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ДОНБАС
„За Мінським угодами все зайшло в глухий кут з тієї причини, що Президент
допустив підписання секретних документів, про які ніхто нічого не знає, де вони
оприлюднені. І ще одні домовленості, на мою думку, були підписані в
„нормандському форматі”, – сказала Тимошенко. На її думку, „зараз Президент
зрозумів, що на Заході чекають виконання цих умов, а в українському суспільстві
вони не прийнятні”. Лідер „Батьківщини” вважає, що документи стосуються виборів
на Донбасі і особливого статусу регіону.
Тарасов, Анатолий Секреты Порошенко в Донбассе = [Секрети Порошенко в
Донбасі] / А. Тарасов // Вести(http://vesti.lv/news/sekrety-poroshenko-v-donbasse) . – Рига,
2016. – 04.12.

***
Українська армія може звільнити окуповані частини Донецької і Луганської
областей, але за перші десять днів повномасштабної війни з Росією Збройні сили
можуть втратити 10-12 тисяч чоловік. Про це заявив начальник Генерального штабу
ЗСУ Віктор Муженко.
Пушкарев, Тимур Что мешает Украине зачистить „террористов” на Донбассе =
[Що заважає Україні зачистити „терористів” на Донбасі] / Т. Пушкарев // Вести
(http://vesti.lv/news/chto-meshaet-ukraine-zachistity-terroristov-na-donbasse). – Рига, 2016. –
12.12.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Один з республіканців, які відіграють ключову роль, стверджує, що у Сенату в
цьому році не залишається часу, щоб затвердити жорсткі американські санкції,
накладені на Росію за анексію Криму в 2014 році. Це може спровокувати атаки
демократів, яких роками звинувачували в тому, що вони займають занадто м’яку
позицію по відношенню до Москви. За словами демократів у Сенаті, причина в
іншому: республіканці тягнуть із затвердженням санкцій, тому що вони бояться
увійти в суперечність з Трампом, який довгий час робив заяви про прагнення
„налагодити відносини з Росією”. Акт про стабільність і демократію в Україні
(Stability and Democracy for Ukraine Act), прийнятий одноголосно Палатою
представників у вересні, повинен був зберегти пов’язані з Кримом санкції проти
Москви, якщо суверенітет України над півостровом не буде поновлено.
Hudson, John Democrats Suspect Trump Influence in Stalled Russia Sanctions =
[Демократи вбачають вплив Трампа в тому, що санкції проти Росії застопорилися] /
J. Hudson // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2016/12/02/democrats-suspect-trumpinfluence-in-stalled-russia-sanctions/). – Washington, 2016. – 02.12.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Головним питанням зустрічі в Мінську був оголошений обмін полоненими за
принципом „всіх на всіх”. При цьому українська сторона попередила, що обмін не
4
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може бути пов’язаний з тотальною амністією. У самопроголошених ДНР і ЛНР
дотримуються протилежної думки. У підсумку про обмін не домовилися.
Представник України в гуманітарній підгрупі, перший заступник голови Верховної
ради Ірина Геращенко напередодні зустрічі заявила, що готувався обмін 42 українців
на 228 громадян, яких в ДНР і ЛНР вважають заручниками української сторони. Вона
пояснила, що Київ готовий до компромісів заради того, щоб розблокувати процес
обміну полоненими. Але після зустрічі Геращенко сказала, що в ДНР погодилися
звільнити вісім чоловік, у ЛНР – шість. Від Києва зажадали звільнення кількох сотень
людей, причому не всі вони мають пряме відношення до подій на Донбасі.
Ивженко, Татьяна В Минске не договорились об обмене пленными = [У Мінську не
домовилися про обмін полоненими] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-12-09/1_6881_minsk.html). – М., 2016. – 09.12.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Груднева зустріч лідерів „нормандської четвірки” швидше за все не
відбудеться. Підсумки минулих в Мінську переговорів глав МЗС Росії, Німеччини,
Франції, України показали, що керівникам держав говорити нема про що. Жодна зі
сторін конфлікту не готова до поступок.
Ивженко, Татьяна ДНР и ЛНР хотят в „нормандский формат” = [ДНР і ЛНР
хочуть в „нормандський формат”] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-12-01/1_6873_format.html). – М., 2016. – 01.12.

***
У Брюсселі відбулася зустріч глав МЗС країн, що входять до НАТО, на якій
обговорювалися відносини альянсу з Росією. За оцінкою постійного представника РФ
при НАТО Олександра Грушка, висловленої відразу після зустрічі, ніяких
фундаментальних змін в цих відносинах не відбулося. Але він разом з тим зазначив,
що підготовка до чергового засідання Ради Росія-НАТО ведеться сторонами. І
подальша робота в рамках РРН буде здійснюватися, звичайно ж, на основі подвійного
підходу до Росії, запропонованого свого часу колишнім міністром закордонних справ
Бельгії П’єром Армель: поєднувати діалог з міцною обороною і стримуванням.
Прихильність до цього принципу не втомлюються підтверджувати керівники альянсу.
Що, до речі, в черговий раз продемонстрував і генеральний секретар НАТО Йенс
Столтенберг. „Міжнародне співтовариство повинне зберігати тиск на Росію, щоб
домогтися від неї виконання своїх зобов’язань”, – сказав генсек на прес-конференції в
Брюсселі після засідання Комісії НАТО-Україна, закликавши всі сторони
активізувати зусилля по повній реалізації Мінських домовленостей.
Перестанут ли НАТО и Россия пугать друг друга = [Чи перестануть НАТО і Росія
лякати один одного] // Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2016-1209/2_6881_red.html). – М., 2016. – 09.12.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Депутату Верховної Ради Надії Савченко загрожує новий суд. Її підозрюють у
державній зраді і співпраці з терористами. Причиною стала інформація про зустріч
5
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депутата з главами самопроголошених ДНР і ЛНР в Мінську. Будучи депутатом
Верховної Ради від фракції „Батьківщина” Юлії Тимошенко, Савченко запропонувала
українській владі свої послуги в якості перемовника хоча б заради звільнення
полонених і заручників. У Києві негативно сприйняли цю ініціативу.
Ивженко, Татьяна Надежду Савченко могут обвинить в государственной измене
= [Надію Савченко можуть звинуватити в державній зраді] / Т. Ивженко // Независимая
газета(http://www.ng.ru/cis/2016-12-13/1_6883_savchenko.html) . – М., 2016. – 13.12.

***
Перший Президент України Леонід Кравчук заявив, що конфлікт на Донбасі не
вдається врегулювати через заплутаність переговорного процесу. Про це він сказав у
коментарі порталу „Обозреватель”.
Первый президент Украины назвал главную проблему переговоров по Донбассу =
[Перший Президент України назвав головну проблему переговорів по Донбасу.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/12/13/kravchuk/). – М., 2016. – 13.12.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
„Альянс лібералів і демократів” За Європу „ в 2017 році має намір просувати в
Європарламенті заходи щодо полегшення візового режиму для російських громадян,
проте санкційний і політичний тиск на Кремль закликає продовжувати. На конгресі
ALDE в Варшаві було прийнято резолюцію про нечесні і невільні вибори до
Держдуми РФ. Тема Росії на щорічному форумі ALDE обговорювалася не тільки в
кулуарах. Вона була відображена і в резолюції, внесеній низкою європейських партій
і „Яблуком”. Документ передбачає, що ліберали будуть просувати в ЄС політику
„продовження санкцій відносно російського уряду” до тих пір, поки „Крим –
анексований, а Мінські угоди – невиконані”.
Горбачев, Алексей Общество хотят оторвать от власти = [Суспільство хочуть
відірвати від влади] / А. Горбачев // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2016-1205/1_6876_liberaly.html) . – М., 2016. – 05.12.

***
Австрійці нарешті вибрали нового главу республіки. За попередніми даними,
незалежний кандидат і колишній лідер партії „Зелені” Олександр ван дер Беллен
набрав 51,7% голосів. Кандидат від правої Австрійської партії свободи Норберт
Хофер отримав 48,3%. Останній допустив жахливу помилку, бездоказово
стверджуючи, що ван дер Беллен був завербований радянською розвідкою. І це при
тому, що всі знають біографію переможця виборів. Ван дер Беллен – виходець з
родини іммігрантів, яка бігла від більшовиків в Росії, потім від Червоної армії в
Естонії. З Відня вона вирушила в Інсбрук до американців, коли в столицю Австрії
увійшли радянські війська. Демарш Хофера важко пояснити, беручи до уваги його
заяви про визнання Криму російським у разі перемоги на виборах. У Криму ж
загинуло багато солдатів вермахту, серед яких напевно були і австрійці. Пам’ять у
австрійців сильна, тому їх не особливо привернула теза Хофера і Штрахе про
визнання Криму російським.

6
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Швейцер, Владимир Яковлевич,доктор исторических наук, заведующий отделом
социальных и политических исследований Института Европы Австрия не пустила
ультраправых популистов во власть = [Австрія не пустила ультраправих популістів до
влади] / В. Я. Швейцер // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2016-1206/1_6877_austria.html). – М., 2016. – 06.12.

***
США незадоволені українською владою і ведуть пошук альтернативних еліт,
готуючись передати Україну в сферу інтересів країн ЄС або навіть Росії.
Пушкарев, Тимур „Такое не прощают”. Что в США готовят для Украины =
[„Таке не прощають”. Що в США готують для України] / Т. Пушкарев // Вести
(ttp://vesti.lv/news/takoe-ne-proshtayut-chto-v-ssha-gotovyat-dlya-ukrainy). –
Рига,
2016. –
08.12.

ВЕРХОВНА РАДА
Верховна Рада України проголосувала за притягнення до кримінальної
відповідальності депутата від „Опозиційного блоку”, колишнього громадянина Росії,
олігарха Вадима Новинського. Його справа розслідується в рамках справи про
узурпацію влади екс-президентом України Віктором Януковичем і злочинах проти
Майдану, відкритою генеральною прокуратурою України.
Соколовская, Янина Верховная рада лишила неприкосновенности бывшего
российского олигарха = [Верховна Рада позбавила недоторканності колишнього
російського
олігарха]
/
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3164564). – М., 2016. – 08.12. – № 228

***
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про повернення Україні
ядерного статусу. Більше 10 депутатів-співавторів з ініціативи Радикальної партії
пропонують вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і відновити
ядерний потенціал. Експерти вважають, що мова йде не про реальний намір, а про
спосіб тиску на США і Великобританію, які не виконали зобов’язання за
Будапештським меморандумом. Ініціювати скасування без’ядерного статусу України
ще в парламенті минулого скликання намагалася фракція праворадикальної партії
„Свобода”. Це була реакція на події в Криму. Тоді ідея не знайшла прихильників.
Ивженко, Татьяна Верховная рада хочет вернуть Украине ядерный статус =
[Верховна рада хоче повернути Україні ядерний статус] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2016-12-12/1_6882_ukraine.html). – М., 2016. – 12.12.

***
Депутат Верховної Ради Надія Савченко покинула партію „Батьківщина” Юлії
Тимошенко. Про це заявив представник об’єднання Іван Крулько, передає агентство
„Українські новини”. „Вона почала свою особисту політичну кар’єру. Дії з нами вона
не погоджує”, – заявив Крулько.
Савченко вышла из партии Тимошенко = [Савченко вийшла з партії Тимошенко.]
// Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/12/13/nadia/). – М., 2016. – 13.12.
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ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко, звинувачений СБУ в
державній зраді, а також у розкраданні держмайна в особливо великих розмірах,
оголосив, що передасть американцям „документальні підтвердження” корумпованості
Президента Петра Порошенка. Як стверджує сам Онищенко, до цього всі свої
розмови з українським главою він записував на спеціальний диктофон, вбудований в
наручний годинник.
Алешина, Марина Украинский депутат объявил о передаче США компромата на
Порошенко = [Український депутат о голосив про передачу США компромату на
Порошенко] / М. Алешина // Российская газета (https://rg.ru/2016/12/01/ukrainskij-deputatobiavil-o-peredache-ssha-kompromata-na-poroshenko.html). – М., 2016. – 01.12.

***
Лідер партії „Батьківщина” Юлія Тимошенко вважає, що Україні не потрібна
посада Президента країни. Вона додала, що Україні слід зробити такий висновок,
виходячи з особистісних якостей всіх Президентів країни. При цьому глава партії
„Батьківщина” хоче змінити Україну, і якщо для цього доведеться зайняти пост
президента, то вона готова. Після своєї перемоги Тимошенко обіцяє змінити
Конституцію країни і повернути землю і надра її народу.
Чеков, Александр Тимошенко: Украине президент не нужен = [Тимошенко:
Україні Президент не потрібен] / А. Чеков // Известия (http://izvestia.ru/news/649344). –
М., 2016. – 03.12.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
У суботу в Перемишлі відбувся щорічний „Марш перемишльських і львівських
орлят”, де брали участь польські патріотичні та націоналістичні організації. Як
зазначає РИА Новости, під час заходу звучали антиукраїнські гасла, зокрема „Смерть
українцям” і „Перемишль, Львів – завжди польські”. Посол України в Польщі Андрій
Дещиця заявив, що Київ засуджує антиукраїнські гасла, що звучали під час маршу в
польському Перемишлі, і має намір добитися від Варшави розслідування, повідомляє
Укрінформ. За словами Дещиці, те, що трапилося в Перемишлі розпалює національну
ворожнечу, і Київ буде вимагати покарати винних. Дипломат підкреслив, що
українська сторона чекає реакції не тільки від польської влади, а й від громадських
організацій.
Левин, Виктор За „смерть украинцам!” Киев требует от Варшавы провести
расследование = [За „смерть українцям!” Київ вимагає від Варшави провести
розслідування] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/iz-evropy-s-lyubovyyu-polyaki-krichalismerty-ukraincam). – Рига, 2016. – 12.12.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Зміна політичних настроїв в США і Євросоюзі може привести до того, що
Москва посилить свій вплив на колишні союзні республіки, а самі країни „на
периферії Росії” переоцінять свої нинішні зовнішньополітичні курси. З таким
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прогнозом виступив впливовий американський приватний розвідувально-аналітичний
центр Stratfor. Україна не може постійно розраховувати на „безперервну” економічну
і політичну підтримку з боку Заходу. Обрання проросійського лідера тут
малоймовірно, але зміни в Євросоюзі і США можуть змусити українські уряд
пом’якшити свою позицію по Мінським домовленостям, пише Stratfor.
Левин, Виктор Прогноз: бывшие республики СССР переоценят отношение к
России = [Прогноз: колишні республіки СРСР переоцінять ставлення до Росії] / В. Левин
// Вести (http://vesti.lv/news/prognoz-byvshie-respubliki-sssr-pereocenyat-otnoshenie-k-rossii). –
Рига, 2016. – 03.12.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
У Гамбурзі відкрилася дводенна Рада міністрів закордонних справ Організації з
безпеки і співпраці в Європі. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав про безпеку
в Європі: „Євросоюз зіткнувся з низкою історичних викликів, і один з найбільш
значних серед них – це війна в Україні. Покласти їй край нам поки не вдається. Але є
й інші виклики, що загрожують безпеці Європи, перш за все загроза тероризму як
наслідок масового припливу нелегальних мігрантів”.
Дудина, Галина По Украине прошлись под звуки гонга = [По Україні пройшлися під
звуки гонга] / Г. Дудина // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3165080). – М.,
2016. – 08.12. – № 228

***
Група з 27 американських сенаторів звернулася до обраного Президента США
Дональда Трампа із закликом проводити жорстку політику щодо РФ через ситуацію в
Україні. Відзначається, що звернення підписали 12-сенаторів і 15 республіканців
демократів.
Сержан, Эдвард Сенаторы США призвали Трампа усилить поддержку Украины =
[Сенатори США закликали Трампа посилити підтримку України] / Э. Сержан //
Известия (http://izvestia.ru/news/650544#ixzz4SKUulybG). – М., 2016. – 08.12.

***
Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що марш польських націоналістів у
місті Перемишль, учасники якого скандували антиукраїнські гасла, – російська
провокація. Про це він заявив агентству „Інтерфакс-Україна”.
Пекло разглядел российский след в антиукраинских митингах в Польше = [Пекло
розгледів російський слід в антиукраїнських мітингах в Польщі.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/12/14/peklo/). – М., 2016. – 14.12.

ТОЧКА ЗОРУ
Політика підтримки України, яку проводить адміністрація Барака Обами, може
зазнати серйозних змін з приходом Трампа, вважає автор. У той же час опитані
„Росбалтом” експерти впевнені, що все не так просто, і, швидше за все, з Трампом у
Росії складуться не ті відносини, на які розраховують у Москві, а від України його
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адміністрація остаточно не відвернеться. Експерти закликають не перебільшувати
значення деяких заяв Трампа, зроблених ним під час його виборчої кампанії.
Желенин, Александр У Киева будут проблемы с Трампом : Вместе с тем, по
мнению экспертов, едва ли новая американская администрация поддержит жесткую
политику России в отношении Украины. = [У Києва будуть проблеми з Трампом. Разом з
тим, на думку експертів, навряд чи нова американська адміністрація підтримає
жорстку політику Росії по відношенню до України.] / А. Желенин // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/03/1572638.html). – С.Пб., 2016. – 03.12.

***
Виповнилося чверть століття з моменту розпаду Союзу Радянських
Соціалістичних Республік (СРСР). 25 років тому 8 грудня 1991 було засновано
Співдружність Незалежних Держав, яке поклало край існуванню союзу п’ятнадцяти
республік. СРСР характеризувався великою різноманітністю етнічного складу
населення складових його республік. Ця різноманітність створювала напругу між
основними групами населення, але справжні конфлікти спалахнули в республіках
після здобуття незалежності. З утворенням нових держав посилилися протиріччя не
тільки міжетнічного характеру, а й з’явилася проблема сепаратизму і навіть
ірредентизму, коли міноритарний етнос не просто хоче відокремитися від держави, до
якої належить, а й приєднається до того, який вважає споконвічно „материнським”. У
2014 р на тлі конфлікту в Україні і анексії Криму, преса знову заговорила про
Придністров’я з тривогою через побоювання, що там може повторитися український
сценарій. Отже, 25 років по тому велика частина міжетнічних проблем, що виникли
під час існування СРСР і після його розпаду, як і раніше актуальні, хоч і прийняли
форму „заморожених” конфліктів, які знову спалахують при найменшій ескалації
насильства в гарячих точках, як це трапилося з київським Майданом.
Pomareta, Esther 25 años de tensiones étnicas en el área postsoviética : Se cumple un
cuarto de siglo del desmoronamiento de la Unión Soviética y aún hoy siguen vigentes algunos de
los conflictos herederos de la época estalinista = [25 років міжетнічних конфліктів на
пострадянському просторі: Ось уже чверть століття тому розпався Радянський Союз,
але до цих пір не завершилися конфлікти, породжені сталінської епохою] / E. Pomareta //
Público (http://www.publico.es/internacional/25-anos-tensiones-etnicas-area.html). – Madrid,
2016. – 08.12.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Європарламент підтвердив узгодження механізму призупинення безвізового
режиму з третіми країнами в разі потреби. Відсутність рішення з цього питання було
останньою серйозною перешкодою на шляху скасування віз з Грузією і Україною,
однак чи встигнуть європейські органи прийняти остаточне рішення до Нового року,
як передбачалося раніше, поки невідомо.
Кривошеев, Кирилл Украина и Грузия стали ближе к безвизовому режиму с
Евросоюзом = [Україна і Грузія стали ближче до безвізового режиму з Євросоюзом] /
К. Кривошеев // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/31648140. – М., 2016. –
08.12. – № 228

***
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Депутат Європарламенту і член парламентського комітету асоціації ЄСУкраїна Іван Штефанець, висловився про перспективи і умови безвізового режиму
між Євросоюзом та Києвом. Зокрема він сказав: „Безвізовий режим між ЄС і
Україною не буде впливати на видачу так званих національних віз, які дозволяють
працювати, вчитися і постійно проживати в будь-якій з країн Євросоюзу. Розгляд
заявок та прийняття рішень щодо видачі даних типів шенгенських віз залишатиметься
в компетенції кожної окремо взятої країни Євросоюзу”.
Халитова, Анна Ошибка полагать, что отмена виз дает право украинцам на
ПМЖ в ЕС = [Помилка вважати, що скасування віз дає право українцям на ПМЖ в ЄС] /
А. Халитова // Известия (http://izvestia.ru/news/650198#ixzz4SKS5YJC8). – М., 2016. – 09.12.

НАТО
Другий день засідання глав МЗС країн-членів НАТО був присвячений
обговоренню відносин альянсу з партнерами – перш за все з Україною і
Афганістаном. Йенс Столтенберг говорив про „непохитну практичну і політичну
підтримкуи України” і про те, що схвалений на липневому саміті альянсу в Варшаві
пакет всебічної допомоги Києву буде виконаний повністю. Серед іншого він
передбачає зміцнення інститутів оборони і безпеки країни (зокрема, за допомогою
консультування і створення трастових фондів допомоги), а також підтримку в
боротьбі з корупцією. Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Олександр Турчинов, в свою чергу, виступив з пропозицією. „Переконаний, що
НАТО має бути присутнім в Чорному морі. У нас кораблів не так багато, але ми
готові брати участь у спільному патрулюванні”, – заявив він.
Тарасенко, Павел НАТО готовится к маневрам Дональда Трампа = [НАТО
готується до маневрів Дональда Трампа] / П. Тарасенко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3163974). – М., 2016. – 08.12. – № 228

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Ракетні випробовування в Херсонській області в Україні здійняли
інформаційний бум, оскільки російська сторона відреагувала на такі навчання
приведенням своїх сил ППО в Криму у підвищену бойову готовність. Проте
випробовування проводилися мінімум у 30 км від найближчої точки у Криму, тому у
перший день навчань представник Росавіації відзначив, що вони отримали від
України нові координати для випробовувань, згідно яких ці навчання не
впливатимуть на повітряний простір над російськими територіальними водами.
Ukraine missile drill to avoid Crimea airspace, military officials say : Move averts possible
confrontation with Russia, which annexed the peninsula in 2014 and was angered by military
exercise = [Військові чиновники заявляють, що українські ракетні випробовування не
зачіпатимуть повітряний простір Криму. Зміщення відвертають можливу
конфронтацію з Росією, яка анексувала Крим і була обурена військовими навчаннями.] /
Reuters // The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2016/dec/01/ukraine-missile-drillto-avoid-crimea-russia-airspace-military-officials-say). – London, 2016. – 01.12.

***
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Ситуація в Україні фактично пішла з центру уваги росіян: 44% спостерігають
за нею без особливої уваги, а 26% – ігнорують повністю, випливає з опитування
„Левада-центру”. При цьому більшість – 64% – як і раніше, бачать користь у
возз’єднанні Криму з Росією. За розвитком подій в Україні уважно стежать тільки 6%
росіян. Менше стає тих, хто спостерігає за ними „досить уважно”. Ще у вересні цього
року таких було 28%, а вже до листопада їх кількість зменшилася до 23%.
Галанина, Ангелина Россияне теряют интерес к событиям на Украине = [Росіяни
втрачають інтерес до подій в Україні] / А. Галанина // Известия
(http://izvestia.ru/news/648936#ixzz4Rx1xH0BG). – М., 2016. – 02.12.

***
Присутній в Кремлі на посланні Президента Росії Федеральним Зборам
Володимир Жириновський поділився враженнями від почутого. Зокрема, він сказав:
„Важливо, що Президент жодного разу не згадав Україну. Він показує, що це
проблема нас не хвилює сильно, є більш важливі для нас справи”.
Чинкова, Елена Владимир Жириновский: Президент ни разу не упомянул Украину
– есть более важные дела = [Володимир Жириновський: Президент жодного разу не
згадав Україну – є важливіші справи] / Е. Чинкова // Комсомольская правда
(http://www.kp.ru/daily/26614.4/3631420/). – М., 2016. – 03.12.

***
Російські хіміки за рахунок низьких цін на газ в 2016 році займуть більше
половини українського ринку азотних міндобрив. У зв’язку з цим лідер сектора,
Ostchem Дмитра Фірташа, вимагає ввести загороджувальні мита. З 2014 року вони
вже діють для аміачної селітри, але замість неї ростуть поставки з Росії карбаміду і
його сумішей.
Мордюшенко, Ольга Россия удобрила Украину = [Росія удобрила Україну] /
О. Мордюшенко // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3165103). – М., 2016. –
08.12. – № 228

РЕФОРМИ
В Україні сімома з восьми великих телевізійних станцій в країні володіють
бізнес-магнати. Проте новий закон, що вимагає створення незалежного мовника на
основі національної телерадіокомпанії, дає надію на перетворення державного
телеканалу на сучасного високоякісного суспільного мовника. Створення
демократичного, прозорого і підзвітного громадськості недійного ландшафту має
вирішальне значення для демократичної трансформації України. Проте є й ознаки
того, що реформи дещо застопорилися, про що свідчить і нещодавня відставка Зураба
Аласанії з поста генерального директора НТКУ. Окрім того, за даними опитування,
що було проведено Міжнародним республіканським інститутом, переважна більшість
українців незадоволена темпами та глибиною реформ у країні. Також аналітики
відмічають недостатній рівень контролю з боку як громадськості, так і міжнародної
спільноти за перебігом реформ в Україні, зокрема, й у сфері засобів масової
інформації. Наростаюча можливість дострокових парламентських виборів може
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повернути назад щойно розпочату реформу медіа. Тому існує нагальна потреба
значно збільшити залучення громадськості та відкритої дискусії з цього питання.
Lutsevych, Orysia Ukraine is on the brink of media freedom, but oligarchs are set to put a
stop to it : TV is the main source of information for 84 per cent of Ukrainians. But according to a
Council of Europe poll, 90 per cent of Ukrainians don’t know what a public broadcaster
is. Among oligarch-dominated media, an independent broadcaster could be a breakthrough for
transparency and trust in politics = [Україна знаходиться на межі свободи медіа, але
олігархи мають намір поставити край цьому. Телебачення є головним джерелом
інформації для 84 відсотка українців. Але відповідно до опитування Ради Європи, 90
відсотків українців не знають про існування суспільного мовлення. Серед олігархічних
медіа незалежний мовник може стати проривом для забезпечення прозорості та довіри
у політиці.] / O. Lutsevych // The Independent (http://www.independent.co.uk/voices/ukrainepress-state-broadcaster-television-politicians-oligarchs-a7452586.html). – London, 2016. – 02.12.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У п’ятницю в Брюсселі пройшла тристороння зустріч за участю віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича, міністрів енергетики двох країн,
представників „Газпрому” і „Нафтогазу України”. „Переговори пройшли докладно,
ми змогли детально обговорити ситуацію з поставками газу в Україну і транзитом”, –
оцінив їх підсумки міністр енергетики Росії Олександр Новак. За його словами,
Україна готова придбати 1,5-4 млрд куб. м газу для власних споживачів і
забезпечення надійного транзиту до Європи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.
Росія і „Газпром” підтвердили готовність поставити газ за чинним до 2020 р.
контрактом.
Махнева, Алена Россия и Украина не договорились о поставках российского газа :
Каждая из сторон выжидает, какой будет зима: мягкой или холодной = [Росія і Україна
не домовилися про постачання російського газу. Кожна зі сторін вичікує, якою буде зима:
м’якою
або
холодною]
/
А. Махнева
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/12/669122-rossiya-ukraina-ne-dogovorilisgaza). – М., 2016. – 12.12.

***
Італійська Eni першою з великих європейських клієнтів „Газпрому” висловила
готовність перенести точку здачі газу за діючим контрактом на новий маршрут в
обхід України. Йдеться про газопровід Poseidon, який повинен стати продовженням
другої нитки „Турецького потоку” на півдні Італії. Але зміна контракту може
викликати заперечення Єврокомісії, яка в цілому різко негативно ставиться до
довгострокових угод щодо постачання газу.
Барсуков, Юрий „Газпром” меняет границу с Италией = [„Газпром” міняє кордон
з Італією] / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3163458). – М.,
2016. – 07.12. – № 227

***
„Нафтогаз України” не хоче купувати російський газ без підписання додаткової
угоди до контракту з „Газпромом” від 2009 року. Компанія, як і раніше, розраховує
отримати знижку в рамках чергового „зимового пакета”, який буде обговорюватися в
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тристоронньому форматі з ЄС 9 грудня в Брюсселі. А також побоюється, що без
тристоронньої угоди з Єврокомісією „Газпром” просто спише гроші, що надійшли від
України в рахунок багатомільярдного боргу за умовою take-or-pay. У Києві
розрахували, що без знижки ціна російського газу зросте до 200-210 дол. за тисячу
кубометрів у першому кварталі 2017 року, і запевняють, що це перевищує номінальну
вартість сировини в Європі, хоча і визнають, що ціна там коливається часто не на
користь України.
Мордюшенко, Ольга Киев ждет новогодней распродажи = [Київ чекає новорічного
розпродажу] / О. Мордюшенко // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3163722). –
М., 2016. – 07.12. – № 227

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Україна планує провести ракетні випробовування в Херсонській області, що
межує з анексованим Росією Кримським півостровом. Заява української сторони про
випробовування ракет спонукала Росію привести свої сили протиповітряної оборони
у Криму у бойову готовність. У свою чергу, українська влада заявила, що
випробовування є законними і будуть проводитися в рамках міжнародних зобов’язань
та договорів.
Ukraine prepares missile test near Crimea, angering Russia = [Україна готує ракетні
випробовування поблизу Криму, що розлютило Росію] / Reuters // The Himalayan
(https://thehimalayantimes.com/world/ukraine-prepares-missile-test-near-crimea-angeringrussia/). – Kathmandu, 2016. – 01.12.

***
Президент України Петро Порошенко назвав Збройні сили України
найсильнішими в Європі. Про це він сказав в ході поїздки в зону збройного конфлікту
на Донбасі.
Бергер, Герман Порошенко: украинская армия сильнейшая в Европе = [Порошенко:
українська армія найсильніша в Європі] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/poroshenkonazval-ukrainskuyu-armiyu-silyneishei-v-evrope). – Рига, 2016. – 05.12.

***
ВСУ відзначили срібний ювілей. Однак багато експертів вважають, що за
останні 2,5 роки Україна зробила для своєї армії більше, ніж за всі роки незалежності.
Корж, Валентин До Киева так просто теперь никто не дойдет : ВСУ отметили
серебряный юбилей. Однако многие эксперты считают, что за последние 2,5 года
Украина сделала для своей армии больше, чем за все годы независимости. = [До Києва
так
просто
тепер
ніхто
не
дійде]
/
В. Корж
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/09/1574485.html). – С.Пб., 2016. – 09.12.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Лідер української рок-групи „Океан Ельзи” Святослав Вакарчук передав
Президенту Петру Порошенко лист з вимогою створити систему незалежних
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антикорупційних судів. Група громадських діячів звернула увагу на „вражаючу
різницю між офіційними і реальними доходами держслужбовців і парламентаріїв”.
Лидер группы „Океан Эльзы” вручил Порошенко письмо о борьбе с коррупцией =
[Лідер групи „Океан Ельзи” вручив Порошенку лист про боротьбу з корупцією.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/12/14/vakarchuk/). – М., 2016. – 14.12.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
П’ятеро співробітників правоохоронних органів були вбиті в Київській області
в ході спецоперації із затримання небезпечної банди грабіжників, передає
Kazpravda.kz з посиланням на повідомлення народного депутата Антона Геращенко.
Інцидент стався вночі в селищі Княжичі під Києвом.
Украинские правоохранители перестреляли друг друга при спецоперации :
Инцидент произошел под Киевом. = [Українські правоохоронці перестріляли один одного
при спецоперації. Інцидент стався під Києвом] // Казахстанская правда
(http://www.kazpravda.kz/news/mir/ukrainskie-pravoohraniteli-perestrelyali-drug-druga-prispetsoperatsii/). – Астана, 2016. – 05.12.

СУСПІЛЬСТВО
В міру того, як війна на Донбасі розгортається на сході України, євангельська
вільна церква створила представництво на контрольно-пропускному пункті, щоб
допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Марлон Розбері Брюнк розповідає
історію добровольців, які ризикують своїм життям, щоб прийти на допомогу іншим.
Roseberry Bunck, Marlon Donbass war: Church volunteers head into the line of fire in
the name of the Lord = [Війна на Донбасі: Добровольці церкви йдуть на лінію вогню в ім’я
Господа]
/
M. Roseberry
Bunck
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/world/donbass-war-into-the-line-of-fire-in-the-name-of-the-lorda7450126.html). – London, 2016. – 01.12.

***
У статті йдеться про Володимира Чайку, київського пенсіонера, який
перетворив ззовні нічим не примітний будинок радянської епохи у царський палац.
Сходові клітини між двома поверхами свого будинку пенсіонер прикрасив вензелями
та репродукціями відомих картин.
Walker, Shaun Kiev pensioner turns scruffy stairwell into a gilded palace : Vladimir
Chaika has spent years installing ornamental plaster mouldings and art reproductions in a
Soviet-era block of flats = [Київський пенсіонер перетворив пошарпані сходи у золочений
палац. Володимир Чайка витратив роки, ін сталюючи декоративною гіпсовою ліпниною
і репродукціями сходові клітини у багатоквартирному домі радянської епохи.] /
Sh. Walker // The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2016/dec/05/kiev-apartmentresident-vladimir-chaika-scruffy-stairwell-gilded-palace). – London, 2016. – 05.12.

ІСТОРІЯ
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Екс-президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що в межах колишнього Союзу
може з’явитися нове об’єднання, в яке добровільно увійдуть колишні радянські
республіки. Колишній радянський лідер також зазначив, що міг заарештувати
президента Росії Бориса Єльцина, главу Білорусії Станіслава Шушкевича і лідера
України Леоніда Кравчука, але не став цього робити через побоювання, що розв’яже
тим самим громадянську війну.
Кучер, Егор Горбачев допустил создание в границах СССР нового союза =
[Горбачов допустив створення в межах СРСР нового союзу] / Е. Кучер // Известия
(http://izvestia.ru/news/651341#ixzz4ShzLqEzx). – М., 2016. – 13.12.

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
Верховна Рада закликала держави світу визнати голод 1932–1933 років
геноцидом українського народу. За таке рішення проголосували 233 депутати.
Депутати напряму пов’язали історичне питання з тим, що відбувається сьогодні. У
прийнятій постанові сказано: „Сьгодні Україна знову стала жертвою агресії зі
сторони сталінських послідовників з Кремля. Україна протистоїть не тільки агресії зі
сходу, але і масштабній інформаційній пропаганді, яка спирається на обман. Агресор
знову вибудовує стіну пропаганди, щоб сховати свої злочини. І сьогодні, як і вісім
десятиліть тому, Україні потрібне слово правди, щоб світ знав”.
Ивженко, Татьяна Верховная рада решила подразнить Россию = [Верховна рада
вирішила
подразнити
Росію]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-12-08/1_6879_rada.html). – М., 2016. – 08.12.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Поки Київ вживає заходів по „обмеження російської культури”, на вокзалах в
Україні і в Росії проходять флешмоби з виспівуванням пісень українською та
російською мовами, повідомляє Der Freitag. Тим самим учасники акцій „народного
піснеспіву”, проти яких українські націоналісти безсилі, виступають за мир між
росіянами і українцями, а також проти війни і „примусової українізації”, відзначає
німецьке видання.
Бергер, Герман Freitag: Русские и украинцы „спелись” назло националистам =
[Freitag: Росіяни і українці „заспівали” назло націоналістам] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/freitag-russkie-i-ukraincy-spelisy-nazlo-nacionalistam). – Рига, 2016. –
04.12.

***
Конкурс „Євробачення-2017”, який повинен пройти з 9 по 13 травня, не
планують переносити з Києва до Москви. Цю інформацію повідомив представник
Європейської мовної спілки – організатора „Євробачення”. „Таких планів (про
перенесення заходу) у організаторів немає”, – заявили Deutsche Welle в мовній спілці.
Васильев, Андрей Организатор „Евровидения” прокомментировал слухи о
переносе конкурса = [Організатор „Євробачення” прокоментував чутки про перенесення
конкурсу] / А. Васильев // Российская газета (https://rg.ru/2016/12/05/organizatorevrovideniia-prokommentiroval-sluhi-o-perenose-konkursa.html). – М., 2016. – 05.12.
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***
У столичному залі Crocus City Hall український співак Іван Дорн покаже нову
програму „Jazzy Funky Dorn”. Це добре знайомі публіці пісні в несподіваних
джазових аранжуваннях.
Баринов, Борис „Мне нужно соревноваться с конкурентами не только на поле
музыкальных идей, но и в области маркетинга” = [„Мені потрібно змагатися з
конкурентами не тільки на полі музичних ідей, але і в області маркетингу”] / Б, Баринов
// КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3164396). – М., 2016. – 08.12. – № 228

РЕЛІГІЯ
Учасники круглого столу „Розвиток капеланського служіння в Україні”, з
ініціативи Верховної Ради України, домовилися найближчим часом завершити роботу
над проектом закону про військове духовенство. В обговоренні нового закону, який
дозволить регулювати діяльність військових священнослужителів (зараз її порядок
визначається відповідними управліннями в Збройних силах, Національній гвардії та
Державній прикордонній службі), беруть участь як депутати Верховної Ради, так і
делегати від релігійних організацій України, що входять до Ради у справах
душпастирської опіки при Міністерстві оборони країни.
Скрыльников, Павел Духовная брань в тылу АТО = [Духовна лайка в тилу АТО] /
П. Скрыльников
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/ng_religii/2016-1207/4_411_ato.html). – М., 2016. – 07.12.

СПОРТ
Остаточно прояснилася ситуація з боєм, який може стати головним у
професійному боксі в наступному році. Бернд Бенте, менеджер видатного
українського суперважкоатлета Володимира Кличка, повідомив про те, що контракт
на поєдинок його клієнта з британцем Ентоні Джошуа практично узгоджений. Матч, в
якому Кличко постарається повернути втрачене рік тому через сенсаційну поразку від
Тайсона Ф’юрі за звання найсильнішого супертяжа світу, перемігши іншого британця
– Ентоні Джошуа, відбудеться, мабуть, у квітні на найвідомішому англійському
стадіоні Wembley.
Доспехов, Алексей Владимира Кличко ждет Wembley = [Володимира Кличка чекає
Wembley] / А. Доспехов // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3163411). – М.,
2016. – 07.12. – № 227

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
У Дніпрі невідомі обстріляли трамвай. Про це на своїй сторінці в Facebook
повідомив заступник градоначальника Михайло Лисенко. „Трамвай 12-го маршруту.
Постраждав водій”, – написав чиновник, розмістивши фотографії обстріляного
транспортного засобу. За попередніми даними, нападників було кілька. Їх кулі не
зачепили водія, але він сильно порізався осколками від розбитого пострілом лобового
скла, передає „Страна.ua”.
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В Днепропетровске обстреляли трамвай = [У Дніпропетровську обстріляли
трамвай.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/12/13/tramvay/). – М., 2016. – 13.12.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Аналітики відомого вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council
пропонують київському істеблішменту припинити всі економічні взаємодії зі східною
частиною країни і не забути перекрити жителям Донецька й Луганська електрику,
тепло та інші необхідні умови життєдіяльності.
Хетагурова,
Элина
Аналитики
из
США
предлагают
„отрубить”
электроснабжение Донбассу = [Аналітики з США пропонують „відрубати”
електропостачання
Донбасу]
/
Э. Хетагурова
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
940646/analitiki_iz_ssha_priedlaghaiut_otrubit_eliektrosnabzhieniie_donbassu). – М., 2016. –
05.12.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Міжнародне мовне бюро США розробляє програму, здатну обходити цензуру в
Інтернеті тих чи інших держав. Спочатку продукт буде призначений для просування
контенту ЗМІ уряду США, таких як „Голос Америки” і „Радіо свобода” на Близькому
Сході, в Китаї, деяких країнах СНД і в Криму. Крім того, програма передбачає збір
персональних даних користувачів.
Тищенко, Марина США создают анти-файрвол для продвижения пропаганды в
Крыму = [США створюють анти-фаєрвол для просування пропаганди в Криму] /
М. Тищенко
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
940841/ssha_sozdaiut_anti-fairvol_dlia_prodvizhieniia_propaghandy_v_krymu). – М., 2016. –
05.12.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Колишній ватажок так званої ЛНР Валерій Болотов, який сьогодні
переховується у Москві, в інтерв’ю „Росбалту” заявив, що продовжує вірити в ідею
проекту „Новоросія”, а також в те, що в Україні можливий широкий рух проти
нинішньої влади. Він нещадно критикує нинішнього ватажка ЛНР Плотницького,
пророкує його скору заміну та не відкидає можливості свого повернення до
Луганську.
„Я приехал в Россию из Луганска в футболке и шлепанцах” : „Беглый” экс-глава
ЛНР Валерий Болотов предсказывает уход своего „преемника” и говорит о создании
движения, которое будет вести борьбу с властью в Киеве. = [„Я приїхав в Росію з
Луганська в футболці і шльопанцях”. „Втікач” екс-глава ЛНР Валерій Болотов пророкує
відхід свого „наступника” і говорить про створення руху, що буде вести боротьбу з
владою
в
Києві.]
/
Беседовала
Марина
Воронцова
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html). – С.Пб., 2016. – 08.12.
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***
Глава самопроголошеної Луганській народної республіки Ігор Плотницкий
заявив, що зустрічався з депутатом Верховної Ради України Надією Савченко і
обговорював з нею питання обміну полоненими. з цією темою ”, – заявив
Плотницкий.
Плотницкий рассказал о встрече с Савченко в Минске = [Плотницкий розповів
про зустріч з Савченко в Мінську.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/12/12/plotnicky/). –
М., 2016. – 12.12.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Українські високопосадовці звинувачуються у корупції з боку колишнього
парламентаря пана Онищенко. Олександр Онищенко наразі перебуває за межами
України, оскільки його самого звинувачують у корупційній діяльності і завданні
фінансової шкоди державі. Зокрема, колишній нардеп звинувачує колег у тому, що за
місця у парламенті України депутати платять великі кошти; голосування за закони
також оплачується зі сторони правлячої партії тощо. зі свого боку, представники
партії Президента Петра Порошенка заявляють, що пан Онищенко намагається
політизувати кримінальну справу проти нього і „прикидається” жертвою політичних
репресій.
Bags full of bank notes and a plot to bring down a prime minister: Politician makes
claims of vast corruption in Ukraine : = [Сумки, повні банкнот і змова проти прем’єрміністра: політик робить заяви про масштабну корупцію в Україні] // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/politician-makes-claims-of-vast-corruption-inukraine-a7452961.html) . – London, 2016. – 02.12.

***
Український підприємець і колишній депутат Ради Олександр Онищенко
розповів ЗМІ, як через адміністрацію Президента України купують голоси у
Верховній Раді. Олександр Онищенко описав, як з будівлі адміністрації українського
Президента виносилися гроші, на які скуповувалися депутатські голоси.
Левин, Виктор Петр Порошенко – в центре коррупционного скандала = [Петро
Порошенко – в центрі корупційного скандалу] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/petrporoshenko-v-centre-korrupcionnogo-skandala). – Рига, 2016. – 03.12.

***
Пообіцявши єврокомісарам на саміті Україна–ЄС вирішити протягом декількох
тижнів питання про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка в обмін на
європейське кредитування, український Президент поставив себе в скрутну ситуацію,
вважає автор публікації. Навряд чи Порошенко не знав, з яким протистоянням з боку
депутатів парламенту і негативною реакцією суспільства йому доведеться мати
справу в умовах, коли його рейтинг стрімко знижується, а опоненти готові
скористатися будь-яким необережним рухом з метою ініціювання дострокових
виборів. Залишається додати, що в бюджет-2017 урядом Гройсмана не закладено ні
копійки на відновлення українських лісів. У той же час, за даними Держагентства
лісових ресурсів України, в минулому році було незаконно вирубано 24 тис. кубів
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лісу. За 9 місяців 2016 року обсяг незаконної вирубки склав близько 21 тис.
кубометрів, що на 17% більше показника минулого року. Тіньовий обіг деревини в
Україні оцінюється в 2,2 млрд. грн, завершує автор.
Корж, Валентин На Украине могут взяться за топоры : Мораторий на экспорт
леса стал для „незалежной” экономической и природоохранной проблемой, а также
поводом для „наезда” на президента и ссоры с ЕС. = [В Україні можуть взятися за
сокири. Мораторій на експорт лісу став для „незалежної” економічною і
природоохоронною проблемою, а також приводом для „наїзду” на Президента і сварки з
ЄС.] / В. Корж // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/06/1573324.html). – С.Пб.,
2016. – 06.12.

***
В Україні розпочинають розслідування справи про підготовку замаху на
Віктора Медведчука, лідера громадського руху „Український вибір – право народу”.
Ті, кого вважають української „партією війни”, уточнюють, що Медведчук є
зв’язковим не між Україною і Росією, а між командами Володимира Путіна і Петра
Порошенка. Це породжує підозри щодо ролі українського Президента у відносинах з
РФ. Експерти припускають, що відбувається сутичка між „партією миру” і „партією
війни”. І що саме з цим пов’язано розслідування про підготовку замаху на
Медведчука.
Ивженко, Татьяна Украинская „партия войны” пошла в наступление =
[Українська „партія війни” пішла в наступ] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2016-12-07/1_6878_ukraina.html). – М., 2016. – 07.12.

***
Україна, як і раніше, сприймається як найбільш корумпована країна в Європі,
йдеться в поширеному документі Європейської рахункової палати, або палати
аудиторів (ЄСП). Автори дослідження відзначають, що „дохідна частина державного
бюджету схильна до негативного впливу значної тіньової економіки”. На думку ЄСП,
в Україні домінуючу роль в усіх сферах суспільного життя, включаючи економіку,
політику і ЗМІ, продовжують грати клани олігархів.
Степанов, Евгений Европейская счетная палата оценила борьбу с коррупцией на
Украине = [Європейська рахункова палата оцінила боротьбу з корупцією в Україні] /
Е. Степанов // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3163642). – М., 2016. – 07.12. –
№ 227

***
Антиукраїнські настрої в Польщі посилюються в тому числі через
бездіяльність президента України Петра Порошенка. Про це в коментарі порталу
„Страна.ua” заявила керівник Центру балто-чорноморських досліджень Ірина
Верещук. „Президент України приїжджає до Польщі і не йде до української діаспори,
хоча вона його чекає, готується до зустрічі”.
Порошенко обвинили в усилении антиукраинских настроений в Польше =
[Порошенко звинуватили в посиленні антиукраїнських настроїв в Польщі.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/12/12/vereshuk/). – М., 2016. – 12.12.
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КРИМ
Україна почала випробування зенітно-ракетних комплексів С-300 поблизу
кордонів Кримського півострова.
Коростиков, Михаил Украина проводит ракетные стрельбы вблизи Крыма =
[Україна проводить ракетні стрільби поблизу Криму] / М. Коростиков // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3157905). – М., 2016. – 01.12. – № 224

***
Кримська влада припинить теле- і радіомовлення українських медіа на
території півострова. Україна на півдні Херсонської області, в селищі Чонгар, будує
телерадіокоммунікаційну вежу, сигнал від якої повинен надходити на територію
Криму. Однак, влада окупованого півострова заявляє, що результатом зусиль
української влади може стати тільки стійкий прийом в самій Херсонській області.
Левин, Виктор Крыму отключат Украину = [Криму відключать Україну] /
В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/krymu-otklyuchat-ukrainu). – Рига, 2016. – 03.12.

***
Крим готовий стати альтернативою Києву для проведення пісенного конкурсу
„Євробачення” в 2017 році, заявив депутат Держдуми від кримського регіону Руслан
Бальбек. Раніше німецький таблоїд Bild повідомив, що організатори „Євробачення”
ведуть переговори про можливе перенесення конкурсу в Росію, підкресливши при
цьому, що сам факт переговорів ще не означає перенесення заходу в іншу країну.
Тарасов, Анатолий „Евровидение-2017” могут отдать Крыму = [„Євробачення2017” можуть віддати Криму] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/evrovidenie-2017mogut-otdaty-krymu). – Рига, 2016. – 04.12.

***
Правозахисники попереджають про збільшення переслідувань кримських татар
у Криму з боку правоохоронців. Ведеться також і про політично вмотивовані арешти
та багатьох зниклих безвісти татар. Причиною цьому є відмова більшості кримських
татар визнавати анексію Кримського півострова Росією.
Walker, Shaun Crimean Tatars accuse Russia of kidnappings and political arrests :
Moscow said to be trying to scare activists into submission over annexation, with growing
numbers disappearing = [Кримські татари звинувачують Росію у викраденнях людей та
політично вмотивованих арештах. Москва заявляє, що намагається залякати
активістів, збільшуючи число безвісти зниклих.] / Sh. Walker // The Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2016/dec/12/crimean-tatars-accuse-russia-of-kidnappingsand-political-arrests). – London, 2016. – 12.12.
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