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ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Євросоюз провів свій останній в році, що минає, саміт. Однією з його головних
тем стали антиросійські санкції. Напередодні зустрічі верховний представник ЄС із
закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ці санкції
залишаться пов’язаними з процесом виконання „Мінська-2”, не дивлячись на те, якої
позиції дотримуватиметься нова адміністрація США.
Паниев, Юрий Россия не будет дружить с ЕС против США = [Росія не
дружитиме з ЄС проти США] / Ю. Паниев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2016-12-16/1_6887_eu.html). – М., 2016. – 16.12.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Влада самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) передала
українській стороні двох полонених жінок.
ДНР передала Киеву двух пленных женщин в качестве жеста доброй воли = [ДНР
передала Києву двох полонених жінок в якості жесту доброї волі.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/12/27/change/). – М., 2016. – 27.12.

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Представники закарпатських русинів звернулися до Президента України Петра
Порошенка з вимогою визнати результати регіонального референдуму 1991 року про
наділення області статусом спеціальної самоврядної території. Про це 22 грудня,
представники громади заявили на своїх зборах.
Бергер, Герман Русины Закарпатья потребовали от Порошенко автономии =
[Русини Закарпаття зажадали від Порошенка автономії] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/rusiny-zakarpatyya-potrebovali-ot-ukrainy-avtonomii). – Рига, 2016. – 22.12.

***
У Львові відбувся форум регіональної польської громади, учасники якого
закликали до економічної автономії регіону від Києва. Відзначається, що в ході
аналізу представники громади негативно оцінили ситуацію з економічним розвитком
Львівської області. „У Львова перспектива ще є, а у інших регіонів її немає. Польща
дасть львів’янам можливість реалізувати себе”, – сказав голова об’єднання Сергій
Лук’яненко.
Бергер, Герман Львовские поляки потребовали экономической автономии от
Киева = [Львівські поляки почали вимагати економічної автономії від Києва] / Г. Бергер //
Вести (http://vesti.lv/news/lyvovskie-polyaki-potrebovali-ekonomicheskoi-avtonomii-ot-kieva). –
Рига, 2016. – 26.12.
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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Встановлення двотижневого новорічного перемир’я на Донбасі, про яке
домовились перемовники у Мінську, цілком можливе. А ось чи вдасться його
продовжити на весь 2017 рік – велике питання, вважає автор публікації. Попередній
досвід говорить про те, що на якийсь час, особливо в період свят, майже повне
припинення вогню можливе. Далі автор розмірковує про загострення протистояння,
подальші перспективи конфлікту та ролі ОБСЄ у його врегулюванні.
Напольский, Герман Не стреляйте в Рождество = [Не стріляйте на Різдво] /
Г. Напольский // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/23/1578531.html). – С.Пб.,
2016. – 23.12.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Новообраний Президент США Дональд Трамп оголосив про те, що він
призначає на посаду глави військового відомства США 66-річного відставного
генерала Корпусу морської піхоти (КМП) Джеймса Меттіса. У 2015 році в ході
виступу в фонді „Спадщина” (Heritage Foundation) генерал назвав дії Росії в Україні
„найбільш небезпечною ситуацією з кризовим потенціалом для всього регіону”.
Меттіс вважає РФ „хижою державою”, а „військове втручання Росії в справи сусідів”,
перш за все, приєднання Криму і підтримка самопроголошених республік на сході
України, „куди більш жорстким, більш серйозним”, ніж вважають багато політиків і
адміністратори в Вашингтоні та ЄС. Упевнений він і в тому, що головною метою
Президента РФ Володимира Путіна є розкол НАТО.
Иванов, Владимир Авторитет по кличке Бешеный Пес может стать
смотрящим в Пентагоне = [Авторитет на прізвисько Скажений Пес може стати
смотрящим в Пентагоні] / В. Иванов // Независимая газета (http://nvo.ng.ru/forces/201612-16/13_930_pentagon.html). – М., 2016. – 16.12.
***

Британський уряд прийняв рішення продовжити тренувальну місію
британських військ на території України як мінімум на рік. Міноборони
Великобританії розраховує підготувати до військових дій ще кілька тисяч
українських військовослужбовців.
Бергер, Герман Лондон ускоренно готовит украинцев к войне = [Лондон
прискорено готує українців до війни] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/londonzainteresovan-podgotovity-ukraincev-k-voine). – Рига, 2016. – 19.12.

***
У заяві казначейства США йдеться про поповнення санкційного списку сімома
російськими бізнесменами та вісьмома компаніями та державними підприємствами.
US blacklists more Russian businessmen and companies over Crimea : Sanctions against
individuals, companies and government enterprises come as Donald Trump, who has praised
Vladimir Putin, prepares to take office = [Американські чорні списки через Крим поповнили
ще більше російських бізнесменів та компаній. Санкційний список проти осіб, компаній
та державних підприємств зростає, в той час, як новообраний Президент Дональд
Трамп, який високо оцінює Владіміра Путіна, готується заступити на посаду.] / Reuters
5

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 29 грудня 2016 р.

// The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2016/dec/20/us-russia-sanctions-crimeaobama-trump). – London, 2016. – 20.12.

***
Головні американські ЗМІ одночасно відзначилися публікаціями про провал
асоціації України з ЄС та про корумпованість української влади, в тому числі
особисто Президента Порошенко. Колишні наближені Порошенко свідчать на
сторінках американських видань, що Президент України особисто брав хабарі. У
своєму авторському матеріалі публіцист Олександр Носович заявляє, що США
„зливають” своїх київських ставлеників, яким в наступному році буде офіційно
відмовлено в підтримці Америки.
Тарасов, Анатолий Черная метка Украины, или начало конца = [Чорна мітка
України, або початок кінця] / А. Тарасов // Вести . (http://vesti.lv/news/chernaya-metkaukrainy-ili-nachalo-konca) – Рига, 2016. – 26.12.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Народний депутат кількох скликань, колишній мер Черкас Володимир Олійник
раніше звертався до Вищого адміністративного суду України та Генеральної
прокуратури з приводу розгляду його заяви про встановлення факту державного
перевороту. Наразі Олійник передав звернення в Дорогомиловский суд Москви – за
місцем своєї тимчасової реєстрації в Росії. Просить колишній депутат „встановити
факт, що має юридичне значення, державного перевороту в Україні в лютому 2014
року, в результаті якого була незаконно змінена Конституція України; незаконно
відсторонений від посади Президент України і припинені повноваження Верховної
Ради VII скликання; в антиконституційний спосіб сформовані органи влади, які в
даний час є нелегітимними”. По суті, екс-депутат закладає міну під основи нинішньої
української влади, вказавши на те, що всі перестановки в парламенті і уряді, а також
вибори Президента України після лютого 2014 року – „поза законом”. Олійник
звинувачує лідерів Євромайдану в порушенні Конституції і законів – в узурпації
влади.
Пушкарев, Тимур Как Революция достоинства может стать госпереворотом =
[Як Революція гідності може стати держпереворотом] / Т. Пушкарев // Вести
(http://vesti.lv/news/kak-revolyuciya-dostoinstva-mozhet-staty-gosperevorotom). – Рига, 2016. –
26.12.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
У Києві в прес-центр агентства РІА „Новини” вранці 19 грудня увірвалися
близько 20 молодих людей. Вони вигукували антиросійські гасла та вимагали
зупинити роботу відеомосту з містами України під час з’їзду українських земляцтв
Росії. Молоді люди кричали, що вони – „активісти Майдану”, і закривали собою
відеокамери, розповів ТАСС керівник прес-центру українського агентства Андрій
Бородін. За його словами, телеміст був зірваний: трансляцію припинили, експерти
покинули приміщення прес-центру.
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Бергер, Герман „Активисты Майдана” сорвали российско-украинский телемост =
[„Активісти Майдану” зірвали російсько-український телеміст] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/aktivisty-maidana-sorvali-telemost-ria-novosti). – Рига, 2016. – 19.12.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
У спробі заспокоїти голландців європейські лідери акцентують, що угода ЄС з
Україною не є гарантією членства України у Європейському Союзі. Окрім того, угода
не є гарантією військової допомоги у разі вторгнення в державу іншої державиагресора. Нагадаємо, що угода вже підписана 27 країнами-членами ЄС, затверджена
голландським урядом і частково вступила в силу. Проте у квітні цього року на
референдумі голландці повністю відкинули дану угоду, тим самим блокуючи її
подальшу дію. Наразі після шести місяців невизначеності європейські лідери надали
голландцям письмові гарантії того, що дана угода не буде давати права українцям
мешкати та працювати в країнах ЄС.
Rankin, Jennifer EU leaders try to salvage Ukraine deal : Guarantees offered to voters in
the Netherlands after they reject trade and political deal approved by rest of the bloc = [Лідери
ЄС намагаються врятувати угоду з Україною. Мешканцям Нідерландів запропонували
гарантії після того, як вони відмовилися визнати торговельні та політичні угоди, що
були вже підписані іншими представниками блоку.] / J. Rankin // The Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2016/dec/15/ukraine-will-not-join-eu-dutch-are-promisedin-effort-to-save-treaty). – London, 2016. – 16.12.

***
Євросоюз продовжив санкції у відношенні Росії на шість місяців, до 31 липня
2017 р. Рішення було очікуваним: за даними ряду агентств, розбіжностей з приводу
продовження санкцій проти Росії в Євросоюзі не було вже на саміті ЄС – Україна,
який відбувся 24 листопада. До цього Президент США Барак Обама в ході візиту в
Берлін в рамках прощального зарубіжного турне домовився з лідерами п’яти
європейських країн залишити в силі санкції проти Росії.
Смирнов, Сергей Евросоюз продлил санкции против России : Европа по-прежнему
не видит выполнения минских соглашений = [Євросоюз продовжив санкції проти
Росії. Європа як і раніше не бачить виконання Мінських угод] / С. Смирнов // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/19/670278-evrosoyuz-sanktsii). – М., 2016. –
19.12.

***
Українці не очікували такого затяжного і важкого зближення з Європою, пише
авторка публікації. Європейський союз на своєму останньому саміті прийняв усі
„поправки” до Угоди про асоціацію Європа-Україна, на яких наполягали Нідерланди
після проведення у себе референдуму, який заборонив парламенту ратифікувати цей
документ. Доповнень всього кілька, але вони просто вбивчі для Києва, вважає
авторка. Якщо ці доповнення перевести на загальнозрозумілу мову, то вони
означають одне: Європа, прийнявши поправки Нідерландів, просто „кинула” Україну.
Гірка правда полягає в тому, що Угода, за яку народ України заплатив непомірну
ціну, через три роки помножено на нуль. І ратифікують її Нідерланди чи ні – з
убивчим доповненням, що Україна не може претендувати на членство в ЄС ні зараз,
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ні в майбутньому, – це вже не має принципового значення. Через неспроможність
Києва доленосну угоду за три роки перетворили на порожній папірець.
Ярошинская, Алла Украина без европерспективы : Надежды на интеграцию в ЕС
после Майдана разбиваются о „голландские поправки”, ставшие следствием высокой
коррупции и других бед страны. = [Україна без європерспективи. Надії на інтеграцію в
ЄС після Майдану розбиваються об „голландські поправки”, що стали наслідком високої
корупції
та
інших
бід
країни.]
/
А. Ярошинская
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/12/24/1578622.html). – С.Пб., 2016. – 24.12.

***
За рік, що минув після того, як Україна вступила в зону вільної торгівлі з
Євросоюзом, економіка країни зазнала великих втрат, зокрема, проблеми торкнулися
аграрного сектора. Як пише The New York Times, основної шкоди завдають квоти,
встановлені ЄС на поставку продукції, а також торговельні обмеження з боку Росії. За
інформацією видання, економічна інтеграція не принесла користі українським
фермерам, оскільки квоти виявилися вкрай низькими. При цьому на продукцію
сільськогосподарського сектора припадає 40 відсотків українського експорту,
відзначає газета. „Європа могла б відкрити свої кордони набагато ширше”, – вважає
глава Київської школи економіки Тимофій Милованов.
Бергер, Герман Американское СМИ: Украина получила ущерб от ассоциации с ЕС
= [Американський ЗМІ: Україна отримала збиток від асоціації з ЄС] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/amerikanskoe-smi-rasskazalo-ob-ushterbe-ukrainy-ot-associacii-s-es). –
Рига, 2016. – 26.12.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Колишній глава слідчого управління СБУ генерал Василь Вовк в інтерв’ю
телеканалу ТСН розповів, що в 2015 році українські воїни АТО і співробітники
спецслужб розробили унікальний план з викрадення Володимира Путіна. Президента
Росії збиралися викрасти під час переговорів „нормандської четвірки” в Мінську. За
його словами, планам завадила велика політика. Президент України Петро
Порошенко був на прямому зв’язку з Бараком Обамою, який категорично не
рекомендував „давати добро” на унікальну спецоперацію.
Пушкарев, Тимур Украинские спецслужбы собирались похитить Путина =
[Українські спецслужби збиралися викрасти Путіна] / Т. Пушкарев // Вести
(http://vesti.lv/news/ukrainskie-specsluzhby-sobiralisy-pohitity-vladimira-putina). – Рига, 2016. –
19.12.

***
Глава Головного управління з питань міграції МВС Росії ГУВМ МВС Ольга
Кирилова розповіла: „Державна програма зі сприяння добровільному переселенню в
Російську Федерацію співвітчизників, що проживають за кордоном, розроблена і
затверджена в 2006 році. За десять з гаком років в Росію повернулися близько 560
тис. чоловік. Більш 111 тис. чоловік в 2016 році прибуло і поставлено на облік в
якості учасників Держпрограми. У 2016 році її основними учасниками стали
громадяни України – 45% від загального числа. 70% з них становлять особи
працездатного віку ”.
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Фочкин, Олег 45% вернувшихся в Россию соотечественников – граждане Украины
= [45% співвітчизників, які повернулися до Росії – громадяни України] / О. Фочкин //
Известия (http://izvestia.ru/news/652881#ixzz4TMnS6twa). – М., 2016. – 20.12.

***
Російський політик і журналіст Сергій Гуляєв отримав від громадської
організації „Інтерньюз-Україна” запрошення на участь у програмі „Україна своїми
очима”, що передбачає відвідування Києва, Дніпра і Одеси, зустрічі з політичними і
громадськими діячами, журналістами, волонтерами, активістами та пересічними
громадянами країни. Його перший репортаж про перебування у Києв збігся з третьою
річницею Євромайдану. Репортаж достатньо емоційний, проте загалом об’єктивний.
„Для нас події на Донбасі – це конфлікт між сепаратистами і центральною владою в
Києві, а ось для українців – однозначно війна з Росією”, – дивується автор.
„Побувавши в Києві, я зрозумів, що це моїй Батьківщині не вистачає свободи. У
порівнянні з українцями ми живемо трохи багатше і успішніше, але програємо у
всьому, що стосується базових людських цінностей. Зараз дихати в Україні легше і
вільніше, ніж в Росії, пише автор.
Гуляев, Сергей,політик, журналіст Украина: пять суток ощущения свободы :
Майдан дорого обошелся украинцам. Но они верят, что смогут закончить начатое и
сделать свою страну по-настоящему европейской. = [Україна: п’ять діб відчуття
свободи. Майдан дорого обійшовся українцям. Але вони вірять, що зможуть закінчити
розпочате і зробити свою країну по-справжньому європейською.] / С. Гуляев // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/12/24/1578440.html). – С.Пб., 2016. – 24.12.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Президент України Петро Порошенко назвав введення безвізового режиму з
Європейським союзом кроком до повернення Криму і Донбасу. Про це повідомляє
портал LB.ua. „Якщо хочете – це додатковий стимул і для повернення влади на
Донбас, і один з перших елементів стратегії повернення Криму. Це створення
мотивації для кримчан: у вас є свобода пересування, свобода інвестицій і ряд інших
переваг„ – сказав Президент.
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС способом вернуть Крым и Донбасс =
[Порошенко назвав безвізовий режим з ЄС способом повернути Крим і Донбас.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/12/21/krym_bezvix/). – М., 2016. – 21.12.

***
Євросоюз надасть безвізовий режим Україні в найближчі кілька тижнів. Таку
обіцянку дав голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в статті „Підтримуючи Україну”,
опублікованій в журналі Baltic Rim економіки. Київ, констатував Юнкер, виконав всі
умови для скасування віз. „Після ретельної і тривалої оцінки раніше в цьому році ми
прийшли до висновку, що ці умови дотримані. Тепер ми повинні виконати нашу
частину угоди. Я вважаю, що українські громадяни будуть звільнені від обов’язку
отримувати візи протягом декількох тижнів ”, – заявив глава Єврокомісії.
Юнкер пообещал безвизовый режим Украине в ближайшие недели = [Юнкер
пообіцяв
безвізовий
режим
Україні
в
найближчі
тижні.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/12/21/bezviz_gde_zhe_ty/). – М., 2016. – 21.12.
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ТОЧКА ЗОРУ
Російський опозиційний політик і журналіст Сергій Гуляєв розповів про свої
загальні враження про те, що „змогла і чого поки не змогла досягти нова українська
влада. Що змінилося в країні після Революції гідності, як сприймаються нові обличчя
в політиці, які реформи встигла провести нова влада? А ще – як зустріли на
Батьківщині Надію Савченко, що трапилося з губернаторською кар’єрою Михайла
Саакашвілі, чи є шанс у Юлії Тимошенко на повернення в президентську гонку?”
Репортаж складений на основі опитування українських журналістів, волонтерів і
політиків. „Україна будує майбутнє, а Росія намагається триматися за минуле,
відновлюючи найгірше з історичного досвіду” – підсумовує автор.
Гуляев, Сергей,політик, журналіст Украина: дорожная карта реформ : Украинцы
пытаются построить правовое государство – и уже немало сделали в этом
направлении. = [Україна: дорожня карта реформ. Українці намагаються побудувати
правову державу – і вже чимало зробили в цьому напрямку.] / С. Гуляев // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/12/28/1578442.html). – С.Пб., 2016. – 28.12.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Уряд України вирішив націоналізувати 100% Приватбанку – найбільшого
банку країни. У Нацбанку України, представники топ-менеджменту банку і колишній
основний акціонер Ігор Коломойський запевнили клієнтів, що їх гроші не пропадуть.
Коломойський додав, що вважає те, що трапилося, „класичним рейдерством”.
Націоналізація Приватбанку може зміцнити співпрацю України з Міжнародним
валютним фондом і наблизити отримання наступного траншу економічної допомоги,
вважає міністр фінансів Олександр Данилюк.
Райбман, Наталья Правительство Украины национализирует крупнейший банк
страны : Уже бывший основной акционер Приватбанка Игорь Коломойский назвал это
рейдерством = [Уряд України націоналізує найбільший банк країни. Вже колишній
основний акціонер Приватбанку Ігор Коломойський назвав це рейдерством] / Н. Райбман
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/19/670199-ukraininatsionaliziruet). – М., 2016. – 19.12.

***
Міжнародний валютний фонд перерахував Україні другий транш фінансової
допомоги від Європейського союзу в розмірі 55,125 мільйона євро. Як зазначається,
„зазначені безоплатні та безповоротні ресурси” – це визнання реформ з боку ЄС.
„Отримання зазначеної фінансової допомоги ЄС є черговим кроком в напрямку
поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом”, – заявили у
прес-службі міністерства фінансів України.
Бергер, Герман Украина получила предновогодний транш МВФ = [Україна
отримала
передноворічний
транш
МВФ]
/
Г. Бергер
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukraina-poluchila-prednovogodnii-transh-mvf). – Рига, 2016. –
28.12.

ЕКОНОМІКА
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Україна експортує тільки сировину, хоча могла б заробляти набагато більше на
продажі готової продукції, впевнена Юлія Тимошенко. Вона порівняла громадян
країни з папуасами. „Сьогодні ми, як папуаси, торгуємо сировиною – зерном,
соняшником, кукурудзою, рапсом, пшеницею. І ми отримуємо нещасні 18 мільярдів
доларів від торгівлі на експорт ”, – сказала лідер” Батьківщини ”.
Бергер, Герман Тимошенко грубо обозвала украинцев папуасами = [Тимошенко
грубо
обізвала
українців
папуасами]
/
Г. Бергер
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/timoshenko-grubo-obozvala-ukraincev-papuasami). – Рига, 2016. –
28.12.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Прес-секретар „Укртрансгазу” повідомив, що аукціон, який запланований на
середу, 21 грудня, проведе компанія DiXi Group, а виручені від продажу гроші
спрямують дитбудинку в Сєвєродонецьку. За даними „Федерального агентства
новин”, виручені від продажу кошти спрямують у якості благодійної допомоги
дитячому будинку в Сєвєродонецьку.
Захаров, Роман Украина пустит с молотка последний кубометр российского газа
= [Україна пустить з молотка останній кубометр російського газу] / Р. Захаров //
Известия (http://izvestia.ru/news/652553#ixzz4TGwxfCJN). – М., 2016. – 18.12.

***
Українська компанія „Нафтогаз” розповсюдила заяву, згідно з якою розцінює
заяви з боку „Газпрому” як підготовку нової газової кризи, хоча в російській компанії
заявляли про можливе обмеження поставок газу тільки в разі його несанкціонованого
відбору українською стороною. У компанії прокоментували попередження
російського постачальника газу про дії в разі несанкціонованого відбору газу
Україною.
Кучер, Егор „Нафтогаз” увидел в заявлении „Газпрома” подготовку газового
кризиса = [„Нафтогаз” побачив у заяві „Газпрому” підготовку газової кризи] / Е. Кучер //
Известия (http://izvestia.ru/news/652442#ixzz4TGxo3kd4). – М., 2016. – 18.12.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
У Херсонській області України в середині грудня стався озброєний напад на
засновника Кримського історичного музею-заповідника Гулівера Альтін. Про це
повідомив член кримського уряду Заур Смирнов, який курує питання
міжнаціональних відносин. За його словами, Альтін викрала група бойовиків, які
вимагали перенести музей-заповідник на територію України.
Бергер, Герман Боевики на Украине похитили главу крымского музея = [Бойовики
в Україні викрали главу кримського музею] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/boevikina-ukraine-pohitili-glavu-krymskogo-muzeya). – Рига, 2016. – 24.12.

***
Російські артисти, внесені до „чорного списку” Служби безпеки України, не
зможуть брати участь в „Євробаченні-2017” в Києві, заявив виконавчий продюсер
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конкурсу Олександр Харебін в інтерв’ю виданню „Лига.net”. „Заборона на в’їзд
конкретних людей, які загрожують національній безпеці України, існує. Компетентні
органи нашої країни будуть приймати рішення при виникненні подібної ситуації.
Домисли обговорювати безглуздо. Це внутрішня справа нашої держави”, – цитує
слова Харебіна видання.
Тарасов, Анатолий Некоторые россияне не смогут поехать на „Евровидение” =
[Деякі росіяни не зможуть поїхати на „Євробачення”] / А. Тарасов // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/nekotorye-rossiyane-ne-smogut-poehaty-na-evrovidenie). –
Рига,
2016. – 27.12.

РЕЛІГІЯ
Постійний представник Святого престолу апостольський нунцій України
архієпископ Клаудіо Гуджеротті відвідав Луганськ і Донецьк. У супроводі єпископапомічника Харківсько-Запорізької єпархії Римсько-католицької церкви Яна Собіло
він здійснив недільну месу в луганському приході Різдва Пресвятої Діви Марії. Слова
проповіді нунція, звернені до католиків, сколихнули інформаційний простір України.
Під час візиту на Донбас Клаудіо Гуджеротті зустрівся з керівництвом Луганської
православної єпархії та особисто митрополитом Луганським і Алчевським
Митрофаном (Юрчуком). З митрополитом апостольський нунцій обговорив, „що
можна зробити в світі, для того щоб світ не забував цю війну”. Візит папського нунція
в самопроголошені республіки виявився несподіванкою для всіх.
Скрыльников, Павел Посланник папы Римского посетил ДНР и ЛНР =
[Представник папи Римського відвідав ДНР і ЛНР] / П. Скрыльников // Независимая
газета (http://www.ng.ru/faith/2016-12-19/1_6888_nuntio.html). – М., 2016. – 19.12.

ІМІДЖ КРАЇНИ
17 шедеврів, вартість яких складає близько 17 млн євро, були повернуті з
україни до Італії. Нагадаємо, що ці картини були викрадені грабіжниками з музею
Верони у минулому році. У травні цього року українські прикордонники затримали
злодіїв та конфіскували картини при спробі їх переправити до Молдови.
Stolen masterpiece paintings returned to Italy from Ukraine : Italian culture minister
travels to Kiev to retrieve works by Rubens, Tintoretto and Mantegna taken from Verona art
museum = [З України до Італії повернули вкрадені картини. Міністр культури Італії
відвідав Київ, щоб повернути картини Рубенса, Тінторетто та Мантен’і, що були
викрадені з художнього музею Верони.] / Associated Press // The Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2016/dec/21/stolen-masterpiece-paintings-returned-to-italyfrom-ukraine). – London, 2016. – 21.12.

***
Версія, згідно з якою держава „віджала” у олігархів Коломойського і
Боголюбова найбільший банк України, не представляється правдоподібною багатьом
фінансовим спеціалістам. Більшість українців готові розцінювати вимушену
націоналізацію „ПриватБанку”, скоріше, як прибуткову багатоходову операцію, тепер
уже колишніх акціонерів флагмана українського банківського сектора, пише автор
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публікації. Нинішня націоналізація „ПриватБанку” за зовнішніми ознаками виглядає
як остаточна перемога Президента України над олігархами в банківському секторі –
відтепер більше 50% фінустанов належить державі. Але, можливо, що все це
блискучий інтелектуальний реванш Ігоря Коломойського за відібраний контроль над
„Укрнафтою” та за принизливе відсторонення від посади губернатора
Дніпропетровської області.
Корж, Валентин Банк за одну гривну: или Коломойскому переплатили? :
Национализацию крупнейшего на Украине „Привата” называют окончательной победой
Петра Порошенко над олигархами, а эксперты говорят о „гениальной афере”. = [Банк за
одну гривню: або Коломойському переплатили? Націоналізацію найбільшого в Україні
„Привату” називають остаточною перемогою Петра Порошенка над олігархами, а
експерти
говорять
про
„геніальну
аферу”.]
/
В. Корж
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/27/1579354.html). – С.Пб., 2016. – 27.12.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Державний переворот в Україні в 2014 році заздалегідь підготували
американські спецслужби, заявив колишній глава адміністрації українського
президента Андрій Клюєв на засіданні Дорогомиловского суду Москви. Суд в четвер
продовжив розглядати позов колишнього депутата Верховної Ради Володимира
Олійника про визнання подій в Україні в 2014 році державним переворотом. Як
зацікавлену особу суд вже допитав колишнього Президента України Віктора
Януковича.
Пушкарев, Тимур Госпереворот на Украине готовили спецслужбы США, заявил
на допросе Клюев = [Держпереворот в Україні готували спецслужби США, заявив на
допиті Клюєв] / Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/gosperevorot-na-ukraine-gotovilispecsluzhby-ssha-zayavil-na-doprose-klyuev). – Рига, 2016. – 16.12.

КРИТИКА ВЛАДИ УКРАЇНИ
Одним з головних аспектів майбутньої російсько-американської взаємодії в
2017 році буде залишатися Україна. Головне питання: чи вдасться домовитися про
розподіл сфер впливу по цій країні? Іншими словами, чи захоче Трамп скинути
українську кризу на плечі РФ і ЄС? За минулий рік істотно змінилася атмосфера
навколо переговорів по реалізації Мінських угод – якщо в наприкінці 2015-го у
більшості західних лідерів ще залишалися сумніви в тому, хто є головним гальмом
реалізації Мінська, то сьогодні вже практично всіма визнається: основна проблема
полягає в небажанні Порошенко виконувати підписані домовленості.
Тарасов, Анатолий Печальный „слив” Порошенко = [Сумний „злив” Порошенко] /
А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/pechalynyi-sliv-poroshenko). – Рига, 2016. – 18.12.

***
Депутат Верховної Ради, командир полку „Азов” Нацгвардії України Андрій
Білецький заявив, що нинішня київська влада може бути повалена в будь-який
момент. За його словами, зараз ніхто не встане на захист Президента країни Петра
Порошенка. „Немає тих силовиків, які три місяці простояли б на Майдані. У нас
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критична маса незадоволених людей серед ветеранів. Людина, яка пройшла війну, що
повертається в сьогоднішні реалії, звичайно, не може бути щасливою”, – підкреслив
депутат Ради.
Левин, Виктор Третий Майдан возможен в любой момент = [Третій Майдан
можливий в будь-який момент] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/tretii-maidanvozmozhen-v-lyuboi-moment). – Рига, 2016. – 21.12.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
В Україні скорочується кількість людей, які вірять в можливість масштабної
війни з Росією. На цьому тлі цікаві останні дані Центру Разумкова, який з’ясував, що
зараз 51,1% громадян України вважають українців і росіян братніми народами, не
поділяють цю думку 33,8%, вагалися з відповіддю 15,2%. Керівник Агентства
моделювання ситуацій Віталій Бала, коментуючи ці дані в своєму блозі, написав, що
Україна, мабуть, програла інформаційну війну. Влада, на думку Віталія Бали, невірно
визначила пріоритети і за залишковим принципом фінансувала такі сфери, як
інформаційна та зовнішня політика. Протиріччя між політичними заявами і
юридичними визначеннями заплутали багатьох. Наприклад, Надія Савченко, що
потрапила в скандальну ситуацію через зустрічі з главами самопроголошених ДНР і
ЛНР, робить різкі заяви на адресу Росії і закликає напряму домовлятися з Донбасом.
Партія „Батьківщина”, яка виключила Савченко зі своєї фракції, вважає Захарченко і
Плотницького „терористами”, з якими ніякої розмови бути не може. Деякі українські
політичні сили вважають, що діалог з Росією можуть вести США.
Ивженко, Татьяна Половина украинцев опять считает россиян братьями =
[Половина українців знову вважає росіян братами] / Т. Ивженко, Ф. Александров //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2016-12-19/7_6888_ukraine.html). – М., 2016. –
19.12.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Аналітики з організації CrowdStrike зробили доповідь, в якій звинуватили
російських хакерів у зломі українського додатку, створеного для полегшення ведення
артилерійського вогню. Експерти впевнені, що саме через зламану програму
українська армія втратила на Донбасі 80 відсотків своїх артилерійських систем Д-30.
„Збір розвідданих про становище артилерійських систем з боку Fancy Bears
підтверджує колишні висновки CrowdStrike про те, що угруповання пов’язане з ГРУ
Міноборони Росії і допомагає російським військовим, які перебувають на сході
України”, резюмують автори звіту.
Бергер, Герман Потерю украинских гаубиц списали на смартфоны и русских
хакеров = [Втрати українських гаубиць списали на смартфони і російських хакерів] /
Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/poteryu-ukrainskih-gaubic-spisali-na-smartfony-irusskih-hakerov). – Рига, 2016. – 26.12.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
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Глава самопроголошеної Луганській народної республіки Ігор Плотницкий
назвав брехнею заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова, який оголосив
про закріплення українських силовиків на нових позиціях в районі Дебальцево. За
його словами, силовики не просунулися ні на жодній з ділянок. „Легенди про
закріплення ВСУ на лінії розмежування чітко підтверджуються новими лікарняними
ліжками у Харкові, Одесі, Вінниці. Ми шкодуємо про те, що за брехливі обіцянки
Турчинова і „київської хунти” розплачуються сльозами матері українських солдат„ –
заявив Плотницкий.
Плотницкий заявил о „закреплении ВСУ” на позициях в больницах Харькова и
Винницы = [Плотницкий заявив про „закріплення ВСУ” на позиціях в лікарнях Харкова
та Вінниці.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/12/28/plotik/). – М., 2016. – 28.12.

КРИМ
Депутат Верховної Ради Рефат Чубаров заявив, що чотири держави
колишнього СРСР – Вірменія, Білорусія, Узбекистан і Казахстан – готові визнати
возз’єднання Криму з Росією.
Чубаров перечислил готовые признать Крым российским государства бывшего
СССР = [Чубаров перерахував готові визнати Крим російським держави колишнього
СРСР.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/12/26/chubakka_povernuvsya/). – М., 2016. –
26.12.
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