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ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію
рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування
антиросійських санкцій. Про це повідомляє прес-служба українського Президента. У
рішенні РНБО від 16 вересня персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні
заходи пропонувалося продовжити на рік.
Порошенко продлил санкции против России = [Порошенко продовжив санкції
проти Росії.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/10/17/sanctions/). – М., 2016. – 17.10.

***
У розширеному списку санкцій України, опублікованому у вівторок, виявилася
Об'єднана компанія «Русал» – російська структура UC Rusal. У компанії протягом
року не буде можливості розпоряджатися місцевими активами, брати участь у
держзакупівлях, у неї будуть обмеження по торговельних угодах на території
України, операціях з акціями та ін., що випливає з указу Президента Петра
Порошенка. UC Rusal назвала це рішення «необґрунтованим»: підприємства групи не
впливають на політичні процеси в Україні, не створюють загрози національній
безпеці і не перешкоджають економічному розвитку. Компанія аналізує можливі
втрати від включення до списку санкцій, розробляє заходи щодо їх мінімізації, а
збиток планує пред'явити до відшкодування в судовому порядку.
Штанов, Владимир Украинские санкции грозят местным предприятиям UC
Rusal и «Трансмашхолдинга»: Украина расширила список санкций в отношении
российских компаний = [Українські санкції загрожують місцевим підприємствам UC
Rusal і «Трансмашхолдингу». Україна розширила список санкцій щодо російських
компаній]
/
В.
Штанов,
А.
Терентьева,
А.
Зиброва
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/19/661494-ukrainskie-sanktsii-o stanovkoipredpriyatii). – М., 2016. – 18.10.

***
У Брюсселі відкриється дводенний саміт ЄС, однією з головних тем якого
стануть нові санкції відносно Москви. Консенсусу на сьогоднішній день досягти
неможливо.
Строкань, Сергей В Евросоюзе падает курс санкций = [В Євросоюзі падає курс
санкцій] / С. Строкань // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3120584). – М.,
2016. – 20.10. – № 195.

***
Російські платіжні системи шукають спосіб працювати в Україні після того, як
минулої середи Нацбанк України заборонив їх діяльність на рік через введення
санкцій. Заборона торкнулася шести систем: Anelik, Blizko (система Зв'язок-банка),
«Колібрі» (система Ощадбанку), «Юністрім», «Золота корона» і «Лідер».
Еремина, Анна Российские переводы нашли путь на Украину, несмотря на
санкции: Платежные системы нашли способ сохранить клиентов = [Російські перекази
знайшли шлях на Україну, незважаючи на санкції. Платіжні системи знайшли спосіб
зберегти
клієнтів]
/
А.
Еремина
//
Ведомости
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(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/27/662557-perevodi-nashli-put). – М., 2016. –
27.10.

МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
Канцлер Німеччини проведе зустріч з Президентами Росії, України та Франції.
Мета зустрічі – обговорення зусиль щодо досягнення миру на Сході України.
Leaders to meet in Berlin for Ukraine peace talks : Angela Merkel to discuss
implementation of 2015 Minsk peace deal with Putin, Poroshenko and Hollande = [Лідери
зустрінуться у Берліні, щоб обговорити ситуацію в Україні. Ангела Меркель обговорить
реалізацію Мінської угоди з Путіним, Порошенко та Олландом.] / Associated Press // The
Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2016/oct/18/ukraine-peace-talks-merkel-putinporoshenko-hollande). – London, 2016. – 18.10.

***
На запрошення канцлера Німеччини до Берліну прибули лідери Росії, України
та Франції для проведення чотирьохсторонньої зустрічі з приводу відновлення
мирного процесу в східній частині України.
Moulson, Geir Germany, France seek progress on Ukraine in talks with Russia =
[Німеччина та Франція домоглися прогресу по Україні у перемовинах з Росією] / G.
Moulson,
F.
Jordans
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/germany-france-seek-progress-on-ukraine-intalks-with-russia/article32442482/). – Toronto, 2016. – 19.10.

***
Лідери Німеччини, Росії, України та Франції домовилися про створення
«дорожньої карти» для врегулювання мирного процесу в Україні. Проте деталі плану
ще повинні бути розроблені міністрами закордонних справ чотирьох країн.
Moulson, Geir Leaders agree to create ‘road map’ for Ukraine peace process = [Лідери
погодилися створити «дорожню карту» для мирного процесу в Україні] / G. Moulson, F.
Jordans // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/leaders-agreeto-create-road-map-for-ukraine-peace-process/2016/10/19/fd49f83e-965d-11e6-9cae2a3574e296a6_story.html). – Washington, 2016. – 19.10.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Президент України, який прибув в суботу в зону проведення бойових дій на
Донбасі, заявив, що до повного виконання пакету з безпеки Мінських угод Україна не
буде просуватися в політичному процесі.
Плавская , Елена Порошенко рассказал, почему Украина не выполняет минские
соглашения = [Порошенко розповів, чому Україна не виконує мінські угоди] / Е. Плавская
// Известия (http://izvestia.ru/news/638582#ixzz4NGXP4R5Y). – М., 2014. – 15.10.

***
Проходять останні консультації з приводу зустрічі лідерів «нормандської
четвірки». Передбачалося, що переговори пройдуть 19 жовтня у Франції. Однак
адміністрація Президента України повідомила, що 19 жовтня в бельгійській столиці
відбудуться політичні консультації, участь в яких візьмуть Дональд Туск, Жан-Клод
Юнкер, Мартін Шульц, керівники комітетів Єврокомісії. Петро Порошенко в
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Брюсселі збирається обговорити «розвиток ситуації на Донбасі і в Криму, хід
виконання Мінських домовленостей і перспективи режиму санкції щодо Росії у
відповідь на її агресію проти України». Зустріч запланована напередодні жовтневого
Саміту ЄС і напередодні листопадового Саміту Україна-ЄС.
В Донбассе ожидается обострение = [У Донбасі очікується загострення] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-10-17/1_donbass.html). – М., 2016. – 17.10.

***
Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло
Погребинський - про підсумки зустрічі "нормандської четвірки" і про можливості
поліцейської місії ОБСЄ в Донбасі.
Погребинский, Михаил Итоги берлинского саммита и возможность полицейской
миссии = [Підсумки берлінського саміту і можливість поліцейської місії] / М.
Погребинский // LifeNews (https://life.ru/t/%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5/920
893/itoghi_bierlinskogho_sammita_i_vozmozhnost_politsieiskoi_missii). – М., 2016. – 23.10.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
У той час як в Україні, де йде єдина справжня війна і щодня гинуть солдати,
канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч, щоб подивитися, чи готовий
президент Росії Володимир Путін укласти угоду, яка поклала б край конфлікту. Путін
також піддається тиску Заходу у зв'язку з діями Москви в Сирії. Путін, Меркель, а
також Франсуа Олланд і Петро Порошенко зустрілися, щоб обговорити військові дії.
На прес-конференції Меркель заявила, що, як і прогнозувалося, ніяких чудес не
сталося. Але важливість зустрічі віч-на-віч була очевидна й існує нагальна
необхідність, щоб зустрічі на вищому рівні тривали, в той час як міністри
закордонних справ всіх чотирьох країн працюють над новою «дорожньою картою»
для розв'язання конфлікту.
Kramer, Andrew E. As New Ukraine Talks Begin, What Is the State of Europe’s Only
Active War? = [До початку нових переговорів по Україні яка ситуація на єдиній гарячій
війні
в
Європі?]
/
A.
E.
Kramer
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2016/10/20/world/europe/ukraine-russia-germany-talks.html?_r=0). –
New York, 2016. – 19.10.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Коли хтось дорікає Італії в тому, що вона займає надто м'яку позицію з питання
ембарго, політики єдиним хором відповідають, що в рамках ЄС Італія є другим після
Німеччини і четвертим в світі найбільшим торговим партнером Росії. Тому нічого
дивного, що в результаті санкцій вона страждає більше всіх. Середнього італійця
більше турбує загроза з боку Ісламської Держави і безконтрольний наплив
іммігрантів по Середземному морю, ніж російсько-український конфлікт.
Палкевич, Яцек,итало-польский журналист, путешественник, член Русского
географического общества, член Королевского географического общества в Лондоне Русская
душа в итальянском отражении = [Російська душа в італійському відображенні] / Я.
Палкевич // Независимая газета (http://www.ng.ru/ideas/2016-10-18/9_italian.html). – М., 2016. –
18.10.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
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Політолог Олексій Попов – про те, хто в Європі створює додаткові перешкоди
для врегулювання конфлікту на Донбасі. Він пише про характерний казус, який
стався з резолюцією по доповіді Зеленкова, що була запропонована депутатам під
назвою «Політичні наслідки конфлікту в Україні», яка вже в ході дебатів була
перейменована в «Політичні наслідки російської агресії в Україні». Голландський
соціаліст Тіні Кокс з обуренням говорив, що за 13 років роботи в ПАРЄ не пам'ятає
випадку, щоб змінювалася назва резолюції.
Попов, Алексей А ПАСЕ – против! = [А ПАРЄ - проти!] / А. Попов // Известия
(http://izvestia.ru/news/638157#ixzz4NGa57btS). – М., 2014. – 14.10.

***
Президент Росії Володимир Путін висловив готовність надати Україні
промислову підтримку, оскільки в цій країні зараз спостерігається деградація і
деіндустріалізація. З такою заявою російський лідер виступив на саміті БРІКС в
індійському штаті Гоа.
Корзинкина, Светлана Путин: на Украине наблюдается деградация и
деиндустриализация = [Путін: в Україні спостерігається деградація і деіндустріалізація]
/ С. Корзинкина // Известия (http://izvestia.ru/news/638692#ixzz4NGTY42tx). – М., 2014. –
16.10.

***
Кремль позитивно оцінив переговори в Берліні. Про це заявив прес-секретар
президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, «нормандську четвірку» чекає
серйозна робота по зближенню позицій по Україні. Зустріч тривала майже п'ять
годин, але бажаних результатів не принесла. У ній взяли участь Президент Росії
Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель, Президент України Петро
Порошенко і Президент Франції Франсуа Олланд.
Соколовская, Янина Все говорят о необходимости проведения выборов в Донбассе
= [Всі говорять про необхідність проведення виборів на Донбасі] / Я. Соколовская //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3121142). – М., 2016. – 21.10. – № 196.

***
«Нормандський формат» для Німеччини і Франції це спосіб посадити Київ і
Москву за стіл переговорів і дати їм можливість домовлятися безпосередньо. Крім
цього, від успіху «нормандської платформи» багато в чому залежить доля санкцій
Європейського союзу щодо Кремля. Для України «нормандський формат», по-перше,
виконує функцію інтернаціоналізації проблеми збереження своєї територіальної
цілісності. А по-друге, присутність міжнародних посередників дозволяє нівелювати
різницю потенціалів на переговорах з Росією, а також розділяти з Парижем і Берліном
відповідальність за прийняття компромісних рішень, пише автор статті. Росії даний
формат також вкрай необхідний: він надає можливість, з одного боку, мінімізувати
витрати виходу із затяжного зовнішньополітичного конфлікту, а з іншого, - зменшити
негативні наслідки політичної самоізоляції на міжнародній арені, вважає автор.
Дефіцит конструктиву в позиції Москви за столом переговорів призвів до зближення
позицій Парижа, Берліна і Києва, відмічає автор.
Грецкий,

Игорь,к.

и.

н.,

доцент

Санкт-Петербургского

государственного
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университета Нормандский неформат : Россия и Украина держатся за Минские
договоренности по различным причинам и с разными целями, полагает политолог Игорь
Грецкий. = [Нормандський неформат. Росія і Україна тримаються за Мінські
домовленості з різних причин і з різними цілями, вважає політолог Ігор Грецький.] / И.
Грецкий // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2016/10/24/1561246.html). – С.Пб., 2016. –
24.10.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Українська влада почала підготовку до запланованого Саміту Україна-ЄС.
Передбачається, що головною темою стане введення безвізового режиму. Але
питання про те, чи зможуть українці їздити до Європи без віз і коли це станеться,
залишається відкритим. У Брюсселі питання безвізового режиму і проблема
врегулювання конфлікту на Донбасі будуть обговорюватися весь тиждень. Експерти в
Києві зазначають, що війна на Донбасі породжує побоювання європейських лідерів у
тому, що після скасування віз в ЄС «хлинуть» нові потоки мігрантів.
Ивженко, Татьяна Порошенко пытается выполнить хотя бы одно предвыборное
обещание = [Порошенко намагається виконати хоча б одну передвиборну обіцянку] / Т.
Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-10-18/1_poroshenko.html). – М.,
2016. – 18.10.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Після арешту в Москві українського журналіста Сущенка, тема необхідності
введення візового режиму з Росією стала предметом для обговорення. Автор вважає,
що практичні кроки в напрямку запровадження віз навряд чи відбудуться. Так, був
великий громадський резонанс і політичний галас. Всі без винятку українські
інформаційні видання приділили цьому питанню велику увагу. Однак майже всі
експерти, проаналізувавши можливий розвиток подій і підрахувавши збитки, видали
висновок: «розлучатися» не вигідно ні Росії, ні тим більше Україні. Аргументів
«проти» знайшлося більше, ніж достатньо, пише автор.
Корж, Валентин В Киеве ищут «замочек» для РФ : На фоне завершающегося
процесса по установлению безвизового режима со странами ЕС на Украине поднят
вопрос о визах для граждан России. Говорят здесь и о выходе из СНГ. = [У Києві
шукають «замочок» для РФ. На тлі процесу щодо встановлення безвізового режиму з
країнами ЄС, що вже завершується, в Україні піднято питання про візи для громадян
Росії. Кажуть тут і про вихід з СНД.] / В. Корж // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/10/14/1558688.html). – С.Пб., 2016. – 14.10.

***
МВС РФ офіційно підтвердило, що Віктор Янукович перебуває в Росії на
підставі наданого йому тимчасового притулку. Про це повідомив адвокат експрезидента України Віталій Сердюк. Сердюк пояснив, що Генпрокуратура України
обґрунтовувала відсутність просування в розслідуванні «справи Майдану» проти
Януковича браком доказів знаходження його в Росії, і цим же були мотивовані
відмови в проведенні його допиту, очних ставок з нинішніми вищими посадовими
особами України, неможливість передачі «справи Майдану» до суду.
Медведев, Григорий Россия подтвердила предоставление временного убежища
Януковичу = [Росія підтвердила надання тимчасового притулку Януковичу] / Г. Медведев
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// Известия (http://izvestia.ru/news/638264#ixzz4NGbRQm65). – М., 2014. – 14.10.

***
Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроект «Про
заборону ввезення з Росії книг антиукраїнського змісту». За таке рішення
проголосували 250 депутатів парламенту з 226 необхідних. Члени Ради вважали
однією із загроз національній безпеці країни «приниження української мови та
культури, фальсифікацію української історії з боку Росії», зазначивши, що «більше
70% друкованої продукції, яка реалізується в Україні, - продукція Російської
Федерації».
Верховная рада Украины проголосовала за ограничение ввоза книг из России =
[Верховна Рада України проголосувала за обмеження ввезення книг з Росії] //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3120861). – М., 2016. – 20.10. – № 195.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Європа офіційно не відмовляє Україні в безвізовому режимі, але виставляє нові
умови. Так, в комюніке засідання Ради ЄС із закордонних справ від 17 жовтня
йдеться, що «безвізовий режим незабаром може бути застосований до українських і
грузинських громадян, які мають біометричні паспорти». Але для цього обом країнам
потрібно довести, що вони «успішно виконали всі контрольні показники в рамках
відповідних планів».
Дульман, Павел Конец мечты? = [Кінець мрії?] / П. Дульман // Российская газета
(https://rg.ru/2016/10/18/es-ozvuchil-novye-usloviia-dlia-vvedeniia-bezvizovogo-rezhima-sukrainoj.html). – М., 2016. – 19.10.

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Україна з 2017 року не платитиме Росії 200 мільйонів доларів щорічно за
утилізацію відпрацьованого ядерного палива, заявив міністр енергетики та вугільної
промисловості Ігор Насалик, виступаючи у Верховній Раді. Він пояснив, що в Україні
тепер є своє сховище відпрацьованого палива, що дозволить повністю
диверсифікувати утилізацію.
Тарасов, Анатолий Украина отказывается платить РФ за утилизацию ядерного
топлива = [Україна відмовляється платити РФ за утилізацію ядерного палива] /
А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/ukraina-otkazyvaetsya-platity-rf-za-utilizaciyuyadernogo-topliva). – Рига, 2016. – 21.10.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
В Україні ведеться підготовка п'ятого батальйону щодо відповідності вимогам
НАТО. «Ми вже підготували чотири і з сьогоднішнього дня приступили до
підготовки п'ятого батальйону за стандартами НАТО», – заявив керівник генштабу
збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю «П'ятому каналу».
Захаров, Роман Чотири батальйону ЗС України перейшли на стандарти НАТО =
[Чотири батальйону збройних сил України перейшли на стандарти НАТО] / Р. Захаров
// Известия (http://izvestia.ru/news/638607#ixzz4NGWOTDUz). – М., 2014. – 16.10.
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ІСТОРІЯ
Верховна Рада України і сейм Республіки Польща прийняли спільну
декларацію «пам'яті і солідарності», в якій провина за розв'язування Другої світової
війни була покладена на СРСР. До цього документу має намір приєднатися і сейм
Литви.
Дульман, Павел Забыли о резне? = [Забули про різанину?] / П. Дульман //
Российская
газета
(https://rg.ru/2016/10/20/ukraina-i-polsha-vozlozhili-vinu-za-nachalovtoroj-mirovoj-vojny-na-sssr.html). – М., 2016. – 20.10.

РЕЛІГІЯ
Свобода совісті – справа тонка, і не дивно, що будь-яке втручання в цю сферу,
незалежно від суті і мотивів, суспільство майже завжди зустрічає насторожено. В
Україні саме так і сталося з поправками до закону «Про свободу совісті та релігійні
організації» в частині зміни механізму перепідпорядкування релігійних громад.
Розглядати законопроект 4128 повинні були 6 жовтня, але до голосування справа не
дійшла. Група авторів проекту під керівництвом депутата від «Народного фронту»
Віктора Єленського пропонує доповнити українське законодавство нормою про те,
що приналежність особи до релігійної громади визначає його самоідентифікація з
цією релігійною громадою, підтвердженням чого є участь в релігійному житті
конкретної громади; а також релігійна громада зможе змінювати приналежність до
того чи іншого керуючого центру за рішенням простої більшості осіб, присутніх на
зборах громадян, що належать до релігійної громади.
Хливный, Анатолий Юрисдикцию оставляют на совести украинцев =
[Юрисдикцію залишають на совісті українців] / А. Хливный // Независимая газета
(http://www.ng.ru/ng_religii/2016-10-19/4_ukraina.html). – М., 2016. – 19.10.

***
Ватикан може втрутитися в будівництво Патріаршого собору Української
греко-католицької церкви в Микільській Слобідці в Києві, яка межує з міжнародним
виставковим центром, де планується провести конкурс «Євробачення 2016».
Повідомляється, що глава УГКЦ Святослав Шевчук розповів про ситуацію, що
склалася під час його візиту до Ватикану, після чого церква приступила до більш
активних акцій проти будівництва.
Ватикан может помешать проведению «Евровидения» в Киеве = [Ватикан може
перешкодити проведенню «Євробачення» в Києві] // Вести (http://www.ves.lv/vatikanmozhet-pomeshat-provedeniyu-evrovideniya-v-kieve/). – Рига, 2016. – 19.10.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Олександр Захарченко вважає, що український лідер Петро Порошенко своїми
заявами «фактично повністю скасував мінські угоди і розв'язав новий виток бойових
дій». У самопроголошеній ДНР провели навчання в зв'язку з різким загостренням
ситуації на лінії зіткнення в Донбасі. Таку заяву зробив глава самопроголошеної ДНР
Олександр Захарченко.
Захаров, Роман Учения в ДНР связаны с обострением ситуации на линии
соприкосновения = [Навчання в ДНР пов'язані із загостренням ситуації на лінії зіткнення] /
Р. Захаров // Известия (http://izvestia.ru/news/638625#ixzz4NGVNX1t1). – М., 2014. – 16.10.
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У результаті вибуху у ліфті загинув один з найвідоміших бойовиків на Сході
України. Влада самопроголошеної ДНР звинуватила у теракті представників
української сторони. Проте багато хто вважає, що справжньою причиною вбивства
могли бути суперечки між босами повстанців у Москві.
Walker, Shaun Prominent rebel warlord Arseny 'Motorola' Pavlov dies in Donetsk blast :
Observers say 33-year-old killed as result of either an internal feud or Russia removing
‘inconvenient’ separatist leaders in the field = [Відомий повстанець Арсеній Павлов
(Моторола) загинув у Донецьку у результаті вибуху. На думку спостерігачів, 33-річний
Павлов загинув або через внутрішні конфлікти, або в результаті видалення Росією
«незручних»
лідерів
сепаратистів.]
/
Sh.
Walker
//
The
Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2016/oct/17/prominent-warlord-arsen-motorola-pavlovkilled-donetsk-blast). – London, 2016. – 17.10.

***
Після загибелі Арсена Павлова, більше відомого за псевдонімом Моторола,
глава самопроголошеної республіки Олександр Захарченко заявив, що цей теракт оголошення війни. У Донецьку не сумніваються, що головним замовником вбивства
відомого командира ополченців є Президент України.
Андреев, Олег Киевский спецназ перешел на личности = [Київський спецназ
перейшов на особистості] / О. Андреев // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201610-17/2_dnr.html). – М., 2016. – 17.10.

***
Майже місяць на Донбасі триває відведення сил в трьох «пілотних» зонах.
Судячи по швидкості цього процесу, сторонам конфлікту ще довго доведеться стояти
один навпроти одного зі зброєю в руках, пише кореспондентка з окупованого
сепаратистами Луганську. Каменем спотикання залишилася Станиця Луганська.
Разина, Валерия,Луганск Пора разводиться = [Пора розходитись] / В. Разина //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2016/10/24/1561346.html). – С.Пб., 2016. – 24.10.

***
Глави самопроголошених Донецької і Луганської народних республік Олександр Захарченко та Ігор Плотницкий - зупинили дію указів про місцеві вибори,
призначені на 6 листопада. Про зупинення указу в ДНР повідомив представник пресслужби глави самопроголошеної республіки.
Главы ДНР и ЛНР отложили местные выборы = [Глави ДНР і ЛНР відклали
місцеві вибори.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/10/26/ukraina_vydoryvdnr/). – М., 2016.
– 26.10.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Президент України Петро Порошенко привітав українських військових з Днем
захисника України, який відзначається 14 жовтня, в річницю створення Української
повстанської армії. У своїй заяві український лідер розповів про міць ВСУ,
пригрозивши Росії. «Збройні сили України – це куди серйозніше, ніж Будапештський
меморандум», – сказав Петро Порошенко.
Аскерова, К. Порошенко пригрозил России мощью украинской армии = [Порошенко
пригрозив Росії міццю української армії] / Ксения Аскерова // Известия
(http://izvestia.ru/news/638364#ixzz4NGYaLLiU). – М., 2014. – 14.10.
11

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

14 – 31 жовтня 2016 р.

Обговорення у Верховній Раді військового бюджету України на 2017 рік було
зірвано. Цей скандал, напевно, не привернув би до себе такої пильної уваги ЗМІ, якби
не той факт, що влаштувала його депутат Надія Савченко. До слова, їй разом вдалося
зірвати і обговорення введення додаткових санкцій проти Росії.
Рильский, Владислав Савченко устроила скандал в Раде = [Савченко влаштувала
скандал в Раді] / В. Рильский // Российская газета (https://rg.ru/2016/10/20/savchenkoustroila-skandal-v-rade.html). – М., 2016. – 20.10.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
«Нафтогаз України» виставив РФ в арбітражі претензії в 2,6 млрд дол. за
кримські активи компанії, націоналізовані після переходу півострова до Росії.
Компанія звинувачує Москву в «незаконному захопленні» і посилається на
порушення двостороннього договору про взаємний захист інвестицій від 1998 року.
Козлов, Дмитрий «Нафтогаз Украины» оценил потерю Крыма = [«Нафтогаз
України»
оцінив
втрату
Криму]
/
Д.
Козлов
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3120592). – М., 2016. – 20.10. – № 195.

КРИМ
В Ялті відкрився перший день роботи «Форуму дій» руху Загальноросійський
народний фронт . На форум вперше в новій якості прибув перший заступник
керівника адміністрації Президента РФ Сергій Кирієнко. До форуму кремлівський
чиновник провів зустрічі з главою Криму Сергієм Аксьоновим і т.в.о. губернатора
Севастополя Дмитром Овсянниковим, про що і розповів сам Кирієнко у відповідь на
запитання кореспондента «Ведомостей».
Козлов, Петр Кириенко встретился с главами Крыма и Севастополя : Новый
куратор внутренней политики России прибыл в Крым на форум ОНФ = [Кирієнко
зустрівся з главами Криму і Севастополя. Новий куратор внутрішньої політики Росії
прибув
до
Криму
на
форум
ОНФ]
/
П.
Козлов
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/25/662356-kirienko-krima). – М., 2016. –
25.10.
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