безпеки і програма територіальної
оборони.
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Васильев, Андрей Киев заявил об угрозе дестабилизации в Харьковской области =
[Київ заявив про загрозу дестабілізації в Харківській області] / А. Васильев // Российская
газета
(https://rg.ru/2016/10/12/kiev-zaiavil-ob-ugroze-destabilizacii-v-harkovskojoblasti.html). – М., 2016. – 12.10.

КРИМ
Обвинуваченим у підготовці терактів на об’єктах інфраструктури в Криму
українським громадянам Київський районний суд Сімферополя за клопотанням
слідчого ФСБ продовжив арешт до 10 грудня.
Никифоров, Вадим Диверсантов не отпустили из изолятора = [Диверсантів не
випустили
з
ізолятора]
/
В. Никифоров
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3112623). – М., 2016. – 11.10. – № 188
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