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ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Президент України заявив, що перехоплені радіо- та телефонні розмови між
сепаратистами підтверджують їх причетність до обстрілів „ГРАДами” Маріуполя, в
результаті чого було вбито щонайменше 30 чоловік. Події в Маріуполі стривожили
західних політиків і ймовірно можуть призвести до ще більшого загострення
стосунків Росії із Заходом. Так, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики
Федеріка Моґеріні заявила, що міністри закордонних справ ЄС зберуться на екстрену
нараду в Брюсселі, щоб обговорити ситуацію в Україні.
Ukraine: Phone Calls Prove Rebels Attacked City, Killed 30 = [Україна: Телефонні
перемовини повстанців доводять їх атаку на місто, під час якої було вбито 30 чоловік] /
Associated Press // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1219980-ukrainephone-calls-prove-rebels-attacked-city-killed-30/). – New York, 2015. – 25.01.

***
Щонайменше 27 осіб було вбито в Маріуполі, в місті на сході України,
лояльному до української влади, через кілька годин після того, як проросійські
сепаратисти відмовилися від продовження переговорного процесу. Українські
силовки засудили обстріл міста Маріуполя, звинувативши сепаратистів. А лідер ДНР
Олександр Захарченко заявив, що не збирається штурмувати місто, за кілька годин до
цього стверджуючи протилежне.
Colás, Xavier Kiev y los rebeldes se acusan mutuamente de la masacre de Mariupol =
[Київ та ополченці звинувачують один одного у нападі на Маріуполь] / X. Colás // El
Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/24/54c3d320ca47415a768b457e.html). –
Madrid, 2015. – 24.01.

***
Українська влада повідомляє про 30-х загиблих мирних мешканців Маріуполя
внаслідок спонтанного обстрілу міста зі сторони сепаратистів. Маріуполь є
стратегічно важливим портом на Азовському морі, тому українські військові почали
зміцнювати тут свої позиції. Напередодні лідер сепаратистів заявив про початок
наступу на Маріуполь, проте згодом після масштабних вбивств цивільного населення
заперечив це. Президент України Петро Порошенко навіть перервав свій візит до
Саудівської Аравії через події у Маріуполі.
Ukraine: Russia-Backed Rebels Begin Broad Offensive, Indiscriminate Killing (+Videos)
= [Україна: Проросійські повстанці почали широкомасштабний наступ, включаючи
масові
вбивства
(відео)]
/
Associated
Press
//
The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1218393-ukraine-rebel-leader-offensive-has-begun-upon-keygovt-city/). – New York, 2015. – 24.01.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Останніми днями на сході України було відзначено новий сплеск бойових дій.
Один з лідерів сепаратистів заявив, що його війська почали наступ і не будуть надалі
вступати в жодні мирні переговори. Представник НАТО відзначив присутність на
території України новітнього російського військового обладнання у руках
сепаратистів. Росія знов відкидає всі звинувачення у підтримці повстанців. Такий
розвиток подій зводить нанівець зусилля міністрів закордонних справ, які
зустрічалися нещодавно у Берліні задля обговорення ситуації в Україні.

Signs Emerge of Major Ukraine Rebel Offensive Looming = [З’являються ознаки все
більшого наступу українських повстанців] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1216235-signs-emerge-of-major-ukraine-rebel-offensivelooming/). – New York, 2015. – 23.01.

***
Президент України пообіцяв, що українська армія поверне контроль над
східними регіонами. Таку заяву Порошенко зробив внаслідок активізації бойових дій
на сході, в результаті яких загинуло двоє дітей 7 та 16 років та сотні мирних
мешканців.
Ukraine Separatists Vow to Take More Territory = [Українські сепаратисти обіцяють
захопити більше територій] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1216197-ukraine-separatists-vow-to-take-more-territory/). –
New York, 2015. – 23.01.

***
Петро Порошенко на Всесвітньому форумі заявив, що українські війська на
сході України ведуть боротьбу не лише з повстанцями, а й з російськими
військовими, яких наразі налічується на території України близько 9000 чоловік.
Також він заявив, що за останні дні сила атак з боку сепаратистів збільшилася
вдесятеро. Українські солдати були змушені залишити будівлю Донецького
аеропорту, який вони обороняли з кінця весни минулого року, і який наразі, за
словами українського президента, вже не підлягає відновленню. В результаті обстрілу
цивільного автобусу загинуло принаймні 13 людей. Наразі представники ОБСЄ
розслідують, хто причетний до цієї трагедії.
Ukraine’s forces hold line against Russian troops‚ rebels – Poroshenko = [Українські
сили тримають лінію оборони проти російських військових та повстанців – Порошенко]
/
Reuters
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Ukraine%27s+forces+hold+line+ag
ainst+Russian+troops%26sbquo%3B+rebels++Poroshenko&NewsID=442057#sthash.Yid2w79N.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 23.01.

***
Українська армія відступила з ключових позицій в Донецькому аеропорту.
Зіткнення в аеропорту стали частиною ескалації конфлікту на сході України на фоні
звинувачень Росії Україною і Заходом щодо постачання зброї на територію України.
В свою чергу Москва спростовує ці заяви і звинувачує українські сили у загостренні
конфлікту.
Demirjian, Karoun Pro-Moscow rebels force Ukraine retreat in battle for key airport
stronghold = [Промосковські повстанці змусили українські війська відступити у битві за
ключові
позиції
аеропорту
]
/
K. Demirjian
//
The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/pro-moscow-rebels-force-ukraine-retreat-in-battle-forkey-airport-stronghold/2015/01/22/7a7c4543-b999-4e16-862226e4582c0c5b_story.html?hpid=z1). – Washington, 2015. – 22.01.

***
За офіційним попередженням НАТО в зоні конфлікту на сході України
ескалація бойових дій перевищила максимальний до цього рівень. „Ситуація на лінії
зіткнення в Україні не дуже добра”, – сказав Філіп Брідлав, командувач НАТО в
Європі.

McDonald-Gibsno, Charlotte Ukraine crisis: Ceasefire on the brink of breaking down
entirely = [Українська криза: угода про припинення вогню на межі повного зриву] /
Ch. McDonald-Gibsno // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
ukraine-crisis-ceasefire-on-the-brink-of-breaking-down-entirely-9996590.html?origin=internal
Search). – London, 2015. – 22.01.

***
Дипломати з Росії та України домовилися про проведення розділової лінії, за
яку мають відступити і відвести озброєння обидві сторони конфлікту на сході
України.
Ukraine and Russia agree dividing line for pulling back heavy weapons : German foreign
minister says meeting with counterparts from Russia, Ukraine and France reached deal for
withdrawal = [Україна та Росія домовилися про розділову смугу для відведення важкого
озброєння. Міністр закордонних справ Німеччини говорить, що в результаті зустрічі з
його колегами з Росії, України та Франції досягнуто угоди стосовно відведення військ] /
Associated Press // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/jan/22/ukraine-andrussia-agree-dividing-line-for-pulling-back-heavy-weapons). – London, 2015. – 22.01.

***
Говорячи промову на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі,
президент України продемонстрував уламок автобуса, що був розстріляний під
Волновахою. Тим самим він доводив причетність російської сторони до конфлікту на
Сході. „…для мене це символ, символ терористичної атаки проти моєї країни”, –
сказав він, порівнюючи цю трагедію зі збитим Malaysia Airlines Flight 17. Також
Порошенко додав, що російська участь у конфлікті підтверджується даними західних
супутників-шпигунів. Українська делегація привезла до Давосу докладний опис
територій, що захоплені наразі проросійськими сепаратистами.
Heilprin, John Ukraine President Points to Russian Hand in Conflict = [Український
президент вказує на присутність російської „руки” у конфлікті] / J. Heilprin // The Epoch
Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1212186-ukraine-president-points-to-russian-hand-inconflict/). – New York, 2015. – 21.01.

***
Міністр закордонних справ Росії Лавров припустив, що українська армія та
сепаратисти мають відступити та відвести важку техніку до раніше погодженої лінії
поділу територій. Проте він нічого не сказав про повстанців, які захопили території на
сході України всупереч вересневим домовленостям. Мова йде про 500 квадратних
кілометрів. Також Москва й надалі заперечує українські та західні закиди з приводу
присутності російських військових на території України. Тим не менше, сам по собі
обсяг важкої техніки в руках сепаратистів розглядається Заходом як доказ
безпосередньої участі Росії у цьому конфлікті.
Isachenkov, Vladimir Russian FM Says Ukraine, Rebels Should Pull Back as Big Battle
Looms = [В той час, як вимальовується можливість нової великої битви, МЗС Росії
заявляє про те, що повстанці мають відступати] / V. Isachenkov, M. Chernov // The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1211382-russian-fm-says-ukraine-rebelsshould-pull-back-as-big-battle-looms/). – New York, 2015. – 21.01.

***
В той час, як міністри закордонних справ Росії та України домовлялися в
Берліні про відведення важкої артилерії за демаркаційну лінію, українська армія
втратила контроль над Донецьким аеропортом. Український президент на

економічному форумі в Давосі закликав Росію до негайного припинення постачання
зброї на схід України. „Рішення дуже просте – припинити поставки зброї... вивести
війська і закрити кордони. Дуже простий мирний план. Якщо ви хочете обговорити
щось інше, це означає, що ви не закликайте до миру, ви – за війну”, – сказав він. В той
час Лавров знов заперечує присутність російських військових на території України,
говорячи про відсутність доказів щодо цих звинувачень.
Walker, Shaun Ukraine forces admit loss of Donetsk airport to rebels : Volunteer
brigades say they have lost control of symbolic complex built for Euro 2012 as Russian and
Ukrainian ministers agree artillery pullback = [Українські військові визнали втрату
Донецького аеропорту на користь повстанців. Волонтерські загони доповідають, що
українські сили втратили контроль над символічним комплексом, побудованим на Євро
2012, в той час як російський та український міністри домовилися про відступ
артилерії.]
/
Sh. Walker,
Ok. Grytsenko
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/jan/21/russia-ukraine-war-fighting-east). –
London,
2015. – 21.01.

***
Проросійські повстанці на наступний день після початку дії режиму
припинення вогню оточили урядові війська в Дебальцевому, тим самим відкидаючи
виконання ними мирної угоди і ставлячи її на межу краху. ЄС продовжив тиск на
Росію, оприлюднивши новий список осіб, які підпадають під дію європейських
санкцій. Росія вже пообіцяла на це адекватну відповідь.
Battle rages for town where Ukraine rebels reject ceasefire = [В українському місті
продовжуються бойові дії, повстанці відкидають режим припинення вогню] / Reuters //
The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Battle+rages+
for+town+where+Ukraine+rebels+reject+ceasefire&NewsID=444973#sthash.5QZ1pFQx.dpuf).
– Kathmandu, 2015. – 17.02.

***
Представник повстанців Едуард Басурін заявив, що під контролем сепаратистів
знаходиться наразі 80 відсотків території міста Дебальцевого. Повстанці закликають
українські війська до капітуляції. Українська військова влада заперечує контроль
сепаратистів над містом, проте заявляє про полонених українських солдат.
Josek, Petr Ukraine crisis: Pro-Russian rebels ambush and seize Kiev troops during
continued fighting in the strategic town of Debaltseve despite ceasefire deal = [Незважаючи на
перемир’я, під час запеклих боїв у Дебальцевому українські військові потрапили у засідку,
а
потім
до
полону]
/
P. Josek,
N. Vasilyeva
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-prorussian-rebels-ambush-andseize-kiev-troops-during-continued-fighting-in-the-strategic-town-of-debaltseve-despite-ceasefiredeal-10052339.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 17.02.

***
Українські війська та сепаратисти продовжують боротьбу за Дебальцеве.
Українська сторона підтверджує, що повстанці захопили частину міста. У вівторок
під час вуличних боїв українські військові потрапили у засідку і були взяті в полон.
Представник сепаратистів Едуард Басурін заявив про сотні полонених українських
військових. Українська влада закликає ЄС та НАТО засудити Росію за підтримку
сепаратистів та недотримання режиму припинення вогню.
Ukraine soldiers taken prisoner in fighting for railway hub = [Під час боротьби за
залізничний вузол українські солдати потрапили у полон] / Associated Press // The
Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-army-rebels-miss-

deadline-to-start-weapons-pullback/2015/02/17/ceeb40b0-b676-11e4-bc30a4e75503948a_story.html). – Washington, 2015. – 17.02.

***
В неділю, в перший день дії угоди про припинення вогню, останні надії на
остаточне закінчення 10-місячного конфлікту зникли через обстрілі з обох боків.
Проте обидві сторони заявляють, що вони готові до виконання мирних
домовленостей.
Ukraine‚ rebels accuse each other of violating ceasefire = [Україна та повстанці
звинувачують один одного у порушенні режиму припинення вогню] / Associated Press //
The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Ukraine%26
sbquo%3B+rebels+accuse+each+other+of+violating+ceasefire&NewsID=444908#sthash.Y99QR
Zv8.dpuf). – Kathmandu, 2105. – 16.02.

***
Менш ніж за добу до моменту, коли мінські домовленості вимагають
припинення вогню, бої на сході України стали помітно більш запеклими, пише Бі-бісі. Українська влада повідомляє про наростаючі обстріли залізничного вузла
Дебальцеве. Американський посол в Україні Джеффрі Пайєтт виклав в „Твіттер”
супутникові фотографії, на яких, як він стверджує, видно розгорнуті під Дебальцевим
важкі озброєння російської армії. Москва постійно стверджує, що регулярних
російських військ на Донбасі немає. Збройні прихильники самопроголошених
Донецькій і Луганській „народних республік” стверджують, що українські сили
навколо Дебальцевого оточені, однак Київ це заперечує. Також надходять
повідомлення про посилення боїв поблизу Маріуполя. Президент України Петро
Порошенко заявив, що дії сепаратистів погрожують зірвати нову угоду про
припинення вогню.
Перед перемирием бои на Украине усиливаются = [Перед перемир’ям бої в Україні
посилюються] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3091739/pered-peremiriem-boi-naukraine-usilivajutsja). – Таллинн, 2015. – 14.02.

***
Лідери повстанців гальмують переговорний процес більше інших: вони тільки
втратять від встановлення миру, пише Ганна Зафесова в статті, опублікованій в газеті
La Stampa, передає InoPressa. „Перемога буде за нами, політичними або військовими
способами”. Ігор Плотницький, „прем’єр” самопроголошеної ЛНР, хоче, щоб його
слово в Мінську було останнім. Він заявляє, що у нього „інший підхід до перемир’я”,
але, в кінцевому підсумку, „він бере до відома” угоди, до яких прийшов російськоукраїнсько-європейський квартет. Ангела Меркель і Франсуа Олланд заявляють, що
лише тиск з боку Володимира Путіна змусив сепаратистських лідерів піти на
компроміс”, – пише автор статті. Порошенко повинен вирішити, чи гарантувати
майбутнє командирам повстанців, які сьогодні вбивають його солдатів, або
продовжити м’ясорубку на Донбасі, пише автор статті.
InoPressa: ополченцы из пешек превратились в препятствие для Москвы =
[InoPressa: ополченці з пішаків перетворилися в перешкоду для Москви] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3091227/inopressa-opolchency-iz-peshek-prevratilis-v-prepjatstvie-dljamoskvy). – Таллинн, 2015. – 13.02.

***
Перемир’я між українськими військами та повстанцями триває, починаючи з
неділі, майже на всій території Східної України, окрім Дебальцевого. Місто є

важливим стратегічним залізничним вузлом і тримається в облозі сепаратистів вже
декілька тижнів. Кожна зі сторін конфлікту звинуватила одна одну у порушенні
режиму припинення вогню. Напередодні початку дії мирних домовленостей лідер
сепаратистів Захарченко заявив, що вони не вважають це місто частиною мирної
угоди і не дозволять українськім військовим вийти з Дебальцевого, не здавшись у
полон.
Demirjian, Karoun Amid doubts, truce in Ukraine appears to largely hold = [Не
зважаючи на сумніви, перемир’я в Україні триває] / K. Demirjian // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/amid-doubts-truce-in-ukraine-appears-to-takehold/2015/02/15/a23ca60e-b4f9-11e4-a200-c008a01a6692_story.html). – Washington, 2015. –
15.02.

***
Перший день перемир’я в Східній Україні затьмарив смертоносний артобстріл,
причому і українські військові, і підтримувані Росією сепаратисти звинуватили один
одного в порушенні нової угоди. Слідом за тимчасовим затишшям після наступу
опівночі перемир’я, вранці відновився артобстріл біля міста Дебальцеве. Доля 8 тис.
українських солдатів, що знаходяться в цьому районі, в ході переговорів залишилася
невирішеною. У суботу один з лідерів повстанців попередив, що угода не буде
поширюватися на цю територію, якщо українська армія спробує прорвати те, що він
назвав оточенням. Президент України Петро Порошенко заперечує, що Дебальцеве
оточене. Суперечка йде про один відрізок дороги, що простягнувся приблизно на
дев’ять миль від Луганську, що знаходиться під контролем урядових військ, до
Дебальцевого.
Kramer, Andrew E. Despite Truce, Shelling Continues in Parts of Ukraine =
[Незважаючи на перемир’я, в деяких частинах України тривають артобстріли] /
A. E. Kramer // The New York Times (http://www.nytimes.com/2015/02/16/world/europe/despitetruce-shelling-continues-in-parts-of-ukraine.html?_r=1). – New York, 2015. – 15.02.

***
В перший день дії угоди про припинення вогню інтенсивність бойових дій на
сході України зменшилася. Проте бойові дії все одно продовжуються, особливо це
стосується території навколо Дебальцевого. Лідери чотирьох країн, які брали участь у
мирних перемовинах у Мінську, обговорили в телефонній розмові в неділю важку
ситуацію навколо Дебальцевого. Рядові солдати української армії говорять, що їх
супротивники і не думають припиняти обстріл, не зважаючи на досягнуті
домовленості. Натомість урядові війська не відкривають вогонь, оскільки, за їх
словами, дотримуються мінської угоди.
Luhn, Alec First day of Ukraine ceasefire deal still sees fighting : Kiev and breakaway
republics say ceasefire mostly being observed, but mortar fire is heard east of Luhanske on
highway to Debaltseve = [В перший день перемир’я в Україні, як і раніше, продовжується
боротьба. Київ та самопроголошені республіки говорять, що режим припинення вогню в
цілому витримується, проте на схід від Луганська по трасі до Дебальцеве чутно
мінометні
залпи.]
/
Al. Luhn,
Sh. Walker
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/15/ukraine-ceasefire-fighting-kiev-luhanskdebaltseve). – London, 2015. – 15.02.

***
Українські військові заявляють, що Росія направила близько 50 танків, 50 РПУ
та 40 бронемашин для перетину кордону з Україною.

Buchanan, Rose Troup Ukrainian crisis: Shelling continues as Russian tanks roll across
the border a day before ceasefire starts = [Українська криза: Обстріли тривають, в той час
як російські танки переходять кордон за день до початку режиму припинення вогню] /
R. T. Buchanan // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europeukrainiancrisis-shelling-continues-as-russian-tanks-roll-across-the-border-a-day-before-ceasefire-starts10043331.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 13.02.

***
Не дивлячись на досягнуті домовленості в ході мирних переговорів, за останню
добу було вбито вісім військових, а 34 було поранено, звітує офіційна українська
влада. Найзапекліші бойові дії ведуться в районі Дебальцевого, що виступає
ключовим транспортним вузлом на сході України.
Ukraine says 8 troops killed in past day despite peace deal = [Україна говорить про
вбивство вісьмох військовослужбовців за останню добу, не зважаючи на мирну угоду] /
Associated Press // The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=
Ukraine+says+8+troops+killed+in+past+day+despite+peace+deal+&NewsID=444567#sthash.G
W68DbeP.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 13.02.

***
Сьогодні вранці закінчилися перемовини між лідерами Франції, Німеччини,
Росії та України, в результаті яких було досягнуто домовленостей про припинення
вогню на сході України, яке починає діяти з 15-го лютого. Тим часом в ЗМІ з’явилися
повідомлення, що Росія розпочинає військові навчання у 12 регіонах за участю більш
ніж 30 ракетних полків.
Buchanan, Rose Troup Ukrainian crisis: Ceasefire agreed as Russia launches military
exercises across 12 regions = [Українська криза: Угоду про припинення вогню досягнуто в
той час, як Росія розпочинає військові навчання у 12 регіонах] / R. T. Buchanan // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukrainian-crisis-ceasefireagreed-as-russia-launches-military-exercises-across-12-regions-10040405.html?origin=internal
Search). – London, 2015. – 12.02.

***
Лідери Франції, Німеччини, Росії та України у Мінську до пізньої ночі ведуть
перемовини стосовно урегулювання кризи на сході України в той час, як проросійські
повстанці посилюють бойовий наступ на позиції українських військових.
Представник української делегації заявило, що сторони планують підписати спільну
декларацію, яка підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Повстанці
намагаються взяти у кільце урядові війська в районі Дебальцевого.
Leaders hold Ukraine peace talks as fighting surges = [Лідери продовжують вести
мирні переговори щодо України в той час, як боротьба загострюється] / Reuters // The
Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Leaders+hold+
Ukraine+peace+talks+as+fighting+surges&NewsID=444425#sthash.yGTByABb.dpuf). –
Kathmandu, 2015. – 12.02.

***
Найближчі дні стануть швидкою і конкретною перевіркою на ефективність
нової мирної угоди, про яку було оголошено в четвер. З’ясується, чи зможе вона
приборкати війну краще, ніж подібна угода, яка була укладена у вересні, але в
основному ігнорувалася. Оптимісти вказують, що „Мінськ-2” був укладений у
присутності і за особистої санкції двох найважливіших європейських лідерів, а також
президентів Путіна і Порошенко. Песимісти (деякі назвали б їх реалістами) вважають,
що ця нова угода всього лише вуалює багато проблем, які спочатку спровокували
бойові дії. Ключові питання, в тому числі про статус сепаратистських територій, про

графік відновлення українського контролю над кордоном з Росією і навіть про саму
лінію перемир’я, залишилися амбівалентним або були відкладені на майбутнє.
MacFarquhar, Neil Ukraine’s Latest Peace Plan Inspires Hope and Doubts = [Свіжий
український мирний план вселяє як надії, так і сумніви] / N. MacFarquhar // The New York
Times (http://www.nytimes.com/2015/02/13/world/europe/ukraine-talks-cease-fire.html?_r=0). –
New York, 2015. – 12.02.

***
Лідери Росії, України, Франції та Німеччини після 17-годинних перемовин у
Мінську досягли домовленостей стосовно режиму припинення вогню на сході
України. Першим з такою звісткою до журналістів вийшов Путін, сказавши: „Ми
домовилися про припинення вогню з опівночі 15-го лютого”. Також важливим
моментом в угоді є відвід важкого озброєння для українських військ від лінії, яку
сторони займають наразі, а для повстанців – від лінії, що зазначена у вересневих
мінських домовленостях. Російський президент зауважив і про політичне вирішення
ситуації – а саме про конституційну реформу в Україні. Окрім цього угода торкається
питань прикордонного контролю, економічної та соціальної допомоги регіонам, що
зазнали пошкоджень в результаті конфлікту.
Weaver, Mattew Ukraine ceasefire deal agreed at Minsk talks : Ceasefire will come into
force on Sunday, but François Hollande says much work still to be done after marathon
overnight negotiations = [На мінських переговорах погоджено угоду про припинення вогню
в Україні. Угода про припинення вогню набуде чинності в неділю, але Франсуа Олланд
зауважив, що багато чого ще необхідно зробити після цих нічних переговорів.] /
M. Weaver // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/feb/12/ukraine-crisisreports-emerge-of-agreement-in-minsk-talks). – London, 2015. – 12.02.

***
В оприлюдненому листі до президента України Петра Порошенка Володимир
Путін запропонував, щоб обидві сторони припинили вогонь і відвели важкі озброєння
„виходячи з фактичної лінії контакту”. Натомість дії влади України тільки
підтверджують їхні наміри посилювати блокаду Донбасу і, схоже, цілеспрямовано
погіршувати становище проживаючого там населення. Здавалося б, зовні українська
влада робить зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на південному
сході країни. І президент України Петро Порошенко заявив, що Київ готовий до
негайного скликання контактної групи, проведенню зустрічей в „нормандському
форматі” по Донбасу на рівні глав МЗС і керівників держав. В Берліні знову відбулася
зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії, України, Німеччини та Франції.
Вони закликали конфліктуючі сторони в Донбасі до мирного діалогу. Але
принципових змін не відбулося, мінські домовленості як і раніше не виконуються.
Мухин, Владимир Новороссия отстаивает свое право на спокойную жизнь =
[Новоросія відстоює своє право на спокійне життя] / В. Мухин // Независимая газета
(http://nvo.ng.ru/realty/2015-01-23/1_novorossia.html). – М., 2015. – 23.01.

***
Президенти Росії та України зустрінуться в Мінську з європейськими лідерами
Ангелою Меркель та Франсуа Олландом, які закликають Путіна та Порошенко
нарешті досягти компромісу у конфлікті, який тягнеться вже 10 місяців. Петро
Порошенко напередодні переговорів попередив громадськість про можливість
введення воєнного стану в Україні, якщо не буде досягнуто компромісу в результаті
переговорів.

MacKinnon, Mark Russia, Ukraine at impasse as peace talks drag on = [Росія та
Україна зайдуть у тупик, якщо мирні переговори затягнуться] / M. MacKinnon // The
Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/threats-of-martial-law-rebeldemands-bring-impasse-to-ukraine-peace-talks/article22938867/). – Toronto, 2015. – 11.02.

***
Представники контактної групи по урегулюванню кризи в Україні заперечили
повідомлення російських ЗМІ про досягнення домовленостей щодо підписання
мирної угоди. Російське агентство новин ТААС перед цим повідомило, що
представники Росії, України, повстанців та ОБСЄ домовилися про припинення вогню
на сході України, про механізм моніторингу та схему виведення важкого озброєння.
Проте Денис Пушилін, представник повстанців, зауважив, що ще рано давати такі
заяви, і що сторони взяли тайм-аут у перемовинах.
Ukraine contact group representatives deny ceasefire deal in Minsk = [Представники
української контактної групи заперечують підписання мирної угоди в Мінську] / Reuters
// The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Ukraine+
contact+group+representatives+deny+ceasefire+deal+in+Minsk+&NewsID=444304#sthash.ADE
oW2sn.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 11.02.

***
Лідери Франції, Німеччини, Росії та України планують провести у середу
самміт з приводу урегулювання кризової ситуації в Україні. Кожна зі сторін
наполягає на тому, що нова угода має базуватися на умовах вересневих мінських
домовленостей. Українська влада виступає категорично проти федералізації
Донецької та Луганської областей, проте готовий надати цим областям певної
самостійності; Київ вимагає негайного виведення іноземного озброєння з території
України. Вимоги Росії: більші повноваження східних регіонів, неповернення Криму
Україні, незважаючи на визнання територіальної цілісності України; також російські
чиновники вимагають гарантій нейтрального статусу України щодо військових
альянсів. Франція та Німеччина як представники Європи наполягають на
дипломатичному вирішенні конфлікту. Представники ж повстанців не визнають
демаркаційну лінію мінських угод і вимагають не просто автономного положення
своїх регіонів, а незалежності.
Where France, Germany, Russia and Ukraine stand ahead of Minsk summit = [Де
знаходяться Франція, Німеччина, Росія та Україна напередодні самміту в Мінську?] /
Reuters // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/where-francegermany-russia-and-ukraine-stand-ahead-of-minsk-summit/article22906910/).
–
Toronto,
2015. – 11.02.

***
В Мінську під час засідання учасники контактної групи погодили схему
відведення важкого озброєння, домовилися про режим припинення вогню і контроль
за його виконанням. У переговорах контактної групи від української сторони брали
участь спеціальний представник з гуманітарних питань, лідер громадської організації
„Український вибір” Віктор Медведчук і екс-президент України Леонід Кучма.
Південний схід представляли повноважні представники самопроголошених так
званих „ДНР” та „ЛНР” Денис Пушілін і Владислав Дейнего. У переговорах брали
участь також спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Тальявіні і посол РФ у Києві
Михайло Зурабов, який виступає посередником на переговорах групи.
Контактная группа на переговорах в Минске договорилась о режиме прекращения
огня = [Контактна група на переговорах у Мінську домовилася про режим припинення

вогню] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0211/c31519-8849187.html). –
Пекин, 2015. – 11.02.

***
За день до запланованих мирних перемовин на сході України продовжується
розширення бойових дій, обидві сторони конфлікту борються за захоплення нових
територій. Тим часом європейські лідери планують зустрітися для обговорення
введення нових санкцій проти Росії через ескалацію насилля в Україні.
Birnbaum, Michael Day before crucial Ukrainian peace summit, heavy fighting in
nation’s east = [За день до вирішального для України самміту на сході країни
відбуваються
важкі
бої]
/
M. Birnbaum
//
The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/day-before-crucial-ukrainian-peace-summit-heavyfighting-in-nations-east/2015/02/10/59570e34-b12f-11e4-bf39-5560f3918d4b_story.html). –
Washington, 2015. – 10.02.

***
Після посилення бойових дій на сході України заплановані на сьогодні мирні
перемовини здаються приреченими на провал. Рано вранці з’явилося повідомлення,
що повстанці взяли під свій контроль село Логвинове, що знаходиться недалеко від
залізничного вузла Дебальцеве. Це дало можливість сепаратистам говорити про повне
оточення українських сил навколо Дебальцевого. Також Краматорськ став мішенню
далекого ракетного обстрілу, результатом чого стала загибель семи мирних
мешканців. Українські військові чиновники стверджують, що обстріл вели
сепаратисти із російських ракетних систем Смерч та Торнадо. Нагадаємо, що сьогодні
лідери чотирьох країн – Франції, Німеччини, Росії та України зустрінуться у столиці
Беларусі для спроби мирного врегулювання конфлікту в Україні.
Carroll, Oliver Ukraine peace talks threatened by deadly attacks = [Мирні переговори
знаходяться під загрозою зриву через посилення смертельних атак] / Ol. Carroll // The
Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-peace-talks-threatenedby-deadly-attacks-10037098.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 10.02.

***
Президент України Петро Порошенко повідомив парламенту, що проросійські
війська запустили артилерійський обстріл по Краматорську. За даними
Облдержадміністрації Донецька 5 людей вбито та 16 поранено. Терористи
заперечують будь-яку причетність до цих атак. Боєць батальйону Азов повідомив, що
вони відбили декілька сіл поблизу Маріуполя та відштовхнули сепаратистів ближче
до російського кордону. Терористи в свою чергу кажуть, що вони не відступили.
Представник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що будь-які розмови про
введення нових санкцій проти Росії або озброєння української армії можуть
дестабілізувати ситуацію на сході України. Ангела Меркель в свою чергу досі проти
озброєння України, в той час як пропозиція Обами все ще залишається в силі.
Fighting Intensifies in Eastern Ukraine Ahead of Peace Talks = [На сході України бої
загострюються, незважаючи на мирні переговори] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1245121-govt-reports-artillery-attack-on-east-ukrainiantown/). – New York, 2015. – 10.02.

***
Президент України Петро Порошенко повідомив парламенту, що проросійські
війська запустили артилерійський обстріл по Краматорську. За даними
Облдержадміністрації Донецька 5 людей вбито та 16 поранено. Терористи

заперечують будь-яку причетність до цих атак. Боєць батальйону Азов повідомив, що
вони відбили декілька сіл поблизу Маріуполя та відштовхнули сепаратистів ближче
до російського кордону. Терористи в свою чергу кажуть, що вони не відступили.
Представник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що будь-які розмови про
введення нових санкцій проти Росії або озброєння української армії можуть
дестабілізувати ситуацію на сході України.
Fighting Intensifies in Eastern Ukraine Ahead of Peace Talks = [На сході України бої
загострюються, не дивлячись на мирні переговори] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1245121-govt-reports-artillery-attack-on-east-ukrainiantown/). – New York, 2015. – 10.02.

***
Голова Донецької міліції В’ячеслав Аброскін заявив, що проросійські
сепаратисти здійснили обстріл східних міст далеко за лінією фронту.
Govt Reports Artillery Attack on East Ukrainian Town = [Уряд повідомив про
артилерійський обстріл міст на сході України] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1245113-govt-reports-artillery-attack-on-east-ukrainiantown-2/). – New York, 2015. – 10.02.

***
Якщо вірити деяким повідомленнями в пресі, учасники переговорів у Мінську
досягли попередньої домовленості про припинення вогню – іншими словами,
підготували грунт для того, щоб лідери Росії, України, Німеччини та Франції
зустрілися для підписання угоди. Початкові повідомлення надійшли від
інформагентств ТАСС і БЕЛТА. Однак український тижневик „Дзеркало тижня” у
статті, розміщеній на сайті, оскаржив повідомлення про домовленості. Тижневик,
посилаючись на власне неназване джерело, написав, що ТАСС тим самим намагається
підтримати пропозиції проросійських сепаратистів (формулювання автора). Російське
агентство „Інтерфакс” теж стверджувало, що повідомлення про домовленості
передчасні. Те ж саме сказали представники контактної групи, що працює над
угодою.
Herszenhorn, David M. Agreement on Ukraine Cease-Fire Deal Is Reported = [У пресі
з’явилися повідомлення, що досягнута домовленість про припинення вогню в Україні] /
D.M. Herszenhorn
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/02/11/world/europe/agreement-on-deal-for-ukraine-cease-fire-isreported.html?_r=0). – New York, 2015. – 10.02.

***
Смерть стала вже звичною для жителів Донбасу, з того часу коли проросійські
сепаратисти взяли в руки зброю і спробували відвоювати два східних регіони
України. Бізнес закривається, люди втрачають роботу та пенсію. „Люди просто
сидять вдома. Немає що робити” – говорить один з місцевих жителів. Більшість
магазинів зачинені. Мільярдер Ренат Ахметов створив благодійний фонд, який
роздавав їжу тим, хто залишився у місті, але його закрили з причин безпеки. Більше
шести місяців у Трудовському районі Донецька немає води і світла. Мобільні
телефони та радіо – це єдиний зв’язок із зовнішнім світом. „Я не приєднуюсь до
сепаратистів, тому що мені треба піклуватись про маму і сестру” – говорить один з
жителів Донецька, „Але я розумію тих хто йде. Мій друг втратив батьків та сестру,
що йому ще залишалось робити”.
Life Under Shelling in Eastern Ukraine: A Battle to Survive = [Життя під обстрілами
в східній Україні: боротьба за виживання] / Associated Press // The Epoch Times

(http://www.theepochtimes.com/n3/1245235-life-under-shelling-in-eastern-ukraine-a-battle-tosurvive/). – New York, 2015. – 10.02.

***
У Донецьку в аеропорту тривають бойові дії між урядовими військами і
проросійськими сепаратистами. Це єдина точка в місті, зайнята українцями. Автор
наводить з інтернет-газети „Українська правда” слова лідера донецьких сепаратистів
Олександра Захарченко, що війська сепаратистів будуть розширювати свою
територію „ідучи на захід”.
Kazimierczuk, Agnieszka Zacięte walki o lotnisko w Doniecku = [Запеклі бої за
аеропорт у Донецьку] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/artykul/1171853Zaciete-walki-o-lotnisko-w-Doniecku.html). – Warsaw, 2015. – 15.01.

***
Минулого тижня журналіст Руслан Коцаба розмістив відео звернення до Петра
Порошенко, в якому каже, що волів би краще піти до в’язниці, ніж воювати з
проросійськими повстанцями на сході України. Тепер йому насправді загрожує 15
років ув’язнення за зраду. Правоохоронна група Amnesty International закликала
українську влади негайно звільнити журналіста та оголосила його в’язнем сумління.
Його справа є симптоматичною у труднощах, які наразі відчуває Київ із мобілізацією
змученого війною населення. Так, із 75 тисяч викликаних до військоматів чоловіків
лише 60% будуть задіяні в бойових діях. Постановою уряду ведеться контроль за
закордонними поїздками чоловіків призовного віку.
Walker, Shaun Ukraine: draft dodgers face jail as Kiev struggles to find new fighters :
Journalist Ruslan Kotsaba, arrested after refusing to fight in video addressed to Petro
Poroshenko, is among many weary of conflict that has killed 5,000 = [Україна: у своїх
намагання віднайти нових бійців Київ погрожує в’язницею тим, хто
ухиляється. Журналість Руслан Коцаба, заарештований після відео з його відмовою йти
воювати, адресоване Петру Порошенко, є одним із тих, хто втомився від конфлікту, що
забрав
життя
5000
чоловік.]
/
Sh. Walker
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/10/ukraine-draft-dodgers-jail-kiev-struggle-newfighters). – London, 2015. – 10.02.

***
В районі села Золоте Луганської області України відбулася перестрілка між
сепаратистами і частинами української армії. Обидві сторони звинувачують один
одного, але підтверджують сам факт відкриття вогню. Таким чином, через всього
годину перемир’я на сході України було порушено. Як повідомляє „Інтерфакс”,
українське командування АТО поклала провину на сепаратистів. Сепаратисти вже
звинуватили в події Київ. Ситуація в районі Дебальцевого, стратегічно важливого
населеного пункту на шляху з Луганська в Донецьк, залишається напруженою. Воно
як і раніше утримується українськими військовими. Представники „ДНР” і „ЛНР”
кілька разів повідомляли про взяття українських військових в котел.
В районе Дебальцева нарушено перемирие = [У районі Дебальцевого порушено
перемир’я] // Minval.az (http://minval.az/news/75976/). – Баку, 2015. – 15.02.

***
Армії ДНР і ЛНР поки не змогли завершити операцію під Дебальцевим. При
цьому українська армія готується до контратак на Луганському та Донецькому
напрямках, щоб відтягнути великі підрозділи ополчення від оточених військ.
Продовжують гинути мирні жителі, але протиборчі сторони під різними приводами

затягують початок конструктивних переговорів в „мінському форматі”. Немає
єдиного підходу до врегулювання конфлікту і в міжнародному співтоваристві. У
США вже офіційно обговорюється питання про постачання Україні летального зброї.
ФРН і ряд країн Європи категорично проти. Але конструктивних пропозицій, крім
вимог негайно припинити вогонь і сісти за стіл переговорів, поки не надходить. Тобто
існує велика ймовірність того, що збройне протистояння на південному сході України
буде довгим і ще більш масштабним.
Мухин, Владимир Дебальцевский котел закрыть не удается = [Дебальцевський
котел закрити не вдається] / В. Мухин // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201502-04/2_kotel.html). – М., 2015. – 04.02.

***
Чергова спроба контактної групи з України, яка прибула до Мінську
домовитися про перемир’я на Донбасі, завершилася безрезультатно. Рішення, яке
може зупинити конфлікт, належить прийняти президентам – України, РФ, главам ЄС
та ОБСЄ. Але поки і вони говорять на різних мовах. Тим часом досвід інших гарячих
точок показує: сторони самі не розходяться, їх розводять. У Косово це зробили
підрозділи KFOR, у Придністров’ї – миротворці РФ. Але у випадку з Україною
російські МС встати на лінію розмежування вогню не можуть – їм не довіряють
українці з правого берега Дніпра, контрольованого Києвом. Проте в Києві, так само
як у Донецьку та Луганську, довіряють білорусам. І якщо Велика і Мала Русь не
можуть дійти згоди, чому не покликати на допомогу Русь Білу? Білоруси могли б
увійти в миротворчі батальйони разом з представниками однієї з країн ЄС, якій також
довіряли б обидві воюючі сторони.
Гамова, Светлана Остановить войну в Украине могут белорусы = [Зупинити
війну в Україні можуть білоруси] / С. Гамова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/dipkurer/2015-02-02/9_belorussia.html). – М., 2015. – 02.02.

***
Сильний вибух стався на донецькому хімічному заводі на сході України, де
йдуть запеклі бої, незважаючи на те, що дипломатичні спроби встановити мир
відновлено. За інформацією сепаратистів, вибух трапився з вини української
артилерії. Пожежу загасили, і мешканці залишись у безпеці. Також сепаратисти
заявляють, що через інтенсивний обстріл у Донецьку загинуло 2 людини і
щонайменше 7 в його околицях. Тим часом Україна повідомляє, що близько 1500
російських військ перетнули кордон на ділянках, що підпорядковані терористам.
Росія ж в свою чергу заперечує будь-яку підтримку сепаратистів в Україні зі своєї
сторони. США та Німеччина наголошують, що конфлікт потрібно вирішувати
дипломатичним шляхом. Німеччина, Франція та інші країни ЄС є противниками
озброєння українських військ, оскільки вони вважають, що це призведе до
погіршення ситуації.
Explosion at Chemical Plant in Eastern Ukraine Sparks Fire = [Вибух на хімічному
заводі в східній Україні спричинив пожежу] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1244293-explosion-at-chemical-plant-in-eastern-ukrainesparks-fire/). – New York, 2105. – 09.02.

***
Представник армії ДНР заявив кореспондентові Росбалту про блокування
восьмитисячного угруповання ВСУ під Дебальцево, а в прес-центрі АТО назвали цю
інформацію „повною нісенітницею”. Автор намагається з’ясувати стан справ у
біженців, які розповідають йому як живеться в „котлі” звичайним людям.

Ротарь, Игорь „Все здесь хороши!” = [„Усі тут хороші!”] / И. Ротарь // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/02/02/1363574.html). – С.Пб., 2015. – 02.02.

***
Президент України Петро Порошенко закликав членів альянсу відправити до
України сучасну зброю для захисту і протидії агресії. Таким чином він планує
підвищити боєздатність української армії в опорі російській агресії. Таке прохання
він аргументував останніми подіями на Сході України, в результаті яких виявилося
багато жертв серед цивільного населення.
Ukrainian president calls for NATO states to provide weapons = [Український
президент закликає країни-членів НАТО надати Україні військову техніку] / Reuters //
The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Ukrainian+
president+calls+for+NATO+states+to+provide+weapons+&NewsID=443596). –
Kathmandu,
2015. – 05.02.

***
В Україні на лінії фронту війни з сепаратистами, у місті Дебальцеве, місцеві
мешканці протягом останніх двох тижнів не мають ані світла, ані тепла, ані води.
Проросійські повстанці тим часом обіцяють поповнити свої лави новими
військовими. Українські військові в свою чергу допомагають людям евакуюватися з
міста, організовуючи їх перевезення до територій, підконтрольних українській армії.
Civilians Suffer as Fighting Intensifies on Ukraine Front Line = [На українській лінії
фронту страждають цивільні мешканці через посилення інтенсивності бойових дій] /
Associated Press // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1239077-civilianssuffer-as-fighting-intensifies-onn-ukraine-front-line/). – New York, 2015. – 04.02.

***
На сході України в Єнакієво відбулися масові ракетні обстріли український
урядових військ з боку сепаратистів. Наразі спостерігається готовність обох сторін
конфлікту мобілізувати ще більше сил для ведення боїв. У Києві влада заявила про
п’ятьох загиблих військовослужбовців, а місцева влада у Донецьку повідомляє про
п’ятнадцятьох вбитих цивільних мешканців. Тим часом у Вашингтоні після ескалації
насилля наголосили на можливості надання Україні військового озброєння, але
уточнивши, що остаточне рішення ще не прийняте.
Rebels pound Ukrainian troops after peace talks fail = [Після провалу мирних
переговорів повстанці обстріляли українських військових] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Rebels+pound+Ukrainian+troops+
after+peace+talks+fail&NewsID=443366#sthash.fvjkabHZ.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 03.02.

***
„Це центральне питання триваючої в Україні громадянської війни: до якої міри
Росія постачає зброю, за допомогою якої антиурядові сили підтримують
сепаратистський рух?” – пише журналіст і колишній офіцер по знешкодженню
вибухонебезпечних предметів ВМФ США Джон Сімей. Він наводить дані доповіді,
опублікованої в кінці минулого року австралійською незалежною Дослідницькою
службою озброєнь (Armament Research Services, ARES), в якій наведено кілька
прикладів зарубіжної військової підтримки сепаратистів і повстанців, що борються з
урядом у Києві. Директор ARES Нік Р. Джензен-Джонс зміг однозначно
ідентифікувати 20 видів зброї в Україні, які раніше не експортувалися з країнвиробників. Дев’ятнадцять з них надійшли з Росії, а один – з Польщі. Серед видів
зброї російського виробництва Ісмей згадує безшумну снайперську гвинтівку ВСС,

танк Т-72Б3 та реактивний піхотний вогнемет з термобаричним боєприпасом МРО-А.
Єдиним польським видом зброї, за даними доповіді, виявився перенесений зенітноракетний комплекс Grom.
Ismay, John Tracking the Weapons Used to Fight Ukraine’s War = [Відстежуючи
шлях зброї, що застосовується в українській війні] / J. Ismay // The New York Times
(http://atwar.blogs.nytimes.com/2015/02/02/tracking-the-weapons-used-to-fight-ukraineswar/?partner=rss&emc=rss&_r=0). – New York, 2015. – 02.02.

***
В той час як українські військові захищають стратегічно важливий залізничний
вузол на сході Україні, повстанці заявили про збільшення своїх військових
угрупувань. В результаті цього Вашингтон заявив про можливе надання українським
військовим озброєння.
Leonard, Peter Ukrainian troops battle to defend key rail hub as U.S. debates more aid =
[Українські війська б’ються, щоб захистити ключовий залізничний вузол, тим часом в
США дискутують з приводу надання більшої допомоги] / P. Leonard // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/ukrainian-troops-battle-to-defend-key-rail-hub-asus-debates-more-aid/article22754306/). – Toronto, 2015. – 02.02.

***
На Східній Україні знову розгорілися бої, поклавши край міфу про перемир’я,
яке ніби діяло з вересня. Спалах бойових дій з новою силою відновив заклики до
адміністрації Обами надати Україні допомогу для опору Путіну – гроші та зброю.
Проте допомога засобами знищення може відкрити новий етап у цій боротьбі – і,
цілком можливо, Путін його схвалить, оскільки це „підтвердить” заяви його
пропаганди про західну агресю. Поки президент Обама лише обережно пообіцяв
допомогти Україні в „військовому протистоянні”. Тим часом на тлі санкцій та
дипломатичного тупцювання на місці вкрай важливо, щоб США і їх союзники поновому оцінили, як привести Росію до серйозних переговорів. Заперечуючи
безпосередню присутність своїх військ у Східній Україні, Путін не прояснює, чого
саме він намагається досягти. Російські офіційні особи вважають, що Москва не має
інтересу до анексії Східної України, як це було з Кримом, а хоче федералізації
України, де проросійські провінції матимуть відносну автономію, а також запевнення,
що Україна не буде рухатися до вступу в НАТО.
Mr. Putin Resumes His War in Ukraine = [Містер Путін відновлює свою війну в
Україні] // The New York Times (http://www.nytimes.com/2015/02/02/opinion/mr-putin-resumeshis-war-in-ukraine.html). – New York, 2015. – 02.02.

***
В той час як українські війська захищали від сепаратистів стратегічний
залізничний вузол на сході України, останні взяли на себе зобов’язання збільшити
свої сили для подальших боїв з українською армією. В той же час в результаті
ескалації конфлікту в Україні Вашингтон задумався про розширення своєї допомоги
Україні, зокрема надання їй військового озброєння. Зазначимо, що президент США
Обама досі проти відправок смертельної зброї на Україну, проте останні події,
зокрема вбивства сепаратистами мирних жителів східних територій, спонукали США
подивитися по-новому на їх допомогу Україні.
Ukraine troops fight to avoid being surrounded by rebels = [Українські війська
продовжують бойові дії, щоб уникнути оточення повстанцями] / Associated Press // The
Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/5-ukrainian-soldiers-die-in-

east-ukraine-fighting/2015/02/02/9bc1e5fe-aab9-11e4-8876-460b1144cbc1_story.html). –
Washington, 2015. – 02.02.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Сепаратисти на сході України можуть бути визнані дипломатами ЄС як
„терористи”. Результатом такого рішення може бути заборона видачі віз та
замороження активів для представників цих організацій.
Ernst, Douglas Pro-Russian separatists in Ukraine may get ’terrorist’ designation by EU
= [Проросійські сепаратисти в Україні можуть бути визнані ЄС „терористами”] /
D. Ernst // The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/28/prorussian-separatists-ukraine-may-get-terrorist-/). – Washington, 2015. – 28.01.

***
Європейські лідери заявляють про те, що вони спостерігають зростаючу
підтримку сепаратистів на сході України. Такі висновки вони зробили в результаті
активізації бойових дій в Донецькій та Луганській областях за останні дні.
EU Leaders Threaten More Anti-Russian Sanctions Over Ukraine = [Лідери ЄС
погрожують Росії розширенням санкцій через ситуацію в Україні] / Associated Press // The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1223710-eu-leaders-threaten-more-antirussian-sanctions-over-ukraine/). – New York, 2015. – 27.01.

***
Через підтримку Росією сепаратистів на сході України ЄС має намір
розширити економічні санкції, спрямовані на Росію. Такі висновки були зроблені
чиновниками ЄС через погіршення ситуації на сході України, зокрема через обстріл
Маріуполя, в результаті якого було вбито 30 мирних мешканців.
McDonald-Gibson, Charlotte Ukraine crisis: EU threatens Russia with new economic
sanctions = [Криза в Україні: ЄС погрожує Росії новими економічними санкціями] /
Ch. McDonald-Gibson // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
ukraine-crisis-eu-threatens-russia-with-new-economic-sanctions10006736.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 27.01.

***
Президент США Барак Обама звинувачує Росію у посиленні бойових дій між
українськими військами та сепаратистами на сході України та наголошує на
додаткових опціях, які може використовувати Вашингтон для тиску на Москву.
Зазначимо, що в неділю в результаті обстрілу Маріуполя, який є важливим
стратегічним портом в Україні, загинуло 30 цивільних осіб.
Obama vows to ratchet up pressure on Moscow over Ukraine = [Обама закликає до
посилення тиску на Москву через події в Україні] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=+Obama+vows+to+ratchet+up+pres
sure+on+Moscow+over+Ukraine&NewsID=442400#sthash.7HdfjrCO.dpuf). –
Kathmandu,
2015. – 26.01.

***
Через п’ять місяців після підписання мирних домовленостей бойові дії на сході
України відновилися з новою силою. Президент США Обама заявив, що Вашингтон
розглядає усі варіанти, можливі задля ізоляції Росії. ЄС в свою чергу скликає
екстрену нараду міністрів закордонних справ своїх 28 держав-членів для обговорення
ситуації в Україні. НАТО звинувачує Росію у постачанні бойової техніки та
військових для підтримки сепаратистів.

Busvine, Douglas EU, NATO denounce renewed rebel assault in eastern Ukraine = [ЄС
та НАТО звинувачують повстанців у нових атаках на сході України] / D. Busvine,
Al. Prentice // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/poroshenko-deescalation-is-priority-in-east-ukraine/article22627878/). – Toronto, 2015. – 25.01.

***
Після ракетного обстрілу портового українського міста Маріуполя західні
лідери знов заговорили про можливе посилення тиску на Росію задля того, щоб вона
припинила підтримку сепаратистів на сході України. Так, президент Обама заявив
про можливість використання всіх доступних методів впливу на Росію. Президент
Європейської Ради Дональд Туск закликає Європу „активізувати політику” в цьому
напрямку, а головний дипломат ЄС Федеріко Могеріні скликає „надзвичайну” сесію
для обговорення атаки на Маріуполь.
Demirjian, Karoun Rocket attack puts Ukraine back on the West’s agenda = [Ракетний
обстріл повертає тему України до порядку денного на Заході] / K. Demirjian // The
Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/rocket-attack-puts-ukraine-back-onthe-wests-agenda/2015/01/25/e5b68b77-ff53-4460-a7dd-0038782b93c0_story.html). –
Washington, 2015. – 25.01.

***
Головнокомандувач НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що в деяких місцях
на сході України боротьба наразі розгортається запекліше, ніж будь-коли раніше.
Також він зауважив, що на зустрічі військових командирів з 28-ми країн членів
альянсу було вирішено відновити прямі контакти НАТО з начальником Генштабу
Росії Валерієм Герасимовим, які були перервані після анексії Криму Росією.
Dahlburg, John-Thor NATO: Fighting in Eastern Ukraine Fiercer Than Ever = [НАТО:
Боротьба в Україні наразі є сильнішою ніж коли-небудь] / J. Dahlburg // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1213862-nato-fighting-in-eastern-ukraine-fiercer-thanever/). – New York, 2015. – 22.01.

***
Глава представництва США в ООН Саманта Пауер заявила, що останній
„мирний план” Росії для України є нічим іншим, як планом окупації, за яким Москва
звільняється від усіх зобов’язань по вересневим домовленостям. Представник Росії в
ООН Чуркін знов заперечував присутність російських військових в Україні та
закликав до якнайшвидшого відновлення мирних домовленостей.
US Says Russian Peace Plan for Ukraine Is an Occupation Plan = [США заявляють,
що російський мирний план для України по суті є окупаційним планом] / Associated Press
// The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1212471-us-says-russian-peace-plan-forukraine-is-an-occupation-plan/). – New York, 2015. – 21.01.

***
Німеччина засудила захоплення сепаратистами стратегічного міста Дебальцеве
на сході України. Але тепер, коли повстанці досягли своєї мети, канцлер Ангела
Меркель сподівається, що Росія буде дотримуватися інших позиції мирної угоди, що
була досягнута тиждень тому у Мінську. Прес-секретар Меркель заявив, що вони
вважають, що „мирний процес знаходиться під загрозою, але, як і раніше, необхідно
продовжувати роботу над мирним вирішенням конфлікту”.
Germany says peace plan for Ukraine „damaged” not dead = [Німеччина говорить, що
мирний план для України „пошкоджений”, але не „мертвий”] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Germany+says+peace+plan+for+U

kraine+%26quot%3Bdamaged%26quot%3B+not+dead&NewsID=445208#sthash.jfmhK3Km.dp
uf). – Kathmandu, 2105. – 19.02.

***
Британський міністр оборони виступив із заявою, що російський президент
Путін може використати свою тактику дестабілізації в прибалтійських країнах-членах
НАТО. Саме тому альянс має бути готовим дати відповідь Росії в разі виникнення
такої загрози.
Hughes, David Ukraine crisis: Russia is a threat to other Baltic states, warns Defence
Secretary Michael Fallon = [Українська криза: Міністр оборони Великобританії Майкл
Феллон попереджає, що Росія виступає загрозою для інших Балтійських держав] /
D. Hughes, B. Mitchell // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/
ukraine-crisis-russia-is-a-threat-to-other-baltic-states-warns-defence-secretary-michael-fallon10055464.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 19.02.

***
Великобританія надала зображення зенітно-ракетних комплексів SA-22 Росії,
які були помічені на території України. Таким чином Великобританія підтверджує
пряму військову участь РФ у конфлікті в Україні.
Ernst, Douglas U.K.: Russia’s advanced anti-aircraft artillery system in Ukraine =
[Великобританія: Розширений зенітно-ракетний комплекс Росії в Україні] / D. Ernst //
The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/18/russias-advancedanti-aircraft-artillery-system-uk/). – Washington, 2015. – 18.02.

***
Те, що трапилося в Маріуполі, змінює ситуацію на Донбасі. Загибель 30
мирних жителів і ще ста поранених в Маріуполі відгукнулися болем у всіх людей, в
тому числі і сусідів України. У заяві Міністерства закордонних справ Білорусії
говориться: „У Республіці Білорусь з глибоким болем сприйняті чергові трагічні події
в Україні, пов’язані із загибеллю мирних жителів м Маріуполя 24 січня 2015
Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Всупереч закликам
міжнародної громадськості і здоровому глузду конфлікт на сході України продовжує
розростатися. Необхідно негайно вжити дієвих заходів для припинення вогню і
недопущення загибелі людей. Підтримуємо прагнення тристоронньої контактної
групи провести якнайскоріше прямі переговори всіх учасників, що підписали
документи у м Мінську. Готові надати будь-яку необхідну допомогу сприянню цієї
зустрічі”.
Васильева, Нина Пушки заглушают голос раз ума = [Гармати заглушають голос
розуму] / Н. Васильева // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/mir/article/pushkizaglushayut-golos-razuma.html). – Минск, 2015. – 27.01. – № 15.

***
США прямо звинуватили Росію у порушенні режиму припинення вогню. Після
того, як Москва підготувала резолюцію, яка схвально відгукується про дотримання
режиму припинення вогню на сході України, під час засідання Ради безпеки ООН
Росія піддалася різкій критиці зі сторони послів інших держав.
Ukraine: US accuses Russia of breaching ceasefire after rebels capture key town :
Moscow sharply criticised at UN after putting up resolution that endorses truce while pro-Russia
rebels continue their advances = [Україна: Після захоплення сепаратистами ключового
міста США звинувачують Росію у порушенні режиму припинення вогню. Москву різко
критикують в ООН через її резолюцію, яка схвалює перемир’я, незважаючи на те, що
повстанці
продовжують
свої
завоювання.]
//
The

Guardian(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/18/us-accuses-russia-of-breachingukraine-ceasefire). – London, 2015. – 18.02.

***
Двоє впливових республіканців у Сенаті Ліндсі Грехем та Джон МакКейн
заявляють, що Білий дім має зайняти більш агресивну позицію по відношенню до
війни, яка ведеться на сході України. За їхніми словами, США мають негайно
надіслати військову техніку до України. З посиланням на постійні обстріли
Дебальцевого сенатори говорять про недотримання сепаратистами досягнутих у
Мінську домовленостей, що, власне, і спонукає їх до більш різких заяв у цьому
контексті.
Taylor, Guy Top GOP senators blast Obama admin’s waffling on arming Ukraine military
= [Керівники Республіканської партії в сенаті спонукають Обаму до військового
озброєння України] / G. Taylor // The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/
news/2015/feb/17/john-mccain-lindsey-graham-blast-obama-ukraine/). – Washington, 2015. –
17.02.

***
Європейські лідери висловили свою подяку канцлеру Німеччини та
французькому президентові за посередництво у мирних переговорах щодо
врегулювання ситуації на сході України, але в приватному порядку висловили
скептицизм через можливе не спрацювання мирного плану в дійсності. Дипломати
говорять, що найближчі 48 годин вже повинні показати, чи будуть втілюватися в
життя досягнуті домовленості. Білий дім також стриманий у своїх оцінках мирної
угоди. Нагадаємо, що режим повного припинення вогню має розпочати діяти з неділі.
Traynor, Ian Ukraine ceasefire: European leaders sceptical peace plan will work :
Worries privately voiced about potential escalation of fighting before truce is supposed to take
hold in eastern Ukraine on Sunday = [Припинення вогню в Україні: Європейські лідери
скептичні в оцінках щодо майбутнього впровадження мирного плану. У приватних
розмовах чиновники висловлюють занепокоєність через можливу подальшу ескалацію на
сході
України
у
неділю.]
/
Ian
Traynor
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/12/ukraine-ceasefire-european-leaders-scepticalpeace-plan-will-work). – London, 2015. – 13.02.

***
Високопоставлений чиновник у Білому домі попередив проросійських
сепаратистів проти захоплення все більшої території на сході України до неділі, коли
починає свою дію угода про припинення вогню.
U.S. warns pro-Russian forces against seizing more Ukraine land = [США
попереджають проросійські сили проти захоплення більше української території] /
Reuters // The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=U.S.+
warns+pro-Russian+forces+against+seizing+more+Ukraine+land&NewsID=444545#sthash.
KPOfwFJC.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 13.02.

***
Президент США Барак Обама наголосив, що для прийняття остаточного
рішення щодо надання українським військовим летального озброєння він очікує
результатів перемовин у Мінську. При цьому він зауважив, що основними методами
вирішення кризи на сході України залишаються санкції та дипломатичні зусилля.
Obama says still weighing decision on arming Ukraine forces = [Обама каже, що досі
вагається щодо рішення про озброєння українських сил] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Obama+says+still+weighing+decisi

on+on+arming+Ukraine+forces&NewsID=444202#sthash.UDA05O2E.dpuf). –
2015. – 10.02.

Kathmandu,

***
Бельгійський міністр закордонних справ розповів про те, що він сподівається
на мирне вирішення конфлікту в Україні. На з’їзді ЄС у Бельгії він запропонував
додати ще 19 осіб, 5 з яких росіяни, до списку санкцій.
EU Backs Ukraine Talks, Weighs Fresh Sanctions = [ЄС повертається до розмов про
Україну, в хід ідуть нові санкції] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1243931-eu-backs-ukraine-talks-weighs-fresh-sanctions/). –
New York, 2015. – 09.02.

***
На тлі ескалації насильства на сході України лідери Німеччини, Франції, Росії
та України домовилися зустрітися в Мінську для обговорення мирного виходу з
конфліктної ситуації, яка забрала більше 5000 життів. Про таку зустріч лідери
чотирьох країн заявили після того, як Меркель та Олланд побували з візитами у
спочатку у Києві, а потім у Москві. Тим часом адміністрація американського
президента Обами розглядає можливість відправки до України летальної зброї, що на
думку європейських політиків, буде мати наслідком ще більше загострення
конфлікту.
Leaders scramble to avert „dramatic spiral” in Ukraine = [Західні лідери борються для
запобігання „драматичним подіям” в Україні] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=+Leaders+scramble+to+avert+%26
quot%3Bdramatic+spiral%26quot%3B+in+Ukraine&NewsID=444086#sthash.klUKekjF.dpuf). –
Kathmandu, 2015. – 09.02.

***
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр очікує, що
доля мирного плану для України вирішиться в найближчі дні. Глава
зовнішньополітичного відомства закликав Україну і Росію до втілення Мінських
домовленостей про припинення вогню. Політик переконаний, що необхідні для цього
рішення повинні бути прийняті у Києві та Москві, а не в Берліні чи Парижі. Лідери
Німеччини, Франції, України та Росії планують провесті телефонну розмову, під час
якої обговорять спільний документ, який би втілював Мінські домовленості.
Штайнмайер: Судьба мирного плана по Украине решится через 2-3 дня =
[Штайнмаєр: Доля мирного плану по Україні вирішиться через 2-3 дні] // Кишиневский
обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/55922). – Кишинев, 2015. – 08.02.

***
Канцлер Німеччини заявила, що зусилля дипломатії щодо врегулювання кризи
на сході України мають бути успішними, проте зауважила, що не існує жодних
гарантій, що будь-яка угода буде дотримана. Вона не оголосила деталей зустрічей з
президентами України та Росії, які відбувалися напередодні. Такі раптові
дипломатичні намагання з боку європейських лідерів викликані загостренням ситуації
у Східній Україні за останні дні. Такий розвиток подій також спонукав США
розглядати можливість надання Україні смертельного озброєння.
Merkel Opposes Sending Lethal Weapons to Ukraine = [Меркель виступає проти
відправки смертоносної зброї до України] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1242177-merkel-opposes-sending-leathal-weapons-toukraine/). – New York, 2015. – 07.02.

***
Лідери Франції та Німеччини оголосили про нову дипломатичну спробу
досягти перемир’я в Україні. Таким чином європейські лідери спробували запобігти
обговоренню Білим домом можливих поставок військового озброєння українській
армії, побоюючись, що такий розвиток подій може призвести до виходу з-під
контролю україно-російського конфлікту. Ангела Меркель та Франсуа Олланд
планують відвідати Москву для зустрічі з російським президентом, в ході якої
можливе вироблення якогось мирного рішення щодо ситуації в Україні.
Morello, Carol France, Germany make last-ditch peace effort as U.S. weighs arming
Ukraine = [В той час як США зважує можливість військового озброєння України,
Франція та Німеччина зробили останню відчайдушну спробу із встановлення миру] /
C. Morello,
M. Birnbaum
//
The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/kerry-holds-talks-in-ukraine-amid-bid-byeuropean-partners-to-quell-fighting/2015/02/05/1aa41562-ac05-11e4-8876460b1144cbc1_story.html). – Washington, 2015. – 06.02.

***
У Києві відбулася зустріч президента України Петра Порошенка і державного
секретаря США Джона Керрі, за підсумками якої сторони опублікували спільну заяву
для ЗМІ. У цьому документі глава американської дипломатії зазначив, що покласти
край збройним сутичкам на Донбасі можна лише мирним шляхом. „Цей конфлікт
буде припинений, але тільки в тому випадку, якщо буде припинений вогонь і
виведено зброю, а сторони сядуть за стіл переговорів”, – сказав Дж. Керрі. Він також
закликав Росію визначитися з методами врегулювання ситуації на сході України і
виконати мінські домовленості: „Росія повинна зробити свій вибір, і не тільки на
словах – вони повинні показати це діями. Вони повинні здійснити кроки, щоб
виконати мінські домовленості, які вони також підписали”.
Дж. Керри выступил за мирный путь урегулирования конфликта в Донбассе =
[Дж. Керрі виступив за мирний шлях врегулювання конфлікту в Донбасі] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0206/c31519-8846811.html). – Пекин, 2015. –
06.02.

***
Для припинення бойових дій на Сході України Ангела Меркель та Франсуа
Олланд запропонували новий мирний план по врегулюванню конфліктної ситуації.
Перш ніж відправитися до Москви для презентування цього плану, європейські
лідери прибули з візитом до Києва, щоб обговорити це рішення з українською
владою. Така дипломатична спроба на найвищому рівні стала результатом гострої
ескалації конфлікту за останній час, а також реакцію на можливе надання
Сполученими Штатами Україні летального озброєння через побоювання, що такий
розвиток подій може призвести до ще більшого поширення бойових дій.
French, German Leaders Push New Peace Plan for East Ukraine = [Французький та
німецький лідери пропонують новий мирний план для Східної України] / Associated Press
// The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1240377-french-german-leaders-pushnew-peace-plan-for-east-ukraine/). – New York, 2015. – 05.02.

***
Західні лідери почали робити злагоджені дипломатичні зусилля, щоб покласти
край конфлікту, який зіпсував відносини з Росією. Але надії на домовленість
затьмарюються глибокими підозрами, які викликають у Заходу мета Москви щодо
України. А арешт в Києві українського офіцера за передбачуване шпигунство на

користь Росії пробудив побоювання, що в українську армію впроваджені іноземні
агенти супротивника. Це ускладнить потенційні плани поставок зброї Києву.
Недовірливе ставлення Заходу до цілей Москви щодо України корениться в тому, що,
за словами дипломатів, Кремль грає роль в озброєнні та фінансуванні сепаратистів, а
також у керівництві ними під час поточного спалаху бойових дій. Як кажуть
дипломати, Кремль, як і наприкінці минулого літа, тепер втручається, щоб припинити
бойові дії (раніше підігріті їм самим), але лише після того, як його мета досягнута:
розширена територія, підконтрольна повстанцям. За даними газети, з вересня
сепаратисти взяли під контроль приблизно 200 квадратних миль, а зараз загрожують
місту Дебальцеве.
Gordon, Michael R. U.S. and Europe Working to End Ukraine Fighting = [США і
Європа докладають зусиль, щоб покласти край боям в Україні] / M.R. Gordon,
D.M. Herszenhorn // The New York Times (http://www.nytimes.com/2015/02/06/world/europe/
kerry-biden-hollande-merkel-ukraine-conflict.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&
module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1). – New York, 2015. –
05.02.

***
Лідери Німеччини та Франції намагаються переконати російського президента
прийняти новий план по мирному врегулюванню кризи в Україні. Вони висловлюють
глибоку стурбованість ескалацією бойових дій на сході України, які тривають вже
майже рік і мають негативний вплив на країни Європи. Франсуа Олланд сказав, що
франко-німецький план буде ґрунтуватися на територіальній цілісності України та
вимог припинення вогню з обох сторін.
McDonald-Gibson, Charlotte Ukraine crisis: Francois Hollande and Angela Merkel make
desperate attempt to convince the two sides to accept a political solution = [Криза в Україні:
Франсуа Олланд та Ангела Меркель зробили відчайдушну спробу переконати обидві
сторони прийняти політичне рішення] / Ch. McDonald-Gibson, J. Lichfield // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-hollande-andmerkel-in-ukraine-peace-mission-10025495.html?origin=internalSearch). – London, 2015. –
05.02.

***
Незважаючи на обговорення американськими чиновниками останнім часом
можливості відправки до України летальної зброї, держсекретар Джон Керрі заявляє,
що США не прагнуть до конфронтації з Росією. Таке твердження він оголосив за
декілька годин до того, як німецький та французький лідери обговорили чергову
дипломатичну можливість вирішення конфлікту в Україні.
Taylor, Guy John Kerry in Ukraine says U.S. ’does not seek a confrontation’ with Russia
= [Джон Керрі в Україні заявив, що США „не прагнуть конфронтації” з Росією] /
G. Taylor // The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/5/johnkerry-ukraine-says-us-does-not-seek-confronta/). – Washington, 2015. – 05.02.

***
Командувач НАТО заявляє, що будь-яка спроба надати Україні смертоносну
зброю повинна брати до уваги можливу негативну реакцію на це з боку Росії. Про це
саме говорить і генерал ВПС США Філіп Брідлав: будь-які дії США або інших
західних країн „можуть спровокувати більш різку реакцію з боку Росії”. Такі
зауваження прозвучали в результаті обговорення американськими чиновниками
можливості надання Україні летальної зброї.
Top NATO General Warns of Russian Reaction to Arming Ukraine = [Генсек НАТО
попереджає про реакцію Росії на озброєння України] / Associated Press // The Epoch Times

(http://www.theepochtimes.com/n3/1239841-top-nato-general-warns-of-russian-reaction-toarming-ukraine/). – New York, 2015. – 05.02.

***
Новий міністр оборони США схильний до думки про надання Україні
військового озброєння. В минулому році Білий дім надав 291 млн.дол. допомоги
Україні, в тому числі 116 млн.дол. в якості обладнання та навчання сил безпеки. Це
обладнання складалося в основному з радарів та протигазів. Проте останні події на
сході України, що демонструють розширення конфлікту, змусили американських
чиновників по-новому поглянути на ту допомогу, яку вони мають можливість надати
Україні.
Buncombe, Andrew Ashton Carter: Barack Obama’s nominee for US Defence Secretary
backs providing ’lethal arms’ to Ukraine = [Ештон Картер: кандидат Барака Обами на
посаду міністра оборони США підтримує надання „летальної” зброї Україні] /
An. Buncombe // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/americas/ashtoncarter-barack-obamas-nominee-for-us-defence-secretary-backs-providing-lethal-arms-toukraine-10024296.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 04.02.

***
Папа Франциск засудив сплеск бойових дій на сході України, назвавши це
скандалом і війною між християнами. Під час своєї щотижневої аудієнції він закликав
міжнародну спільноту забезпечити можливість дипломатичного вирішення конфлікту
між проросійськими сепаратистами та українською владою.
Pope Francis decries Ukraine crisis as a ’war among Christians’ as shelling of Donetsk
hospital ’kills five’ = [Після того, як в Донецькій лікарні загинуло п’ять осіб внаслідок
обстрілу, папа Франциск засудив кризу в Україні як „війну між християнами”] // The
Independent (http://www.independent.co.uk/news/pope-francis-decries-ukraine-crisis-as-a-waramong-christians-as-shelling-of-donetsk-hospital-kills-five-10023141.html?origin=internal
Search). – London, 2015. – 04.02.

***
Джо Байден відвідає Європу, щоб обговорити з представниками НАТО
варіанти відправки до України летальної зброї, щоб допомогти українським
військовим у боротьбі з проросійськими повстанцями. Віце-президент планує зустріч
з німецьким канцлером Ангелою Меркель та українським президентом Петром
Порошенко. Також планується зустріч з лідерами Євро комісії в Брюсселі для
інформування союзників про нову стратегію національної безпеки США.
Roberts, Dan Joe Biden dispatched to Europe to shore up Nato resolve over Ukraine crisis
: US vice-president to discuss sending lethal weapons to Ukraine and will also meet European
Commission leaders in Brussels during diplomacy trip = [Джо Байден вирушає до Європи,
щоб підтримати НАТО у вирішенні української кризи. Під час дипломатичної поїздки до
Європи віце-президент США обговорить відправку летальної зброї до України, а також
зустрінеться з лідерами Європейської комісії в Брюсселі.] / D. Roberts // The Guardian
(http://www.theguardian.com/us-news/2015/feb/04/joe-biden-dispatched-europe-nato-resolveukraine). – London, 2015. – 04.02.

***
Адміністрація президента США схиляється до можливості надання допомоги
Україні у вигляді зброї для допомоги останній у боротьбі проти агресора. Про такі
наміри заявив Ештон Картер, який невдовзі посяде крісло міністра оборони.
US tilts toward arming Ukraine = [США схильні до озброєння України] / Associated
Press // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-tilts-

toward-arming-ukraine/2015/02/04/fa8be038-ace1-11e4-8876-460b1144cbc1_story.html). –
Washington, 2015. – 04.02.

***
Високопоставлений чиновник у президентській адміністрації повідомив, що
наразі там розглядають можливість постачання в Україну військового озброєння,
проте, як і раніше, є сумніви з приводу ефективності цього кроку та ризики, пов’язані
з реакцією Росії на таке рішення США. На протязі останніх декількох місяців на
президента Обаму з приводу збільшення військової допомоги Україні чинять тиск
деякі чиновники, зокрема, Джон Керрі, держсекретар США та Філіп Брідлав,
керуючий силами НАТО в Європі. Останні події на сході України, результатом яких
стало розширення конфлікту, змусили Обаму по-новому поглянути на можливість
американської військової допомоги Україні.
Obama Reconsidering Lethal Assistance to Ukraine = [Обама розглядає можливість
допомоги Україні у вигляді військового озброєння] // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1236309-obama-reconsidering-lethal-assistance-toukraine/). – New York, 2015. – 02.02.

***
Ангела Меркель заявила, що поставки зброї з Німеччини в Україну виключені,
але підкреслила, що Європа повинна як і раніше згуртовано протистояти російській
агресії. Як заявила Меркель, поки Росія порушує міжнародне право окупацією Криму
і діями на Східній Україні, санкції проти Росії повинні залишатися в силі. Меркель
зазначила: навіть якщо адміністрація Обами вирішить поставляти в Україну оборонні
і деякі смертоносні озброєння, Німеччина не послідує цьому прикладу.
Smale, Alison German Chancellor Rules Out Weapons Aid to Ukraine = [Канцлер
Німеччини виключає допомогу Україні у формі поставок зброї] / A. Smale // The New York
Times (http://www.nytimes.com/2015/02/03/world/german-chancellor-rules-out-weapons-aid-toukraine.html?_r=1). – New York, 2015. – 02.02.

***
Представники американського уряду висловили готовність надати Україні
військове озброєння, в той час як підтримувані Росією сепаратисти заявили про
мобілізацію стотисячної армії. Прес-секретар Пентагону Ванесса Хілман заявила, що
США фокусується на дипломатичному вирішенні конфлікту, проте додала, що
завжди оцінюють й інші варіанти, які допоможуть створити переговорний простір для
розв’язання кризи. Президент США Барак Обама досі з осторогою відноситься до
такого роду допомоги, побоюючись ще більшої агресії зі сторони Росії. Нагадаємо,
що в рамках підтримки українських військових США відправило до України
допомогу, яка складалася з тепловізорів, бронежилетів та медичних комплектів.
Walker, Shaun Ukraine: US considers military help for Kiev as separatists plan to
mobilise army : John Kerry, US secretary of state, will use visit to Ukrainian capital to consider
options amid frustration in the west at failure to find diplomatic solution = [Україна: США
пропонують військову допомогу Києву, в той час як сепаратисти планують
мобілізувати армію. Джон Керрі, генеральний секретар США, використає візит до
столиці України для обговорення розчарування Заходу у нездатності знайти
дипломатичне
вирішення
конфлікту.]
/
Sh. Walker
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/02/ukraine-us-considers-miltary-help-kievseparatists-plan-mobilise-army). – London, 2015. – 02.02.

***

Антиросійські санкції, як визнає Сорос, роблять негативний вплив і на
європейську економіку, але пом’якшувати вже введені обмеження один з найбільш
відомих і успішних фінансистів світу вважає неправильним. За його словами, падіння
нафтових цін різко підсилило вплив санкцій на економіку Росії, в результаті чого
країні може загрожувати дефолт. Сорос закликає владу ЄС доповнити санкції
програмою масштабної фінансової допомоги Україні, загальний обсяг якої повинен
скласти до 50 млрд. дол. Тільки таким способом, впевнений він, Євросоюз зможе
протистояти експансії Росії – адже банкрутство України посилить позиції
прихильників жорсткої лінії у вищих ешелонах влади РФ, в той час як успіхи
української економіки будуть сприяти активізації в Росії опозиції західного штибу.
Сорос предложил усилить проблемы России за счет успехов экономики Украины =
[Сорос запропонував посилити проблеми Росії за рахунок успіхів економіки України] //
Вечерний Бишкек (http://www.vb.kg/doc/298827_soros_predlojil_ysilit_problemy_rossii_za_
schet_yspehov_ekonomiki_ykrainy.html). – Бишкек, 2015. – 08.01.

***
З урахуванням того, що підтримувані Росією сепаратисти підсилюють наступ
на Україну, командувач силами НАТО в Європі генерал Філіп М. Брідлав тепер
виступає на підтримку поставок оборонних озброєнь і техніки Києву, що знаходиться
у важкому становищі. І ряд чиновників адміністрації та військових посадових осіб,
здається, схиляються до цієї позиції, як заявили американські офіційні особи.
Президент Обама не приймав рішень з надання подібної допомоги. Але після низки
несподіваних невдач, які зазнали українські сили в останні тижні, адміністрація
Обами заново розглядає питання про військову допомогу. За словами чиновників,
держсекретар США Джон Керрі, який планує відвідати Київ, готовий знову
обговорювати надання допомоги засобами ураження, як і генерал Мартін Демпсі,
голова комітету начальників штабів.
Gordon, Michael R. U.S. Considers Supplying Arms to Ukraine Forces, Officials Say =
[Офіційні особи: США розглядають можливість постачання зброї українським
Збройним
силам]
/
M. R. Gordon,
E. Schmitt
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/02/02/world/us-taking-a-fresh-look-at-arming-kievforces.html?_r=1). – New York, 2015. – 01.02.

***
У той час як західний світ відмовляється визнавати анексію Росією Криму,
одна з найбільших західних газет зробила це. На першій сторінці USA Today
з’явилася карта України, яка не включає в себе Крим. Прес-секретар багатотиражної
газети поки не відповів на прохання прокоментувати це. Неясно, чи було виключення
Криму результатом усвідомленого рішення редакції або помилкою.
Huebert, Rob USA Today Publishes Map of Ukraine Without Crimea = [USA Today
надрукувала карту України без Криму] / Huebert R. // Foreign Policy
(http://foreignpolicy.com/2015/02/10/usa-today-publishes-map-of-ukraine-without-crimea/). –
Washington, 2015. – 10.02.

***
Критики зовнішньої політики президента Барака Обами роками атакували його
адміністрацію за те, що вона занадто повільно реагувала на кризи, від Сирії до Росії.
У масштабній програмі, що викладає точку зору адміністрації, Білий дім буде
захищати свій обережний підхід і дасть зрозуміти, що вона має намір продовжувати
слідувати по шляху так званої стратегії терпіння. Стратегія національної безпеки,
створення якої вимагає закон США, спрямована на те, щоб дати адміністрації

орієнтир і повідомити про наміри держави законодавцям, громадськості та світу. Це
буде другий аналогічний документ Обами і, швидше за все, останній, до того як він
піде у відставку на початку 2017 року. Він спрямований на те, щоб спростувати
критику, згідно з якою президент всякий раз чекав занадто довго, перш ніж відповісти
на такі виклики, як зростання „Ісламської держави” і військова агресія Москви в
Україні. У документі стверджується, що подібний підхід, навпаки, був частиною
ретельно продуманої стратегії, яка повинна була гарантувати, що США розглянули
всі можливості, перш ніж вплутатися в ризиковані і потенційно нескінченні
конфлікти.
Ratnam, Gopal White House Unveils Call for ’Strategic Patience’ = [Білий дім анонсує
заклик
до
„стратегії
терпіння”]
/
G. Ratnam
//
Foreign
Policy
(http://foreignpolicy.com/2015/02/05/white-house-to-unveil-call-for-strategic-patience-russiaukraine-syria-iraq-china-asia/). – Washington, 2015. – 05.02.

ТЕРОРИЗМ ТА ДИВЕРСІЇ
Внаслідок ракетних обстрілів Донецька загинуло принаймні п’ять осіб,
пошкоджено лікарню, шість шкіл і п’ять дитсадків, повідомляють повстанці. За
даними ООН за останні три тижні внаслідок загострення бойових дій на сході
України загинуло близько 220 цивільних осіб. Тим часом український президент
закликав НАТО надати Україні допомогу у вигляді сучасного військового озброєння
для відбиття атак проросійських сепаратистів.
Rocket fire kills at least 5 near hospital in Donetsk = [Ракетний обстріл вбив
щонайменше п’ятьох осіб біля лікарні в Донецьку] / Associated Press // The Washington
Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/rocket-fire-kills-at-least-5-near-hospital-indonetsk/2015/02/04/39e8932e-acd9-11e4-8876-460b1144cbc1_story.html). – Washington, 2015. –
04.02.

***
В останні дні ведуться запеклі бої за Дебальцеве. Війська повстанців
спробували оточити українських військових з усіх боків і розпочали атаку. Проте
військові в Києві наголошують на своєму контролі над містом. Особливо від таких
подій страждають ті мирні мешканці, що ще залишилися в цьому містечку. Як
правило, це літні та хворі люди. За останні два дні за допомогою військових з
добровольчого батальйону з міста виїхало близько 2000 жителів. Тим часом лідер
ДНР Захарченко заявив про мобілізацію усіх чоловіків призовного віку на
підконтрольних йому територіях. У разі реалізації такої мобілізації лави повстанців
поповняться майже на сто тисяч військових.
Carroll, Oliver Ukraine crisis: A dangerous shift in tempo as rebels bolster troop numbers
against government forces = [Криза в Україні: Спостерігаються небезпечні зрушення у
темпах нарощування чисельності військових угрупувань повстанців проти урядових
військ] / Ol. Carroll // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
ukraine-crisis-a-dangerous-shift-in-tempo-as-rebels-bolster-troop-numbers-10019273.html?
origin=internalSearch). – London, 2015. – 02.02.

ТОЧКА ЗОРУ
Єдиним способом уникнути катастрофи внаслідок конфліктної ситуації на
Сході України – це узгодження інтересів усіх конфліктуючих сторін. Необхідно
пам’ятати, що Україна у порівнянні з Росією є маленькою і слабкою державою, до
того ж вона залежна від Росії – від її енергоносіїв, також існує багато українців, які

працюють в Росії і переказують мільярди євро грошових переказів. Також накладення
економічних санкцій на Росію не впливає істотно на поведінку її лідерів у вирішенні
конфлікту. Навпаки, ці санкції можуть негативно вплинути на економіку самого ЄС,
що власне вже і почалося. Тому західні дипломати мають використати усі доступні їм
механізми для того, щоб посадити за стіл переговорів президентів Росії та України.
Now try diplomacy: For all the violence of the past year, Ukraine and Russia need each
other : But are they brave enough to negotiate peace? = [Спроба дипломатії: Україна та
Росія потрібні одна одній, навіть попри насилля минулого року. Але чи знайдуть вони в
собі
сили
домовитися
про
мир?]
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/voices/editorials/now-try-diplomacy-for-all-the-violence-of-thepast-year-ukraine-and-russia-need-each-other-10006858.html?origin=internalSearch). –
London, 2015. – 27.01.

***
Борис Ложкін, глава президентської адміністрації в Україні, говорить про зміни
в Україні за останній рік. Однією з основних відмінностей владного істеблішменту,
річної давності і сучасного, є робота наразі влади над благом усієї країни.
Продовжують прийматися та втілюватися в реальність радикальні реформи, необхідні
для виходу країни з кризи; прийнята низка безпрецедентних законів, на меті яких є
боротьба з тотальною корупцією. Нинішня влада прагне інтегрувати Україну в
глобальний світ по всім можливим напрямкам, на шляху до чого першим кроком
виступає європейська інтеграція. Проте на шляху до цього постала загроза
територіальної цілісності, яка проявляється в анексії Криму та війні на Донбасі. На
початку 90-х років Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на
гарантію безпеки з боку США, Росії та Великобританії. Проте нинішня ситуація
заперечує ці гарантії. За останні 10 років Україна отримала менше військової
допомоги від США, аніж Казахстан, Грузія чи Польща. Але з прагматичної точки
зору надання цієї допомоги наразі має дуже важливе значення задля запобігання
створення зони замороженого конфлікту в самому серці Європи. Також Україна
потребує великого пакету макроекономічної допомоги для підтримки своїх
радикальних реформ. І ця допомога необхідна не лише самій Україні, адже викликати
економічний ріст в самій Європі можливо, орієнтуючись на стабільну Україну.
Lozhkin, Borys More aid to Ukraine would invest in a stronger Europe = [Більшу
допомогу Україні можна було б інвестувати в більш сильну Європу] / B. Lozhkin // The
Washington Post (http://www.washingtonpost.com/opinions/borys-lozhkin-more-aid-to-ukrainewould-invest-in-a-stronger-europe/2015/01/26/3cc88a70-a4b1-11e4-a7c203d37af98440_story.html). – Washington, 2015. – 26.01.

***
За останні кілька днів ситуація на сході України значно погіршилася. Внаслідок
загострення протистояння між урядовими військами та повстанцями загинули мирні
жителі. Донецький аеропорт, битва за який була особливо жорсткою, наразі
перетворений на руїни. Через таку ситуацію США збільшили свою військову
допомогу Україні, в той час як в Придністров’ї (частина Молдови, що підтримується
Росією) на кордоні із Західною Україною проводиться „мобілізаційна практика”
збройних сил. Така суміш факторів може втягнути Україну в тотальну війну.
Запобігти такому сценарію на даний момент можуть лише переговори контактної
групи з мирного урегулювання ситуації в Україні.
Wolff, Stefan Ukraine Sliding Towards All-Out War Despite Mediation Efforts =
[Україна скочується до тотальної війни, незважаючи на посередницькі зусилля] /

S. Wolff // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1217201-ukraine-slidingtowards-all-out-war-despite-mediation-efforts/). – New York, 2015. – 23.01.

***
Веласко, колишній міністр фінансів Чилі, професор Колумбійського
університету, в статті робить аналітичний огляд нинішньої економічної ситуації в
Україні і доходить висновку, що стабілізація економіки вимагає від української влади
глибоких внутрішніх реформ, які можуть бути успішними за умов фінансової
стабільності і політичної легітимності. Також однією з умов є сприйняття цих реформ
громадянами, які повинні розуміти неминучість жертв з їхнього боку задля
майбутнього членства в ЄС та процвітання своєї країни. І ці реформи мають всі
шанси бути успішними в Україні. Тому урядам країн-членів ЄС варто прийти на
допомогу Україні, хоча це і може здаватися їм азартною грою.
Velasco, Andres Betting on Ukraine: Reforms seem attainable = [Ставки на Україну:
реформи
видаються
досяжними]
/
An. Velasco
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Betting+on+Ukraine%3A+Reforms
+seem+attainable&NewsID=441877). – Kathmandu, 2015. – 21.01.

***
Після вже другої спроби в Мінську знайти мирне вирішення конфлікту в
Україні надії та сподівання на повне припинення вогню зникають з кожним днем.
Нагадаємо, що дипломатичні зусилля німецького та французького лідерів щодо
вирішення конфлікту почали відбуватися одразу після заяви США про можливість
надання Україні військового озброєння. Тим часом бої на сході України стають все
більш інтенсивними, у відповідь на це США та Брюссель розглядають введення нових
санкцій проти Росії. Побоювання європейців щодо озброєння українських військових
американськими воєнними засобами є зрозумілими, але без такого виду зброї ця війна
може мати ще більші шанси на розширення. Мова йде перш за все про захисну зброю,
без якої українські військові не можуть стримувати російську агресію.
Holmes, Kim R. Why arming the Ukrainians is necessary = [Чому озброєння України є
необхідним?]
/
K. R. Holmes
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/16/kim-r-holmes-arming-the-ukraine-isnecessary/). – Washington, 2015. – 16.02.

***
Незважаючи на досягнення угоди щодо повного припинення вогню у неділю,
конфлікт в Україні здається ще далеким від свого завершення. Насправді мирна угода
не виглядає досить оптимістичною: українська влада повідомляє, що під час
переговорів у Мінську десятки російських танків знов перетнули кордон і зайшли на
територію України. Деякі європейські лідери у приватному порядку також висловили
сумніви щодо реального виконання мирних домовленостей. Політичні експерти
зазначають, що Заходу необхідно переконати Росію у її вигоді в результаті
припинення підтримки проросійських сепаратистів в Україні.
Phillips, Jack What Now After Ukraine Ceasefire? = [Що тепер після припинення
вогню в Україні?] / J. Phillips // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1248208ukraine-ceasefire-doesnt-look-too-good/). – New York, 2015. – 12.02.

***
Вперше з 1945 року Захід знову може опинитися у війні, якщо не допоможе
Україні у її боротьбі з проросійськими сепаратистами. Зусилля дипломатії виявилося
недостатньо для вирішення кризи на сході України. Колишній посол США в Україні

говорить, що Естонія та інші країни Балтії – члени НАТО – можуть бути наступними
цілями для Путіна у його прагненні до завоювання чужих територій. Канцлер
Німеччини, виступаючи проти надання Україні додаткового летального озброєння,
відчайдушно намагається домовитися з російським лідером про припинення
конфлікту в Україні. Проте президент Естонії, наводячи приклади з нещодавньої
історії, зауважив, що „політика умиротворення ніколи не задовольнить тих, хто на
даний час заспокоївся”. Міністр закордонних справ Великобританії назвав поведінку
Путіна „діями тирану”, а його колега з Франції оголосив побоювання, якщо
заплановані переговори з мирного урегулювання кризи не будуть мати успіх.
Johnston, Ian ’Russia’s growing threat’: After Ukraine, fears grow that Baltic states
could be Vladimir Putin’s next targets = [„Російська загроза зростає”: наступними цілями
для Владі міра Путіна після України можуть стати країни Балтії] / Ian Johnston // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russias-growing-threat-afterukraine-fears-grow-that-baltic-states-could-be-vladimir-putins-next-targets10032378.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 08.02.

***
Сторони конфлікту не добилися фінальних цілей, тому Мінськ-2 працювати не
буде і війна продовжиться. Така, незважаючи на оптимізм офіційних осіб, думка
опитаних кореспондентом „Росбалту” експертів та учасників подій (проросійських
бандитів). В цілому ж, на думку автора, Донбас чекає продовження війни і розрухи.
Ядуха, Виктор В мир никто не верит = [У мир ніхто не вірить] / В. Ядуха //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/02/12/1367618.html). – С.Пб., 2015. – 12.02.

***
В статті розкривається думка про те, що двоїстий характер підтримки України
Заходом у її конфлікті з проросійськими сепаратистами (економічні санкції плюс
надання військової допомоги українській армії) не буде ефективним кроком у
вирішенні конфліктної ситуації. Західні санкції та падіння цін на нафту дійсно боляче
вдарили по російській економіці, проте Путін зміг інтерпретувати ці події так, що
громадськість в його державі всю провину за це покладає лише на західні держави.
При безпосередньому озброєнні української армії конфронтація між США та Росією
буде набирати все більших обертів. Підхід до вирішення кризи в Україні має бути
інший. По-перше, це фінансова допомога слабкій українській економіці, по-друге,
необхідно надати свіжий імпульс дипломатичним намаганням вирішити ситуацію.
Тим паче, що унікальна особистість вже зголосилася бути посередником у
дипломатичних переговорах між Заходом та Росією для вирішення конфлікту. Мова
йде про Михаїла Горбачова.
Ukraine crisis: Economic sanctions and arming Ukrainians won’t end the
violence. Diplomacy remains the last, best option = [Криза в Україні: Економічні санкції та
озброєння українців не покладуть край насильству. Найкращий варіант – це
дипломатія,
яка
залишилася
в
минулому]
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/voices/editorials/ukraine-crisis-economic-sanctions-and-armingukrainians-wont-end-the-violence-diplomacy-remains-the-last-best-option10024619.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 04.02.
***

Вперше за багато десятиліть російські винищувачі регулярно наближаються до
повітряного європейського простору. Деякі політики на Заході закликають НАТО
реагувати на це відповідним чином, а саме шляхом розгортання власних військових
потужностей на кордонах ЄС. Проте насправді така реакція (копіювання російського

нарощування „м’язів”) може бути контрпродуктивною, оскільки таке
безвідповідальне балансування на межі війни може дозволити Путіну звинуватити
Захід у загостренні протистояння та призвести до небезпеки ядерної ескалації.
Реакція має бути стриманою. Необхідно домовитися з Москвою про фундаментальні
основи військової транспарентності. І це має бути зроблено негайно. Також необхідне
розширення можливостей для місії ОБСЄ на Сході України для більш правдивої
картини ситуації. Також головним завданням Заходу є підтримка та стабілізація
ситуації в Україні як головної жертви цього протистояння. Мова йде про військову та
фінансову підтримку, оскільки інша сторона конфлікту досить добре озброєна
російською владою. Проте військова допомога повинна йти не від НАТО, а від
конкретних країн. Таким чином, якщо Росія закриє кордони для унеможливлення
переходу військової допомоги сепаратистам та дозволить місії ОБСЄ
повномасштабно моніторити ситуацію на сході України, то конфлікт може поступово
згасати. Проте Росія може не залишити західним країнам іншого вибору, як надати
Україні військову допомогу. Будемо сподіватися, що до цього не дійде.
Ischinger, Wolfgang Opinion: How to Stabilize Ukraine without Playing Putin’s Game =
[Точка зору: Як стабілізувати Україну, не граючи у гру Путіна] / W. Ischinger // Spiegel
(http://www.spiegel.de/international/world/how-to-stabilize-ukraine-without-playing-gam-a1016371.html). – Hamburg, 2015. – 02.02.

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
Позбавлення Януковича звання президента не можна вважати рішенням
конституційним. Верховна Рада, скоріше за все, намагається демонструвати активну
діяльність. Це політичне, декларативне рішення, яке не має юридичних підстав та не
несе жодних юридичних наслідків. Це рішення може оскаржуватись в
Конституційному чи Європейському суді. Таку думку висловив ряд представників
владних структур Росії.
Политов, Юрий Пушков: Рада признала факт незаконного отстранения
Януковича / Ю. Политов // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/04/yanukovichsite.html). – М., 2015. – 07.02.

ВЕРХОВНА РАДА
Зовнішньополітична напруга, яку відчував офіційний Київ напередодні
мінських переговорів, передалася і Верховній Раді. Там мають намір ввести
кримінальну відповідальність за „заперечення агресії Росії”. Поправки до
кримінально-процесуального кодексу, що передбачають штраф, арешт на строк до
шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років за „виправдання чи
заперечення агресії РФ по відношенню до України”, запропонували внести депутати з
фракції Блоку Петра Порошенка.
Лихоманов, Петр Порошенко пригрозил Ляшко тюрьмой / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/11/poroshenko-site.html). – М., 2015. – 12.02.

***
В Українському парламенті пропонують в День Перемоги нагородити званням
„Герой України” одного з лідерів українських націоналістів періоду Великої
Вітчизняної війни Кирила Осьмака.
Малай, Елена В Киеве на 9 мая отметят юбилей деятеля ОУН-УПА / Е. Малай,
Д. Рункевич // Известия (http://izvestia.ru/news/583037). – 15.02.2015.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Глава уряду України Арсеній Яценюк пообіцяв підвищити зарплати всім
силовикам, які беруть участь в бойових діях на Донбасі. За словами прем’єр-міністра,
кожному бійцеві будуть виплачуватися додаткові „добові” в тисячу гривень, а також
грошова винагорода за кожен знищений літак, танк або іншу бойову машину
ополченців. Таким чином, на думку Яценюка, держава продемонструє турботу про
силовиків, які воюють на південному сході України.
Андреас, Екатерина Яценюк увеличил награду за „уничтожение ополченцев” =
[Яценюк збільшив нагороду за „знищення ополченців”] / Е. Андреас // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/yacenyuk-uvelichil-nagradu-za-unichtozhenie-opolchencev). – Рига, 2015. –
02.02.

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
Віктор Медведчук часто з’являється в місцях, куди допущені тільки приятелі
російського президента Путіна – наприклад, у віп-секції на чемпіонаті Формули-1 в
Сочі в жовтні минулого року. У минулу середу Медведчук перебував у Білорусії на
переговорах українського уряду з сепаратистами. Але незбагненність українського
політичного життя явлена в тому факті, що Медведчук представляв там не
російського лідера або сепаратистів, а президента України Порошенка і службу
держбезпеки України (СБУ). Глава адміністрації Порошенко Борис Ложкін пояснив:
головне, що Медведчук, який бере участь у переговорах з самого їх початку, може
посприяти припиненню конфлікту у Східній Україні. СБУ нещодавно заявила, що
призначила Медведчука спецеміссаром з гуманітарних питань, щоб він вів
переговори про обмін заручниками.
Herszenhorn, David M. Close Friend of Russian Leader Takes Role as a Negotiator for
Ukraine = [Близький друг російського лідера виступає в ролі парламентера, який
представляє
Україну]
/
D.M. Herszenhorn
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/02/12/world/europe/friend-of-putin-assumes-role-of-negotiatorin-ukrainian-conflict.html?_r=0). – New York, 2015. – 11.02.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Окружний адміністративний суд Києва готується взяти самовідвід у процесі
про заборону діяльності Комуністичної партії України. На додаток до цього рішення,
голова Окружного суду Павло Вовк має намір звернутися з приводу цієї кричущої
ситуації до президента України, Ради суддів адміністративних судів, Вищого
адміністративного суду України та Парламентської асамблеї Ради Європи.
Лихоманов, Петр Судьи предложили взять самоотвод по делу о запрете
компартии
Украины
/
П. Лихоманов
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/02/18/kpu-site-anons.html). – М., 2015. – 18.02.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Учасники мітингу в українській столиці зажадали, щоб мер міста покинув
„політичний ринг”. Зокрема, учасники мітингу виступили проти підняття плати за
комунальні послуги.
Бруснев, Максим Кличко отсчитал часы до сдачи Киева / М. Бруснев //
Комсомольская правда (http://crimea.kp.ru/daily/26335.4/3218323/). – М., 2015. – 29.01.

***
У далекій Австралії виступили проти бойових дій на Донбасі. Місцеві
активісти, в числі яких ті, що переїхали на континент українці, росіяни та білоруси,
вийшли на демонстрацію в Сіднеї.
Несын, Евгений В Австралии поддержали акцию #ЯВаня / Е. Несын //
Комсомольская правда (http://crimea.kp.ru/daily/26335/3218738/). – М., 2015. – 29.01.

***
Українські гірники вийшли на мітинг у Києві біля будівлі міністерства
енергетики та вугільної промисловості країни. Гірники вимагали повернути
Януковича, „при якому їм платили зарплату”. Кілька днів тому в Києві пройшла інша
маніфестація. Її учасники вимагали відставки Яценюка. Мітингувальники, зокрема,
скаржилися на діючі в країні корупційні схеми і заплутані податки.
Новикова, Анастасия „Верните Януковича!”: украинские шахтеры вышли на
Майдан / А. Новикова // Комсомольская правда (http://www.kp.ru/online/news/1960480/). – М.,
2015. – 29.01.

***
Жителі української столиці мітингували під стінами Київської міської
державної адміністрації, вимагаючи від діючого мера Віталія Кличка одночасно
відставки, миру і зниження вартості послуг ЖКГ. Протест був приурочений до
розгляду Київською міською Радою бюджету міста на поточний рік та програми
соціально-економічного розвитку міста. Частина протестуючих тримали зелений
прапори з написом „Мир”, але в цілому протест був спрямований виключно проти
чемпіона світу з боксу і різкого підвищення – у півтора-два рази – квартплати та
інших муніципальних платежів.
Лихоманов, Петр Демонстранты в Киеве потребовали отставки Кличко /
П. Лихоманов // Известия (http://www.rg.ru/2015/01/28/klichko-site-anons.html). – М., 2015. –
28.01.

***
В ході виступу на Майдані незалежності в Києві глава держави пообіцяв не
віддати „ні клаптика української землі”, а також висловив переконаність у тому, що в
даний час країна „єдина як ніколи”. Виступ президента відбувся після минулого на
Майдані маршу і панахиди за жертвами тероризму, в тому числі по 10 загиблим в
результаті попадання снаряда в автобус під Волновахою.
Порошенко пообещал вернуть Донбасс = [Порошенко пообіцяв повернути Донбас]
// День за днем (http://rus.postimees.ee/3060177/poroshenko-poobewal-vernut-donbass). –
Таллинн, 2015. – 18.01.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Президент України Петро Порошенко призначив екс-главу Грузії Михайла
Саакашвілі головою Консультативної міжнародної ради реформ. Відповідний указ
опублікований на сайті глави української держави. Президент України також
уточнив, що Саакашвілі стане „представником України за кордоном і, одночасно,
представником міжнародної спільноти в Україні”.
Порошенко назначил Саакашвили своим внештатным советником = [Порошенко
призначив Саакашвілі своїм позаштатним радником] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3091403/poroshenko-naznachil-saakashvili-svoim-vneshtatnymsovetnikom). – Таллинн, 2015. – 13.02.

***
Колишні міністри і високопоставлені грузинські чиновники займають або
будуть займати посади в нових українських установах. Міхаїл Саакашвілі, колишній
президент Грузії, повинен стати радником президента України, що відповідає за
реформи. На цій ключовій посаді його буде оточувати десяток його співвітчизників,
які здійснили вражаючі ліберальні реформи за два терміни перебування Саакашвілі на
посаді глави держави. Для Міхаїла Саакашвілі, будь то Грузія чи Україна, боротьба
залишається тією ж: проводити ліберальні реформи в колишній радянській республіці
– значить ослабляти імперіалістичні амбіції Москви. „Міша”, якому нещодавно
виповнилося 47, стане головним реформатором Порошенко. Мова йде про масштабну
задачу: Україна надзвичайно корумпована і залежна від олігархів. Щоб не допустити
злиття між політикою і бізнесом, Петро Порошенко вирішив доручити здійснення
реформ іноземцям.
Genté, Régis Le Géorgien Saakachvili près du président ukrainien = [Грузин Саакашвілі
став
поряд
з
українським
президентом]
/
R. Genté
//
Le
Figaro
(http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/12/01003-20150212ARTFIG00418-le-georgiensaakachvili-pres-du-president-ukrainien.php). – Paris, 2015. – 12.02.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Отриманий контроль над Дебальцевим є однією зі стратегічних цілей для
проросійських сепаратистів. Наразі постає питання: чи достатньо цього контролю для
того, щоб задовольнити амбіції Путіна та повстанців, чи вони будуть продовжувати
захоплювати все більші території? Якщо сепаратисти не припинять порушувати мирні
домовленості, то вони можуть зіткнутися з більш жорсткою реакцією на ці дії з боку
США, ніж це було раніше, коли Обама і НАТО уникали військового втручання
частково через наполягання німецького канцлера Ангели Меркель. США, ЄС та
НАТО вже різко засудили події навколо Дебальцевської дуги. Британський прем’єр
Кемерон виступив із заявою про накладення на Росію додаткових економічних
санкцій. Проте європейці ще досі сподіваються, що конфлікт вдасться вирішити
мирним шляхом. Так, Німеччина і досі виступає противником надання Україні
військового озброєння.
Tisdall, Simon After separatists’ victory in Debaltseve, will Putin stick or twist? : If Russia
and the rebels continue to breach the ceasefire or otherwise overplay their hand, they are likely to
face a much tougher US response = [Буде Путін дотримуватися мирної угоди чи буде
„викручуватися” після перемоги сепаратистів у Дебальцеве? Якщо Росія та повстанці
продовжать порушувати режим припинення вогню, ймовірно, що вони зіштовхнуться з
більш жорсткою реакцією з боку США.] / S. Tisdall // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/18/after-debaltseve-victory-putin-stick-or-twist). –
London, 2015. – 18.02.

***
Європа усвідомила свою роль посередника у відносинах між США та Росією,
що протистоять один одному в українській кризі. Лідери Німеччини і Франції з
терміновим візитом прибули до Москви, де зустрілися з президентом Росії
Володимиром Путіним і обговорили підготовлений А. Меркель і Ф. Олландом новий
план врегулювання кризи на сході України. Після цього почалася активна підготовка
до зустрічі в Мінську з врегулювання українського конфлікту на рівні глав держав у
нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія), яка запланована на
середу. Перед учасниками переговорів стоїть складне завдання не тільки досягти
домовленостей про припинення вогню, але й знайти спосіб гарантувати дотримання

домовленостей з тим, щоб заморозити конфлікт на сході України і припинити
кровопролиття, що покладе основу для подальших складних дипломатичних
консультацій. За даними ООН в конфлікті на сході України вже загинули 5,5 тис.
людей.
Анализ: О чем будут говорить в Минске = [Аналіз: Про що говоритимуть у
Мінську] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0211/c31519-8849177.html). –
Пекин, 2015. – 11.02.

***
За результатами опитування, проведеного „Левада-центром”, більшість як і
раніше вважає, що Росія не повинна звертати увагу на західні санкції. Росіяни єдині в
думці, що необхідно продовжувати свою політику – зокрема, щодо України. Цю
позицію відображає і високий рейтинг президента, який вже третій місяць поспіль
тримається на рівні 85%. Росіяни повністю підтримують керівництво країни, яке
вважає за необхідне продовжувати дотримуватися саме такої політики, незважаючи
на санкції Заходу.
Елкина, Мария Россияне предлагают ввести жесткие ответные санкции против
Запада / М. Елкина // Известия (http://izvestia.ru/news/582590#ixzz3Qf9ioA9F). – М., 2015. –
03.02.

***
Експерти: Путін добився в Мінську всього, чого хотів. Про це за підсумками
угоди по Донбасу, укладеного в Мінську, пишуть старший науковий співробітник
Інституту Катона і колишній помічник Володимир Путіна Андрій Ілларіонов, а також
відомий російський політолог Андрій Піонтковський. „Путін отримав все, що хотів,
не взявши на себе жодних зобов’язань. Причому українські зобов’язання тепер ще
підкріплені зобов’язаннями Німеччини і Франції ”, – вважають експерти. Загалом, в
Мінську досягнута повна перемога Путіна і його української лінії, вважають
експерти. На їхню думку, Мінське угоду можна переказати в трьох коротких пунктах.
По-перше, Росія не взяла на себе жодних зобов’язань. По-друге, Україна взяла на себе
величезну кількість зобов’язань, насамперед за визнанням терористичного режиму.
По-третє, всі зобов’язання України тепер гарантовані зобов’язаннями лідерів
Німеччини і Франції.
Эксперты: Путин добился в Минске всего, чего хотел = [Експерти: Путін добився
в
Мінську
всього,
чого
хотів]
//
Бизнес&Балтия
(http://bb.vesti.lv/component/k2/item/9161663-eksperty-putin-dobilsya-v-minske-vsego-chegokhotel). – Рига, 2015. – 12.02.

***
В кінці січня завершилася зустріч тристоронньої контактної групи щодо
України (ОБСЄ, Росія, Україна). Переговори пройшли безрезультатно, сторонам не
вдалося прийти до якого-небудь угоди. Аналітики вважають, що провал цих
переговорів свідчить про майбутнє загострення української кризи та неможливість її
завершення в найближчому майбутньому.
Аналитический обзор: Украинский кризис продолжит обостряться =
[Аналітичний огляд: Українська криза продовжить загострюватися] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0202/c31519-8844250.html). – Пекин, 2015. –
02.02.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив про готовність „збільшити тиск”
на Росію з метою змусити її вплинути на сепаратистів і тим самим покласти край
конфлікту. Євросоюзу, на відміну від США, виробити єдину позицію поки не
вдається.
Krasnolutska, Daryna U.S. to Push Russia on Ukraine as EU Wrangles on Sanctions =
[США натиснуть на Росію з українського питання, в ЄС йде запекла суперечка про
санкції.]
/
D. Krasnolutska,
J. Neuger
//
Bloomberg
(http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-28/u-s-plans-3-billion-ukraine-loanguarantee-pressure-on-russia). – New York, 2015. – 29.01.

***
Білоруський президент Олександр Лукашенко час від часу дивує оглядачів,
даючи відсіч Москві і проводячи більш незалежний курс. Коли Росія захопила Крим,
втрутилася в події на сході України, і коли стався обвал російської економіки, Мінськ
швидко дистанціювався від Москви і намагався налагодити зв’язки із Заходом. Та
обставина, що триваюча українська криза і її вплив на Росію і на регіон змінили
стратегічні розрахунки одного з кращих друзів Володимира Путіна, показує, який
збиток ця ситуація завдала довгостроковим інтересам Росії. У Білорусі, як і на
Україні, проживає багато росіян, і дії Москви не тільки змушують Мінськ нервувати,
але і штовхають його до зміцнення зв’язків з Києвом. Перед протестами Майдану,
через які колишній президент Віктор Янукович був змушений тікати до Москви, а до
влади прийшов Петро Порошенко, Лукашенко здивував Кремль, підтримавши
переговори України з ЄС. З тих пір він продовжує підтримувати прагнення Києва до
зближення з ЄС. Лукашенко навіть заявив, що він спокійно поставиться до вступу
України в НАТО.
Белоруссия – больше не союзник Путина? = [Білорусія – більше не союзник
Путіна?] // Minval.az (http://minval.az/news/74483/). – 29.01.2015.

***
Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, який очолив новий Кабмін,
сформований після перемоги на виборах коаліції радикальних лівих (Сиріцій), у
травні 2014-го року назвав уряд України „неонацистським” і закликав ЄС не
визнавати його і підтримати „народи, які ирішили створити всередині держави
федерацію”. Про це повідомляє „Голос Америки”. Відповідна заява прозвучала в ході
дебатів з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем у відповідь на
його заклик переглянути європейську політику щодо Росії після анексії Криму.
Новый премьер Греции считает Украину „неонацистской” и дружит с Дугиным
= [Новий прем’єр Греції вважає Україну „неонацистською” і дружить з Дугіним] //
Minval.az (http://minval.az/news/74521/). – 29.01.2015.

***
Президент Білорусі Олександр Лукашенко в Сочі зустрівся з президентом Росії
Володимиром Путіним і заявив, що Білорусь буде робити все для того, щоб Україна
вийшла з кризи. Путін проінформував Лукашенко про те, що напередодні
завершилася його розмова з колегами з Києва, Берліна і Парижа в так званому
„нормандському форматі”. „Ми домовилися про те, що намагатимемося організувати
зустріч у такому форматі у Мінську. Будемо орієнтуватися на середу, якщо до цього
часу вдасться узгодити ряд позицій, які ми останнім часом інтенсивно
обговорювали”, – зазначив глава російської держави.
Беларусь будет делать все, чтобы Украина вышла из кризиса – А. Лукашенко =
[Білорусь буде робити все, щоб Україна вийшла з кризи – А. Лукашенко] // Жэньминь

жибао
09.02.

(http://russian.people.com.cn/n/2015/0209/c31519-8847733.html). –

Пекин,

2015. –

***
З вуст європейських політиків прозвучало кілька важливих заяв на тему
відносин ЄС і Кремля. Настрої примирливі: слід скасувати або, принаймні,
пом’якшити санкції, перестати принижувати Росію і повернутися в русло політичного
та економічного співробітництва. Схоже, що вони будуть прагнути до цього з усіх
сил. Тим часом Росія займається „деескалації” у своєму стилі, перекидаючи через
кордон з Україною танки і бронетехніку; відправляючи на Балтійське море бойові
літаки з відключеними транспондерами, наражаєчи на небезпеку всю цивільну
авіацію; зміцнюючи свої підрозділи біля кордону з Фінляндією. Хоча, як запевнив
глава російської дипломатії Сергій Лавров, не хоче розв’язувати „другу холодну
війну”. Росія кидається між „власним шляхом” з посиленням своєї позиції у
протистоянні Заходу і спробою переконати світ, що вона сама... абсолютно західна
країна. Що економічні системи Заходу і Росії нерозривно пов’язані одна з одною, що
їх об’єднує страх перед перспективою появи глобального халіфату. Але ще Москва
хоче показати, що вона теж уміє створювати власні геополітичні конструкції –
Євразійський Союз.
Путин на вираже = [Путін на віражі] // Minval.az (http://minval.az/news/74484/). –
29.01.2015.

***
Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель
погодилися з тим, що Росію треба закликати до відповіді у зв’язку з ситуацією на
сході України, а також домовилися завершити роботу з надання фінансової допомоги
Києву. Українська влада та країни Заходу звинувачують Росію в причетності до
конфлікту на сході України і прямої військової підтримки проросійських
сепаратистів. Москва звинувачення заперечує, кажучи, що не є стороною конфлікту.
29 січня в Брюсселі відбудеться засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, на
якому обговорюватиметься ескалація конфлікту в Україні. Рішення про проведення
саміту було прийнято після ракетного обстрілу Маріуполя в минулі вихідні. За
даними ЗМІ, міністри обговорять нові санкції проти російських компаній і банків, у
тому числі можливість відключення Росії від міжнародної системи платежів SWIFT.
У той же час напередодні глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що в ході саміту
міністри не планують приймати рішень про санкції щодо Росії.
Ринкевич пошел против Обамы и Меркель = [Рінкевич пішов проти Обами і
Меркель] // Бизнес&Балтия (http://bb.lv/component/k2/item/9161456-rinkevich-poshel-protivobamy-i-merkel). – Рига, 2015. – 28.01.

***
На Четвертому міжнародному форумі „Життя народу моєму!” у Празі від
російської сторони взяв участь заступник голови Ради Федерації Ільяс Умаханов. За
словами Умаханова, російська делегація в Чехії спробує донести достовірну
інформацію про події на Донбасі, враховуючи той факт, що в Європі оголосили
інформаційну блокаду об’єктивній точці зору на події на південному сході України.
Байкова, Татьяна „Антисемитизм и радикальный исламизм – главные угрозы для
Европы” / Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582235). – М., 2015. – 27.01.

***
Делегація Великобританії в ПАРЄ підготувала резолюцію „Гуманітарне
становище біженців і переміщених осіб” (автор Джим Шерідан), в якій висловила

стурбованість нестабільністю на території південного сходу України, небезпечним
знаходженням біженців на території Росії, а також анексією Криму, де, на її думку,
відбувається дискримінація кримсько-татарського населення. Російська делегація не
згодна з оцінкою Великобританії подій на південному сході України.
Башлыкова, Наталья Россия представит свои поправки к украинской резолюции
ПАСЕ / Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582255). – М., 2015. – 27.01.

***
Міністри закордонних справ країн Європейського союзу на зустрічі 29 січня
розглянуть, зокрема, можливість розширення переліку російських компаній і банків,
яким заборонено залучати гроші в ЄС, відключення Росії від системи SWIFT,
повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на європейських офіційних осіб.
„Обмежувальні заходи (щодо Росії) можуть бути посилені або ослаблені, і керівники
(держав і урядів країн ЄС) говорили про це в грудні”, – нагадала прес-секретар. Вона
сказала, що не буде вдаватися в деталі по майбутньому засіданню Ради ЄС, яке
скликає у зв’язку з подіями в Маріуполі.
ЕС может отключить Россию от SWIFT = [ЄС може відключити Росію від
SWIFT] // Бизнес&Балтия (http://bb.lv/component/k2/item/9161418-es-mozhet-otklyuchitrossiyu-ot-swift). – Рига, 2015. – 27.01.

***
Співдружність Незалежних Держав проходить свого роду тест на міцність у
зв’язку з подіями в Україні. Цю думку висловив в Мінську міністр закордонних справ
Білорусі Володимир Макей під час засідання Ради постійних повноважних
представників держав – учасниць СНД при статутних та інших органах
Співдружності. „Будемо говорити відверто: сьогодні Співдружність переживає
непростий період – свого роду тест на міцність – у зв’язку з подіями в Україні. Я
вітаю участь у сьогоднішньому засіданні представників української місії при СНД „, –
сказав керівник МЗС. Білорусь завжди дотримувалася чіткого курсу на подальший
розвиток співробітництва в рамках цієї міжнародної організації.
Макей: СНГ проходит тест на прочность = [Макей: СНГ проходит тест на
прочность] // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/v-belarusi/article/makey-sngprokhodit-test-na-prochnost.html). – Минск, 2015. – 27.01.

***
„НАТО звинуватило Росію в загостренні кризи на сході України в результаті
введення Росією нових військ на територію країни разом з „сотнями” одиниць
озброєння, – пишуть кореспонденти Financial Times. „Закликаючи Захід посилити
тиск на Росію і її східноукраїнських сепаратистських ставлеників, Порошенко заявив,
що міжнародна реакція на зростаючу агресію, з якою довелося зіткнутися його країні,
є „випробуванням для європейських цінностей, якими так пишається Євросоюз і за
які українці терплять муки і гинуть”, – йдеться в статті. „Поновлені бої на сході
України знову поставили питання про розширення санкцій проти Москви”, – зазначає
видання.
Jones, Sam Nato accuses Russia over worsening Ukrainian crisis = [НАТО звинувачує
Росію в загостренні української кризи] / S. Jones, R. Olearchyk, J. Farchy, C. Oliver //
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/f93e28f2-a580-11e4-ad3500144feab7de.html#ixzz3Q7BSl9No). – London, 2015. – 26.01.

***

Президентському комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на
чолі з Анн Брассер не вдалося переконати спікера Держдуми Сергія Наришкіна та
інших членів делегації РФ змінити вектор російської політики щодо українського
питання. Розбіжність в оцінках української кризи стала каменем спотикання роботи
російської делегації в минулому році. Якщо асамблея винесе питання про повторне
обмеження повноважень росіян, делегація покине Страсбург і не братиме участі в
роботі ПАРЄ весь 2015 рік.
Башлыкова, Наталья Россия не пойдет на уступки ПАСЕ по украинскому вопросу
/ Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582188). – М., 2015. – 26.01.

***
З точки зору економічної політики, спільний економічний простір Євросоюзу і
Росії „абсолютно доцільний”, заявив глава Східного комітету німецької економіки
Екхард Кордес в інтерв’ю німецькій суспільно-правової телерадіокомпанії NDR. Е.
Кордес похвалив уряд ФРН за готовность до співпраці з російською економікою в
кризової ситуаці. Німеччині приписується „дуже велика роль” в посередництві в
конфлікті навколо України – завданню, яке Берлін взяв на себе, зазначив Е. Кордес.
Міністр економіки ФРН Зігмар Габріель схвально висловився про підтримку з боку
канцлера Німеччини Ангели Меркель в дискусії про можливе створення зони вільної
торгівлі між ЄС та ЄЕС. А. Меркель у свою чергу заявила про готовність до
економічного співробітництва з Росією, якщо на Україні встановиться мир.
Бизнесмены Германии: нужна свободная торговля с Россией = [Бізнесмени
Німеччини:
потрібна
вільна
торгівля
з
Росією]
//
Бизнес&Балтия
(http://bb.lv/component/k2/item/9161392-biznesmeny-germanii-nuzhna-svobodnaya-torgovlya-srossiej). – Рига, 2015. – 26.01.

***
Верховна рада України готується до екстреного засідання у зв’язку з ситуацією
навколо Маріуполя. Головне питання – чи запроваджувати військовий стан на
Донбасі. Відповідь на це питання залежить від підсумків екстрено скликаного
засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України, а також від результатів
ініційованих українською стороною консультацій з НАТО. Президент Петро
Порошенко, який перебував у момент обстрілу міста на похоронах короля в
Саудівській Аравії, там обговорив ситуацію з віце-президентом США Джо Байденом,
президентом Європейської ради Дональдом Туском і главою дипломатії ЄС Федеріка
Могеріні. За словами Порошенка, йому вдалося досягти домовленості про скликання
переговорів у „женевському форматі” – за участю України, Росії, ЄС і США.
Гамова, Светлана Трагедия в Мариуполе изменила ситуацию в Донбассе =
[Трагедія в Маріуполі змінила ситуацію в Донбасі] / С. Гамова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-01-26/1_mariupol.html). – М., 2015. – 26.01.

***
У Страсбурзі стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи
(ПАРЄ), в роботі якої візьме участь делегація Росії на чолі з головою Держдуми
Сергієм Наришкіним. Для російської делегації питання про відновлення її
повноважень в ПАРЄ – найголовніше і болючіше. Через приєднання Криму і
підтримку ополченців на сході України Росія була позбавлена права голосувати в
ПАРЄ, входити до складу її керівних органів та брати участь у її спостережних місіях.
У відповідь російські депутати бойкотували літню і осінню сесії ПАРЄ, і майбутнє
засідання асамблеї стане першим за вісім місяців, в якому вони візьмуть участь.

Паниев, Юрий Гарантий возвращения России в ПАСЕ пока нет = [Гарантій
повернення Росії в ПАРЄ поки немає] / Ю. Паниев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-01-26/8_pase.html). – М., 2015. – 26.01.

***
Країни Заходу мають намір посилити тиск на Росію за підтримку воюючих
проти Києва на сході України сепаратистів, збройний конфлікт з якими забрав більше
5000 життів, включаючи 30 загиблих від обстрілу Маріуполя. Виступаючи перед
репортерами після прибуття в Делі, президент США Барак Обама поклав на Росію
відповідальність за ескалацію збройного конфлікту на південному сході України.За
словами Обами, він має намір „підсилити натиск на Росію” і розгляне „всі доступні
додаткові варіанти крім збройної конфронтації”. Сенатор Дік Дурбін, висловився
різкіше свого президента, закликавши поставити Україну летальну військову
допомогу. За словами сенатора, досі США надавали Києву лише „нелетальної
допомогу”, але це скоро зміниться. Дурбін не уточнив, яку саме зброю він має на
увазі, але туманно згадав якесь „спорядження нового покоління, яке допоможе
українській піхоті”.
Трагедия в Мариуполе: Запад грозит России „ядерной войной” = [Трагедія в
Маріуполі:
Захід
загрожує
Росії
„ядерною
війною”]
//
Бизнес&Балтия
(http://bb.lv/component/k2/item/9161391-tragediya-v-mariupole-zapad-grozit-rossii-yadernojvojnoj). – Рига, 2015. – 26.01.

***
За американською ініціативою відбулася телефонна розмова міністра
закордонних справ РФ Сергія Лаврова та Державного секретаря США Джона Керрі.
Лавров нагадав Держсекретарю про „невиконане зобов’язання київської влади про
запуск всеосяжного конституційного процесу за участю всіх регіонів та політичних
сил країни”.
Чуриков, Алексей Лавров призвал США повлиять на Киев / А. Чуриков //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/25/lavrov-site.html). – М., 2015. – 26.01.

***
Криза в Україні призвела відносини Росії і США до глибокого заморожування.
Епоха, коли США і Росія працювали разом над усуненням спадщини холодної війни,
підійшла до кінця. Проте в результаті згортання співпраці посилиться небезпека
потрапляння матеріалів для створення атомної бомби в руки терористів, і безпеку
всього світу піддасться ще більшому ризику.
Bunn, Matthew The Real Nuclear Nightmare When It Comes to U.S.-Russian Ties =
[Реальний ядерний кошмар для російсько-американських відносин.] / M. Bunn // The
National Interest (http://nationalinterest.org/feature/the-real-nuclear-nightmare-when-it-comesus-russian-ties-12102). – New York, 2015. – 24.01.

***
На сесії ПАРЄ знову може бути порушене питання про позбавлення Росії права
голосу. Такої ж думки дотримується глава думського комітету з міжнародних справ
Олексій Пушков, який нагадав, що литовська делегація вже офіційно заявила, що
виступатиме за обмеження повноважень російської делегації. Досить жорстко, на
думку пана Пушкова, наполягатиме на відновленні санкцій щодо РФ і українська
делегація.
Самохина, Софья Миротворческая сессия / С. Самохина // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2653441?isSearch=True). – М., 2015. – 24.01. – № 11.

***
Напередодні першого раунду переговорів глав МЗС „нормандської четвірки”,
президент Петро Порошенко натякнув, що Україна готова до компромісів. Через
загострення ситуації на Донбасі Порошенко повернувся на батьківщину, скоротивши
свій візит у Давосі. У Києві відзначали День соборності, обговорюючи тривожні
новини. Порошенко звернувся до народу із заявою, тональність якої змінилася:
„Перше – Україна не буде федеративною, а залишиться унітарною державою. Друге –
європейський вибір не підлягає дискусії. Третє – єдиною державною мовою є і буде
українська. Але ніхто і ніколи не зазіхатиме на право людей говорити російською або
іншими мовами, вільно використовувати їх вдома, на вулиці, на роботі. Додатковою
гарантією такого права стане децентралізація, яка торкнеться і гуманітарної
політики”. Перших трьох тез президентського виступу, на думку експертів, може
вистачити, щоб зірвати переговори про чергове перемир’я на Донбасі. Проте глава
МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав німецькій пресі, що на
переговорах 21 січня був досягнутий певний прогрес. За його словами, російська
сторона пообіцяла іншим учасникам зустрічі „надати необхідний вплив на
східноукраїнських сепаратистів”. Якщо це відбудеться, то ситуація дещо
стабілізується. І саміт в Астані, про який говорили лідери Казахстану та США, стане
реальністю.
Ивженко, Татьяна В Киеве спорят о вероятности большой войны = [У Києві
сперечаються про ймовірність великої війни] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-01-23/7_kiev.html). – М., 2015. – 23.01.

***
Відбулась телефонна розмова Президента Республіки Білорусь Олександра
Лукашенка з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним 23 січня.
Глави держав обговорили питання міжнародного порядку денного та двостороннього
співробітництва. Йшлося про зустріч президентів Білорусі і Росії, яка відбудеться
найближчим часом. Запланована також зустріч прем’єр-міністрів двох країн.
Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили і ситуацію в Україні у зв’язку з
її різким загостренням.
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Украине = [Лукашенко і Путін
обговорили ситуацію в Україні] // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/prezidentbelarusi/article/lukashenko-i-putin-obsudili-situatsiyu-v-ukraine.html). – Минск, 2015. – 23.01.

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність почати переговори
між Євросоюзом і Євразійським союзом (ЄАЕС) про „можливістьі співпраці в
загальному торговельному просторі” на Всесвітньому економічному форумі в Давосі,
вказавши, що умовою для переговорів є розв’язання кризи в Україні і виконання
Росією умов Мінських домовленостей. Міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель
пішов ще далі, поклавши початок обговоренню, що саме Європа зможе
запропонувати Росії по закінченні конфлікту в Україні. „Наступним кроком повинна
стати дискусія про зону вільної торгівлі, – заявив міністр. – Ми зобов’язані
запропонувати Росії вихід”. Обидва політики, використовували формулу єдиного
торгового простору „від Лісабона до Владивостока”, яка колись була запропонована
президентом Путіним, і підкреслили, що мова йде про довгострокове
співробітництво. Паралельно з цим Меркель в черговий раз засудила анексію Криму і
заявила, що введення санкцій було неминучим кроком у відповідь на дії Росії.

Меркель сделала предложение Путину = [Меркель зробила пропозицію Путіну] //
Новости Узбекистана (http://nuz.uz/poslednie-novosti/3281-merkel-sdelala-predlozhenieputinu.html). – Ташкент, 2015. – 23.01.

***
Шляхи якнайшвидшого виходу з української кризи обговорювали глави МЗС
країн „нормандської четвірки” в Берліні. На спеціальне засідання з питання по
Україні зібрався Радбез ООН в Нью-Йорку. А у Вашингтоні глави американської та
європейської дипломатії в контексті української кризи говорили про заходи по
досягненню енергетичної незалежності Старого Світу від Росії. Зустріч в Берліні
міністрів закордонних справ Росії, Німеччини, Франції та України, присвячена
загостренню збройного конфлікту в Донбасі, завершилася спільним закликом до
припинення бойових дій і відведення важких озброєнь. „Не скажу, що трапився
прорив, але все ж сьогодні ми побачили відчутний прогрес”, – заявив після закінчення
переговорів глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Експерти вважають, що
головним підсумком берлінської зустрічі стала домовленість відкликати важкі
озброєння відповідно до лінії, зафіксованої в додатку до Мінського меморандуму від
19 вересня 2014 року. Лавров пояснив, що це рішення – відображення пропозиції
президента РФ Володимира Путіна своєму українському колезі Петру Порошенку від
15 січня. Тим часом постпред США при ООН Саманта Пауер, виступаючи в Раді
Безпеки ООН на спеціальному засіданні щодо ситуації в Україні, затаврувала
пропозиції Путіна як спробу окупації сходу України.
Паниев, Юрий Дипломатический штурм Донбасса = [Дипломатичний штурм
Донбасу] / Ю. Паниев // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2015-0123/8_donbass.html). – М., 2015. – 23.01.

***
Уродженець Угорщини мільярдер Джордж Сорос попередив, що здатність
Заходу надати фінансову підтримку Україні є ключовою перевіркою на міцність
„розпаду Європи”, яка протистоїть „посиленню Росії”. Зробив він це під час виступу
на закритій вечері на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі.
Сорос заявив, що Росія перетворилася на „мафіозну державу, де керівники
використовують ресурси країни для особистого збагачення і збереження своєї влади”.
Російські заходи тиску на Україну, сказав він, це спроба Росії стати „стратегічним
суперником Європейського Союзу, що пропонують альтернативу на основі влади
сили на противагу влади закону”.
Проверка Европы на прочность = [Перевірка Європи на міцність] // Новости
Узбекистана
(http://nuz.uz/poslednie-novosti/3282-proverka-evropy-na-prochnost.html). –
Ташкент, 2015. – 23.01.

***
Переговори у форматі „нормандської четвірки” пройшли в Берліні. Зустріч не
привела до прориву в пошуку політичного вирішення конфлікту на сході України, але
деякі зрушення є. Так оцінив її підсумки міністр закордонних справ Німеччини
Франк-Вальтер Штайнмаєр. На жаль, кожен оцінював досягнуті домовленості посвоєму. Міністр Лавров першим дав свою прес-конференцію для російських
журналістів, заявивши, що сторони домовилися підтримати відведення важких
озброєнь і активізацію роботи контактної групи. Саму зустріч він назвав „дуже
корисною”. Потім його український колега Павло Клімкін покликав до себе
українську пресу і повідомив їй, що незадоволений підсумками переговорів. Останнім

до журналістів вийшов Штайнмаєр. Він визнав, що переговори були важкими, але
запевнив, що терпіння у всіх учасників закінчується.
Романова, Нина Пушки не знают правды = [Гармати не знають правди] /
Н. Романова // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/politika/article/pushki-ne-znayutpravdy.html). – Минск, 2015. – 23.01. – № 13.

***
Глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції заявив, що Росія буде
домагатися негайного припинення вогню на сході України, про це в якості головного
пріоритету він буде говорити в „нормандському форматі”.
„Россия будет добиваться немедленного прекращения огня на Украине” //
Известия (http://izvestia.ru/news/582047#ixzz3PX9svnOc). – М., 2015. – 22.01.

***
Посол Литви в Раді безпеки ООН звинуватила Росію в прагненні узаконити
захоплення українських земель, яке сепаратисти здійснили вже після оголошення
офіційного перемир’я. Вона також закликала звільнити всіх нелегально утримуваних
заручників, у тому числі – українську льотчицю Надю Савченко, а також допустити
спостерігачів ООН і ОБСЄ на всю територію України, в тому числі і до Криму.
Посол Литвы в ООН: Россия стремится узаконить захват украинских земель =
[Посол Литви в ООН: Росія прагне узаконити захоплення українських земель] //
Литовский курьер (http://www.kurier.lt/posol-litvy-v-oon-rossiya-stremitsya-uzakonit-zahvatukrainskih-zemel/). – Вильнюс, 2015. – 22.01.
***

Всесвітній економічний форум в Давосі стартував на тлі бравурних заяв Барака
Обами про те, що зусиллями США економіка Росії „розірвана на шматки”. Що ще
може бути більш яскравою метафорою розірваної довіри – того, до чого так прагнув
цей форум всі останні роки? А відновлювати втрачене доведеться, інакше світ легко
скотиться до ненависті і конфронтації. Тема Всесвітнього економічного форуму в
цьому році – „Новий глобальний контекст”. „Цей рік визначить подальшу долю
людства. Звичайно, це відіб’ється і на програмі нашої щорічної зустрічі в Давосі, –
говорить засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб. – На мій погляд,
в 2015 році ми стоїмо на роздоріжжі. Є дорога руйнування інтеграції, шлях ненависті,
фундаменталізму, і з іншого боку – шлях солідарності та співпраці”. Шваб додав, що з
урахуванням присутності в Давосі „практично всіх конфліктних сторін у світі” на
форумі можуть бути досягнуті важливі результати з точки зору „заходів зміцнення
довіри і, можливо, навіть примирення”. Кого саме він мав на увазі, Шваб не уточнив,
але можна здогадатися, що українському конфлікту буде приділено дещо більше
уваги, ніж у попередні роки.
Романова, Нина В поисках утраченного доверия = [У пошуках втраченої довіри] /
Н. Романова // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/politika/article/v-poiskakhutrachennogo-doveriya.html). – Минск, 2015. – 22.01. – № 12.

***
У своєму щорічному посланні президент Обама говорив про протидію
російської агресії та підтримки України. Він підкреслив, що з минулого року багато
чого змінилося – США і їх союзники зберігають єдність, а президент Путін перебуває
в ізоляції і очолює державу, економіка якого занурюється в рецесію. Сьогодні Путін
дізнався, що за свої дії треба платити.

Pifer, Steven SOTU: Supporting Ukraine, Opposing Russia = [Послання Обами:
допомога Україні та протидія Росії.] / S. Pifer // The Brookings Institution
(http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2015/01/21-sotu-supporting-ukraine-opposingrussia-pifer). – Washington, 2015. – 21.01.

***
Президент США Барак Обама знову звинуватив Росію в „агресії” щодо
України, що Москва категорично заперечує, і заявив, що завдяки США Росія нібито
опинилася в міжнародній ізоляції, а її економіка – „розірванаою на шматки”. „Ми
демонструємо вплив американської сили і дипломатії. Ми підтримуємо принцип, що
великі країни не можуть нападати на маленькі – протистоячи російській агресії,
підтримуючи українську демократію і даючи гарантії нашим союзникам по НАТО „, –
заявив Обама в ході щорічного виступу „Про становище країни” перед конгресом
США.
Бучельников, Владимир Обама: мы разорвали в клочья экономику России =
[Обама: ми розірвали на шматки економіку Росії] / В. Бучельников // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/obama-my-razorvali-v-klochyya-ekonomiku-rossii). – Рига, 2015. – 21.01.

***
Президент Латвії Андріс Берзіньш отримав від Росії запрошення відвідати
заходи святкування 70-річчя перемоги Радянського Союзу над нацистською
Німеччиною. Лідер партії „Єдність” і голова комісії Сейму з національної безпеки
Солвіта Аболтіня не бачить жодної причини, по якій президент Латвії Андріс
Берзіньш повинен їхати до Москви на святкування Дня Перемоги. „Думаю, що зараз
цього не відбудеться, особливо враховуючи ситуацію на Україні, де ще нічого не
врегульовано і виходить величезна агресія з боку Росії..У такій ситуації хіба можна в
Москві згадувати перемогу над нацизмом? …Президент є одним із символів нашої
держави, тому я не бачу жодної причини, по якій йому в даній ситуації потрібно було
б їхати до Москви ”, – пояснила Аболтіня.
Сергеева, Александра Аболтия: нет ни одной причины для визита президента в
Москву = [Аболтія: немає жодної причини для візиту президента в Москву] / А. Сергеева
// Вести сегодня (http://vesti.lv/news/aboltinya-net-ni-odnoi-prichiny-dlya-vizita-prezidenta-vmoskvu). – Рига, 2015. – 21.01.

***
Обама, який намагався, але не зміг вивести Америку на шлях нових відносин з
Росією, який тепер розуміє, що військових шляхів вирішення питань з цієї ядерною
державою немає, формує довгострокову політику стримування стосовно Володимира
Путіна. Її мета – приборкати Росію за допомогою санкцій і політичних альянсів,
маючи при цьому військові засоби стримування.
Obama has set a long game with Russia = [Обама затіяв довгу гру з Росією.] // The
Boston Globe (https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/01/20/obama-has-set-long-game-withrussia/RfFhW6xNAZ37BtEHHFL4UL/story.html). – Boston, 2015. – 20.01.

***
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі російські делегати стануть
енергійно переконувати учасників, що Росія залишається підходящою країною для
інвестицій, незважаючи на тертя через Україну і ослаблення економіки. Автор статті
вважає, що в 2015 році ця задача буде набагато складнішою, ніж на минулорічному
Давоському форумі. „Зважаючи на політичні непорозуміння і постійні зниження
рейтингів міжнародними агентствами відтік капіталу з Росії з тих пір склав приблизно

150 млрд доларів”, – наводить він дані. Втім, економічні проблеми відходять на
другий план у порівнянні з українською кризою. У Давос приїде чисельна делегація з
України, але аналітики сумніваються, що це допоможе усунути тертя з Росією
шляхом офіційних чи закулісних переговорів, пише Панін.
Panin, Alexander Russia To Face Same Old Questions at Davos In Chillier Atmosphere =
[У Давосі перед Росією встануть старі питання, але в більш прохолодній атмосфері.] /
A. Panin // The Moscow Times (http://www.themoscowtimes.com/business/article/russia-to-facesame-old-questions-at-davos-albeit-in-chillier-atmosphere/514664.html). – Moscow, 2015. –
20.01.

***
Запланований в Берліні другий раунд переговорів глав МЗС України, Росії,
Німеччини та Франції швидше за все не відбудеться. Сторони не знайшли
компромісний варіант розв’язання кризи в Донбасі, а Україна і Росія продовжували
обмінюватися ультиматумами. На тлі загострення ситуації стало відомо, що 20-22
січня в Брюсселі українська військова делегація на чолі з начальником Генштабу
генерал-полковником Віктором Муженко візьме участь у засіданнях комітету НАТО
на рівні начальників Генеральних штабів. Керівник Центру досліджень армії,
конверсії і роззброєння Валентин Бадрак вважає, що на засіданні в Брюсселі не буде
йти мова ні про військову допомогу Україні, ні про постачання в країну летальних
озброєнь з країн – членів НАТО. Ситуація в Донбасі поки не має шляхів вирішення.
Свою стурбованість з цього приводу висловила ОБСЄ, спеціальну заяву зробив
генсек ООН Пан Гі Мун.
Ивженко, Татьяна Кто и за что воюет в развалинах аэропорта Донецка = [Хто і
за що воює в руїнах аеропорту Донецька] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-01-20/7_kiev.html). – М., 2015. – 20.01.

***
2 січня 2015 Вірменія цілком передбачувано вступила до складу Євразійського
економічного союзу (ЄАЕС). На території республіки розташовується 102-я військова
база в Гюмрі, а російські прикордонники разом з вірменськими колегами
забезпечують безпеку її кордонів. Жорстоке вбивство шести членів сім’ї Аветісяном в
Гюмрі, в причетності до якого підозрюють військовослужбовця російської військової
бази Валерія Пермякова, розбурхала всю Вірменію. У контексті приєднання Вірменії
до Євразійського союзу „справа Пермякова” набула особливого звучання. Все
ускладнюється і міжнародними контекстами. Конфронтація між Заходом і Росією
через Україну не в останню чергу сприяла загостренню стану в Нагірному Карабасі.
Існують політичні сили, які зацікавлені в ослабленні вірмено-російської кооперації та
євразійської інтеграції в цілому, а тому готові до ототожнення окремо взятого
злочинця з Росією та її політики в цілому, готові для критики Москви
використовувати всяку можливість.
Маркедонов,
Сергей,приглашенный
научный
сотрудником
Центра
стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Трагедия в Гюмри:
как России не потерять Армению = [Трагедія в Гюмрі: як Росії не втратити Вірменію] /
С. Маркедонов // Новое время (http://nv.am/politika/40690-2015-01-20-06-11-43). – Ереван,
2015. – 20.01.

***
Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен оголосила про те, що Німеччині
необхідно розробити нову військову доктрину, перевидати так звану „Білу книгу”
бундесверу. Одна з головних причин зміни берлінської стратегії у сфері безпеки –

конфлікт на південному сході України. Відносини Німеччини з Росією будуть
переглянуті: якщо в попередній версії Москва фігурувала як „видатний партнер”, то в
новій може отримати щонайменше статус суперника.
Гущина, Анна Бундесвер воспринимает Россию как источник угрозы = [Бундесвер
сприймає Росію як джерело загрози] / А. Гущина // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-02-19/7_germany.html). – М., 2015. – 19.02.

***
Українська влада просить Євросоюз відправити на Донбас поліцейську місію
під егідою ООН. Це питання розглядалося Радою нацбезпеки і оборони (РНБО).
Президент Порошенко скликав засідання відразу після повернення з Артемівська
Донецької області. В це місто протягом дня виводилися з Дебальцевого українські
військові частини. Поспілкувавшись з бійцями і командирами, Петро Порошенко
виступив з низкою ініціатив. Крім того, Порошенко запропонував затвердити
поправки в закон, що регламентує введення воєнного стану в Україні. Він пояснив,
що нова редакція „враховує досвід і особливості гібридної війни, яка вже плавно
перетікає в повномасштабну”.
Ивженко, Татьяна Порошенко просит у Евросоюза миротворцев = [Порошенко
просить у Євросоюзу миротворців] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-02-19/100_snbo.html). – М., 2015. – 19.02.

***
2014-й відзначився небезпечним зростанням напруги в міжнародних
відносинах. Протистояння в Україні Білого дому і Кремля змішало всі карти,
наслідком чого стали санкційна війна, падіння цін на нафту, інші побічні ефекти,
найнебезпечнішим з яких стала поява нового терористичного джина в особі ІГІЛ.
Проти спільних дій світових центрів ніякий ІГІЛ не протримався б більше місяця,
ніяка „Аль-Каїда” не ризикнула б висунути носа з підвалів. Але справа в тому, що
світові політичні центри більше стурбовані тим, як збити ціну на нафту або підкласти
партнеру ще яку-небудь іншу подлянку (сумно спостерігати, як українські журналісти
вперто шукають в паризькій трагедії російський слід, а азербайджанські, ясна річ,
вірменський).
Марганян, Рубен Щепки Шарли = [Тріски Шарлі] / Р. Марганян // Голос Армении
(http://golosarmenii.am/article/26373/shhepki-sharli). – Ереван, 2015. – 19.01.

***
Президент Білорусії Олександр Лукашенко просить Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР) зняти обмеження на співпрацю з держсектором, а
також відмовитися від практики роботи через російські банки через можливі санкцій
щодо останніх. Між іншим Лукашенко зробив і політичну заяву. „Ми готові не просто
бути посередником, а гідно припинити конфлікт в районі Дебальцевого і вивести всіх
військовослужбовців України звідти під наші гарантії, що вони більше ніколи
воювати не будуть”, – заявив білоруський президент і скромно додав, що Білорусь
взагалі-то дуже активно бере участь у врегулюванні конфлікту в Україні, але „більше
непублічно”. Що цікаво, президент ЄБРР Сума Чакрабарті пообіцяв, що побажання
білоруської влади можуть бути враховані у новій стратегії на 2016-2018 роки.
„Нинішній візит до Білорусі перший для Суми Чакрабарті, що займає цей пост з
травня 2012 року. Багато експертів пов’язують його з тим потеплінням у відносинах
Білорусі та Заходу, яке намітилося у зв’язку з ситуацією в Україні, миротворчими
зусиллями офіційного Мінська і погіршенням відносин Росії з ЄС і США.

Ходасевич, Антон Лукашенко просит денег для госсектора = [Лукашенко просить
грошей для держсектора] / А. Ходасевич // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201502-19/2_lukashenko.html). – М., 2015. – 19.02.

***
„Захоплення Путіним Криму, його спроба дестабілізувати всю Україну і
залякування інших країн на периферії Росії – не що інше, як чергові відповіді Путіна
на запитання: „Як Заходу слід йти на компроміс із залишками радянської імперії?” –
пише Роберт Хантер, в 1993-1998 роках – постпред США в НАТО, а нині науковий
співробітник Center for Transatlantic Relations. На думку автора, Захід відповів на
виклики чисто тактично, але Заходу потрібна стратегія. Джордж Буш – старший хотів
створити „цілісну, вільну і мирну Європу”. Білл Клінтон продовжив цю лінію, вважає
автор. Були визнані ліміти на розміщення військ НАТО в Центральній Європі.
Передбачалося, що Україна знайде остаточний статус лише після спроб розробити
конструктивну роль для Росії в рамках системи європейської безпеки. „Спочатку
Захід, а потім Путін втратили інтерес до пошуку такої ролі”, – йдеться в статті. На
думку Хантера, тепер потрібно переробити концепцію Європи „так, щоб зберегти
НАТО і всі його зобов’язання, колосально підвищити економічні вигоди від співпраці
з ЄС, спонукати Путіна поважати державні кордони, дати Україні гарне майбутнє, а
Росії – роль поважної країни і партнера по співпраці ”. Невдача цих спроб вдарить по
всім: Росії, українцям, „решті Європи” і США. На думку автора, сьогодні для Путіна
єдиний співрозмовник в дипломатії, якого він сприймає серйозно, – це США.
Союзники теж чекають від США більш активної позиції.
Hunter, Robert,У 1993-1998 роках – постпред США в НАТО, а нині науковий
співробітник Center for Transatlantic Relations The west has failed to find a constructive role
for Moscow : Europe needs a strategy created from understanding of Russia’s past = [Захід не
зміг знайти конструктивну роль для Москви. Європа потребує стратегії, створеної з
розумінням
минулого
Росії]
/
R. Hunter
//
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/528d1dcc-b6a3-11e4-95dc-00144feab7de.html#ixzz3SBXXDG8N). –
London, 2015. – 17.02.

***
Рада безпеки ООН одноголосно схвалила російську резолюцію, в якій йдеться про
підтримку досягнутої в Мінську угоди щодо повного припинення вогню на сході України.
Нагадаємо, що торік Росія декілька разів пропонувала резолюції по Україні, в яких закликала
припинити військові зіткнення. Проте ці резолюції не знаходили належної підтримки в
інших членів через анексію Криму на початку кризи.
UN Security Council Approves Ukraine Cease-Fire = [Рада безпеки ООН схвалила
режим припинення вогню в Україні] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1253796-un-security-council-approves-ukraine-cease-fire/). –
New York, 2105. – 17.02.

***
Великі держави завжди уавжно стежать за політичною обстановкою біля
кордонів і зазвичай готові вести жорстку гру, захищаючи свої корінні інтереси.
Лідери США і Європи проявили крайню недалекоглядність, не передбачивши
реакцію Росії на події на Україні, – вважає автор.
Walt, Stephen M. What Putin Learned From Reagan = [Чому Путін навчився у
Рейгана.] / S. Walt // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2015/02/17/what-putin-learnedfrom-reagan-ukraine-nicaragua/). – Washington, 2015. – 17.02.

***
Лідери країн „нормандської четвірки” – президенти Росії, України та Франції, а
також канцлер ФРН – обговорили ситуацію в Донбасі в ході телефонної розмови. Про
це з посиланням на заяву Єлисейського палацу – офіційної резиденції французького
лідера – повідомляють РИА Новости. У ході бесіди Володимир Путін, Петро
Порошенко, Франсуа Олланд і Ангела Меркель відзначили дотримання режиму
припинення вогню, який введено на Україні з опівночі 15 лютого. „Вони [глави
держав] розглянули ефективність режиму припинення вогню. Вони констатували, що
режим припинення вогню в цілому дотримується, незважаючи на ряд локальних
інцидентів, які були оперативно врегульовані”, – сказано в комюніке. Лідери
чотирьох держав також вказали на загальну згоду рухатися вперед для реалізації
подальших кроків, передбачених пакетом заходів, прийнятих в Мінську 12 лютого.
Лидеры „нормандской четверки” обсудили ситуацию в Донбассе = [Лідери
„нормандської
четвірки”
обговорили
ситуацію
в
Донбасі]
//
Minval.az
(http://minval.az/news/76033/). – Баку, 2015. – 16.02.

***
Посол України в Грузії Василь Цибенко викликаний в МЗС Грузії у зв’язку з
призначенням екс-президента Михайла Саакашвілі головою Консультативної
міжнародної ради реформ (КМСР) при главі української держави. Головна
прокуратура Грузії заочно висунула Саакашвілі звинувачення за кількома
кримінальними справами, в тому числі про розтрату близько 5 мільйонів доларів
державних коштів на особисті потреби.
МИД Грузии вызвал посла Украины в связи с новым назначением Саакашвили =
[МЗС Грузії викликав посла України у зв’язку з новим призначенням Саакашвілі] //
Вечерний Бишкек (http://www.vb.kg/doc/303202_mid_gryzii_vyzval_posla_ykrainy_v_sviazi_
s_novym_naznacheniem_saakashvili.html). – Бишкек, 2015. – 16.02.

***
Канцлер Ангела Меркель закликала „сторони конфлікту” на сході України
зберігати домовленості про перемир’я, укладені в Мінську. Канцлер ФРН закликала
сторони конфлікту робити все можливе для збереження перемир’я. За її словами, там,
де воно встановлено, „люди в східній Україні явно отримали полегшення”. Про це
сторони конфлікту, за її словами, повинні подумати.
Розэ, Анна Меркель впервые потребовала от Киева выполнять минские
соглашения / А. Розэ // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/16/merkel-siteanons.html). – М., 2015. – 16.02.

***
У Донецькій області неподалік від населеного пункту Волноваха в
пасажирський автобус потрапив снаряд. В результаті загинули 11 людей, 18 були
поранені. У керівництві Донецької народної республіки заявили про свою
непричетність до події. Москва назвала цю драму „черговим злочином українських
силовиків”, а Вашингтон заявив, що мала місце вогнева атака „з боку сепаратистів”.
Цю подію засудив РБ ООН, члени якого вимагали „провести об’єктивне
розслідування і притягнути виконавців цього жахливого акту до відповідальності”.
Президент України Петро Порошенко сказав, що глава Європарламенту Мартін
Шульц має намір закликати керівництво Євросоюзу включити самопроголошені ДНР
і ЛНР в список терористичних організацій.
Европа
может
объявить
самопровозглашенные
республики
“террористическими организациями” = [Європа може оголосити самопроголошені

республіки
„терористичними
організаціями”]
//
Новое
(http://www.nv.am/region/40572-2015-01-15-06-36-47). – Ереван, 2015. – 15.01.

время

***
Індійське міністерство оборони оприлюднило сумну статистику втрат своєї
військової авіації. Тільки за останні три роки, з 2011 по 2014 рік включно індійські
ВПС втратили 30 літаків і вертольотів. Збиток від аварій склав 193 млн. дол.
Приблизно, тільки в 29% випадків причиною втрат авіації стали помилки пілотів.
Решта – відмови техніки. Значну, якщо не основну частину парку індійських ВПС
становить радянська і російська техніка, з яких розбилося п’ять Су-30МКІ, три МіГ29, один МіГ-27, сім МіГ-21, два Мі-17-В5. Незважаючи на те, що індійське
керівництво останнім часом прийняло рішення закуповувати більше американської та
європейської техніки, Індія ще є покупцем російського озброєння. Найбільша
небезпека, яка взагалі може поховати весь багаж військового співробітництва Росії не
тільки з Індією, але і всім іншим світом, являє відверто самогубна зовнішня політика
президента Путіна. Путін, напевно, хоче заховати реальні причини економічної
стагнації в накладених на Росію міжнародних санкціях і пояснити все підступами
ворогів. Незважаючи на те, що санкції вже зробили дірку в бензобаку російської
економіки, цілком очевидно, що Путін не збирається зупинятися. У першу чергу мова
йде про його кроки в українському напрямку. Але захоплення українського Криму і
розв’язування війни в Східній Україні переповнили чашу терпіння, як США, так і ЄС.
Pakistan Defence: Стратегическая уязвимость ВВС Индии из-за российской
авиатехники = [Pakistan Defence: Стратегічна вразливість ВПС Індії через російської
авіатехніки] // Minval.az (http://minval.az/news/75962/ ). – Баку, 2015. – 14.02.

***
Сепаратисти на Донбасі продовжують отримувати російську зброю,
повідомила представник держдепартаменту США Джен Псакі. Якщо ці повідомлення
підтвердяться, Вашингтон і союзники знайдуть способи впливу на ситуацію,
зазначила дипломат. Незважаючи на домовленість про перемир’я, кореспонденти
повідомляють про інтенсивні бої в районі Дебальцевого – стратегічно важливого
транспортного вузла, розташованого на кордоні Донецької та Луганської областей.
ЄС попередив Росію про нові санкції у разі недотримання угоди, яку погодили лідери
„нормандської четвірки” – Володимир Путін, Петро Порошенко, Ангела Меркель і
Франсуа Олланд.
Джен Псаки: в Дебальцеве может быть российское оружие = [Джен Псакі: у
Дебальцевому
може
бути
російське
озброєння]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3091589/dzhen-psaki-v-debalceve-mozhet-byt-rossijskoe-oruzhie). –
Таллинн, 2015. – 14.02.

***
За словами Олександра Міщенко, ні він, ні Петро Порошенко не можуть
звинувачувати Азербайджан у зраді. Надзвичайний і Повноважний Посол України в
Азербайджані Олександр Міщенко в інтерв’ю Minval.Az пояснив, чому в Баку
неправильно сприйняли його виступ на презентації книги, а також розповів про те, як
будуть розвиватися далі азербайджано-українські відносини. Він сказав, що ні він, ні
навіть Президент України не можемо звинувачувати Азербайджан, який будучи
суверенною державою вільний у виборі своєї позиції. І шкодує, що багато читачів
висловлювали критику, грунтуючись лише на заголовку статті, який був придуманий

„анонімним Кисельовим” з „Haqqin.az” і який не мав нічого спільного з його
висловлюваннями.
Мустафаев, Эмиль Посол Украины в Азербайджане: „Спасибо вам, мои
корреспонденты, за то, что Вы не поняли меня” (ВИДЕО) = [Посол України в
Азербайджані: „Спасибі вам, мої кореспонденти, за те, що Ви не зрозуміли мене”
(ВІДЕО)] / Э. Мустафаев // Minval.az (http://minval.az/news/75889/). – Баку, 2015. – 14.02.

***
На конференції з безпеки в Мюнхені експерти попередили, що ескалація
напруженості між НАТО та Росією, яка виникла через ситуацію в Україні, може
значно збільшитися. Двадцять років тому Росія вже була готова до запуску ядерних
ракет через прикру помилку науковців, які запустили ракету для вивчення північного
сяйва, але вона пішла по іншій траєкторії. Тоді президент Росії Єльцин активував
ключі до запуску ядерної зброї, проте залишив боєголовки на місці, мабуть, через
довірливі відносини з США. Наразі таких відносин немає, і будь-який інцидент може
мати фатальні наслідки. Восени минулого року росіяни оголосили, щ вони мають
намір бойкотувати у 2016 році самміт з питань ядерної безпеки у США. Обидві країни
припинили свою співпрацю в ядерній сфері, припинивши навіть існування каналу
„червоного телефону”, а натомість вкладають величезні кошти у розробку власної
ядерної могутності. Все це є дуже небезпечним.
Becker, Markus Nuclear Specter Returns: ’Threat of War Is Higher than in the Cold
War’ = [Ядерний привід повертається: „Загроза війни наразі вища, ніж це було в роки
холодної війни”] / M. Becker // Spiegel (http://www.spiegel.de/international/world/munichconference-warns-of-greater-threat-of-nuclear-conflict-a-1018357.html). – Hamburg, 2105. –
13.02.

***
Лідери „нормандської четвірки” хочуть продовжити переговорний процес по
Україні, повідомляє „РИА Новости” з посиланням на прес-секретаря президента РФ
Дмитра Пєскова. Зокрема, по телефону, лідери „нормандської четвірки” підтвердили
мінські домовленості та домовилися продовжити переговори 16 лютого.
Дмитрий Песков: „Лидеры „нормандской четверки” продолжат контакты” //
Известия (http://izvestia.ru/news/583020#ixzz3RnNGBmSV ). – М., 2015. – 13.02.

***
Міністерство закордонних справ Казахстану зробило заяву за підсумками
переговорів лідерів країн „нормандської четвірки” в Мінську, передає Tengrinews.kz.
„Казахстан вітає результати переговорів президентів Росії, України, Франції та
канцлера Німеччини в” нормандському форматі „в Мінську і підписання контактною
групою Комплексу заходів з виконання Мінських угод. Високо оцінюємо зроблені
зусилля всіх сторін щодо забезпечення мирного процесу врегулювання кризи в
Україні. Відзначаємо гарну організацію білоруською стороною умов для плідних
переговорів”, – йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.
МИД Казахстана сделал заявление по минским переговорам = [МЗС Казахстану
зробив
заяву
по
мінським
переговорам]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/303046_mid_kazahstana_sdelal_zaiavlenie_po_minskim_peregovoram.ht
ml). – Бишкек, 2015. – 13.02.

***
Переговори про припинення конфлікту в Україні, які проводяться в Мінську,
затягнулися до ранку, повідомляє агентство Bloomberg. Можливо, підсумки цього

саміту зумовлять, що буде далі: встановиться крихке перемир’я або розгориться
більш широка війна, причому США і деякі європейські союзники будуть поставляти
Україні зброю в ході конфлікту.
Krasnolutska, Daryna Last-Ditch Ukraine Talks to Enforce Truce Keep Leaders All
Night = [Остання відчайдушна спроба: лідери провели безсонну ніч на переговорах, мета
яких – перемир’я на Україні.] / D. Krasnolutska, P. Donahue // Bloomberg
(http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-12/last-ditch-ukraine-talks-to-enforce-trucekeep-leaders-all-night). – New York, 2015. – 12.02.

***
Мінське перемир’я не поклало край конфронтації – скоріше, воно її просто
визнає. Не факт, що це перемир’я запобіжить подальшу ескалацію, воно може лише
відстрочити її. Причини української кризи криються в історії двох конфліктуючих
сторін, і виникло воно, коли принципові розбіжності, насамперед, між Росією і США,
досягли своєї найвищої точки.
Trenin, Dmitri The Disturbing Legacy of the Ukraine Crisis = [Тривожна спадщина
української кризи.] / D. Trenin // The National Interest (http://nationalinterest.org/feature/thedisturbing-legacy-the-ukraine-crisis-12237). – New York, 2015. – 12.02.

***
Конфронтація між Заходом і Росією може призвести до „посилення і
поглиблення військового протистояння”, попереджає посол Європейського союзу в
Москві Вигаудас Ушацкас в інтерв’ю литовському журналу Veidas. Це інтерв’ю було
оприлюднено на тлі пропозиції лідерів Німеччини і Франції прийняти новий план
припинення військових дій на Сході України. За словами В. Ушацкаса, Захід в
очікуванні того, що Москва сприйме західні цінності, довгі роки „бачив Росію такою,
якою хотів її бачити, а не такою, яка вона була насправді”, однак тепер він виходить
„з етапу лицемірства”.
„Отношения уже не будут такими, какими были” = [„Відносини вже не будуть
такими, якими були”] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/otnosheniya-uzhe-ne-buduttakimi-kakimi-byli/). – Вильнюс, 2015. – 12.02. – № 7.

***
Лідери країн „нормандського формату” за підсумками переговорів у Мінську,
як передбачається, підпишуть спільну декларацію, в якій заявлять про необхідність
виконання Мінських домовленостей в контексті врегулювання ситуації в Донбасі.
Про це повідомляють джерела, близькі до переговорного процесу.
Байкова, Татьяна „Нормандская четверка” засиделась до полуночи / Т. Байкова //
Известия (http://izvestia.ru/news/582963#ixzz3RWN5R0Un). – М., 2015. – 12.02.

***
За 16 годин лідери „нормандської четвірки” змогли добитися головного –
ухвалити угоду про припинення вогню на південному сході України. Угода,
підписана всіма учасниками переговорів, яка передбачає перемир’я, вже можна
розцінювати як успіх. Правда, експерти засумнівалися в тому, що Київ захоче
виконувати всі пункти підписаної угоди.
Байкова,
Татьяна
Минский
марафон
/
Т. Байкова
(http://izvestia.ru/news/583006#ixzz3RnOLx4OG ). – М., 2015. – 12.02.

***

//

Известия

Інструктори США в березні почнуть навчати військовій справі українських
солдат. Про це заявив начальник командування ЗС США в Європейській зоні генераллейтенант Бен Ходжес. Ходжес заявляв, що США направляє команду військових
експертів в Східну Європу, щоб підібрати місця для розміщення танкових
батальйонів та іншої військової техніки в рамках розширення військової присутності
США в регіоні.
Военные инструкторы США в марте начнут обучать украинских солдат //
Известия (http://izvestia.ru/news/582951#ixzz3RWOpKnVK ). – М., 2015. – 12.02.

***
У конгресі США готують законопроект про постачання зброї на Україну. Як
повідомили в апараті комітету зі збройних сил палати представників США, його
керівники республіканець Мак Торнберри і демократ Адам Сміт „далеко
просунулися” на шляху узгодження документа.
Дунаевский, Игорь Пентагон набирает украиноязычных / И. Дунаевский //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/11/kongress-site.html ). – М., 2015. – 12.02.

***
Президент Литви Даля Грібаускайте прийняла вірчі грамоти першого посла
Ізраїлю в Литві Аміра Маймон. Вітаючи нового посла, глава держави підкреслила, що
відкриття ізраїльського посольства в Литві – це історична подія, яка зміцнить щиру
співпрацю між країнами. На питання про позицію Ізраїлю, який не засуджує
російську інтервенцію в Україну, посол відповів, що „Ізраїль підтримує дуже хороші
зв’язки і з Україною, і з Росією, і ми закликаємо обидві сторони знайти мирне
вирішення конфлікту”.
Историческое событие = [Історична подія] // Литовский
(http://www.kurier.lt/istoricheskoe-sobytie/). – Вильнюс, 2015. – 12.02. – № 7.

курьер

***
Від домовленостей „нормандської четвірки” залежить те, чи почнуть США
озброювати Київ. Канцлер ФРН Ангела Меркель висловилася категорично проти
цього: на її думку, український конфлікт „не вирішити військовим шляхом”, а
поставки Києву озброєнь „можуть спровокувати Москву на відкрите втручання в
конфлікт”. Однак в Конгрес США вже внесений законопроект про надання військової
допомоги Україні на суму 1 млрд дол, і при цьому його підтримують як
республіканці, так і демократи.
Колесников, Андрей „Нормандский формат” ушел в ночь / А. Колесников //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2665491?isSearch=True). – М., 2015. – 12.02. –
№ 24.

***
Лідери Росії, ФРН, Франції та України відновили переговори в столиці Білорусі
з врегулювання кризи в Донбасі у форматі „нормандської четвірки” За наявними
даними, сторони розробили документ, який передбачає перемир’я в Україні з 14
лютого. Крім того, сторони конфлікту відведуть ваажке озброєння, а також буде
створена зона безпеки.
Переговоры „нормандской четверки” возобновились в Минске // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/02/12/dokument-site.html). – М., 2015. – 12.02.

***

Світові ЗМІ встигли охрестити зустріч „нормандської четвірки” останнім
шансом для мирного вирішення конфлікту на сході України. Ймовірно, до такої
оцінки розвитку ситуації оглядачів підштовхнули чутки те, що з боку Вашингтона
готуються поставки оборонного озброєння українській владі для потреб
антитерористичної операції.
Сивицкий, Арсений И все-таки это мир! / А. Сивицкий
(http://izvestia.ru/news/583008#ixzz3RnPI7jEI ). – М., 2015. – 12.02.

//

Известия

***
Переговори з врегулювання конфлікту в Донбасі проходили в Палаці
незалежності в Мінську. Зустрічав глав держав президент Білорусії Олександр
Лукашенко, який був явно радий ролі миротворця. На думку російського президента,
помилкою стало рішення проводити переговори без представників ДНР і ЛНР – від
прямих контактів відмовився Київ. Саме тому зустріч тривала так довго.
Созаев-Гурьев, Егор 15 часов переговоров могут принести мир на юго-восток
Украины / Е. Созаев-Гурьев // Известия (http://izvestia.ru/news/582982#ixzz3RnRI8fap). – М.,
2015. – 12.02.

***
Мінська зустріч лідерів Росії, України, Німеччини та Франції безсумнівно
увійде в історію дипломатії. Якщо не як зустріч, учасники якої привезли додоммир
для цілого покоління, – досвід показує, що з такою раптовою кваліфікацією краще
бути обережніше, – то в усякому разі як рекордний переговорний марафон на вищому
рівні.
Соколов,
Максим
Минский
конклав
/
М. Соколов
(http://izvestia.ru/news/582995#ixzz3RnQhTt1T ). – М., 2015. – 12.02.

//

Известия

***
Казахстанські політологи підняли питання безпеки в регіоні, відзначаючи, що
поки Москва зайнята українською проблемою, в Центральній Азії міцніє вплив
Китаю. Експерти Казахстансько-Німецького університету та наукові співробітники
Казахстанського інституту стратегічних досліджень при президенті РК (КІСІ)
представили своє бачення актуального механізму взаємодії між країнами Центральної
Азії, Росії і Китаю на політичному, економічному і військовому рівнях, і дали оцінку
подіям в регіоні, що відбуваються на тлі українського конфлікту. Вони провели пресконференцію „Казахстан і євразійська система безпеки в умовах мінливих
геополітичних реалій”. Казахстанські експерти також відзначають, що поки вся увага
провідних політиків, у тому числі й російських, прикута до подій в Україні, Китай все
більше зміцнює свій вплив у регіоні.
Центральная Азия: безопасность на фоне геополитики = [Центральна Азія:
безпека
на
тлі
геополітики]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/302910_centralnaia_aziia:_bezopasnost_na_fone_geopolitiki.html). –
Бишкек, 2015. – 12.02.

***
Переговори контактної групи з врегулювання ситуації в Україні завершилися в
Мінську. Ніяких офіційних заяв учасники не зробли. За попередніми даними, сторони
погодили схему відведення важкого озброєння, а також домовилися про припинення
вогню в зоні конфлікту.
В Минске прошли переговоры контактной группы по Украине // Известия
(http://izvestia.ru/news/582921). – М., 2015. – 11.02.

***
В останні тижні Білий дім буквально засипало зверненнями з обох палат
конгресу, які вимагають прийняти рішення про озброєння і військову допомогу для
Києва. Серед них – протитанкові ракети Javelin, радари для виявлення мінометних
позицій, розвідувальні безпілотники, обладнання для захищеного зв’язку. Ідея
користується підтримкою представників обох партій.
Дунаевский, Игорь Конгресс США подготовил законопроект о поставках оружия
Киеву / И. Дунаевский // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/11/kongresssite.html). – М., 2015. – 11.02.

***
Президенти Росії і США провели телефонну розмову. Бесіда відбулася за
ініціативою американської сторони, повідомили в Кремлі. Це перша за півроку
телефонна розмова Володимира Путіна і Барака Обами. У центрі уваги була ситуація
на Україні і завдання щодо забезпечення мирного врегулювання гострої кризи в цій
країні.
Латухина, Кира Путин и Обама обсудили украинский кризис / К. Латухина //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/11/dialog-site.html). – М., 2015. – 11.02.

***
Польща не виключає можливості постачань зброї Україні в майбутньому, проте
поки віддає пріоритет дипломатичним зусиллям щодо вирішення конфлікту, сказав у
Вільнюсі польський міністр оборони Томаш Семоняк. За словами міністра, з питання
поставок зброї позиція Польщі „близька позиції Сполучених Штатів”. Литва – поки
єдина з країн-членів НАТО публічно повідомила про постачання зброї Україні. Захід
поки вагається, чи постачати Україні зброю, побоюючись того, що це загрожує
ескалацією військових дій та розширенням військової участі Росії.
Польша не исключает возможности поставок оружия Украине, но приоритет у
дипломатии – министр = [Польща не виключає можливості постачань зброї Україні,
але пріоритет у дипломатії – міністр] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/polsha-neisklyuchaet-vozmozhnosti-postavok-oruzhiya-ukraine-no-prioritet-u-diplomatii-ministr/). –
Вильнюс, 2015. – 11.02.

***
Голова литовського парламенту Лорета Граужінене не плекає великих надій на
успіх мирних переговорів у Мінську, на яких будуть шукати рішення викликаної
Росією кризи в Україні. Говорячи про мирне вирішення ситуації, вона зазначила, що
„найбільшою проблемою є політика, здійснювана (президентом РФ – BNS)
Володимиром Путіним”. „У нас дуже багато інформації, яку б я не хотіла
деталізувати, і дійсно вже піднімається питання про саму Європу, про єдність самої
Європи,міць самої Європи”, – сказала спікер. В Мінську планується провести мирні
переговори за участю лідерів Росії, Франції, Німеччини та України.
Спикер Литвы о мирных переговорах: особых надежд я не питаю = [Спікер Литви
про мирні переговори: особливих надій я не плекаю] // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/spiker-litvy-o-mirnyh-peregovorah-osobyh-nadezhd-ya-ne-pitayu/). –
Вильнюс, 2015. – 11.02.

***
Як заявили в МЗС Латвії, „у Латвії немає можливості поставок зброї”.
Відповідно, Київ військової допомоги від Риги не отримає. Як не отримає і від

Талліна – естонський МЗС теж уже оголосив, що зайвих гранат і автоматів у нього не
є. Правда, балтійської єдності в цьому питанні все одно немає – Литва вже поставила
зброю Україні, щоправда, приховує яке. Що стосується масованих поставок зброї
Україні для боротьби з сепаратистами, то схоже більшість країн ЄС зараз
перебувають в очікуванні відмашки з боку США, які теж перебувають у роздумах.
Або, можливо, в очікуванні результатів Мінського саміту по Донбасу, який проведуть
лідери України, Росії, Німеччини та Франції.
Украина не дождется от Латвии оружия и боеприпасов = [Україна не
дочекається
від
Латвії
зброї
та
боєприпасів]
//
Бизнес&Балтия
(http://bb.vesti.lv/component/k2/item/9161649-ukraina-ne-dozhdetsya-oruzhiya-ot-latvii). – Рига,
2015. – 11.02.

***
Барак Обама запевнив, що США як і раніше закликають до дипломатичного
врегулювання” конфлікту в Україні і не бачать його військового рішення. Він
підтвердив підтримку Києва з боку своєї адміністрації і пообіцяв спільно з
Міжнародним валютним фондом та іншими партнерами надати Україні необхідну
фінансову допомогу. Яким буде обсяг цієї допомоги, пан Обама не уточнив.
Юсин, Максим Тайм-аут в первом раунде / М. Юсин // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2664240?isSearch=True). – М., 2015. – 11.02. – № 23.

***
У ході торгу на переговорах у Порошенка найслабша позиція, але найсильніша
потреба чинити опір пом’якшенню вересневих домовленостей. Путін же буде
схильний укласти угоду, якщо повстанці зможуть закріпити дещо з досягнутого.
Bershidsky, Leonid Ukraine Peace Talks Could Be the Real Deal = [Переговори про
умиротворення на Україні, можливо, дадуть реальні результати.] / L. Bershidsky //
BloombergView (http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-10/ukraine-peace-talks-couldbe-the-real-deal). – New York, 2015. – 10.02.

***
В адміністрації Барака Обами за поставку летального зброї Україні виступають
віце-президент Джо Байден і держсекретар Джон Керрі. Сам президент США поки не
поспішає дати дозвіл на такі заходи. Офіційний представник Держдепартаменту Джен
Псакі не стала заперечувати, що Керрі захищає ідею надання зброї Україні. Вона,
однак, уточнила, що держсекретар в той же час підтримує проведення переговорів
між США, Європою, Україною і Росією. Крім Керрі і Байдена, заявили про підтримку
поставок в Україну летальних озброєнь командувач американськими силами в Європі
генерал Філіп Брідлав і основний претендент на посаду міністра оборони США
Ештон Картер. Головним противником такого підходу в Білому домі є радник
президента з національної безпеки Сьюзан Райс, яка вважає, що відправка на Україну
зброї призведе тільки до ескалації конфлікту. Таку ж позицію займає канцлер ФРН
Ангела Меркель, яка публічно висловила незгоду з американськими конгресменами
під час мюнхенської конференції з безпеки.
Bloomberg назвало сторонников вооружения Украины в администрации Обамы =
[Bloomberg назвало прихильників озброєння України в адміністрації Обами] // Литовский
курьер
(http://www.kurier.lt/bloomberg-nazvalo-storonnikov-vooruzheniya-ukrainy-vadministracii-obamy/). – Вильнюс, 2015. – 10.02.

***

За день до ключової зустрічі, на яку покладають останні надії на мирне
врегулювання української кризи шляхом дипломатії, президент Обама зателефонував
президенту Росії Путіну та президенту України Порошенко і висловив сподівання, що
врегулювання може бути досягнуто. Щодо озброєння Америкою українських
військових летальною зброєю, то остаточне рішення Обами з цього приводу буде
залежати від результатів цієї зустрічі.
Wolfgang, Ben Obama calls Putin, Poroshenko on eve of key diplomatic meeting =
[Напередодні ключової дипломатичної зустрічі Обама зателефонував Путіну та
Порошенко]
/
B. Wolfgang
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/10/obama-calls-ukraines-poroshenko-eve-keymeeting/). – Washington, 2015. – 10.02.

***
Група законодавців (глава комітету Палати представників з питань збройних
сил Мак Торнберрі, конгресмен Адам Сміт) вимагає від Обами надати Україні 1 млрд.
дол. допомоги у вигляді озброєння і навчання українських військових для боротьби із
проросійськими повстанцями.
Ybarra, Maggie Pressue builds on Obama as House seeks $1 billion in military aid for
Ukraine = [Група законодавців тисне на Обаму і вимагає 1 млрд. дол. військової допомоги
Україні]
/
M. Ybarra
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/10/top-house-lawmakers-push-1b-military-aidukraine/). – Washington, 2015. – 10.02.

***
Доля війни вирішується не в донецькому аеропорту і не на висотах під
Дебальцеве. Вона вирішується в кабінетах на Старій і Смоленської площі, в
паризьких, берлінських і брюссельських офісах. Київські політики нічого не
вирішують. Зовнішнє управління Україною вже навіть не приховується і не важливо,
естонські там міністри або грузинські – все одно вони американські. Позиція ЄС нас
теж не цікавить. Від ЄС багато чого залежало до кінця літа минулого року, коли війні
можна було запобігти або зупинити на самому початку. ЄС пройшов повз цієї
можливості і повів себе як вірний васал США. В результаті зараз Європа стоїть на
межі найстрашніших внутрішніх потрясінь, у неї є всі шанси в найближчі роки
повторити долю України. Фактично ЄС може вибирати – залишитися йому в
американській обоймі або притулитися до Росії. Основні гравці, які визначають
конфігурацію лінії глобального фронту (Третьої світової сетецентричної війни) –
США і Росія.
Ищенко, Ростислав,президент Центра системного анализа и прогнозирования
Чего хочет Путин? = [Чого хоче Путін?] / Р. Ищенко // Новости Узбекистана
(http://nuz.uz/v-mire/3612-chego-hochet-putin.html). – Ташкент, 2015. – 10.02.

***
Президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель
прийняли рішення відправитися до Мінська для участі в переговорах. Про це йдеться
в комюніке Єлисейського палацу. У заяві підкреслюється, що обидва політики мають
намір докласти всіх зусиль, щоб домогтися успіху в регулюванні ситуації на
південному сході України.
Олланд и Меркель примут участие в переговорах „нормандской четверки” // Известия
(http://izvestia.ru/news/582931#ixzz3RQjPURcu ). – М., 2015. – 10.02.

***

На Мюнхенській конференції з безпеки говорили в основному про Україну.
Після нетривалої відсутності в роботі Мюнхенської конференції з безпеки взяв участь
міністр закордонних справ (Булорусі) Володимир Макей. Напевно, ніхто більше, ніж
Білорусь, не відчуває цю кризу. І від того які будуть запропоновані рішення щодо
припинення кровопролиття, щодо встановлення якнайшвидшого миру в Україні,
залежатиме ситуація і в Булорусі. Адже мова дійсно йде про те, що українська криза
може не тільки перетворитися на „холодну війну”, про що вже давно говорять, але в
гарячу.
Плескачевская, Инесса Острые рецепты политической кухни = [Гострі рецепти
політичної
кухні]
/
И. Плескачевская
//
Советская
Белоруссия
(http://www.sb.by/politika/article/ostrye-retsepty-politicheskoy-kukhni.html). – Минск, 2015. –
10.02. – № 25.

***
У довгостроковій перспективі Україна завжди буде домагатися допомоги
Заходу, щоб згладити свій „європейський шлях”. Одним з головних уроків
посткомуністичного простору є те, що для переходу до сталого капіталістичного
розвитку потрібна істотна зовнішня допомога. Але Україні потрібно негайне
вливання ресурсів, щоб запобігти катастрофі.
Adomanis, Mark Ukraine’s Economy Is Collapsing And The West Doesn’t Seem To
Care = [Економіка України валиться, Захід нічого не робить.] / M. Adomanis // Forbes
(http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2015/02/09/ukraines-economy-is-collapsing-andthe-west-doesnt-seem-to-care/). – Washington, 2015. – 09.02.

***
Лідери чотирьох країн – Франції, Німеччини, Росії та України – запланували
зустріч у Мінську для обговорення мирного виходу з кризи на сході України. Тим
часом міністри закордонних справ країн-членів ЄС планують розширити список
російських чиновників, яким вони погрожують відмовою у візах та заморожуванням
їх активів. Деякі міністри висловили думку про те, що варто почекати з розширенням
списку до оголошення результатів чергових мінських переговорів. Міністри Франції
та Німеччини підкреслили, що майбутні перемовини можуть стати початком мирного
врегулювання кризи, що було б полегшенням не лише для України та Росії, а й для
усіх країн Європи.
Croft, Adrian EU presses peace plan for Ukraine, but hawks want Russian sanctions to
stay = [ЄС намагається протиснути мирний план для України, проте хоче також
залишити діяти санкції] / Ad. Croft, R. Emmott // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/eu-presses-peace-plan-for-ukraine-but-hawkswant-russian-sanctions-to-stay/article22855791/). – Toronto, 2015. – 09.02.

***
Президент РФ Володимир Путін під час конференції у Москві 18 грудня 2014
року заявив, що російська економіка поступово відновлюється і рубль буде
стабілізований. Бельгійський міністр закордонних справ розповів про те, що він
надіється на мирне вирішення конфлікту. На з’їзді ЄС у Бельгії він запропонував
додати ще 19 осіб, 5 з яких росіяни, до списку санкцій.
EU Backs Ukraine Talks, Weighs Fresh Sanctions = [ЄС повертається до розмов про
Україну, в хід ідуть нові санкції] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1243931-eu-backs-ukraine-talks-weighs-fresh-sanctions/). –
New York, 2015. – 09.02.

***
Ангела Меркель зустрінеться у понеділок з Бараком Обамою у Білому домі для
вирішення питання щодо озброєння українських вояків для боротьби з повстанцями.
Зустріч лідерів двох країн відбудеться напередодні запланованого у Мінську самміту
за участі президентів Франції, Росії, України та канцлера Німеччини.
Merkel to meet Obama to resolve Ukrainian differences : German and US leaders face
potential split over arming of Ukrainian fighters to combat Russian-backed separatists =
[Меркель має зустрітися з Обамою для вирішення українського питання. Німецький та
американський лідери зіткнулися з розбіжностями у поглядах щодо озброєння
українських солдат для боротьби з проросійськими сепаратистами] // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/09/merkel-to-meet-obama-to-resolve-ukrainiandifferences). – London, 2015. – 09.02.

***
Барак Обама та Ангела Меркель зустрілись у Білому Домі. Основною темою
обговорення була не тільки підтримка сепаратистів в Україні Володимиром Путіним,
а й наслідки багаторічної холодної війни. Лідери Німеччини та Франції зустрілися з
Петром Порошенком та Володимиром Путіним у Мінську. Представників США на
зустрічі не було. Меркель та Олланд впевнені, що проблему можна подолати тільки
дипломатичним шляхом, і категорично проти озброєння України у конфлікті з
сепаратистами, яких за словами НАТО та США, озброює Росія. Обама продовжує
наполягати на військовій допомозі Україні.
Merkel, Obama, Try to Bridge Differences on Arms to Ukraine = [Меркель та Обама
намагаються подолати розбіжності в поглядах на озброєння України] / Associated Press //
The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1244051-merkel-obama-try-to-bridgedifferences-on-arms-to-ukraine/). – New York, 15. – 09.02.

***
Президент США Барак Обама та канцлер Німеччини ангела Меркель
згуртували свої зусилля по залагодженню ситуації на сході України навколо
дипломатичного вирішення конфлікту. Проте лідери не запропонували жодного
конкретного рішення, якщо мирні переговори у Мінську не будуть мати успіху.
Обама досі вагається щодо надання Україні військового летального озброєння, а пані
Меркель рішуче виступає проти такого кроку зі сторони США.
Obama, Merkel rally behind diplomacy in Ukraine conflict = [Обама та Меркель
зосередили свої зусилля навколо дипломатії стосовно вирішення українського конфлікту]
/ Associated Press // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/nationalsecurity/obama-merkel-rally-behind-diplomacy-in-ukraine-conflict/2015/02/09/6903956e-b0c611e4-bf39-5560f3918d4b_story.html). – Washington, 2015. – 09.02.

***
Можна було б почати з ще більшого посилення санкцій, що призвело б до
подальшого збільшення цін у Росії. Як і раніше дуже важливо строго дотримуватися
зобов’язань і допомагати Україні залишатися фінансово дієздатною, поки вона
захищається. При цьому Україна повинна дати обіцянку, що вона не ввійде в НАТО.
У відповідь від Путіна треба вимагати виведення російських військ, замінивши їх
міжнародними силами, які б закрили наглухо кордон країни. Також Москва повинна
погодитися на те, щоб Україна сама вибирала собі уряд і торгових партнерів. Це ті
питання, які повинні бути включені до порядку зустрічі представників Росії,
Німеччини, Франції та України в Мінську. Якщо замість цього США і ЄС знову
розійдуться в думці з приводу надання Україні протитанкової зброї або будуть

наполягати на продовженні безглуздих дискусій, наскільки перекручені погляд
Лаврова на світ, тоді останнім буде сміятися Путін, – вважає автор.
Putin Can’t Have the Last Laugh in Ukraine = [Путін не повинен сміятися
останнім.] // Bloomberg (http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-08/lavrov-speechshows-need-for-europe-to-unify-against-putin). – New York, 2015. – 09.02.

***
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у ході телефонної розмови зі своїм
російським колегою Володимиром Путіним висловив упевненість, що чотиристоронні
переговори в Мінську, заплановані на 11 лютого, дозволять досягти компромісів у
пошуку шляхів врегулювання конфлікту в Україні.
Воронина, Ксения Назарбаев и Путин обсудили возможные пути урегулирования
кризисной ситуации в Украине = [Назарбаєв і Путін обговорили можливі шляхи
врегулювання кризової ситуації в Україні] / К. Воронина // Казахстанская правда
(http://www.kazpravda.kz/news/view/putin-proinformiroval-nazarbaeva-o-peregovorov-vnormandskom-formate). – Астана, 2015. – 09.02.

***
Лідери Німеччини, Франції, Росії та України домовилися провести спільний
самміт у Мінську щодо врегулювання кризи на сході України. Успіх самміту
залежатиме від переговорів у Берліні, які пройдуть напередодні і які можуть закласти
основи для врегулювання ситуації. Ангела Меркель і Франсуа Олланд вже мали
попередні переговори з президентом України у Києві та президентом Росії у Москві.
Проте західні лідери дуже обережні в своїх прогнозах щодо результатів цих
переговорів; вони попередили про існування так званого „каменя спотикання”, яким
виступають захоплені сепаратистами землі, та про ймовірність недотримання
сепаратистами та Росією вимог угоди.
Faiola, Anthony 4-way summit on Ukraine crisis could herald breakthrough on peace
deal = [Чотирьох-сторонній самміт щодо кризи в Україні може бути передвісником
мирної
угоди]
/
An. Faiola,
C. Morello
//
The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/joint-summit-on-ukraine-crisis-could-heraldbreakthrough-on-peace-deal/2015/02/08/82df7f4e-af8f-11e4-854b-a38d13486ba1_story.html). –
Washington, 2015. – 08.02.

***
Зараз російський президент Володимир Путін зміцнює свій контроль над
Східною Україною, і це змушує багатьох замислюватися про те, де пролягатиме
наступна лінія фронту в його конфлікті з Заходом. Залякування прибалтійських країн,
тиск на Казахстан, зміцнення зв’язків з Грецією – все це можливі напрямки діяльності
для колишнього агента КДБ, який прагне перекроїти світовий порядок.
Neuger, James G Is Putin Bent on Reshaping the World Order? = [Чи хоче Путін
змінити
світовий
порядок?]
/
J. Neuger
//
Bloomberg
(http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-08/russia-keeps-opponents-guessing-as-putinquestions-world-order). – New York, 2015. – 08.02.

***
Рішення президента Росії Володимира Путіна призвели до того, що світ
змінився і сьогодні виглядає інакше, ніж два роки тому, заявив віце-президент США
Джозеф Байден у Мюнхені на конференції з безпеки. Його слова наводить РІА
Новости. „Росія спробувала розколоти Україну на східну і західну частини”, – вважає
Байден. Американський віце-президент заявив, що США продовжать надавати

Україні військову допомогу, не для того, щоб сприяти війні, а для того, щоб
допомогти їй захистити себе. „Росія повинна зрозуміти, що якщо вона продовжить
слідувати нинішнім курсом, Захід продовжить змушувати її платити по рахунках”, –
сказав Байден. „Мінські домовленості – хороша основа для мирного вирішення
конфлікту. Остання спроба врегулювати конфлікт на Україні варта свічок „, –
зазначив віце-президент США у своєму мюнхенському виступі.
Байден обвинил Путина в попытке расколоть Украину = [Байден звинуватив
Путіна
в
спробі
розколоти
Україну]
//
Кишиневский
обозреватель
(http://www.noi.md/ru/news_id/55905). – Кишинев, 2015. – 08.02.

***
Меркель їде в США вирішувати долю Украіни. Канцлер Німеччини Ангела
Меркель попередила, що постачання Україні зброї для боротьби з проросійськими
повстанцями не допоможуть врегулювання кризи, що спровокувало різку критику з
боку впливового американського сенатора, який заявив, що Берлін кидає союзника в
біді. Емоційна пікіровка на конференції з безпеки в Мюнхені продемонструвала,
наскільки крихким є консенсус між США і Європою, що протистоять президенту РФ
Володимиру Путіну у кризі на сході України. Міністр закордонних справ РФ Сергій
Лавров, який також брав участь у роботі конференції, сказав, що в результаті
переговорів лідерів Росії, Німеччини і Франції „є всі можливості досягти результатів і
погодити рекомендації, які дозволять сторонам реально розв’язати цей конфліктний
вузол”. При цьому Лавров виступив з різкою критикою Заходу. Він звинуватив
Європу і США у підтримці „державного перевороту” проти українського президента
Віктора Януковича, союзника Москви, а також дорікнув їх у тому, що вони
закривають очі на дії українських націоналістів.
Меркель едет в США решать судьбу Украины = [Меркель їде в США вирішувати
долю України] // Новости Узбекистана (http://nuz.uz/v-mire/3566-merkel-edet-v-ssha-reshatsudbu-ukrainy.html). – Ташкент, 2015. – 08.02.

***
Символічно, що саме в рік 70-річчя Кримської конференції, в той же місяць і
навіть в ті самі лютневі дні, відбувається зустріч нової „великої трійки”. Можна
зрозуміти, що в найзагальнішому вигляді ініціатива Меркель і Олланда полягає в
заморожуванні конфлікту на сході України, розлучення воюючих сторін і створення
миротворчого контингенту, який утримує їх від нових зіткнень. Є дві версії їх
бліцвізіта до Путіна. Перша – „збройова”, і полягає вона в тому, що саме поставки
американської зброї так сильно налякали європейців. І друга – що США і ЄС
насправді заодно і всього лише ведуть гру в „доброго і злого поліцейського” щодо
Росії. Але чи зважиться Євросоюз на кардинальну зміну політики так, щоб діяти
разом з Росією в ім’я побудови нового світу? Питання непросте. Занадто багато за
останній рік випущено отруйних міазмів ненависті з усіх боків.
Опять
„тройка”?
=
[Знову
„трійка”?]
//
Советская
Белоруссия
(http://www.sb.by/politika/article/opyat-troyka-7-02.html). – Минск, 2015. – 07.02. – № 24.

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила на Мюнхенській конференції з
безпеки. Виступ прикував до себе увагу, так як відбувся після таємничих переговорів
у Москві про новий план врегулювання кризи в Україні. Меркель, з одного боку,
заявила, що „Європа хоче будувати безпеку спільно з Росією, а не проти неї”, з
іншого – вказала, що дії Росії „порушили світобудову”. Вона підкреслила, що

українську ситуацію неможливо вирішити військовими засобами, але зовсім не
впевнена в успішному результаті переговорів у Москві. „Дії Росії суперечать взятим
нею зобов’язань, зокрема, в рамках будапештського меморандуму, в рамках якого
Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на повагу її територіальної цілісності, –
заявила канцлер Німеччини. – Зміна європейських кордонів шляхом сили
неприйнятна в XXI столітті”.
Россия „нарушила миропорядок” = [Росія „порушила світобудову”] // Новости
Узбекистана
(http://nuz.uz/poslednie-novosti/3559-rossiya-narushila-miroporyadok.html). –
Ташкент, 2015. – 07.02.

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона разом із французьким
президентом використовують „усю свою енергію”, щоб спробувати зупинити
кровопролиття на сході України. При цьому пані Меркель відзначила, що ні про які
питання територіального характеру у їхньому плані не йдеться, оскільки такі питання
вирішуються виключно народом кожної країни.
Merkel: Germany, France to Use ’All Power’ for Ukraine Peace = [Меркель: Німеччина
та Франція використовують усю повноту своєї влади для досягнення миру в Україні] /
Associated Press // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1241207-merkelgermany-france-to-use-all-power-for-ukraine-peace/). – New York, 2015. – 06.02.

***
Кандидат в Рійгікогу від Вільної партії, автор нашумілого відеоролика
(https://www.youtube.com/watch?v=2ti__0kbsTU) Євген Цибуленко пропонує усім тим,
хто його звинувачує в провокації або занадто буйній фантазії, просто з’їздити на
екскурсію в Східну Україну. Так, виходячи з логіки розсудливої людини, напад на
Естонію зараз малоймовірний. Особливо поки Україна, ціною величезних втрат,
тримає удар, захищаючи не тільки себе, але і всіх нас. Тим не менше, проблема в
тому, що президент Путін діє аж ніяк не як розсудлива людина, і які плани зріють в
його збудженій свідомості – можна тільки здогадуватися. Не дарма канцлер
Німеччини Ангела Меркель публічно заявила, що він „втратив зв’язок з реальністю”.
Крім того, хочу нагадати, що саме ключові центристські політики – Савісаар, Тоом,
Стальнухін, Черногорова, а також Чаплигін (який вже встиг порівняти мене з
Гітлером) публічно виправдовували дії РФ у Криму, тобто виправдовували агресію,
яка є міжнародним злочином.
Евген Цыбуленко: прежде чем обвинять меня, съездите в Восточную Украину =
[Євген Цибуленко: перш ніж звинувачувати мене, поїдьте в Східну Україну] // День за
днем (http://rus.postimees.ee/3082807/evgen-cybulenko-prezhde-chem-obvinjat-menja-sezdite-vvostochnuju-ukrainu). – Таллинн, 2015. – 06.02.

***
Білорусь не бачить альтернативи економічної інтеграції та буде всіляко
сприяти створенню рівноправного Євразійського економічного союзу без вилучень і
обмежень. Таку заяву зробив президент Олександр Лукашенко під час зустрічі з
пресою. Говорили фактично про все, заборонених тем не було. Але значний блок
питань так чи інакше торкався євразійської інтеграції, майбутнього Союзної держави
і подій в Україні. Президент Білорусі закликав сторони конфлікту в Україні
переступити через амбіції і домовитися про мир.
Кононович, Евгений Открытый разговор = [Відкрита розмова] / Е. Кононович //
Народная газета (http://ng.sb.by/soyuznoe-veche/article/otkrytyy-razgovor-n.html). – Минск,
2015. – 06.02.

***
В Мюнхені відкривається Міжнародна конференція з безпеки. Погіршення
відносин з Москвою і її залученість в український конфлікт – головні теми
Мюнхенській конференції. Тут зберуться два десятки глав держав і урядів (після
чотирирічної відсутності приїде канцлер ФРН Меркель, після візиту до Києва
завітають віце-президент США Байден і держсекретар Керрі), кілька сотень міністрів
(в основному закордонних справ і оборони) та керівників міжнародних організацій
(включаючи нинішнього генсека НАТО і колишнього генсека ООН). Загалом,
компанія, як завжди, збереться значна, мозковий штурм обіцяє бути сильним, але от
наскільки результативним – питання. Керівник Мюнхенській конференції Вольфганг
Ішингер (попробовавший себе в ролі посередника в українському конфлікті, але дуже
швидко відмовився від сумнівної слави) задається питанням: погіршення безпеки – це
тому, що розпадається усталений європейський порядок або тому, що претензії США
на лідерство більш не правомочні? Про кризу лідерства в політиці (не тільки
європейської) говорять усі. Але як цю кризу вирішити, не знає, схоже, ніхто.
Плескачевская, Инесса Кризис лидерства = [Криза лідерства] / И. Плескачевская //
Народная газета (http://ng.sb.by/politika-3/article/krizis-liderstva-4564354.html). – Минск,
2015. – 06.02.

***
В Мінську відбулася зустріч представників офіційної української влади,
самопроголошених республік і посередників в особі представника ОБСЄ та посла
Росії в Україні. Перспективи проведення зустрічі були під сумнівом до самого її
проведення і появи повідомлень інформаційних агентств про прибуття до Мінська
екс-Президента України Леоніда Кучми, російського посла Михайла Зурабова і
заступників голів ДНР і ЛНР. Незважаючи на факт зустрічі, що відбулася, потім
з’явилися коментарі, що переговори так і не відбулися через ультиматум з боку
сепаратистів. Позиція південно-східних республік змінилася, тепер вони вважають,
що відведення важкої техніки повинно відбуватися з лінії фактичного дотику, а не
демаркаційної лінії, визначеної у вересні в ході перших раундів мінських переговорів.
Компроміс, запропонований деякий час тому Президентом Росії Володимиром
Путіним, складався якраз у відводі сил від вересневої лінії розмежування, і можливо,
всі останні події і риторика ополченців про намір вийти на адміністративні межі
областей пов’язані саме з бажанням показати українській стороні, що перемир’я може
полягати і на гірших умовах. Перспективи того, чи будуть надалі посилюватимуться
санкції, багато в чому залежать від того, наскільки успішною буде російська гра на
протиріччях всередині ЄС, і у взаєминах між ЄС і США.
Стороны украинского конфликта расходятся в оценках того, можно ли назвать
Минскую встречу переговорами = [Сторони українського конфлікту розходяться в
оцінках того, чи можна назвати Мінську зустріч переговорами] // Панорама
(http://panoramakz.com/index.php/world/abroad/item/37151?highlight=YToxOntpOjA7czoxNDo
i0YPQutGA0LDQuNC90YsiO30=). – Алматы, 2015. – 06.02. – № 4.

***
Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ)
Микола Бордюжа повідомив, що в роботі у 2014 році дуже велике значення
надавалося зовнішньополітичної координації для обміну інформацією, для
вироблення єдиних підходів, поглядів з тих чи інших проблем безпеки. „Проведено і
організовані неформальні саміти глав держав – членів ОДКБ 8 травня в Москві, де

були порушені проблеми безпеки, в тому числі ситуація на Україні”, – повідомив пан
Бордюжа. Генсек ОДКБ також повідомив, що була проведена велика робота по
реалізації програм імпортозаміщення та здійснення заходів з налагодження
виробництва тих чи інших комплектуючих на підприємствах держав – членів
договору, які раніше виготовлялися на підприємствах України, сьогодні ОДКБ
розглядає можливість використання казахстанських заводів для виробництва
військової техніки і обладнання.
Тулеубекова, Айша ОДКБ рассматривает возможность производства техники и
оборудования в Казахстане вместо Украины = [ОДКБ розглядає можливість
виробництва техніки та обладнання в Казахстані замість України] / А. Тулеубекова //
Панорама (http://panoramakz.com/index.php/world/eaes/item/37156?highlight=YToxOntpOjA7
czoxNDoi0YPQutGA0LDQuNC90YsiO30=). – Алматы, 2015. – 06.02. – № 4.

***
Франсуа Олланд пообіцяв, що він і Ангела Меркель запропонують нову мирну
ініціативу, яка здатна гарантувати „повну територіальну цілісність” України. Але
сторони конфлікту трактують це поняття зовсім по-різному.
Bajekal, Naina Western Peace Initiatives on Ukraine Unlikely to Work, Experts Say =
[Експерти вважають, що мирні ініціативи Заходу по Україні навряд чи спрацюють.] /
N. Bajekal // TIME (http://time.com/3697360/ukraine-russia-merkel-hollande-putin/). – New York,
2015. – 05.02.

***
Українська влада разом з адміністрацією Обами визнала, що США має
забезпечити Україну летальною зброєю, аргументуючи це тим, що два десятиріччя
тому Америка взяла на себе зобов’язання захищати Україну в разі військової загрози
останній. Глава Української Православної Церкви Патріарх Філарет сказав: „Ми
просимо вас повністю виконати обіцянку, яку ви давали”. Нагадаємо, що у 1994 році
був підписаний Будапештський меморандум, згідно якого США зобов’язується
захищати суверенітет України в разі загрози його знищення в обмін на відмову
Україною від ядерної зброї.
Klimas, Jacqueline Ukraine urges U.S. to make good on nukes-for-protection deal =
[Україна закликає США добре виконувати Будапештський меморандум] / J. Klimas,
M. Ybarra // The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/5/ukraineurges-us-make-good-nukes-protection-deal/). – Washington, 2015. – 05.02.

***
Французький президент і канцлер Німеччини обговорять з Путіним план
мирного врегулювання в Україні. Французький президент Франсуа Олланд висловив
стурбованість, що війна на сході України може перетворитися на „тотальну”. Щоб
зупинити її, Ангела Меркель і Франсуа Олланд вирішили відвідати Київ і Москву, в
надії переконати українського президента Петра Порошенка і його російського колегу
Володимира Путіна прийняти нові мирні ініціативи. Про зміст переговорів з Петром
Порошенком мало що відомо. За його словами, „переговори дають надію на
припинення вогню”. На думку Франсуа Олланда, така ситуація не повинна тривати
нескінченно довго. У разі відмови Володимира Путіна, деякі країни, попередив
французький лідер, можуть прийняти рішення про постачання зброї Україні. Наступ
ополченців викликає стурбованість у європейців. Вони побоюються, що нове
погіршення ситуації може опинитися неконтрольованим. Ситуація, за словами
німецького канцлера, „вкрай складна”. Час піджимає, Франція і Німеччина разом
зроблять спроби, щоб зберегти мир.

Lasserre, Isabelle Conflit en Ukraine : Merkel et Hollande sont arrivés à Moscou =
[Конфлікт в Україні: Меркель та Олланд прибули до Москви] / I. Lasserre, J. -J. Mevel //
Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/05/01003-20150205ARTFIG00451hollande-et-merkel-en-emissaires-de-paix.php). – Paris, 2015. – 05.02.

***
Якщо Меркель, Керрі, Олланду і Путіну вдасться знайти точки дотику і
переконати Порошенко і лідера повстанців Олександра Захарченко скласти зброю і
почати переговори, це можна буде вважати по-справжньому величезною
дипломатичною перемогою. Однак багато що залежить від щирості Путіна і його
бажання помститися Заходу за нібито нанесені образи і зневажливе ставлення.
Michelson, Marcel France and Germany Enter „Last Call” Ukraine Peace Talks With
Russia = [Франція та Німеччина дають останній шанс Росії домовитися з Україною.] /
M. Michelson // Forbes (http://www.forbes.com/sites/marcelmichelson/2015/02/05/france-andgermany-enter-last-call-ukraine-peace-talks-with-russia/). – Washington, 2015. – 05.02.

***
Європа думає, що проблема в Україні, а на ділі проблема в Росії, точніше у
Володимирі Путіні, вважає оглядач The Financial Times Філіп Стівенс. Мета Путіна –
„розірвати на шматки посткомуністичний порядок на континенті”, стверджує автор.
Москва освоїла мистецтво гібридної війни, в тому числі „інформаційного та
психологічного тиску”.
Stephens, Philip Ukraine is only part of Putin’s game plan : A collapsing oil price and the
impact of sanctions have made him more dangerous = [Україна – лише частина плану гри
Путіна. Падіння цін на нафту і наслідки санкцій зробили його ще небезпечніше] /
P. Stephens // Financial Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/e0332f12-ac59-11e4-9d3200144feab7de.html#ixzz3RRCaas1E). – London, 2015. – 05.02.

***
Україна збирається посилити митний режим на кордоні з Придністров’ям.
Відповідна угода між Україною і Молдавією готується в Києві за пропозицією
Кишинева. Про те, що Молдова попросила Україну посилити митний режим на
кордоні з Придністров’ям, розповів український політолог Віталій Кулик. Сьогодні,
каже Кулик, на кордоні з Придністров’ям Україна посилила охорону, ввівши поряд з
прикордонниками патрулювання бійцями Національної гвардії. „Це продиктовано
забезпеченням безпеки прикордонних українських територій і населення. Але вжиті
заходи мають радше символічний сенс: навряд чи Росія, у якої в Придністров’ї
розташована оперативна група військ, зробить заходи до прориву через український
кордон”, – зробив висновок експерт. Голова Асоціації незалежних політологів
Придністров’я Андрій Сафонов назвав це „сценарієм удушення економіки
Придністров’я”. При цьому він звинувачує у трагедії не тільки молдавську та
українську влади, а й придністровську.
Гамова, Светлана Украина закрывает Приднестровью выход в Россию = [Україна
закриває Придністров’ю вихід в Росію] / С. Гамова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-02-04/1_ukraina.html). – М., 2015. – 04.02.

***
Президент України має намір поговорити із західними лідерами про дії на сході
країни. Зустрічі відбудуться в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Петро Порошенко їде до Німеччини з переконанням, що ЛНР і ДНР, координуючі дії
з РФ, зривають переговорний процес в „мінському форматі” (Україна-ОБСЄ-РФ).

Київ має намір запросити „женевський формат” (Україна-РФ-ЄС-США). Кучма,
повернувшись до Києва, сказав журналістам, що представники самопроголошених
республік в Мінську шукали привід для скандалу.
Ивженко, Татьяна Власть в Киеве зашла в тупик = [Влада в Києві зайшла в
глухий кут] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0204/1_kiev.html). – М., 2015. – 04.02.

***
Доля виборів на пост Башкана Гагаузії вирішиться у другому турі, оскільки
поки неясно, хто є фаворитом цієї гонки, вважає політичний аналітик Оазу Нантой.
На думку політолога, ситуація на півдні Молдови майже прямо залежить від розвитку
подій в Україні. „Агресія Росії проти України серйозно підриває стан духу в автономії
і, на жаль, живить сепаратистські надії, втілені в особі деяких місцевих лідерів, у тому
числі обраних за списками однієї з партій в парламент Республіки Молдова”, – додав
Нантой.
Олару, Анна Нантой: Решающий бой за пост башкана состоится во втором туре
выборов = [Нантой: Вирішальний бій за посаду Башкана відбудеться у другому турі
виборів] / А. Олару // Кишиневский обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/55719). –
Кишинев, 2015. – 04.02.

***
Поставки зброї створять у України помилкове враження і підштовхнуть Росію
до розширення війни. Якщо щось може змусити росіян схвалити відкриту війну з
братами-слов’янами, то це уявлення, що вони будуть воювати не з українцями, а з
НАТО.
Why Arming Ukraine Will Backfire = [Чому поставки зброї на Україну можуть
призвести
до
зворотних
результатів.]
//
BloombergView
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-03/why-arming-ukraine-will-backfire). – New
York, 2015. – 03.02.

***
Два найбільш вірних союзника Москви на пострадянській периферії –
Білорусія і Вірменія можуть переглянути свої відносини з Росією в світлі її
протистояння із Заходом, йдеться в матеріалі аналітичного центру Stratfor,
опублікованому під заголовком „Білорусь і Вірменія переглядають відносини з
Росією”. У статті, зокрема, зазначається, що Вірменія зіткнулася з наростаючими
труднощами в її конфлікті з Азербайджаном через Нагірний Карабах, в якому Росія
відіграє ключову роль. На думку аналітиків центру, обидві країни, швидше за все,
збережуть свою стратегічну орієнтацію в напрямку Росії, але Білорусія і Вірменія
будуть постійно переглядати свої позиції залежно від підсумків протистояння між
Москвою і Заходом. Криза в Україні вплинула на нагірно-карабахський конфлікт.
Армения может пересмотреть отношения с Россией – Stratfor = [Вірменія може
переглянути
відносини
з
Росією
–
Stratfor]
//
Собеседник
Армении
(http://sobesednikarmenii.ru/index.php/novosti/58-news-regnum/94959-%D0%B0r%D0%BC%
D0%B5nija-%D0%BC%D0%BEz%D0%B5t-p%D0%B5r%D0%B5s%D0%BC%D0%BEtr%
D0%B5ti-%D0%BEtn%D0%BEsh%D0%B5nija-s-r%D0%BEssi%D0%B5i-%E2%80%94stratfor). – Єреван, 2015. – 03.02.

***
Взаємини Росії і США з Євросоюзом у контексті української кризи стануть
одним із центральних питань міжнародної Мюнхенської конференції з безпеки. Як

вважають російські політики, з цим може бути пов’язаний зрив візиту до Росії
держсекретаря Джона Керрі, який міг відмовитися від зустрічі через можливість
зазнати невдачі в переговорах з Москвою. Експерти оцінюють ситуацію
неоднозначно: з одного боку, вони вважають, що Захід розчарувався в неефективності
санкцій політики, з іншого боку, опоненти Росії все ще не готові „пробачити” їй
приєднання Криму.
Башлыкова, Наталья Джон Керри ждет сигнала из Мюнхена / Н. Башлыкова //
Известия (http://izvestia.ru/news/582542#ixzz3Qf8JfcFW). – М., 2015. – 03.02.

***
Утрималися з „ситуативних міркувань”. Таке пояснення дала глава вірменської
делегації в ПАРЄ, віце-спікер НС Ерміне Нагдалян, відповідаючи на запитання
журналістів про те, чому Вірменія утрималася при голосуванні в ПАРЄ з питання
тимчасового позбавлення Росії права голосу. Минулого року під час іншого
голосування в ООН з питання Криму Вірменія віддала свій голос на користь Росії,
проголосувавши проти резолюції, що визнає територіальну цілісність України. Тоді
проти резолюції проголосували всього 11 країн, у тому числі Білорусь, Судан, Сирія,
Північна Корея, Зімбабве. На цьому тлі, природно, виникло питання, чому вірменські
депутати вирішили утриматися в ПАРЄ. Адже Вірменія завжди беззастережно
підтримує Росію в міжнародних організаціях.
Воздержались из “ситуативных соображений”? = [Утрималися з „ситуативних
міркувань”?] // Новое время (http://nv.am/politika/41038-2015-02-03-06-17-52). – Ереван,
2015. – 03.02.

***
Сьогодні в Азербайджані, а також в деяких країнах Заходу розгорнута широка
дискусія з приводу одноголосної позиції азербайджанської делегації в
Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в ході голосування по резолюції про
позбавлення Росії права голосу. Азербайджан в ПАРЄ виступив на підтримку Росії,
хоча більш близькі союзники РФ, такі як Вірменія, цього не зробили – вірменська
делегація при голосуванні утрималася. Підтримка, надана Росії в ПАРЄ, багатьма
була сприйнята як зміна зовнішньополітичного вектора Баку. На думку більшості
місцевих аналітиків, Азербайджан в ПАРЄ, відстоюючи свої національні інтереси,
фактично послав месидж як Європі, так і самій Росії. Вустами керівника
парламентської делегації Азербайджану Самеда Сеідова було сказано, що спроба
ізоляції Росії контрпродуктивна. Спроба покарання Росії через українські події –
елементарнийй прояв політики подвійних стандартів.
Мамедов, Сохбет Баку послал сигнал Москве и Брюсселю = [Баку послав сигнал
Москві та Брюсселю] / С. Мамедов // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0203/6_azerbaijan.html). – М., 2015. – 03.02.

***
Питання про постачання Україною оборонних озброєнь розглядається у
Вашингтоні. Опублікована незалежна доповідь, над якою працювали видатні
експерти трьох американських інститутів, рекомендує Білому дому надати Україні
військове, в тому числі летальнеу, спорядження на 3 млрд дол. Як пише New York
Times, враховуючи ситуацію в Донбасі, адміністрація Барака Обами по-новому
дивиться на можливість поставок Україні оборонної зброї.
Паниев, Юрий Мечта Киева об американском оружии сбывается = [Мрія Києва
про американську зброю збувається] / Ю. Паниев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-02-03/1_usa.html). – М., 2015. – 03.02.

***
У бюджет США заклали видатки на протидію Росії. Америка збирається
підтримувати союзників по НАТО, держави – партнерів у Європі та країни, які
зазнали „тиску Росії”, йдеться в бюджетному посланні Обами. При цьому допомагати
будуть і урядам країн, які виявилися „головними мішенями тиску” з боку Росії.
Зокрема, бюджетом передбачено виділення 117 млн. дол., спрямованих на „протидія
російським агресивним діям в Україні і 51 млн. дол. для протидії тиску Росії на
Молдову та Грузію”, йдеться у доданих до бюджету документах. Програмою також
передбачено „сприяння інтеграції в Європейський союз”, розвиток торгівлі та
енергетична безпека. Зокрема, бюджет включає підтримку для України, серед яких
275 млн. дол. передбачається витратити на кредитні гарантії до 1 млрд. дол. для
проведення реформ, виконання вимог МВФ і для інших дій, уточнюється в
повідомленні Державного департаменту США.
США заявили о намерении изолировать Россию от принятия решений по
Украине = [США заявили про намір ізолювати Росію від прийняття рішень по Україні] //
Кишиневский обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/55664). – Кишинев, 2015. – 03.02.

***
У Кракові відбулася зустріч міністра закордонних справ Азербайджану
Ельмара Мамедьярова зі співголовами Мінської групи ОБСЄ (МГ ОБСЄ) Джеймсом
Ворлік (США), П’єром Ендрю (Франція), Ігорем Поповим (Росія) і особистим
представником чинного голови ОБСЄ Анджеєм Каспшик. За підсумками переговорів
мінська група звернулася до сторін конфлікту: „Ми закликаємо Азербайджан
дотримуватися своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання конфлікту. Також ми
закликаємо Вірменію вжити всіх заходів щодо зниження напруженості. Всі сторони
повинні дотримуватися умов угоди про припинення вогню. Зростання насильства
підриває зусилля по досягненню миру”. Напруга на лінії зіткненні військ в Карабасі
пов’язана із загальним зростанням нестабільності на пострадянському просторі, в
тому числі і з тим, що відбувається в Україні. Мова йде про те, що у врегулюванні
української кризи вимальовується „мінський сценарій”, що передбачає участь Києва в
переговорах з Донецьком і Луганськом за міжнародним посередництвом. Цей
механізм може надалі проектуватися і на карабахське врегулювання, на що свого часу
натякав співголова США в Мінській групі Джеймс Ворлік.
Тарасов, Станислав Кто толкает Азербайджан к политической ревизии? = [Хто
штовхає Азербайджан до політичної ревізії?] / С. Тарасов // Голос Армении
(http://golosarmenii.am/article/26571/kto-tolkaet-azerbajdzhan-k-politicheskoj-revizii). – Ереван,
2015. – 03.02.

***
Всі кризи так чи інакше завершуються, а життя триває. Пора задуматися про те,
як Росія буде будувати відносини з зовнішнім світом „після України”. Звичайно,
багато що тут залежить від того, чим і як саме завершиться криза компромісом або
довгостроковим хронічним конфліктом Росії із Заходом, зміцненням української
державності або її остаточним падінням. Але якою б не була фінальна сцена
української трагедії, вже очевидні ті принципові питання, які неминуче постануть
перед Москвою, коли завіса нарешті опуститься. Потрібна змістовна дискусія про
вибудовування нової зовнішньополітичної стратегії країни в умовах, коли зовнішнє
оточення радикально і безповоротно змінилося.

Кортунов, Андрей Вадимович,генеральный директор Российского совета по
международным делам (РСМД Семь шагов за горизонт кризиса = [Сім кроків за горизонт
кризи] / А. В. Кортунов // Независимая газета (http://www.ng.ru/dipkurer/2015-0202/9_7steps.html). – М., 2015. – 02.02.

***
США бачать, що Росія фінансує і готує ополченців, а російські війська надають
їм підтримку, сказав Обама. Американський президент підкреслив, що США
продовжать підтримувати економіку України і реформи київської влади. „New York
Times” пише, що США можуть почати поставки летального зброї Україні. Як зазначає
американське видання, до цього схиляється генерал Філіп Брідлав,
головнокомандувач силами НАТО в Європі і багато представників адміністрації
президента США. Однак „президент США ще не прийняв рішення про постачання
такої летальної допомоги”. Це питання вивчається після серії серйозних невдач, які
українські сили зазнали в останні тижні. Крім того, питання постачання зброї піднято
також через те, що економічні санкції проти Росії не змінили політику Москви в
Україні.
Обама: Крым – затратное и не выгодное приобретение для России = [Обама:
Крим – витратна і не вигідне придбання для Росії] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-02-02/100_obzor020215.html). – М., 2015. – 02.02.

***
Придністров’я може ефективно функціонувати лише при наявності широких і
вільних зв’язків з Росією. Цей зв’язок опинився під серйозною загрозою через
ситуацію в Україні, де йде війна, а у влади знаходиться антиросійський правлячий
режим. Природно, що Київ не зацікавлений в існуванні на своєму кордоні
неврегульованого конфлікту і робить все можливе для послаблення й ліквідації
Придністров’я як військово-стратегічного форпосту РФ. Судячи з розвитку подій,
український фактор буде визначальним у долі Тирасполя. Обидві країни активно
просуваються в бік ЄС і відчувають один одного союзниками. Раніше Користуючись
підтримкою США і ЄС, Кишинів і Київ можуть з двох сторін повністю заблокувати
невизнану республіку, що поставить її за межу виживання.
Соин, Дмитро,депутат Верховного совета ПМР, вице-президент Центра
моделирования и стратегического развития Приднестровье лишается поддержки
России = [Придністров’я позбавляється підтримки Росії] / Д Соин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/dipkurer/2015-02-02/11_pridnestrovie.html). – М., 2015. – 02.02.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Європарламентарі не підтримали Великобританію щодо позбавлення Росії прав
голосу в ПАРЄ, проте як і раніше наполягають на звільненні Надії Савченко. Питання
про повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи може
бути вирішене на користь Росії.
Башлыкова, Наталия ПАСЕ задумалась о целесообразности диалога с Россией /
Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582316). – М., 2015. – 28.01.

***
Євросоюз продовжив до 2020 року антидемпінгові мита на імпорт зварних труб
з КНР, Білорусії та Росії, попутно скасувавши їх на українську продукцію. Формально
навіть обнуління мит для Києва, за версією Брюсселя, ситуацію не змінить: Україні,

вважають в ЄС, потрібно відновлюватися після військових дій, і все виробництво
буде працювати на внутрішній ринок.
Джумайло, Анатолий Правила игры / А. Джумайло // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2655294?isSearch=True). – М., 2015. – 28.01. – № 13.

***
Газову галузь санкції ЄС торік фактично не торкнулися. Тепер це може
змінитися, незважаючи на те, що країни ЄС залежать від російських поставок газу.
Більшість країн ЄС солідарні в тому, що Росія повинна нести відповідальність за
нинішню ескалацію в Україні. Якщо санкції будуть застосовані до газової галузі, це
стане ударом по „Газпрому” і його діючим проектам з освоєння шельфу Сахаліну.
Дудина, Галина Санкции претендуют на большее / Г. Дудина // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2655253?isSearch=True). – М., 2015. – 28.01. – № 13.

***
Головною подією зимової сесії ПАРЄ стало обговорення доповіді британського
соціаліста Джима Шерідана про становище українських біженців і переміщених осіб.
Автор стверджує, що „в результаті анексії Криму Росією”, збройного конфлікту на
сході України та проведення в цих регіонах „так званих референдумів” багато хто був
змушений покинути місця проживання, до того ж „продовжують надходити
повідомлення про залякування та дискримінації” проукраїнського „населення”.
ПАСЕ
возвращает
России
право
вполголоса
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2655255?isSearch=True). – М., 2015. – 28.01. – № 13.

***
Перший заступник голови фракції „Справедлива Росія” Михайло Ємельянов
заявив, що головною тезою для всіх представників фракцій стане позиція РФ з
Україною, в оцінці якої у всіх парламентських фракцій немає розбіжностей. На жаль,
у європейських парламентаріїв вона перекручена через брак інформації.
Башлыкова, Наталья Представители всех фракций Госдумы выступят в ПАСЕ /
Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582055#ixzz3PXAwFG9A). – М., 2015. –
22.01.

***
У Вільнюсі пройшли міжнародні зустрічі, на яких обговорювалися нинішні
виклики щодо безпеки. Тема дискусії – „Росія і Захід: реальність і перспективи”.
Обговорювалося, як Заходу захистити своє суспільство і цінності, як налагодити
відносини з Росією, як допомогти Україні, Молдавії, Грузії та іншим країнам
подолати тиск Росії і продовжувати домагатися цілей євроатлантичної інтеграції.
За безопасность – общими усилиями = [За безпеку – спільними зусиллями] //
Литовский курьер (http://www.kurier.lt/za-bezopasnost-obschimi-usiliyami/). – Вильнюс,
2015. – 22.01. – № 4.

***
У Росії внаслідок санкцій з боку ЄС і США очікується зменшення ВВП на 3-5
відс., пише австрійська газета Der Standard. Проте політичні позиції Путіна
залишаються міцними. Лідер Кремля досяг „значних тактичних успіхів у розколі ЄС
щодо українського питання”, пише Der Standard. Одна з найбільш помітних
тенденцій, зазначає видання, полягає в розвороті, що стався в політиці деяких держав,
які брали участь в „найбільшій геополітичній катастрофі 20 століття”, як назвав
Володимир Путін розпад Радянського Союзу.

Тарасов, Анатолий Путин раскалывает ЕС = [Путін розколює ЄС] / А. Тарасов //
Вести сегодня (http://vesti.lv/news/putin-raskalyvaet-es). – Рига, 2015. – 20.01.

***
МЗС Латвії відвідали два відомих росіянина – глава Російського союзу
промисловців і підприємців Олександр Шохін і акціонер російського Альфа-банку
мільярдер Петро Авен. Міністр закордонних справ Едгар Рінкевич роз’яснив
відвідувачами умови, за яких Латвія готова підтримати розвиток відносин між ЄС і
Росією. Е. Рінкевич підкреслив, що подальший розвиток відносин між ЄС і Росією, в
тому числі в економічній сфері, визначить виконання Мінських угод так званої
нормандської групи про встановлення миру на сході України, починаючи з 15 лютого.
Шохін і Гаврилов поінформували міністра закордонних справ про ділові ініціативи
двох країн. Підприємці поскаржилися на негативний вплив санкцій на сферу
народного господарства як Росії, так і Латвії.
Авен, Петро Ринкевич ставит условия российскому миллиардеру Авену
(дополнено) = [Рінкевич ставить умови російському мільярдерові Авену (доповнено)] /
П. Авен // Бизнес&Балтия (http://bb.vesti.lv/component/k2/item/9161673-rinkevich-stavitusloviya-rossijskomu-milliarderu-avenu). – Рига, 2015. – 13.02.

***
Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці
безпеки Федеріка Могеріні заявила, що на саміті лідерів країн-членів ЄС навряд чи
будуть обговорюватися нові санкції проти Російської Федерації. Могеріні зазначила,
що лідери ЄС зосередяться на тому, щоб зрозуміти, як Брюссель може допомогти в
реалізації нових мінських домовленостей, зокрема, у дотриманні режиму припинення
вогню. Глава європейської дипломатії підкреслила, що, на її думку, досягнуті в
Мінську домовленості важливі, але не остаточні. Варто відзначити, що прем’єрміністр Фінляндії Олександр Стубб повідомив, що на ссаміті ЄС, також не буде
обговорюватися питання про постачання озброєння для України.
Лидеры ЕС не будут обсуждать новые санкции = [Лідери ЄС не будуть
обговорювати нові санкції] // Деловые ведомости (http://dv.ee/novosti/2015/02/12/lidery-esne-budut-obsuzhdat-novye-sankcii). – Таллинн, 2015. – 12.02.

***
Євросоюз розширив список санкцій у зв’язку з ситуацією в Україні. Інформація
опублікована в „Офіційному журналі” ЄС. Перші санкції Євросоюзу стосовно Росії
були введені в березні 2014 після того, як Крим увійшов до складу РФ. На даний
момент обмежувальні заходи Євросоюзу поширюються на 151 людини і 37
юридичних осіб. Санкції передбачають, зокрема, заморожування активів фігурантів
списку на території країн ЄС і заборону на поїздки в ці держави.
Евросоюз расширил санкции против России = [Євросоюз розширив санкції проти
Росії] // Деловые ведомости (http://dv.ee/novosti/2015/02/16/evrosojuz-rasshiril-sankcii-protivrossii). – Таллинн, 2015. – 16.02.

***
Євросоюз (ЄС) відклав реалізацію санкцій щодо представників російської
влади і сепаратистів на прохання самих українців, підтвердив міністр закордонних
справ Литви Лінас Лінкявічюс. „Реалізація відкладена на кілька днів тому, що ми
взяли до уваги прохання українців, тому що вони хотіли, щоб в іншої сторони було
менше приводів для відмови від переговорів або від неконструктивних переговорів,
якщо відбудеться зустріч у Мінську в середу”, – сказав міністр. Лінкявічюс

підкреслив, що це рішення не означет скасування санкцій ЄС, а на пом’якшення
санкцій ЄС піде тільки в тому випадку, якщо зміниться реальна ситуація на Східній
Україні, де урядові сили воюють з підтримуваними Росією сепаратистами.
Глава МИД Литвы: реализация санкций отложена по просьбе Украины = [Глава
МЗС Литви: реалізація санкцій відкладена на прохання України] // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/glava-mid-litvy-realizaciya-sankcij-otlozhena-po-prosbe-ukrainy/). –
Вильнюс, 2015. – 10.02.

***
Прибулий на зустріч міністрів закордонних справ країн – членів Євросоюзу
(ЄС) глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс попередив, що потурати Росії було б
помилкою Заходу, а можливі поставки зброї США Україні назвав логічним кроком.
Спілкуючись з журналістами в Брюсселі, Лінкявічюс підкреслив, що всі хотіли б
дипломатичного розв’язання кризи, проте додав, що „зараз ми не можемо довіряти
жодному слову російського керівництва”.
Глава МИД Литвы: России нельзя доверять, ей нельзя попустительствовать =
[Глава МЗС Литви: Росії не можна довіряти, їй не можна потурати] // Литовский
курьер (http://www.kurier.lt/glava-mid-litvy-rossii-nelzya-doveryat-ej-nelzya-popustitelstvovat/). –
Вильнюс, 2015. – 09.02.

***
Депутат Європарламенту від Литви Валентинас Мазуроніс висміяв ініціативу
свого колеги по ЕП Пятраса Ауштрявічюс розпочати голодування на знак
солідарності з ув’язненою в Росії за підозрою в причетності до загибелі російських
журналістів в Україні українською льотчицею Надією Савченко. Як повідомляє
кореспондент ІА REGNUM 6 лютого на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook
Мазуроніс назвав акцію Ауштрявічюс „несерйозною”. „Надається привід російським
пропагандистам посміятися над „вмираючими від голоду” європарламентарями.
Шановний Пятрас, проблема, пов’язана з Савченко, всім зрозуміла і відома –
європейців не потрібно переконувати в тому, що це серйозно. Ви краще придумайте,
як переконати жителів Росії, що їх президент встиг налаштувати весь світ проти
їхньої країни.
Литовский политик высмеял депутата Европарламента, „умирающего от
голода” за арестованную в РФ украинскую лѐтчицу = [Литовський політик висміяв
депутата Європарламенту, „вмираючого від голоду” за заарештовану в РФ українську
льотчицю] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/litovskij-politik-vysmeyal-deputataevroparlamenta-umirayuschego-ot-goloda-za-arestovannuyu-v-rf-ukrainskuyu-lyotchicu/). –
Вильнюс, 2015. – 09.02.

***
Президент Литви Даля Грібаускайте під час міжнародної Мюнхенської
конференції з безпеки провела двосторонню зустріч з президентом України Петром
Порошенко, повідомили ІА REGNUM у прес-службі президента Литви. Глави держав
обговорили ситуацію в Україні і говорили про інструменти допомоги ЄС для Києва.
Грібаускайте підкреслила, що загострення ситуації в Україні створює загрозу миру і
безпеці всього регіону. „Агресія Росії проти України повинна бути негайно зупинена.
Європа повинна надати Україні всебічну допомогу”, – наголошується в поширеній
заяві прес-служби президента Литви.
Президент Литвы: „После Украины настанет наш черѐд, но мы не боимся
Россию” = [Президент Литви: „Після України настане наша черга, але ми не боїмося

Росію”] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/prezident-litvy-posle-ukrainy-nastanet-nashcheryod-no-my-ne-boimsya-rossiyu/). – Вильнюс, 2015. – 09.02.

***
Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович представив журналістам
плани створення Європейського енергетичного союзу, який в ЄС розглядається як
головний етап у формуванні єдиного ринку енергії, у зміні способів її виробництва,
транспортування та споживання. Заступник голови Єврокомісії зазначив, що цей союз
не буде обмежений рамками ЄС, так як він візьме до уваги інтереси тих державсусідів, які бажають співпрацювати з Енергосоюзом в контексті енергетичного
співтовариства. Він уточнив, що мав на увазі, в тому числі, такі країни як Україна і
Молдова.
В Европе появится свой энергетический союз = [В Європі з’явиться свій
енергетичний союз] // Деловые ведомости (http://dv.ee/novosti/2015/02/05/v-evropepojavitsja-svoj-jenergeticheskij-sojuz). – Таллинн, 2015. – 05.02.

***
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич („Єдність”) взяв участь у
конференції комісій у справах Європи парламентів країн-учасниць Європейського
союзу. Даний захід відбулася в Сеймі в рамках головування Латвії в Раді ЄС,
Звертаючись до учасників наради, Рінкевич закликав створити єдине уявлення ЄС про
значення політики „Східного партнерства” в регіоні. Едгар Рінкевич підкреслив, що
„дуже важливим, крім підписання угод, наприклад, з Грузією і Україною, є їх реальне
застосування”. Міністр підкреслив, що „в першу чергу треба забезпечити мир і
стабільність в Україні, процес та механізми проведення реформ з євроінтеграції, а
також надання міжнародної фінансової допомоги”.
В столице Латвии обсудили будущее „Восточного партнерства” = [У столиці
Латвії обговорили майбутнє „Східного партнерства”] // Собеседник Армении
(http://sobesednikarmenii.ru/index.php/novosti/58-news-regnum/94951-v-st%D0%BElic%D0%
B5-l%D0%B0tvii-%D0%BEbsudili-budushch%D0%B5%D0%B5-%C2%ABv%D0%BEst%D0%
BEcn%D0%BEg%D0%BE-p%D0%B0rtn%D0%B5rstv%D0%B0%C2%BB). – Єреван, 2015. –
03.02.

***
Країни Балтії та Бенілюксу сходяться на думці про те, що потрібно
розширювати санкції, що застосовуються зараз відносно Росії, з внесенням інших осіб
у так званий чорний список, а також схвалюють введення нових секторів санкцій,
заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Про це він сказав після
зустрічі міністрів закордонних справ Балтійських країн і Бенілюксу в Талліні. На
зустрічі глави МЗС також обговорили погіршення положення в Україні і необхідність
допомогти цій країні, важливість зміцнення інформаційної безпеки в країнах-членах
ЄС, а також відповідь на російську пропаганду.
Страны Балтии и Бенилюкса одобряют расширение санкций против России –
глава МИД = [Країни Балтії та Бенілюксу схвалюють розширення санкцій проти Росії –
глава МЗС] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/strany-baltii-i-benilyuksa-odobryayutrasshirenie-sankcij-protiv-rossii-glava-mid/). – Вильнюс, 2015. – 02.02.

НАТО
Головнокомандуючий військами НАТО в Європі Філіп Брідлав виключив
можливість конструктивних взаємин з Москвою через конфлікт на сході України. В

інтерв’ю виданню Die Zeit американський генерал зазначив, що Росія намагається
повернути Україну у власну зону впливу. За його словами, російська сторона
застосовує при цьому нетрадиційні методи ведення війни.
В НАТО исключили возможность конструктивных отношений с Россией = [У
НАТО виключили можливість конструктивних відносин з Росією] // Minval.az
(http://minval.az/news/74511/). – 29.01.2015.

***
Північноатлантичний альянс зафіксував збільшення числа російського
озброєння – танків, артилерійських гармат та іншої важкої військової техніки – на
сході України, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на брифінгу в
Брюсселі. Генсек НАТО не назвав конкретну кількість російських військ, які нібито
беруть участь у військових діях на сході України. Президент України Петро
Порошенко, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявив, що
на території його країни перебувають 9 тис. російських військових. З трибуни форуму
Порошенко закликав Росію до співпраці, зажадавши від Москви закрити кордон і
вивести війська.
НАТО заметило увеличение российских танков на востоке Украины = [НАТО
помітило збільшення російських танків на сході України] // Кишиневский обозреватель
(http://www.noi.md/ru/news_id/54864). – Кишинев, 2015. – 22.01.

***
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що не бачить
безпосередньої загрози з боку Росії щодо країн Балтії або інших членів
Північноатлантичного альянсу, проте підкреслив, що Росія повинна поважати
суверенітет інших держав. „Ми не бачимо ніякої безпосередньої загрози для державчленів НАТО, але ми при цьому спостерігаємо, що Росія несе відповідальність за
порушення міжнародних правил, ми спостерігаємо тенденцію, коли Росія застосовує
силу, як це було в Грузії, в Молдові, в Криму та на сході України сьогодні”, – сказав
генсек НАТО в інтерв’ю радіо” Коммерсант ФМ ”. Він заявив, що „це викликає нашу
стурбованість, і саме тому ми адаптуємо наші сили, побудова сил, беручи до уваги
зміну умов безпеки”. Він підкреслив, що альянс не прагне до конфронтації з Росією.
Столтенберг не видит угрозы со стороны России в отношении стран Балтии =
[Столтенберг не бачить загрози з боку Росії щодо країн Балтії] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3091623/stoltenberg-ne-vidit-ugrozy-so-storony-rossii-v-otnoshenii-stranbaltii). – Таллинн, 2015. – 14.02.

***
Міністри оборони країн-членів НАТО домовилися створити мережу центрів
управління у Східній Європі та збільшити більш ніж у два рази присутність сил
швидкого реагування альянсу. Ці заходи були викликані необхідністю кращого
захисту регіону в разі якоїсь загрози з боку Росії. Генсек НАТО Йенс Столтенберг
заявив, що посилення колективної оборони є відповіддю Росії на її незаконне
приєднання Криму. При цьому чиновники альянсу дали зрозуміти, що НАТО не
втручатиметься у конфлікт в Україні, а лише посилить безпеку своїх східних
союзників.
NATO strengthens forces in eastern Europe against Russia risk = [Перед російською
загрозою НАТО зміцнює свої сили в Європі] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=NATO+strengthens+forces+in+east
ern+Europe+against+Russia+risk&NewsID=443714#sthash.KLZy3fhV.dpuf). –
Kathmandu,
2015. – 06.02.

***
Поставки зброї Україні країнами-членами НАТО неприпустимі, вони можуть
привести до найнебезпечніших і непередбачуваних наслідків. Про це заявив постпред
РФ при Північноатлантичному альянсі Олександр Грушко. Він торкнувся самих
різних аспектів взаємодії альянсу з Росією. За його словами, прийняті рішення НАТО
про зміцнення східних рубежів змінюють військово-політичну ситуацію в Європі і
становлять великий ризик для РФ.
Грушко: Поставки оружия НАТО Украине приведут к самым опасным
последствиям = [Грушко: Поставки зброї НАТО Україні приведуть до найнебезпечніших
наслідків] // Кишиневский обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/55824). – Кишинев,
2015. – 06.02.

***
Президент Росії Володимир Путін може вжити „гібридну” атаку на країни
Балтії, щоб перевірити, чи мобілізується НАТО у відповідь на такий крок, попередив
колишній глава Альянсу Андерс Фог Расмуссен. В інтерв’ю англійській газеті The
Telegraph данський політик сказав, що у Путіна є небезпечні амбіції не тільки в
Україні, де урядові війська воюють з підтримуваними Росією сепаратистами, але він,
швидше за все, налаштований перевірити рішучість держав Заходу в Балтійських
країнах. За словами Расмуссена, справжня мета Кремля – зруйнувати солідарність
країн НАТО і відновити домінування Росії у Східній Європі.
Россия может применить в странах Балтии методы “гибридной войны”,
предупреждает экс-глава НАТО = [Росія може застосувати в країнах Балтії методи
„гібридної
війни”,
попереджає
екс-глава
НАТО]
//
Литовский
курьер
(http://www.kurier.lt/rossiya-mozhet-primenit-v-stranah-baltii-metody-gibridnoj-vojnypreduprezhdaet-eks-glava-nato/). – Вильнюс, 2015. – 06.02.

***
Россія поставила сепаратистам ракети класу „земля-повітря” та сучасні танки.
Про це заявила представниця НАТО Оана Лунгеску в Брюсселі, пише Deutsche Welle.
„Ми бачили, як в останні тижні сотні одиниць озброєння були переправлені з Росії в
Україну”, – сказала Лунгеску. На запитання журналістів про можливі постачання
американської зброї Києву вона заявила, що альянс „не грає тут ніякої ролі”. У свою
чергу генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг планує провести двосторонні
переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Зустріч має
відбутися на Мюнхенській конференції з безпеки. У Мюнхені Столтенберг також
планує провести двосторонню зустріч з Президентом України Петром Порошенко. В
НАТО також заявили, що в штаб-квартирі Північно-атлантичного альянсу кажуть про
помітне погіршення ситуації в зоні АТО.
НАТО: Россия поставила сепаратистам тяжелое вооружение = [НАТО: Росія
поставила сепаратистам важке озброєння] // Кишиневский обозреватель
(http://www.noi.md/ru/news_id/55724). – Кишинев, 2015. – 04.02.

***
В ексклюзивному інтерв’ю генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг
заявив, що українську кризу неможливо вирішити військовим шляхом, пише Філіп
Желі в матеріалі, опублікованому в газеті Le Figaro. Генсек НАТО відповів на
питання кореспондента про політику Росії в рамках українського кризи. Зокрема,
Столтенберг заявив: „НАТО не прагне до зіткнення з Росією. Але співпраця має
ґрунтуватися на довірі, повазі міжнародних зобов’язань і кордонів. Росія порушує
правила і межі своїх сусідів”. Відповідаючи на питання про те, чи союзники

озброюватимуть українську армію, Столтенберг сказав: „НАТО надає важливу
політичну і практичну допомогу Україні в захисті її суверенітету й територіальної
цілісності. Ми створили п’ять фондів, щоб допомогти модернізувати її військові
можливості і краще оборонятися. Але НАТО саме по собі не володіє зброєю. Це
питання слід задавати державам-членам НАТО, не мені”.
Андреева, Екатерина Столтенберг: Путин нарушает границы, запугивает и
аннексирует = [Столтенберг: Путін порушує кордони, залякує і анексує] / Е. Андреева //
Вести
сегодня
(http://vesti.lv/news/stoltenberg-putin-narushaet-granicy-zapugivaet-ianneksiruet). – Рига, 2015. – 02.02.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Співробітниці телеканалу LifeNews, затримані в Києві, звільнені і депортовані
до Росії. На питання про те, які правопорушення допустила знімальна група,
співробітники СБУ відповідали: „Ми вам це пояснити не можемо”. У постанові СБУ
значилося, що діяльність журналістів „загрожує державній безпеці і територіальній
цілісності України”.
Журналистки LifeNews освобождены и депортированы с Украины // Известия
(http://izvestia.ru/news/582504). – М., 2014. – 31.01.

***
Верховна Рада України визнала Росію „країною-агресором” і просить Європу
визнати ДНР і ЛНР „терористичними організаціями”. Навряд чи все це наблизить
перемир’я, вважає автор публікації. Войовничість сторін українського конфлікту
настільки висока, а можливості швидко і беззастережно перемогти настільки
примарні, що ця війна може затягнутися на роки. Закінчиться вона тільки разом із
закінченням протистояння Росії та США, робить висновок автор.
Кривошеев, Павел Столетняя война = [Столітня війна] / П. Кривошеев //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/27/1361551.html). – С.Пб., 2015. – 27.01.

***
Росспоживнагляд зробив висновок, за яким сіль з України не відповідає нормам
за змістом домішок і показниками якості. Санітарна служба заборонила ввозити в
країну продукцію української компанії „Артемсіль” (найбільший у Центральній і
Східній Європі виробник кухонної солі). Проте в цілому від закупівель солі з України
російські ритейлери не поспішають відмовлятися.
Погасян, Арсений Турция намерена заместить украинскую соль в России /
А. Погасян, А. Лялякина // Известия (http://izvestia.ru/news/582267 ). – М., 2015. – 27.01.

***
Російський уряд морально готує росіян до затягування поясів, скорочення
зарплат і звільнень, пише „Независимая газета”. Не плекати необґрунтованих ілюзій,
виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, громадян закликав
перший віце-прем’єр Ігор Шувалов. За його словами, ситуація в російській економіці
зараз більш складна, ніж у кризу 2008-2009 років. При цьому, як випливало з його
пояснень, в Росії все могло бути ще гірше. Проте справжнього колапсу країні вдалося
все ж уникнути завдяки (а зовсім не всупереч) фактору України і антиросійським
санкціям, тому що відбулася консолідація громадян. „Ведомости” порівнюють виступ
Шувалова в Давосі з „коротким викладом програми військового популізму, більш
дешевого, ніж соціальний, оскільки нація погоджується на затягування поясів”.

В России наступила эра военного популизма? = [У Росії настала ера військового
популізму?] // Бизнес&Балтия (http://bb.lv/component/k2/item/9161387-v-rossii-nastupila-eravoennogo-populizma). – Рига, 2015. – 26.01.

***
Москва отримала ще один канал тиску на Київ через його фінансову
неспроможність. Україна повинна виплатити за зовнішнім боргом близько 11 млрд
дол., Включаючи 3 млрд для Росії. Ніяких резервів для таких виплат у київської влади
немає. Врятувати Україну від дефолту міг би Міжнародний валютний фонд (МВФ),
але він вимагає від українців спочатку домовитися з кредиторами про
реструктуризацію боргу – в тому числі з РФ. До затвердження нової довгострокової
програми МВФ просить Київ домовитися з кредиторами про розстрочення по
виплатах на найближчі роки. За словами міністра фінансів Наталії Яресько,
складовою загального плану є консультації з власниками українського суверенного
боргу для поліпшення середньострокової фінансової стабільності. Як тільки будуть
досягнуті домовленості з МВФ, українська влада представить кроки подальших
консультацій зі своїми кредиторами.
Сергеев, Михаил Ключ от помощи МВФ Украине оказался у Владимира Путина =
[Ключ від допомоги МВФ Україні виявився у Володимира Путіна] / М. Сергеев //
Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-01-26/4_mvf.html). – М., 2015. – 26.01.

***
Публіцист Єгор Холмогоров, коментуючи події в Україні, сказав, що в Москві
відкрито третій проукраїнський фронт. Перший палахкотить на Донбасі. Другий, в
якомусь сенсі більш смертоносний, проходить через кабінети світової дипломатії –
саме там приймаються рішення, які обходяться на Донбасі в тисячі життів. Третій,
більшою мірою допоміжний, повинен в Москві зв’язувати руки російському
керівництву, щоб воно, боячись звинувачень у негуманності та інших „репутаційних
втратах”, таким чином давило на ополчення, щоб всі його просування та успіхи
обнулялися.
Холмогоров, Егор Третий проукраинский
(http://izvestia.ru/news/582250). – М., 2015. – 26.01.

/

Е. Холмогоров

//

Известия

***
Прес-служба Кремля повідомила, що Крістін Лагард подзвонила Володимиру
Путіну, щоб обговорити „питання міжнародного фінансового сприяння Україні”.
Подробиць не наводиться, але на Заході пишуть, що Росії запропоновано погодитися
на чотирирічне продовження термінів погашення зобов’язань Україною і зниження
процентних виплат, щоб виключити її дефолт. Тобто, Лагард подзвонила Путіну, щоб,
по суті справи, передати прохання Президента України Петра Порошенка, дивується
автор статті. Як можна звертатися за допомогою до ворога? Іншими словами, МВФ
пропонує Росії „пробачити” Україні борг в $3 млрд. І Кремль може на це піти – тому
що, незважаючи на кризу, санкції і війну, путінська РФ і Захід залишаються двома
частинами однієї і тієї ж системи, вважає автор.
Ядуха, Виктор Друг мой – враг мой = [Друг мій – ворог мій] / В. Ядуха // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/26/1361041.html). – С.Пб., 2015. – 26.01.

***
Журналістка Джаміля Тріндл поспілкувалася з міністром фінансів України
Наталією Яресько. У Давосі Яресько довелося займатися виснажливою роботою –
переконувати зарубіжних союзників, що інвестиції в Україну надійні, незважаючи на

спалах насильства минулого тижня з боку російських військ і лояльних до Москви
сепаратистів. На Давоському форумі Яресько насамперед намагалася пояснити:
загострення насильства знаменує, що Росія намагається перешкодити Києву залучити
міжнародне фінансування. „Для цієї агресії спеціально підібраний момент, щоб
вплинути на точку зору наших міжнародних партнерів – оцінку того, вирішувана ця
проблема чи ні”, – сказала Яресько в інтерв’ю. Як і Порошенко, Яресько змушена
жонглювати двома аргументами, які, здавалося б, суперечать один одному. Вона
заявляє, що Україна потребує західної фінансової підтримці, щоб боротися з
російською агресією. Але в той же самий час, уряд просувається до економічних
реформ і економіка рясніє сприятливими можливостями. „Хоча у нас рецесія, моя
країна просувається вперед”, – заявила вона.
Trindle, Jamila Davos Diary: Russia Trying to Derail IMF Talks, Says Ukrainian Official
= [„Давоський щоденник: український міністр каже, що Росія намагається зірвати
переговори з МВФ”] / J. Trindle // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2015/01/23/davosdiary-russia-trying-to-derail-imf-talks-says-ukrainian-official/). – Washington, 2015. – 23.01.

***
Росія вступила в 2015 рік з новою редакцією військової доктрини (ВД).
Анонсуючи швидке прийняття нового документа на грудневому розширеному
засіданні колегії Міністерства оборони, президент Володимир Путін заявив наступне:
„Наша військова доктрина проте не змінюється, вона носить, як відомо, виключно
оборонний характер, проте свою безпеку ми будемо відстоювати послідовно і
жорстко”. А ось „заходи ненасильницького характеру” прописані досить міцно – у
всякому разі, значно жорсткіше, ніж було в попередній версії ВД. Такий стиль –
природна реакція на появу нових загроз для РФ. Всього їх виділено в доктрині 14.
Одні з них, очевидно, проявилися (і стали досить стабільними) у ситуації в Україні і
навколо неї. Суттєво оновлена 15-я стаття доктрини. У першому ж її пункті „а”
досить точно описується стратегія дій Росії при ескалації конфлікту в Криму та на
Донбасі. Тут, однак, варто відзначити, що за таким формулюванням в більшій мірі
видно Крим. В ВД-2014 враховується і вельми тривожна ситуації з нарощуванням
наступального потенціалу НАТО безпосередньо біля російських кордонів і активні
заходи США з розгортання глобальної системи ПРО. У цьому ключі нинішня
риторика про те, що Україна і Грузія „ще не готові до вступу в НАТО”, – лише
словеса. Під кінець 2014 року в Києві в спішному порядку прийняли закон про
скасування позаблокового статусу України.
Еленский, Олег Олегович,военный журналист Жесткий стиль „исключительно
оборонительной” доктрины = [Жорсткий стиль „виключно оборонної” доктрини] /
О. О. Еленский
//
Независимая
газета
(http://nvo.ng.ru/concepts/2015-0123/1_doctrina.html). – М., 2015. – 23.01.

***
Москва і Київ продовжують покладати один на одного провину за загострення
ситуації на південному сході України. У Кремлі стверджують, що Петро Порошенко
відкинув російські пропозиції щодо відведення важкої артилерії. У Києві заявляють,
що російські війська перейшли державний кордон. Телебачення в РФ постійно
повідомляє про обстріл мирних міст Донбасу і загибелі мирних жителів. Українська
влада, у свою чергу, звинувачує Росію в підтримці тероризму. Міністр закордонних
справ РФ Сергій Лавров заявив, що на зустрічі „нормандської четвірки” про відвід
важких озброєнь від лінії зіткнення все-таки домовилися, так само як і про
продовження контактів. Однак обережний оптимізм міністрів зовсім не означає, що

стан справ дійсно змінюється на краще. Приєднання Криму до РФ як відповідь на
майдан і зміну влади в Києві задало парадигму дій для російськомовних регіонів
України та загнало влади двох країн у поведінкові рамки. У таких умовах будь-яка
зустріч „нормандської четвірки”, будь-які телефонні дзвінки і навіть будь перемир’я –
не ознака прогресу.
Россия и Украина в тупике взаимного недоверия = [Росія і Україна в глухому куті
взаємної
недовіри]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/editorial/2015-0123/2_red.html). – М., 2015. – 23.01.

***
Українці та проросійські сепаратисти звинувачують один одного в обстрілі
автобусної зупинки в Донецьку. Бої між українськими військами і сепаратистами
продовжують активізуватись незважаючи на відновлення дипломатичних зусиль
щодо послаблення 10-місячного конфлікту. Усього за кілька годин до інциденту,
чиновники в Києві визнали, що їхні війська відступили від значною мірою
зруйнованого головного терміналу донецького аеропорту зазнавши великих втрат, у
тому числі 10 смертей і 16 поранених в останні 24 годин. Кровопролиття відновилося
через кілька годин після того, як міністрам закордонних справ Франції, Німеччини,
Росії та України знову не вдалося під час нового раунду мирних переговорів, зробити
прорив у дотриманні Мінської угоди про припинення вогню.
Olearchyk, Roman Shelling of Donetsk bus stop kills 13 and injures 20 = [Обстріл
зупинки автобуса у Донецьку вбив 13 і поранив 20 людей] / R. Olearchyk, N. Buckley //
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/5840d6e0-a22c-11e4-aba200144feab7de.html#ixzz3PeE0rUb0). – London, 2015. – 22.01.

***
Кремль готовий вкласти значні ресурси і піти на величезний ризик заради
перемоги в Україні. Захід повинен інвестувати не менше у встановлення миру,
захисту суверенітету і відстоювання міжнародних норм, не дозволяючи Росії
домогтися її цілей, – вважає автор статті.
Schoen, Doug Russia And Ukraine Are At War = [Росія і Україна перебувають у стані
війни.] / D. Schoen // Forbes (http://www.forbes.com/sites/dougschoen/2015/01/22/russia-andukraine-are-at-war/). – Washington, 2015. – 22.01.

***
Аналітик Максим Осадчий розповів про те, що ескалація конфлікту на
південному сході України створює передумови для подальшого посилення санкцій.
Триває валютна криза в Росії. Карбованець виявився найобесціненою за рік валютою
світу, обігнавши навіть українську гривню.
Осадчий, Максим Готовимся к худшему / М. Осадчий
(http://izvestia.ru/news/582060#ixzz3PX8i2EYn). – М., 2015. – 22.01.

//

Известия

***
Голова політичної партії „Жіночий діалог”, дочка легендарної радянської
розвідниці Ванди Врублевської Олена Семерикова виступила з критикою заяви
міністра закордонних справ Польщі Гжегожа Схетина, який заявив в ефірі польської
радіостанції, що концтабір Освенцим звільнили українці у складі Першого
Українського фронту. Російський історик, генеральний директор фонду „Історична
пам’ять” Олександр Дюков теж спростував цю заяву, наголосивши, що українці не
становили більшості, і це були радянські українці. Зокрема, вын сказав: „Зараз в
сучасній Україні важливі пости в силових структурах країни займають неонацисти.

Героїзуэться не солдат Червоної армії, а ті, хто боровся з нею і стріляв у солдатів
Червоної армії. Тому нинішня Україна не має відношення до тих українців, які
воювали проти фашизму”.
Субботина, Светлана Потомки освободителей Освенцима оскорблены
заявлением
польского
МИДа
/
С. Субботина,
И. Казаков
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/582088#ixzz3PXC5SjGv). – М., 2015. – 22.01.

***
Росія, ймовірно, готова повернути Україні завойовані ополченцями позиції і
згодна на проведення повторних виборів у ДНР і ЛНР, стверджує автор статті. Але,
спираючись на точку зору проросійських сепаратистів, автор намагається нав’язати
думку, що Кремль має відкрито втрутитися в конфлікт або визнати поразку.
Ядуха, Виктор Вмешаться или проиграть = [Втрутитися або програти] /
В. Ядуха // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/22/1359933.html). – С.Пб.,
2015. – 22.01.

***
Президент України Петро Порошенко, виступаючи на Всесвітньому
економічному форумі в Давосі, заявив, що в Україні на боці сепаратистів воюють
більш 9000 російських солдат. „На нашій території знаходяться більше 9000 солдат з
Російської Федерації, більше 500 танків, важка артилерія та транспортні засоби”, –
сказав Порошенко. „Я обіцяю, що ситуація в Україні стане ясною і стабільною, якщо
Росія буде дотримуватися наступного пункту: закриє кордон і виведе війська з моєї
території”, – додав він. „Рішення дуже просте: припиніть постачати зброю,
боєприпаси, поведіть війська і закрийте кордон. Це дуже простий мирний план”, –
сказав Порошенко. Після свого виступу Порошенка змушений був покинути
Швейцарію, оскільки ситуація в Україні різко загострилася за останні дні.
Segovia, Carlos Poroshenko: ’Hay 9.000 soldados rusos en Ucrania, que se retiren’ =
[Порошенко: „В Україні воюють більше 9000 російських солдат”] / C. Segovia // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/21/54bfdce1268e3ece728b456e.html). – Madrid,
2015. – 21.01.

***
Росія і Україна домовилися про порядок виведення важкого озброєння з
буферної зони навколо лінії поділу на сході України, яке було частиною попередньої
мирної угоди, підписаної між Україною і проросійськими заколотниками у вересні
минулого року, повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер
Штайнмайєр. Угода була досягнута після зустрічі міністрів закордонних справ
Франції, Німеччини, Росії та України в Берліні, де головні дипломати досягли
невеликий прогрес, але не в змозі зробити прорив, який би допоміг вирішити
конфлікт в Україні, який розпочався майже рік тому, сказав пан Штайнмайєр.
Thomas, Andrea,in Berlin Germany Says Russia, Ukraine Agree on Heavy Weapons
Pullback : German Foreign Minister Reports Some Progress in Meeting but No Breakthrough =
[Німеччина вважає, що Росія і Україна домовились про виведення важких
озброєнь. Міністр закордонних справ Німеччини звітував про деякий прогрес у
переговорах, але ніякого прориву] / A. Thomas // The Wall Street Journal
(http://www.wsj.com/articles/germany-calls-on-russia-and-ukraine-to-be-open-to-concessions1421873198). – New York, 2015. – 21.01.

***

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову про в’їзд в
країну громадян Росії тільки за закордонними паспортами. За його словами, контроль
на україно-російському кордоні необхідно посилити і запровадити європейські
правила його перетину. А. Яценюк нагадав, що президент Росії Володимир Путін
„просив перейти на перетин державного кордону виключно за закордонними
паспортами”. „Що ж, ми його прохання почули. Тепер необхідно, щоб російські
громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними
паспортами „, – сказав прем’єр. Однак залишаються дійсними дипломатичний і
службовий паспорти, посвідчення особи моряка і льотне посвідчення члена екіпажу
повітряного судна.
В Киеве услышали Путина и ввели въезд по загранпаспортам = [У Києві почули
Путіна і ввели в’їзд за закордонними паспортами] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-02-03/100_obzor030215_2.html). – М., 2015. – 03.02.

***
Після короткого зимового перепочинку в Україні поновилися бої, пише
Financial Times в редакційній статті. Ситуація змінювалася з блискавичною
швидкістю – спочатку ополченці атакували і захопили значну територію аеропорту,
змусивши українських військовослужбовців покинути деякі будівлі. Потім українські
війська завдали контрудар. Київ заявив, що на допомогу повстанцям через
український кордон були перекинуті російські військовослужбовці в кількості тисячі
чоловік. Москва вперто це заперечує, хоча при цьому зловісно попереджає Київ про
недоцільність пошуку „військових рішень” у подоланні цієї кризи. Враховуючи, що
число вбитих і поранених з обох сторін зростає, мінські домовленості знаходяться під
загрозою зриву, в результаті чого Україна ризикує бути втягнутою в повномасштабну
криваву й безглузду війну. Основна відповідальність за нестабільність ситуації
лежить на Путіні, вважає редактор часопису. Москва не виконала основні умови
мінського угоди навіть при тому, що російський президент заявив, що був одним з
ініціаторів його підписання. Росія, насамперед, не виконала умову, згідно з якою
Україна повинна була отримати можливість встановити повний контроль над
державним кордоном з Росією, що, в свою чергу, дозволило б Києву запобігти
проникненню російських військовослужбовців і озброєння через неконтрольовані
ділянки кордону. Всі сторони, включаючи представників Заходу, повинні
продовжувати наполегливо вимагати повного виконання умов мінських угод.
Зокрема, європейським країнам у цих питаннях слід діяти узгоджено. Зараз не час
виношувати ідею про поступки і пом’якшення режиму санкцій.
Only Russia can halt Ukraine’s drift to war : Moscow can ease tensions by honouring its
obligations = [Тільки Росія може зупинити Україну від сповзання до війни. Москва може
послабити напруженість, дотримуючись своїх зобов’язаннь] // Financial Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/68a0caf2-a09e-11e4-9aee-00144feab7de.html#ixzz3PRpo3gMK). –
London, 2015. – 20.01.

***
Думками ділиться радник Петра Порошенко Юрій Бірюков на своїй сторінці в
Facebook. „Я бачив бійців, які хапали гранату, що залетіла у вікно. Я бачив
командирів, змарнілих і виснажених, але цілодобово координуючих військові дії. Я
бачив волонтерів-медиків, які витягали поранених з передової. Я живу серед народу,
який віддає 1000 гривень із зарплати в 3000 на допомогу бійцям АТО. Та хрін вам,
російські УБЛ * дки, а не ДАП!”, – резюмує радник Порошенко.
Завгородний, Артур Советник Порошенко: „Хрен вам, русские, а не аэропорт!” =
[Радник Порошенко: „Хрін вам, росіяни, а не аеропорт!”] / А. Завгородний // Вести

сегодня (http://vesti.lv/news/sovetnik-poroshenko-hren-vam-russkie-a-ne-aeroport). –
2015. – 20.01.

Рига,

***
Державне агентство України з питань кіно відмовило трьом стрічкам
російського виробництва у видачі державних посвідчень на право розповсюдження і
демонстрування фільмів. Серед тих картин, які потрапили під заборону – „Брат-2”.
Причина відмови – наявність у фільмі сцен, „які є принизливими для українців за
національною ознакою, а також за некоректність демонстрації цього фільму під час
агресії на сході країни”.
Дмитрий Рогозин: Теперь „Брат-2” точно вся Украина пересмотрит //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/18/rogozin-anons.html). – М., 2015. – 18.02.

***
Заступник командира військової частини 10544 (536 окрема берегова ракетноартилерійська бригада, Мурманська область) з політико-просвітницької та виховної
роботи підтвердив, що говорив військовослужбовцям за контрактом про можливе
відрядження в Україну, пише „Газета.Ru”. Як розповів виданню, у розпорядженні
якого опинився запис виступу замполіта, один з контрактників, підполковник
В’ячеслав Окан викликав його і 58 інших військових на бесіду в частині в селищі
Супутник під Мурманськом, де розташована 61 окрема Кіркенеська краснознаменна
бригада морської піхоти. Туди військовослужбовців перекинули з їх військової
частини кількома днями раніше, повідомивши про подальшу відправку в Ростов і
можливий перетин українського кордону, стверджує співрозмовник „Газети.Ru”. Всім
незгодним запропонували звільнитися зі служби. Напередодні член президентської
Ради з прав людини (РПЛ) Сергій Кривенко повідомив Дощу, що направив в
міністерство оборони прохання перевірити інформацію про те, що контрактників
однієї з частин Мурманської області попередили про можливість виконання бойових
завдань в Україні.За даними правозахисника, в регіон для розгляду вирушила комісія
Міноборони.
Российский офицер объяснил свои слова о возможной отправке солдат в Украину
= [Російський офіцер пояснив свої слова про можливу відправку солдатів в Україну] //
Minval.az (http://minval.az/news/75979/). – Баку, 2015. – 15.02.

***
Європейським лідерам вдалося укласти угоду з Росією з питання про перемир’я
в Україні. Багато експертів сумніваються в тому, що перемир’я триватиме досить
довго. Видання наводить п’ять факторів, які доводять, що, хоча Росія і переживає
важкі часи, ситуація на Україні набагато гірше.
Bremmer, Ian The 5 Reasons Russia Has It Bad (But Ukraine Has It Worse) = [5 причин
чому Росії погано (Але Україні ще гірше).] / I. Bremmer // TIME
(http://time.com/3709718/russia-ukraine-5-reasons/). – New York, 2015. – 13.02.

***
Путін не може дозволити повстанцям на Україні програти: це буде загрозою
його контролю над службами безпеки та армією у власній країні. І він не може
допустити, щоб Київ продемонстрував росіянам успішну демократичну альтернативу.
Orttung, Robert Putin’s Frozen Conflicts = [„Заморожені конфлікти” Путіна.] /
R. Orttung, C. Walker // Foreign Policy (https://foreignpolicy.com/2015/02/13/putins-frozenconflicts/). – Washington, 2015. – 13.02.

***
Депутат Держдуми Михайло Маркелов може увійти до адміністрації
президента, щоб курирувати ДНР і ЛНР. Не можна сказати, що немає відбою від
кандидатів, готових опікуватися українським питанням, враховуючи те, що зараз
відбувається в Україні.
Нагорных, Ирина Самопровозглашенным республикам ищут замену / И. Нагорных
// КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2665482?isSearch=True). – М., 2015. –
12.02. – № 24.

***
Глава російського МЗС сподівається, що в Мінську учасники „нормандської
четвірки” знайдуть точки дотику. Хоча, за словами Сергія Лаврова, якщо зараз, коли
йдуть бойові дії, є бажання поставити на перше місце питання відновлення контролю
українського кордону на всьому її протязі між Україною і Росією, то на тих ділянках,
які контролюються ополченням, треба домовлятися з ДНР і ЛНР. Але, на думку,
Лаврова, на сьгодні це неможливо.
Байкова, Татьяна „Окончательное слово будет за лидерами” / Т. Байкова //
Известия (http://izvestia.ru/news/582938#ixzz3RRSIsjWg). – М., 2015. – 11.02.

***
Кореспондент „Росбалту” побував у Краматорську після обстрілу його
сепаратистами. Він відвідав третю міську лікарню, в яку напередодні теж потрапили
снаряди. Саме місто мало постраждало, а ось його жителі ще не скоро оговтаються
від перенесеного потрясіння, вважає автор. Завідувач травматологічним відділенням
лікарні покладає провину за все, що відбулося навіть не на ополченців, а особисто на
Путіна і всю Росію. „Росія – хвора країна, і все це ще довго триватиме”, – наводить
кореспондент слова доктора.
Ротарь, Игорь Расстрелянный город = [Розстріляне місто ] / И. Ротарь //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/02/11/1367081.html). – С.Пб., 2015. – 11.02.

***
Політолог Дмитро Дробницький, коментуючи події в Україні, вважає, що
„Україна за нової, прозахідної влади була покликана стати сяючою вітриною
„європейського вибору”, а стала ілюстрацією до книги шкідливих порад”. Політолог
вважає, що ніякого європейського щастя для російських і українців не
передбачається. „Острів Росія” буде після зміни режиму руйнуватися, а Україна
повинна зберегти свій статус лімітрофу, функція якого полягатиме виключно в тому,
щоб уламками Росії не завалило золотий мільярд.
Дробницкий, Дмитрий Переговоры о статусе лимитрофа / Д. Дробницкий //
Известия (http://izvestia.ru/news/582813#ixzz3RFTBaguw). – М., 2015. – 08.02.

***
У МЗС України не збираються ставити питання про розрив дипломатичних
відносин з РФ. Розрив дипломатичних відносин з РФ не допоможе Україні досягти
поставлених цілей за рішенням конфлікту на Донбасі і повернення Криму, вважає
міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Саможнев, Александр Киев умерил риторику в отношении России после
московских
переговоров
/
А. Саможнев
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/02/07/klimkin-site-anons.html) . – М., 2015. – 07.02.

***

Іноземці залишають Росію в безпрецедентних кількостях на тлі політичного
протистояння із Заходом, поглиблення економічної кризи та міжнародної ізоляції
країни. Якщо виключити тих, хто втік до Росії, рятуючись від війни у Східній
Україні, іноземців в країні на 417 000 менше, ніж рік тому, падіння склало 4,7
відсотка, за даними російських державних органів. Кількість громадян західних країн
впала на цілу третину, що відображає відчуження Москви від Європи і США, в
результаті конфлікту в Україні. Найбільш значні від’їзди є з країн, які вже давно
входять до числа найбільших іноземних інвесторів в Росії. Так, станом на 20 січня
кількість німців в Росії впала до 240 113, за повідомленням Федеральної міграційної
служби. Це 31-процентне зниження з січня 2014 року. Число громадян США
скоротилося за цей період на 36 відсотків, Великобританії – на 38 відсотків та Іспанії
на 41 відсоток. Результат відображає погіршення економічних перспектив в Росії, яка
сильно постраждала від західних санкцій, введених за її роль в бойових діях на сході
України та анексію Криму, а також обвал цін на нафту, одну з головних сфер
експорту.
Hille, Kathrin Foreign exodus from Russia gathers pace = [Виїзд іноземців з Росії
набирає обертів] / K. Hille // Financial Times (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8c0ae414-ac9211e4-9d32-00144feab7de.html). – London, 2015. – 04.02.

***
Росіянин-мультиплікатор у своїх роботах висміює західних політиків,
відштовхуючись від їх абсурдних висловлювань. Раніше волгоградський
мультиплікатор зобразив Обаму і Яценюка психічно хворими. На цей раз головним
героєм став Петро Порошенко, чиє президентство, за оцінками експертів, „тріщить по
швах”. Порошенко зображений жебраком, який канючить у Євросоюзу гроші на
ведення війни і скаржиться, що Росія не відправляє до Києва гуманітарні конвої і не
дає безкоштовний газ.
Бурменок, Ксения Волгоградский мультипликатор показал Порошенко
попрошайкой / К. Бурменок // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/03/reg-ufo/rolikanons.html). – М., 2015. – 04.02.

***
Росія хоче використовувати нещодавно розпочатий наступ сепаратистів в
Україні для відновлення впливу в Європі й світі та створення буферної зони на
кордоні, заявив глава генштабу Чехії, обраний новим головою військового комітету
НАТО.
Ponikelska, Lenka Ukrainian Rebel Push Reveals Russian Power Grab to Czech General
= [На погляд чеського генерала, натиск українських повстанців викриває російські
наміри.] / L. Ponikelska // Bloomberg (http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-0203/ukrainian-rebel-push-reveals-russian-power-grab-to-czech-general). – New York, 2015. –
03.02.

***
Політик і письменник Едуард Лимонов вважає, що Світлану Давидову потрібно
засудити за те, що вона попросила політичного притулку в Україні. Зокрема,
багатодітна мати з Вязьми писала: „Якщо в Україні борються за народ, в Росії Путін
бореться з народом”.
Лимонов, Эдуард „Хотела бы попросить политубежища” / Э. Лимонов //
Известия (http://izvestia.ru/news/582552). – М., 2015. – 03.02.

***

Президент Росії Володимир Путін заявив про бажання використовувати для
потреб РФ виданий Україні кредит в 3 млрд доларів, так як ці кошти були виділені з
Фонду національного добробуту Росії (ФНБ). 17 жовтня 2014 Путін заявив, що РФ
може, але не буде вимагати від влади України дострокового погашення кредиту в
сумі 3 млрд доларів, щоб не „завалити” українську фінансову систему. Після
масового розстрілу силовиками протестувальників на Майдані Незалежності в Києві,
у березні 2014 року Росія анексувала український Крим і почала дестабілізувати
обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримці
російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська „народні
республіки”. Росія постачає терористам „ДНР” і „ЛНР” озброєння і направляє на
Донбас найманців і свої регулярні війська. 14 січня 2015 прем’єр-міністр Росії
Дмитро Медведєв заявив, що у РФ є підстави вимагати від України дострокового
погашення кредиту в 3 млрд доларів.
Путин хочет использовать для нужд РФ выданный Украине кредит в $3 млрд =
[Путін хоче використати для потреб РФ виданий Україні кредит в $ 3 млрд] //
Кишиневский обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/55667). – Кишинев, 2015. – 03.02.

***
Роскосмос призупинив участь в російсько-українському проекті „Дніпро” з
використання стратегічних ракет РС-20 для запуску космічних апаратів. Про це
повідомили в прес-службі Роскосмосу. „Проект припинений, йде оцінка перспектив
даної програми. Висновки будуть зроблені пізніше”, – заявив представник відомства.
Раніше повідомлялося, що в березні цього року планується здійснити черговий пуск
ракети „Дніпро” з південнокорейським супутником „Компсат”.
Роскосмос приостановил участие в российско-украинском ракетном проекте
„Днепр” = [Роскосмос призупинив участь в російсько-українському ракетному проекті
„Дніпро”]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0203/c315198844974.html). – Пекин, 2015. – 03.02.

***
Відштовхуючись від факту зриву переговорів у Мінську, автор намагається
проаналізувати поточну ситуацію в конфлікті на Донбасі та його перспективи.
Конкретних висновків автор так і не робить. „Донбас заявляє, що більше не купиться
на чергове хитре київське „перемир’я”. І Москва на цей раз не поспішає зупиняти
наступ ополченців – ймовірно, плани Кремля змінилися”, припускає автор.
Ядуха, Виктор Куда идет донбасская война = [Куди йде донбаська війна] / В. Ядуха
// РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/02/02/1363791.html). – С.Пб., 2015. – 02.02.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У найближчі дні завершаться переговори між українським урядом з МВФ про
розширення фінансової допомоги, яка на даний момент дорівнює 17 млрд. доларів.
Уряд також має намір почати переговори з кредиторами про реструктуризацію боргів,
пише Financial Times. У відношенні Міжнародного валютного фонду (МВФ) все
частіше звучать заклики виділити додаткові кошти в розмірі декількох мільярдів
доларів для України, щоб запобігти там фінансова криза, розповідає Financial Times.
МВФ не поспішає виділяти 17 млрд. доларів з власних коштів через вже існуюче
фінансовео навантаження і наполягає на тому, щоб гроші виділили інші міжнародні
організації. Є ознаки того, що сумнівів МВФ про додаткову допомогу Україні стає все
менше. Керівництво фонду, що закликає Київ проводити сміливі реформи, стверджує,
що не сумнівається в щирості намірів Порошенко в проведенні реформ.

Киеву опять нужны деньги, но МВФ не торопится их предоставлять = [Києву
знову потрібні гроші, але МВФ не поспішає їх надавати] // Бизнес&Балтия
(http://bb.lv/component/k2/item/9161417-kievu-opyat-nuzhny-dengi-no-mvf-ne-toropitsya-ikhpredostavlyat). – Рига, 2015. – 27.01.

***
Міністр міжнародної торгівлі Ед Фаст відвідав Київ з дводенним візитом,
протягом якого разом з міністром економічного розвитку та торгівлі України
Айварасом Абромавічусом було обговорено україно-канадські торговельні зв’язки.
Міністри домовилися про канадську підтримку українських економічних та
управлінських реформ, а також програми зі сприяння сталому економічному
зростанню для малих та середніх сільськогосподарських підприємств. Взагалі уряд
Харпера бачить економічне зростання України як один із шляхів подолання
російської агресії. Сам канадський прем’єр вже заявляв, що шукає канадські компанії,
які здатні інвестувати в сільське господарство, аграрну, аерокосмічну, енергетичну,
гірничодобувну та освітню сфери в Україні. Необхідно відмітити, що міністр Фаст
прибув до України на наступний день після обстрілу Маріуполя, в результаті чого
загинуло 30 мирних мешканців.
Brewster, Murray Harper government talks free trade in Kiev as fighting intensifies =
[Уряд Харпера говорить про вільну торгівлю з Києвом в той час, як на сході
посилюються
бойові
дії]
/
M. Brewster
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/politics/harper-goverment-talks-free-trade-in-kiev-asfighting-intensifies/article22628019/). – Toronto, 2015. – 25.01.

***
Відкривається щорічна зустріч у швейцарському Давосі, організована
Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ). Серед тем дискусій під загальною назвою
„Новий світовий контекст”, що символізує криза не економічний, а геополітичний, –
російська економіка і українська криза. Однак перші особи РФ участі в ній не
візьмуть: як пояснили експерти, в уряді з цих питань немає єдності, ключові рішення
не прийняті, тому виходити на зовнішнє обговорення передчасно. Спостерігачі
відзначають, що обстановка на Давоському форумі буде найменш сприятливою для
Росії за останній час: ситуація в економіці важка, а у заході очікується участь ряду неабо полурукопожатних для Кремля персон, наприклад, президента України Петра
Порошенка та екс-олігарха Михайла Ходорковського.
Цирюлик-Франц, Дарья Давос от экономики переходит к геополитике = [Давос від
економіки переходить до геополітики] / Д. Цирюлик-Франц // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-01-20/1_davos.html). – М., 2015. – 20.01.

***
В обмін на гроші МВФ Україна повинна збільшити тарифи і скоротити
витрати. Крім значного підвищення тарифів на газ і тепло, Україні доведеться
скоротити витрати в держбюджеті на 66 млрд грн. МВФ і Україна домовилися про
новий кредит в 17,5 мільярда доларів.
В обмен на деньги МВФ Украина должна повысить тарифы и сократить расходы
= [В обмін на гроші МВФ Україна повинна збільшити тарифи і скоротити витрати.] //
Minval.az (http://minval.az/news/76012/). – Баку, 2015. – 15.02.

***
МВФ погодив з урядом України нову чотирирічну програму фінансової
допомоги від міжнародних кредиторів на 40 млрд. дол.,, заявила директор-

розпорядник фонду Крістін Лагард. Про терміни і вклади кожної з країн ЄС поки
говорити рано, переговори тільки почалися. Представник мінфіну України від
коментарів відмовився. Київ повинен провести „зухвалі реформи” у сфері політики та
боротьби з корупцією, щоб отримати гроші міжнародних кредиторів, попередила
Лагард. Але інвестори все більше сумніваються в платоспроможності країни і не
впевнені, що вона зможе повернути борги МВФ і європейським партнерам.
Украина может стать новым недобросовестным заемщиком ЕС и МВФ =
[Україна може стати новим недобросовісним позичальником ЄС і МВФ] // Вечерний
Бишкек (http://www.vb.kg/doc/303053_ykraina_mojet_stat_novym_nedobrosovestnym_
zaemshikom_es_i_mvf.html). – Бишкек, 2015. – 13.02.

***
Припинення вогню між Росією nа Українj., схвалене Сполученими Штатами,
сприймається більшістю як перемога президента Путіна. Але, саме воно запобіжить
економічному колапсу в Україні, оскільки дозволить їй отримати грошові вливання
для порятунку економіки. Гривня минулого тижня впала на 50%, бойові дії
виснажують скарбницю, зарубіжні інвестори цураються України, торгівля з
найбільшим партнером Росією заглохла. Шон Кей (Університет Огайо Уеслейен)
сказав в інтерв’ю, що суперечки про потенційне постачання американської зброї
відволікають увагу від „рятувального круга”, який МВФ кинув Україні. Незабаром
після підписання угоди МВФ оголосив, що дає кредит у розмірі 17,5 млрд. доларів.
Коли підключаться інші донори, Україна отримає близько 40 млрд. в цілому. МВФ
„не хотілося брати на себе це зобов’язання, поки не було надій на „вікно
стабільності”, і Україна, ймовірно, відчула сильну потребу створити стабільність.
Francis, David How the Cease-Fire With Russia Might Save Ukraine = [Як припинення
вогню з Росією може врятувати Україну] / D. Francis // Foreign Policy
(https://foreignpolicy.com/2015/02/12/how-the-ceasefire-with-russia-might-save-ukraine/). –
Washington, 2015. – 12.02.

***
МВФ виділить постраждалій від війни Україні 17,5 млрд. дол. фінансової
допомоги, запобігаючи тим самим банкрутства України. Така заява прозвучала в той
момент, як лідери чотирьох країн – Росії, України, Франції та Німеччини –
домовилися про режим припинення вогню на сході України. Глава МВФ Крістін
Лагард повідомила, що кредит розрахований на 4 роки. Таким чином загальний обсяг
фінансування Фондом української економіки складе 22 млрд. дол.
Luhn, Alec IMF announces $17.5bn loan for Ukraine : Deal, under which Kiev will have
to cut spending, restructure banks and fight corruption, comes as leaders meeting in Minsk agree
ceasefire for east of country = [МВФ оголосив про 17,5 млрд. дол. кредиту для
України. Досягнуто угоди, відповідно до якої Києву доведеться скоротити витрати,
реструктурувати банки і боротися з корупцією, в той час, як лідери зустрічаються у
Мінську для погодження режиму припинення вогню в Україні. ] / Al. Luhn // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/12/imf-announces-175bn-loan-for-ukraine). –
London, 2015. – 12.02.

***
Делегований Литвою радник уряду України Неріюс Удренас у програмі
„Позиція бізнесу” в ефірі радіостанції Žinių radijas сказав, що, незважаючи на війну і
великі економічні труднощі, суспільство України підтримує чинну владу країни. За
словами Удренаса, якщо порівнювати ситуацію Росії та України, знецінення валюти
надзвичайно схоже. Очікується, що Міжнародний валютний фонд, який завершує

свою місію в Україні, надасть значний пакет допомоги. Про це йшлося і на зустрічі
президента Порошенко і глави МВФ Лагард в Давосі. Багато донорів хочуть
допомогти Україні, важливо тільки, щоб державні установи знайшли інструменти, як
правильно використовувати ці гроші ”, – сказав Удренас.
Литовец в правительстве Украины: На Украине общество полностью
поддерживает действия Киева = [Литовець в уряді України: На Україні суспільство
повністю підтримує дії Києва] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/litovec-vpravitelstve-ukrainy-na-ukraine-obschestvo-polnostyu-podderzhivaet-dejstviya-kieva/). –
Вильнюс, 2015. – 10.02.

***
Міжнародний валютний фонд хотів би обмежити свою частку в пакеті
допомоги Україні, про який ведуться переговори, повідомляє агентство Bloomberg з
посиланням на джерела, знайомі з позицією фонду. МВФ відкрив для України
дворічну кредитну програму на 17,1 млрд доларів. Це майже дві третини пакету
допомоги в 27 млрд доларів, виділених донорами, серед яких США, ЄС і Японія. Як
заявило джерело агентства, МВФ не хоче перевищувати цього порога, передає
NEWSru.
МВФ хочет ограничить свою долю в пакете помощи Украине = [МВФ хоче
обмежити свою частку в пакеті допомоги Україні] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3081005/mvf-hochet-ogranichit-svoju-dolju-v-pakete-pomowi-ukraine). –
Таллинн, 2015. – 05.02.

МИТНА ПОЛІТИКА
Міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що уряд країни вже
через кілька днів може ввести додаткові імпортні мита на ряд товарів. Метою
додаткових мит, за запевненнями представників Мінфіну України, є стабілізація
платіжного балансу і збільшення бюджетних доходів країни. Це рішення Києва не
влаштувало Європейську бізнес-асоціацію, яка виступила із заявою про те, що подібні
заходи порушують Генеральну угоду з тарифів і торгівлі СОТ, а також міжнародні
договори.
Чуриков, Алексей Киев планирует ввести дополнительные импортные пошлины
на ряд товаров / А. Чуриков // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/16/kiev-siteanons.html). – М., 2015. – 16.02.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
МВФ грошей Україні так і не дав: директор-розпорядник фонду Крістін Лагард
визнала це неможливим „до стабілізації ситуації в країні”, пише автор. На рішення
МВФ почекати з видачею чергового траншу вплинуло те, що вперше чистий
золотовалютний резерв України (ЗВР без урахування майбутніх платежів) став
негативним, наводить автор думки експертів. Якщо МВФ не дасть Україні грошей,
фінансова система України розвалиться, упевнений екс-заступник голови Нацбанку
Сергій Яременко. Єдиний плюс відмови в кредитах – це може зупинити війну, вважає
Віктор Медведчук і автор публікації.
Кривошеев, Павел Украина молится на МВФ = [Україна молиться на МВФ] /
П. Кривошеев // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/30/1362941.html). – С.Пб.,
2015. – 30.01.

***
„На щорічній прес-конференції в Мінську автократичний президент Білорусії
ненавмисно припустив, що його країна спробує реструктуризувати свою
заборгованість, тим самим приголомшив інвесторів і спровокувавши найшвидше
падіння курсу білоруського рубля в історії країни. Через кілька годин президент знову
виступив з промовою і закликав зневірених утримувачів облігацій заспокоїтися,
підкресливши, що він мав на увазі всього лише рефінансування боргу, а не
реструктуризацію”, – пишуть кореспонденти Financial Times. „Реакція ринку на
обмовку Лукашенко, підкреслила побоювання тих, хто інвестує в ринки, що
розвиваються, що Білорусь, як і сусідня Україна, може бути не в змозі виконувати
свої боргові зобов’язання”, – підсумовує Financial Times.
Foy, Henry Belarus president’s slip of the tongue spooks bond markets = [Обмовка
білоруського президента викликала паніку на ринку облігацій] / H. Foy, R. Wigglesworth //
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/11a15fd2-a7d3-11e4-be6300144feab7de.html#ixzz3QaWrQcNN). – London, 2015. – 29.01.

***
Міністр фінансів США Джейкоб Лью нагадав Україні, що на західні гроші
країна може розраховувати тільки при проведенні болючих реформ у фінансовій та
енергетичній сфері. Глава американського мінфіну в ході візиту до Києва зустрівся з
українською колегою Наталією Яресько, підписавши за підсумками переговорів
договір про надання Вашингтоном 2 млрд доларів на підтримку української
економіки.
Дунаевский, Игорь США в обмен на деньги потребовали от Киева новых реформ /
И. Дунаевский // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/28/kredit-site.html). – М.,
2015. – 29.01.

ЕКОНОМІКА
Наприкінці грудня Євразійський банк розвитку (ЄАБР) опублікував черговий
„Макромоніторинг країн СНД”, підготовлений аналітичним управлінням банку.
Дослідження засноване на макроекономічній статистиці за результатами трьох
кварталів і виглядає досить оптимістично на тлі останніх подій, пов’язаних зі
зниженням цін на нафту і послабленням рубля, оцінюваних більшістю економістів
початком серйозної кризи в російській економіці. Позитивний вплив на зростання
економіки надав чистий експорт, що збільшився завдяки зниженню імпорту на тлі
послаблення рубля і обмежень на зовнішню торгівлю, введених в контексті кризи
навколо України.
Дрозд, Николай Аналитики ЕАБР допускают возможность ухудшения
платежного баланса Казахстана в 2015 году = [Аналітики ЄАБР допускають
можливість погіршення платіжного балансу Казахстану в 2015 році] / Н. Дрозд //
Панорама (http://www.panoramakz.com/index.php/economics/macroeconomics/item/36991?
highlight=YToxOntpOjA7czoxNDoi0YPQutGA0LDQuNC90YsiO30=). –
Алматы,
2015. –
16.01.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Київ може незабаром знизити газову залежність від Росії. Український
„Нафтогаз” вже зараз не вибирає обсяги російського газу, прописані в „зимовому
пакеті”, і, відповідно, платить менше, ніж очікувалося. Україна не повністю оплачує

російський газ за контрактними зобов’язаннями. З такою заявою виступив заступник
голови правління „Газпрому” Олександр Медведєв на Європейській газовій
конференції у Відні. Офіційний речник „Газпрому” Сергій Купріянов підтвердив, що
мова йде не стільки про недоплату за отриманий газ, скільки про недобір
обумовлених обсягів. „Але обсяги жорстко не були зафіксовані”, – зазначив
Купріянов. Він не уточнив, скільки саме газу зараз закуповує Україна, проте раніше
Купріянов вказував, що Київ закуповує близько 40 млн кубометрів на добу, що
„майже в три рази менше, ніж зазвичай”.
Киев снижает потребление российского газа = [Київ знижує використання
російського газу] // Minval.az (http://minval.az/news/74487/). – 29.01.2015.

***
Російські та українські чиновники обмінялися серією жорстких заяв про
взаємні поставки газу та електроенергії. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв
оголосив про підвищення цін на російський газ для України з квітня 2015 за рахунок
скасування зимових знижок. А президент України Петро Порошенко напередодні
оголосив, що дуже скоро російський газ йому взагалі не знадобиться. Тим часом
Москва визнає, що не може не постачати електроенергію „братній республіці”,
оскільки в іншому випадку без світла залишаться 2 млн. кримчан. Схожа історія і з
газом: Росія не може не постачати Україні, оскільки під загрозою опиниться газовий
транзит до Європи.
Сергеев, Михаил Россия попала в новую энергетическую зависимость от Украины
= [Росія потрапила в нову енергетичну залежність від України] / М. Сергеев //
Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-01-21/1_energy.html). – М., 2015. –
21.01.

***
Президент України Петро Порошенко впевнений, що через два роки країні не
знадобиться російський газ. Про це український лідер сказав у своєму виступі в
інституті Європи при Цюріхському університеті. Президент України підкреслив, що з
європейських країн вже запущений реверс „блакитного палива”. Крім того, до
процесу модернізації газотранспортної системи країни залучені європейські та
американські інвестори. „Московський комсомолець” нагадує, що Україна в три рази
скоротила закупівлі „блакитного палива” з Росії.
Украина расстанется с российским газом через два года = [Україна розлучиться з
російським газом через два роки] // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/201501-20/100_obzor200115.html). – М., 2015. – 20.01.

***
Транзит російського газу в Європу через Україну буде зупинений, оголосив
глава „Газпрому” Олексій Міллер після зустрічі з заступником голови Єврокомісії з
енергосоюзу Марошем Шефчовичем, пише „Российская Газета”. Глава російської
компанії анонсував нову стратегію, яку доводиться приймати через нову енергетичну
політику Євросоюзу. „Газопровід „Турецький потік” є єдиним маршрутом, по якому
можуть поставлятися 63 мільярди кубометрів російського газу, що йдуть поки
транзитом через Україну. Інших варіантів немає. Наші європейські партнери про це
проінформовані і тепер їх завданням є створення необхідної газотранспортної
інфраструктури від кордону Туреччини та Греції”, – заявив глава” Газпрому”.
газ

„Газпром” перекроет идущий в Европу через Украину газ = [„Газпром” перекриє
в
Європу,
що
йде
через
Україну]
//
Молдавские
ведомости

(http://www.vedomosti.md/news/gazprom-perekroet-idushij-v-evropu-cherez-ukrainu-gaz). –
Кишинев, 2015. – 16.01.

***
Середня ціна поставок газу в країни далекого зарубіжжя в 2015 році складе 222
долари за 1000 куб. м, випливає з прогнозу соціально-економічного розвитку
авторства Мінекономрозвитку. За оцінкою міністерства, середня ціна газу „Газпрому”
для європейських споживачів у цьому році знизиться на 35 відс. порівняно з 2014
роком. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив після засідання неформального
саміту в Брюсселі, що запевнена мінськими домовленостями ЄК перезапустить
тристоронні переговори по газу. Зараз компанії чекають рішення Стокгольмського
арбітражного суду, який розглядає зустрічні позови компаній. „Нафтогаз”
домагається встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який „Газпром”
поставляє на Україну.
Цены „Газпрома” на поставки газа в Европу снизятся на треть = [Ціни
„Газпрому” на постачання газу до Європи знизяться на третину] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3090351/ceny-gazproma-na-postavki-gaza-v-evropu-snizjatsja-na-tret). –
Таллинн, 2015. – 13.02.

***
Американська нафтогазова компанія Chevron оголосила про припинення
пошуку сланцевого газу в Польщі. Передбачалося, що найбільшими запасами
сланцевого газу володіють Польща і Україна. Але американські компанії Shell і
Chevron раніше вже відмовилися від розвідки українського сланцевого газу. Тепер
київська влада сподіваються на італійську компанію Eni, яка обіцяє почати пробне
буріння у Львівській області до кінця 2015 року.
Сергеев, Михаил Для сланцевых проектов нашли последний гвоздь = [Для
сланцевих проектів знайшли останній цвях] / М. Сергеев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-02-04/1_slanets.html). – М., 2015. – 04.02.

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Експансія в Україні компаній США, що працюють в ядерній сфері, триває. Так,
корпорація Holtec International уклала з НАЕК „Енергоатом” додаткову угоду до
контракту про спорудження сховища відпрацьованого ядерного палива. Авторка
публікації вважає, що будь-яка серйозна неприємність на цьому сховищі призведе до
екологічної катастрофи в Києві, оскільки „міністерства вже давно не проводять
ніяких серйозних екологічних експертиз”. Яка американським бізнесменам різниця,
що буде з українцями потім, якщо нова революційна влада готова на все, лише б – без
Росії? Геополітика – ось головна і справжня причина активного відновлення
американо-українських ядерних досліджень, – лицемірно журиться проросійська
журналістка.
Ярошинская, Алла Ядерный могильник под Киевом: попытка № 2 = [Ядерний
могильник
під
Києвом:
спроба
№ 2]
/
А. Ярошинская
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/28/1361950.html). – С.Пб., 2015. – 28.01.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Автор публікації намагається всіляко дискредитувати мобілізацію в Україні і
навіть заявити про зрив її останньої хвилі. Він стверджує, що жителі Центральної та
Західної України тікають від мобілізації, у тому числі у „ворожу” Росію. При цьому
призовники з Південного Сходу набагато рідше ухиляються від служби в ЗСУ. В силу
своїх проросійських поглядів, автор вважає це парадоксом і намагається придумати
причини заявленої ним самим ситуації.
Ядуха, Виктор Западенцы не хотят умирать = [Западенці не хочуть вмирати] /
В. Ядуха // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/28/1361978.html). – С.Пб.,
2015. – 28.01.

***
Український уряд ввів режим надзвичайної ситуації (НС) в Донецькій і
Луганській областях. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив, що це було зроблено
„для подолання наслідків бойових дій”. В інших областях України введено режим
підвищеної готовності. За словами Яценюка, таким чином „створена єдина система
захисту громадян”. Прем’єр підкреслив, що вжиті заходи не мають відношення до
режиму воєнного стану. Стало відомо, що Україна збирається звернутися в Гаазький
трибунал з позовом про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями, а також
про відповідальність за війну в Донбасі. Готувати відповідне звернення доручила
уряду Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) України. У Києві сперечаються про
перспективу таких позовів, адже Верховна рада досі не ратифікувала Римський
статут.
Гаагский трибунал не скоро даст ответ на запрос Киева = [Гаазький трибунал не
скоро дасть відповідь на запит Києва] // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/luchsheeiz-interneta-vybor-redaktsii-portala/article/gaagskiy-tribunal-ne-skoro-dast-otvet-na-zaproskieva.html). – Минск, 2015. – 27.01.

***
Прес-служба Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) заявила, що „Росія продовжує
війну проти України, однією зі складових якої є сприяння активній терористичної
діяльності на українській території”. Вибухи, кваліфіковано як теракт, з серпня
регулярно відбувалися в Харкові і в Одесі, рідше – в інших містах південного сходу
України.
Ивженко, Татьяна Украина обвинила Россию в терроризме = [Україна
звинуватила Росію в тероризмі] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-01-21/1_ukraina.html). – М., 2015. – 21.01.

***
Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і
оборони Сергій Пашинський заявив в інтерв’ю „П’ятому каналу”, що український
парламент готовий вести в країні військовий стан. За словами Пашинського,
відповідне рішення вже прийнято, „підписана і запечатано в конверт”. Разом з тим,
вважає Пашинський, введення військового стану на даний момент неактуально,
оскільки нічого не дасть „з точки зору мобілізації” і „з точки зору наявності танків”.
Сергеева, Александра Украина готова ввести военное положение = [Україна
готова ввести воєнний стан] / А. Сергеева // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/ukrainagotova-vvesti-voennoe-polozhenie). – Рига, 2015. – 21.01.

***
Командування армії США в Європі зустрінеться з офіційними особами з
оборонного відомства України задля обговорення військового конфлікту на сході

України. Вони обговорять майбутні навчання американськими військовими бійців
української національної гвардії.
Ybarra, Maggie U.S. Army commander in Europe heads to Ukraine = [Командування
американською армією в Європі прямує до України] / M. Ybarra // The Washington Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/20/us-army-commander-europe-headsukraine/). – Washington, 2015. – 20.01.

***
Арсеній Яценюк заявив, що Україна збирається подати на Росію позов до
Міжнародного суду ООН і звинуватити її в порушенні конвенції по боротьбі з
тероризмом. Чергове „терористичний” висловлювання Яценюка більше скидається на
популізм, упевнені експерти, адже Київ не в змозі надати доказів російської
присутності в Донбас. До цього плани українського уряду подати проти Росії позов
про „фінансування тероризму” до Міжнародного суду ООН озвучив міністр юстиції
України Павло Петренко. Раніше Служба безпеки України порушила кримінальну
справу за фактом „фінансування тероризму” суб’єктами господарювання, що входять
до групи компаній ЛУКОЙЛ і ВЕТЕК, повідомив радник глави СБУ Маркіян
Лубківський.
Завгородний, Артур Яценюку снова мерещатся „зеленые человечки” = [Яценюку
знову ввижаються „зелені чоловічки”] / А. Завгородний // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/yacenyuku-snova-kazhutsya-zelenye-chelovechki). – Рига, 2015. – 20.01.

***
Президент України Петро Порошенко закликає міжнародну миротворчу місію
на територію Східної України. Такий заклик він зробив у результаті поразки в бою за
Дебальцеве, визнавши, що Україна більше не може вести жорстокі бої з
проросійськими сепаратистами. Цей крок змушує Україну наразі відмовитися поки
що від ідеї повного возз’єднання нації. Це питання український президент планує
обговорити на екстреній нараді Ради безпеки та оборони вночі.
Demirjian, Karoun Rout has Ukraine pleading for peacekeepers = [Розгром спонукав
Україну до звернення за допомогою до миротворців] / K. Demirjian, M. Birnbaum // The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/ukrainian-troops-begin-leavingembattled-transport-hub/2015/02/18/802cfc36-b746-11e4-9423-f3d0a1ec335c_story.html). –
Washington, 2015. – 18.02.

***
Міністри оборони Литви та Польщі обговорять у Вільнюсі ситуацію у сфері
безпеки в регіоні та створювану спільно з Україною військову бригаду. Верховна
Рада України ратифікувала договір про заснування литовсько-польсько-української
військової бригади LITPOLUKRBRIG.
Министры обороны Литвы и Польши обсудят военное сотрудничество =
[Міністри оборони Литви та Польщі обговорять військове співробітництво] //
Литовский курьер (http://www.kurier.lt/ministry-oborony-litvy-i-polshi-obsudyat-voennoesotrudnichestvo/). – Вильнюс, 2015. – 11.02.

***
Просувається створення литовсько-польсько-української військової бригади –
Верховна Рада України ратифікувала договір про заснування цього підрозділу, а уряд
Литви звернувя до президента Далі Грібаускайте з тим, щоб вона винесла договір на
ратифікацію литовського сейму. У разі необхідності бригада і її окремі елементи
можуть бути спрямовані в міжнародні операції, які отримали мандат Ради безпеки

ООН. Рішення про задіювання бригади в міжнародних операціях повинні прийматися
загальними угодою країн – учасниць бригади.
Кабмин обратился к президенту по поводу совместной военной бригады с
Польшей и Украиной = [Кабмін звернувся до президента з приводу спільної військової
бригади з Польщею та Україною] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/kabminobratilsya-k-prezidentu-po-povodu-sovmestnoj-voennoj-brigady-s-polshej-i-ukrainoj/). –
Вильнюс, 2015. – 02.02.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Генеральна прокуратура України спільно з оперативниками СБУ затримали
екс-главу фракції „Партії регіонів” у Верховній раді, колишнього губернатора
Луганської області Олександра Єфремова, повідомив генпрокурор країни Віктор
Шокін. Як пояснюється на сайті генеральної прокуратури України, Єфремова
затримали в результаті спецоперації спільно з співробітниками СБУ. Єфремов
„підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст.
366 Кримінального кодексу України, тобто у зловживанні службовим становищем
при обтяжуючих обставинах та службовому підробленні”, – повідомив генеральний
прокурор. Олександр Єфремов був одним з найближчих соратників колишнього
президента України Віктора На початку квітня 2014 український Держфінмоніторинг
заблокував особисті рахунки Єфремова за „фінансування тероризму”.
В Украине задержали экс-главу фракции „Партии регионов” = [В Україні
затримали екс-главу фракції „Партії регіонів”] // Minval.az (http://minval.az/news/75977/). –
Баку, 2015. – 15.02.

***
Генпрокурор України Віталій Ярема повідомив про допит колишнього
депутата Верховної ради від Партії регіонів, мільярдера Ріната Ахметова. В інтерв’ю
він уточнив, що допит був пов’язаний з розслідуванням щодо фінансування
терористичної діяльності: При цьому Ярема уточнив, що Ахметов проходить по
справі як свідок. На початку січня уповноважений президента з мирного
врегулювання ситуації в Донбасі Ірина Геращенко направила до Генпрокуратури
запит про перевірку інформації стосовно причетності деяких осіб до фінансування
ЛНР і ДНР. Стало відомо, що під підозру потрапили один з лідерів Партії регіонів
Олександр Єфремов, який переховується за кордоном, і депутат нинішнього
скликання Верховної ради від „Опозиційного блоку” Наталія Королевська. Остання
побувала на допиті в Генпрокуратурі, після чого повідомила журналістам, що
проходить по справі як свідок. У Києві сперечаються про те, чому слідчі тільки зараз і
саме зараз зацікавилися показаннями Ахметова щодо подій річної давності на майдані
і щодо весняної хроніки розвитку подій у Донбасі. Висловлюються припущення про
розпочату боротьбу всередині класу українських олігархів.
Ивженко, Татьяна Украинская Генпрокуратура взялась за Рината Ахметова =
[Українська Генпрокуратура взялася за Ріната Ахметова] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2015-02-02/1_ukraina.html). – М., 2015. – 02.02.

СУСПІЛЬСТВО
Росіяни стурбовані економічною кризою набагато більше українців. Такий
висновок можна зробити при порівнянні результатів останніх соціологічних

опитувань в РФ і Україні. Обвал національної валюти налякав третина росіян, але
лише 20 відс. українців заявили, що стурбовані девальвацією гривні. Безробіття також
значно більше турбує росіян, ніж жителів України. Але в сприйнятті кризи є і збіги:
частка тих, хто вже почав економити на харчуванні, практично збігається в Росії та
Україні. На першому місці серед головних тривог українці називають не економічну
кризу, а загрозу збройного конфлікту. Про це говорять майже 80 відс. українців.
Соловьева, Ольга Россиян девальвация пугает больше, чем украинцев = [Росіян
девальвація лякає більше, ніж українців] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-02-19/4_devalvatsia.html). – М., 2015. – 19.02.

***
Більше двох третин жителів України не задоволені своїм життям. Лише кожен
четвертий дає позитивні оцінки свого способу життя. Ці дані представила українська
компанія Research & Branding Group, яка вивчила соціально-політичну ситуацію в
країні. В опитуванні, зі зрозумілих причин, не брали участь жителі Донецької та
Луганської областей.
Лебедева, Наталья Две трети населения Украины не удовлетворены своей
жизнью / Н. Лебедева // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/18/opros-site.html). –
М., 2015. – 18.02.

***
Ситуація в Україні хвилює не тільки політиків і військових, а й простих
громадян. Про це свідчать численні листи до редакції, в яких читачі діляться своїми
думками про події, присилають відгуки на актуальні заяви, а деякі – ті, кого війна
зачепила безпосередньо, – просто просять про допомогу. Пропонуємо увазі читача
витяги з цієї кореспонденції, яка свідчить, що чужої війни не буває.
Романова, Нина Люди из Дебальцево. Их-то за что? = [Люди з Дебальцевого. Їх за
що?] / Н. Романова // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/politika/article/nadoizbavitsya-ot-illyuziy.html). – Минск, 2015. – 06.02. – № 23.

ІСТОРІЯ
Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина у зв’язку з майбутньою
знаменною датою – 70-річчя звільнення Освенцима від фашистських загарбників
заявив в ефірі Польського радіо, що концтабір „Аушвіц-Біркенау” в Освенцимі
звільнили не радянські війська, а українські, так як дана операція проводилася силами
1-го Українського фронту. Зрозуміло, така безвідповідальна заява глави
зовнішньополітичного відомства країни, де знаходився цей, мабуть, найстрашніший
концентраційний табір 2-ї світової війни, викликала бурхливу реакцію в російських
ЗМІ, а також у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.
Ходжаев, Ало Метаморфозы памяти или совести? = [Метаморфози пам’яті або
совісті?] / А. Ходжаев // Новости Узбекистана (http://nuz.uz/aktualno/3356-metamorfozypamyati-ili-sovesti.html). – Ташкент, 2015. – 27.01.

***
Заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий заявив, що
українці зіграли велику роль у звільненні концтабору Освенцим і Європи в цілому. У
зв’язку з цим дуже символічним є участь президента України Петра Порошенка в
урочистостях у Празі, присвячених 70-річчю звільнення Освенцима, зазначив він.
Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина заявив в ефірі Польського радіо,

що концтабір „Аушвіц-Біркенау” в Освенцимі звільнили українці, так як дана
операція проводилася силами 1-го Українського фронту. Ця заява викликала
бурхливу реакцію в російських ЗМІ, блогах, а також МЗС РФ. Згодом посол Польщі в
Росії Катажина Пелчиньска-Наленч закликала уникати суперечок у зв’язку з
висловлюваннями Схетина про звільнення Освенцима. Зі спростуванням свого
первісного висловлювання виступив і Гжегож Схетина. „Це не був антиросійський
вислів, тільки вислів, що описує правду й історичні реалії тих днів. Тому трохи не
розумію нервової московської реакції”, – сказав він.
Европу освободили таки украинцы = [Європу звільнили таки українці] // Новости
Узбекистана
(http://nuz.uz/poslednie-novosti/3285-evropu-osvobodili-taki-ukraincy.html). –
Ташкент, 2015. – 23.01.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Міністерство освіти і науки України розіслало рекомендації навчальним
закладам країни з вимогою радикально переглянути трактування подій Великої
Вітчизняної війни. Посилаючись на висновки Інституту національної пам’яті,
очолюваного львівським істориком Володимиром В’ятровичем, Міносвіти пояснює
необхідність відмови від терміна „звільнення від фашистських загарбників” – і заміни
його на „вигнання нацистських окупантів з України”.
В украинских учебниках СССР станет „оккупантом” = [В українських
підручниках
СРСР
стане
„окупантом”]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/300133_v_ykrainskih_ychebnikah_sssr_stanet_okkypantom.html). –
Бишкек, 2015. – 20.01.

***
Російсько-український фільм „Битва за Севастополь” Сергія Мокрицького
вийде в прокат в обох країнах, незважаючи на прийнятий Верховною Радою закону,
який забороняє показ російських кіно- і телефільмів. Держкіно України, яке формує
список заборонених фільмів, не включило в нього „Битву за Севастополь” (в
українському прокаті назву стрічки змінено на „Незламна”).
Корнацкий, Николай „Битва за Севастополь” выйдет в украинский прокат /
Н. Корнацкий // Известия (http://izvestia.ru/news/582935#ixzz3RnNabKtw). – М., 2015. –
13.02.

РЕЛІГІЯ
У Державному Кремлівському палаці в Москві відбулося відкриття XXIII
Різдвяних освітніх читань, організатором яких виступає Російська православна
церква. Форум розпочався зі вступного слова патріарха Московського і всієї Русі
Кирила, в якому він назвав військові події в Донбасі результатом „злий людської
волі”, а також закликав до викладання релігійних культур в російських школах з 2-го
по 10-й класи. При цьому патріарх сподівається, що до його голосу християнського
лідера прислухаються обидві сторони конфлікту, який в ці дні переживає чергове
загострення. Якщо з приводу ставлення вождів „народних республік” на сході
України до офіційних структур РПЦ існують суперечливі відомості, то українське
керівництво демонструє зневагу Українською православною церквою Московського
патріархату.

Мельников, Андрей Церковь даст заповеди управления обществом = [Церква
дасть заповіді управління суспільством] / А. Мельников // Независимая газета
(http://www.ng.ru/faith/2015-01-21/100_readings.html). – М., 2015. – 21.01.

***
Поновлення інтенсивних військових дій в Донбасі викликало новий сплеск
спекуляцій на тему „російської агресії” в українських ЗМІ, і як наслідок – атаки на
Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП). Проте їх
ареною стала не Західна Україна, а Київ. Праворадикали, знову активізувалися в
українській столиці, сприймають храми УПЦ МП як джерело поширення ідеології
„русского мира”. Про переслідуваннях УПЦ МП і спроби захоплення її храмів
„розкольниками” заявив патріарх Московський і всієї Русі Кирил на Архієрейському
нараді у Москві. Глава РПЦ зазначив при цьому „мужність і твердість у вірі
православних віруючих України” і „мудру й виважену позицію” митрополита
Київського і всієї України Онуфрія (Березовського), який також брав участь у нараді
єпископів Московського патріархату.
Мальцев, Владислав Церковь подожгли от шин майдана = [Церкву підпалили від
шин майдану] / В. Мальцев // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2015-0204/3_maidan.html). – М., 2015. – 04.02.

СВОБОДА СЛОВА
„Перевіряй те, що чуєш, сумнівайся в тому, що бачиш”, – такий заклик
українські студенти надіслали своїм товаришам до Росії через відео ролик на
YouTube, який уже зібрав близько 649 000 переглядів і 11 000 коментарів. Таким
чином вони закликають російських студентів підняти інформаційну завісу в своїй
країні.
Saidov, Arslan ’Doubt everything’ – Ukrainian students’ warning to Russian counterparts
: Students in Kiev release YouTube video for their Moscow equivalents speaking out against
’rampant Kremlin propaganda’ they say fuels the conflict in eastern Ukraine. = [„Сумнівайся у
всьому” – українські студенти попереджають своїх російських колег. Студенти в Києві
виклади відео на YouTube для їхніх московських колег, в якому виступають проти
„кремлівської пропаганди”, яка, на їхню думку, розпалює конфлікт на сході України.] /
Ar. Saidov, C. Bigg // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/jan/28/doubteverything-ukrainian-students-warning-to-russian-counterparts). – London, 2015. – 28.01.

ТУРИЗМ
Турфірма „Мегаполіс курорт” вирішила відкрити новий напрямок і приступила
до організації турів на території Донецької та Луганської народних республік. Як
повідомив співвласник компанії Михайло Білий, планується відправляти невеликі
групи на короткий термін. Міністр у справах сім’ї, молоді, спорту та туризму ЛНР
виступив проти „бізнесу на крові”.
Чернышов, Павел Турфирмы начали продавать путевки в Новороссию /
П. Чернышов // Известия (http://izvestia.ru/news/582996#ixzz3RnNxcAEC). – М., 2015. –
13.02.

ІНФОРМАЦІЯ

Грузинський генерал Георгій Каландадзе заявив, що разом з українцями проти
проросійських сепаратистів на сході України воює близько сотні громадян Грузії, які
асоціюють конфлікт в Україні з подіями, які протікали в Грузії під час абхазьких
подій.
Megrelidze, Sophiko Georgians in Ukraine Fight Shadow War = [Грузини в українській
боротьбі]
/
S. Megrelidze,
P. Leonard
//
The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1213908-georgians-in-ukraine-fight-shadow-war/). –
New
York, 2015. – 22.01.

***
Соціологічне дослідження, проведене на території анексованого Росією Криму
та в південно-східній Україні, де проживає доволі багато людей, які вважають своєю
рідною мовою російську, показало, що російський президент має досить високу
підтримку серед населення Криму, в якому 63,5 відсотка мешканців представляють
етнічних росіян, 20,9 відсотків – етнічних українців та 8,5 відсотка – татар
(відношення татар до Путіна – нейтральне). У південно-східних регіонах України
ставлення до російського лідера вкрай негативне. Опитування складалося більш ніж зі
140 питань, які стосувалися ставлення людей до геополітичних подій, конфлікту на
сході України та можливого примирення, ставлення до політичних лідерів як
офіційних, так і самопроголошених і т.п.
Toal, Gerard How popular are Putin and Obama in Crimea and Eastern Ukraine? =
[Наскільки популярними є Путін та Обама у Криму та на Східній Україні?] / G. Toal,
J. O’Loughlin // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2015/01/22/how-popular-are-putin-and-obama-in-crimea-and-eastern-ukraine/). –
Washington, 2015. – 22.01.

ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В РОСІЇ
Народний артист РРФСР Олександр Михайлов, якому СБУ заборонило в’їзд на
територію України за виступи для жителів ЛНР, заявив про те, що його акції не мали
політичної складової. Артист заявив, що не шкодує, що з’їздив і не шкодувати, що
його позбавили в’їзду в Україну.
Александр Михайлов: „Не жалею, что выступил в Луганске” // Известия
(http://izvestia.ru/news/583025#ixzz3RnMEargS). – М., 2015. – 13.02.

***
Письменник і політолог Кирило Бенедиктов висловив думку про те, що „мир,
про який домовилися лідери Росії, Німеччини, Франції та України, – крихкий, як
ялинкова іграшка. Досить зовсім невеликого зусилля – і він розсиплеться на осколки,
як це вже сталося одного разу з перемир’ям, підписаним в Мінську у вересні
минулого року”.
Бенедиктов, Кирилл Всѐ по-прежнему впереди / К. Бенедиктов // Известия
(http://izvestia.ru/news/583013#ixzz3RnP2e2jN). – М., 2015. – 12.02.

***
Політик Костянтин Затулін в інтерв’ю газеті розповів про те, що „Донецьк і
Луганськ у складі України на основі перемоги, а не поразки і каральної зачистки – це
смичка Донбасу з Харковом, Дніпропетровськом, Одесою і Миколаєвом, яку
організатори торішнього перевороту в Києві розглядають як майбутній вирок”.

Затулін, Констянтин Шестнадцать часов в поисках возможного / К. Затулін //
Известия (http://izvestia.ru/news/583017#ixzz3RnOuL6Du). – М., 2015. – 12.02.

***
Письменник Вадим Левенталь прокоментував переговори в Мінську:
„Домовилися до того ж, до чого і минулого разу – припинення вогню, відведення
техніки, відновлення контролю над кордоном і т.д. Минулого разу не спрацювало – і
що ж змінилося, чому має спрацювати в цей? Нічого не змінилося. Тільки утекло ще
більше крові і, значить, тільки ще більше накопичилося озлоблення”.
Левинталь, Вадим Охота или рыбалка / В. Левинталь
(http://izvestia.ru/news/583003#ixzz3RnQFXrkG). – М., 2015. – 12.02.

//

Известия

***
Політолог Віктор Мілітарьов заявив, що сторони переговорів у Мінську
офіційно підтвердили недавню заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова
про те, що в Мінських угодах є не оголошений публічно пункт про „лінії зіткнення”, а
фактично підтвердили і те, що київська сторона цей пункт свого часу безсоромно
порушила.
Милитарев, Виктор Упорство украинцев / В. Милитарев
(http://izvestia.ru/news/583004#ixzz3RnPTOqvT). – М., 2015. – 12.02.

//

Известия

***
Поет Євген Євтушенко у своєму інтерв’ю сказав: „Неймовірно, що країна
Тараса Шевченка знаходиться в стані напіввійни з країною, яка викупила Шевченка з
кріпацтва. Все це дико неприродно. я, до речі, включив Тараса Григоровича в
антологію російської поезії: він багато віршів писав російською, поважаючи ту мову,
яку хочуть вивести з обігу в Україні. Зараз я бачу крокуючих на чолі демонстрацій
онуків бандерівців – тих, які зламали мені два ребра в Америці в 1972 році, напавши
на мене, коли я написав „Бабин Яр”.
Тимофеев, Ярослав Национальной идеей России должна стать всемирная
отзывчивость
/
Я. Тимофеев
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/582932#ixzz3RWREQZiL). – М., 2015. – 12.02.

***
Про те, скільки платять російським добровольцям на Сході України, як
озброюють, як поводяться з пораненими і загиблими, розповів боєць, який
повернувся днями з „гарячої точки” на Донбасі.
Гуляев, Сергей,участник боевых действий в Афганистане и Чечне „Если родни
нет, могут и на месте гибели прикопать” = [„Якщо рідні немає, можуть і на місці
загибелі
прикопати”]
/
С. Гуляев
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/piter/2015/02/11/1366640.html). – С.Пб., 2015. – 11.02.

ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В УКРАЇНІ
Репортаж кореспондента Росбалту зі Слов’янська і Святогорська. Описуючи
ситуацію і приводячи висловлювання окремих місцевих жителів, автор намагається
переконати читача в неоднозначності настроїв в прифронтових містах Донбасу.
Ротарь, Игорь Если они вернутся = [Якщо вони повернуться] / И. Ротарь //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/26/1360864.html). – С.Пб., 2015. – 26.01.

КРИТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АТО
Оголошена Петром Порошенком четверта хвиля мобілізації у Києві дала збій в
регіонах, що відрізнялися донедавна особливо високим рівнем „патріотизму”.
Причому приховувати невдачі призовної кампанії керівництво країни вже не в змозі.
Лихоманов, Петр Не хотят быть „киборгами” / П. Лихоманов // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/01/29/konflikt.html ). – М., 2015. – 29.01.

***
Впливовий американський сенатор Джон Маккейн визнав, що українські
силовики використовували некеровані касетні боєприпаси, використовувати які
заборонено в багатьох країнах. Їх застосування політик пояснив тим, що США вчасно
не поставили Києву необхідне озброєння. Різні міжнародні організації, включаючи
Human Rights Watch, неодноразово критикували українських силовиків, за
застосування касетних боєприпасів у ході силової операції на сході країни.
Маккейн: Применение кассетных бомб на Украине – отчасти вина США =
[Маккейн: Застосування касетних бомб в Україні – частково вина США] // Кишиневский
обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/55820). – Кишинев, 2015. – 06.02.

***
Як заявив командир полку „Азов” Андрій Білецький, судячи з ситуації на
фронті, де знаходиться його частина, все „йде до військового розгрому України”. На
його думку, після цього відбудеться „визнання ДНР і ЛНР в межах Донецької та
Луганської областей з розширенням територій, можливо Харьківської або Одеської
областей”.
Мальцев, Владислав Федерализация или распад / В. Мальцев // Известия
(http://izvestia.ru/news/582571#ixzz3QfEZ5QuK). – М., 2015. – 03.02.

ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
Російська влада схвалила висловлювання начальника генштабу Збройних сил
України Віктор Муженко, який заявив, що в Донбасі відсутні регулярні частини
російської армії. Зокрема, Муженко сказав: „Зараз ми маємо лише факти участі
окремих громадян Росії і військовослужбовців Російської армії, які воюють разом з
членами незаконних збройних формувань”.
Грачев, Иван Киев наконец признал: регулярной российской армии в Донбассе нет
/ И. Грачев // Комсомольская правда (http://crimea.kp.ru/daily/26335.4/3218438/). – М.,
2015. – 29.01.

***
Група проросійських хакерів „КіберБеркут” опублікувала документи, які вони
видобули з комп’ютера головного військового прокурора України. Папери говорять
про те, що армія України намагається приховати втрати. Не допомагають врятувати
ситуацію навіть добровольчі загороджувальні батальйони, які повинні виловлювати
дезертирів в тилу.
Бойко, Александр „Киберберкут”: Киев пытается скрыть потери / А. Бойко //
Комсомольская правда (http://crimea.kp.ru/daily/26334/3217795/). – М., 2015. – 28.01.

***

Кореспонденти газети взяли інтерв’ю у представників ЛНР з приводу обстрілу
Маріуполя, і ті стверджували, що „стріляли не від нас і ДНР тут ні при чому,
розбирайтеся з українською армією. Українська артилерія, знаючи лише приблизно
про розташування позицій ополченців накриває територію квадратами, не особливо
дбаючи про людей, які тут живуть”.
Коц, Александр Скажите мариупольцам – мы по ним не били. Пусть разбираются
с
украинской
армией
/
А. Коц,
Д. Стешин
//
Комсомольская
правда
(http://crimea.kp.ru/daily/26334/3217884/). – М., 2015. – 28.01.

***
Вивчивши результати обстрілів житлових кварталів Маріуполя, спостерігачі
Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявили, що місто обстріляли
з східної сторони. Спостерігачі підкреслили, що місто обстріляли з ракетних
установок „Град” і „Ураган”, які знаходилися на сході, на територіях під контролем
сепаратистів з ДНР, повідомляється в заяві на сайті місії ОБСЄ. За останніми даними,
число загиблих в результаті обстрілу Маріуполя досягла 30 осіб. Представники ДНР
стверджували, що місто обстріляли з позицій українських військ під Старим Кримом,
на північний захід від Маріуполя.
Кто обстреливает Мариуполь? = [Хто обстрілює Маріуполь?] // Новости
Узбекистана
(http://nuz.uz/poslednie-novosti/3299-kto-obstrelivaet-mariupol.html). –
Ташкент, 2015. – 25.01.

***
Раді Безпеки ООН не вдалося прийняти заяву щодо ситуації в Україні, зокрема,
по обстрілу міста Маріуполя, повідомили в постпредстві Росії при ООН. „Протягом
24 січня ми обговорювали можливу реакцію членів Ради Безпеки ООН на події в
Маріуполі, що спричинили загибель цивільних осіб. Однак консенсусу досягти не
вдалося, оскільки делегація Великобританії наполягала на засудженні Радою окремих
заяв ополченців”, – повідомила прес-служба постпредства РФ. Раді Безпеки ООН не
вдалося прийняти заяву щодо ситуації в Україні, зокрема, по обстрілу міста
Маріуполя, повідомили в постпредстві Росії при ООН. „Протягом 24 січня ми
обговорювали можливу реакцію членів Ради Безпеки ООН на події в Маріуполі, що
спричинили загибель цивільних осіб. Однак консенсусу досягти не вдалося, оскільки
делегація Великобританії наполягала на засудженні Радою окремих заяв ополченців”,
– повідомила прес-служба постпредства РФ. Ополченці самопроголошеної Донецької
народної республіки спростували інформацію силовиків про обстріл Маріуполя
артилерією ДНР. За словами представника штабу ополчення ДНР, вогонь вівся з
району Старий Крим, де знаходяться українські силовики, і це може бути
провокацією.
СовБез ООН по Мариуполю = [Радбез ООН по Маріуполю] // Новости Узбекистана
(http://nuz.uz/poslednie-novosti/3300-sovbez-oon-po-mariupolyu.html). – Ташкент, 2015. –
25.01.

***
У Маріуполі в результаті обстрілу східних околиць міста загинули 30 осіб,
повідомляє офіційний сайт МВС України. У Міноборони самопроголошеної ДНР
спростували заяви української влади про обстріл ополченцями житлових кварталів
Маріуполя. Вони заявили, що лише тримають оборону у Новоазовська, що
знаходиться в 40 км від Маріуполя, і ніякого обстрілу там не виробляють. Як
повідомляють інформагентства, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ закликала

сторони конфлікту до виконання мінських домовленостей і припинення вогню на
Донбасі, а також надання допомоги цивільному населенню.
В Мариуполе в результате обстрела погибли 30 человек = [У Маріуполі в
результаті обстрілу загинули 30 осіб] // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/byvshiysssr/article/v-mariupole-v-rezultate-obstrela-pogibli-15-chelovek-.html). – Минск, 2015. – 24.01.

***
Загибель людей на зупинці в Донецьку викликала шок у всьому світі.
Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі вельми оперативно
опублікували звіт про обстріл тролейбусної зупинки в Донецьку. Проте вказівки на
конкретних винуватців там немає – одна лише констатація очевидних фактів. Міністр
оборони ДНР Володимир Кононов тут же поспішив уточнити, що ця територія
знаходиться під контролем національної гвардії України. У Києві те що сталося
розцінили як теракт. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк поклав відповідальність за
загибель мирних жителів на Росію. У свою чергу Слідчий комітет РФ порушив
кримінальну справу з обстрілу в Донецьку. Офіційний представник СКР Володимир
Маркін повідомив, що у слідства є попередні дані про причетність до цього злочину
військовослужбовців української армії та національної гвардії України.
Васильева, Нина Крутая воронка затягивает всех = [Крута воронка затягує всіх] /
Н. Васильева // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/politika/article/krutaya-voronkazatyagivaet-vsekh.html). – Минск, 2015. – 24.01. – № 14.

***
Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко переконана, що чергову військову
операцію Києва на південному сході України чекає нищівна поразка. Таку думку
глава верхньої палати висловила в інтерв’ю „Парламентській газеті”.
Петров, Виталий Матвиенко предсказала крах военной операции Киева на
Донбассе / В. Петров // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/23/matvienkosite.html). – М., 2015. – 22.01.

***
У Донбасі фактично поновилися повномасштабні бойові дії, пишуть
„Ведомости”. Після того як сили самопроголошеної Донецької народної республіки
(ДНР) зайняли руїни нового терміналу донецького аеропорту, українська сторона
почала контрнаступ. Дії ополченців в аеропорту були реакцією на постійні
порушення перемир’я і мінометні обстріли їх позицій і житлових кварталів Донецька
з боку українців, тому їх вирішили відкинути на безпечну відстань, говорить близьке
до Кремля політолог Олег Матвейчев. У той же час для Києва відповідна військова
операція має принципове значення, тому що йому необхідно вести розмову з
республіками з позиції сили, вважає керівник близького до Кремля Центру політичної
кон’юнктури Олексій Чеснаков.
В Донбассе снова начались широкомасштабные боевые действия = [У Донбасі
знову
почалися
широкомасштабні
бойові
дії]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/299925_v_donbasse_snova_nachalis_shirokomasshtabnye_boevye_deystvi
ia.html). – Бишкек, 2015. – 19.01.

***
Питання про відвід важкого озброєння на Донбасі може бути вирішене на
відеоконференції контактної групи, до якої входять сторони конфлікту за
посередництва РФ та ОБСЄ. Згідно мінській угоді відведення важкої техніки від лінії
зіткнення конфліктуючі сторони повинні почати „не пізніше другого дня після

припинення вогню”.Раніше представник української армії Андрій Лисенко повідомв,
що силовики пока не готові до відведення тяжкого озброєння.
Контактная группа обсудит отвод вооружений в Донбассе // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/02/17/otvod-anons.html) – М., 2015. – 17.02.

***
Командування українських підрозділів кинуло оточених солдатів в
„Дебальцевському котлі”. Судячи зі слів офіційного представника Донецької
народної республіки в Контактній групі Дениса Пушіліна, серед командирів, котрі
поступили таким чином опинився і комбат батальйону „Донбас” національної гвардії
України Семен Семенченко.
Мельников, Руслан Пушилин: Семенченко бросил своих солдат / Р. Мельников //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/16/kotyol-site.html). – М., 2015. – 16.02.

***
Українські військові повідомили про триваючі бої в районі Дебальцевого, в
тому числі із застосуванням бронетехніки. У той же час українські військові
продовжують утримувати свої позиції. При цьому в Міноборони України
наполягають, що „Дебальцевський котел” не замкнутий. Зі свого боку представники
протиборчих українським військам формувань заявили, що замкнули оточення
противника в районі Дебальцевого і не випускатимуть українських військових з
„Дебальцевського котла” зі зброєю. Як заявив міністр оборони ДНР Володимир
Кононов, ополченці дозволять вийти тільки тим військовослужбовцям України, які
складуть зброю і залишать техніку.
Украинские военные сообщают о танковых боях в районе Дебальцево =
[Українські військові повідомляють про танкові бої в районі Дебальцево] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3091281/ukrainskie-voennye-soobwajut-o-tankovyh-bojah-v-rajonedebalcevo). – Таллинн, 2015. – 13.02.

***
Напередодні саміту в Мінську збройні сили України почали контрнаступ на
півдні Донецької області, заявивши за підсумками, що лінія фронту відсунулася від
Маріуполя на 20 км. Керувати операцією в маріупольський штаб приїжджали глави
РНБО і МВС України Олександр Турчинов та Арсен Аваков. А радник пана Авакова,
депутат Верховної Ради Антон Геращенко навіть заявив, що наступним кроком на
південному фронті стане звільнення міст Новоазовськ і Тельманове – райцентрів в
безпосередній близькості від російсько-українського кордону.
Баранов, Илья Линия фронта почти не шевелится / И. Баранов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2665363?isSearch=True). – М., 2015. – 12.02. – № 24.

***
Перспективи мінського саміту виглядають туманними. У міру його наближення
протиборчі сторони на сході України аж ніяк не продемонстрували готовності до
примирення – навпаки, вони помітно активізувалися, намагаючись в останній момент
отримати додаткові козирі для торгу. Головним аргументом самопроголошених ДНР і
ЛНР стала поширена їх керівництвом інформація, що в ніч на вівторок ополченцям
вдалося замкнути так званий Дебальцевський котел, завершивши охоплення значного
угруповання противника.
Донбасс
ведет
артподготовку
к
саммиту
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2664844?isSearch=True). – М., 2015. – 11.02. – № 23.

***
Почавши наступ на південній ділянці фронту, українське командування
спробувало повторити маневр, зроблений його супротивниками в кінці серпня
минулого року. Тоді саме несподіваний удар на півдні, в напрямку Маріуполя,
дозволив ополченцям переломити хід бойових дій і перетворити переможний наступ
української армії на Донецьк і Луганськ в катастрофу під Іловайськ.ом. Зараз ролі
помінялися. На донецько-луганській ділянці фронту ополченці наступають.
Юсин, Максим Пришел, увидел, отступил / М. Юсин // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2664843?isSearch=True). – М., 2015. – 11.02. – № 23.

***
Ситуація на дебальцевському плацдармі для українських військ різко
погіршилася. Хоч офіційні особи і продовжують говорити, що Вуглегірськ під
контролем України, але навіть бійці української армії заявляють, що місто довелося
покинути (хоча і готуються контратаки, щоб відбити місто). Ключове місто –
Дебальцеве, піддається постійним атакам з різних сторін. І головне питання зараз – чи
зможуть військові зберегти контроль над населеними пунктами, утримають
горловину дебальцевського котла від схлопування. У напрямку Вуглегірська армія
Новоросії зосередила великі ресурси. За даними „Вести-Україна”, метою удару на
Вуглегірськ було не тільки наближення до Дебальцевого, але і прагнення ополченців
убезпечити Горлівку від оточення українською армією.
Завгородний, Артур Ополченцы сорвали атаку Киева на Горловку (карта) =
[Ополченці зірвали атаку Києва на Горлівку (карта)] / А. Завгородний // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/opolchency-sorvali-ataku-kieva-na-gorlovku-karta). – Рига, 2015. – 02.02.

***
Бійці батальйону „Айдар”, які мітингують в центрі Києва, намагаються взяти
штурмом будівлю міністерства оборони України. Вони вимагають пояснень від
міністра оборони України Степана Полторака і начальника Генштабу Віктора
Муженка з приводу чуток про нібито заплановане розформування батальйону. Крім
того, разом з бійцями „Айдара” мітингують і родичі бійців 25-го батальйону
„Київська Русь”. Вони вимагають вивести солдатів цього підрозділу, які утримують
позиції силовиків у Дебальцеве, із зони конфлікту на сході України. Коментуючи
подію, голова МВС України Арсен Аваков звинуватив „айдаровцев” у зраді.
Учасники „Айдара” неодноразово ставали фігурантами кримінальних справ за
звинуваченням у скоєнні різних злочинів.
Сергеева, Александра Бойцы „Айдара” начали штурм Минобороны Украины =
[Бійці „Айдара” почали штурм Міноборони України] / А. Сергеева // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/boicy-aidara-nachali-shturm-minoborony-ukrainy). – Рига, 2015. – 02.02.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
У 70-ту річницю звільнення в’язнів Освенціма, президент Росії Володимир
Путін приїхав в Єврейський музей і центр толерантності, де виступив з промовою і
сказав, що „на південному сході України протягом багатьох місяців холоднокровно
розстрілюють мирне населення Донбасу, Луганська, інших міст і населених пунктів”.
Колесников, Андрей Владимир Путин зажег свечу памяти / А. Колесников //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2655052?isSearch=True). – М., 2015. – 28.01. –
№ 13.

***

Проекти заяв Ради Федерації Росії у зв’язку з 70-річчям визволення в’язнів
концтабору Освенцим та Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту, а також у
зв’язку із загостренням ситуації в Україні обговорили члени Ради Федерації. Робота
над текстами поки не завершена в тому числі тому, що ситуація в Україні змінюється
стрімко і поки не в тому напрямку, на яке розраховують автори проекту.
Корченкова, Наталия СФ потребует исторической справедливости /
Н. Корченкова // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2654592?isSearch=True). –
М., 2015. – 28.01. – № 13.

***
Депутат Держдуми, член комітету у справах Співдружності Незалежних
Держав, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Ілля Дроздов (ЛДПР)
звернувся з листом до міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія
Лаврова з проханням розглянути можливість постановки питання представниками
Росії у всіх органах Співдружності Незалежних Держав про позбавлення
представників та делегацій України права голосу в цих органах. Парламентарій
зазначив, що якщо „Україна прямо заявляє про те, що Росія є „країною-агресором”, а
Радянський Союз напав на Україну і Німеччину, то ніякої співпраці з нею бути не
може”.
Молотов, Игорь В Госдуме просят лишить Украину права голоса в органах СНГ /
И. Молотов // Известия (http://izvestia.ru/news/582333). – М., 2015. – 28.01.

***
Володимир Путін, виступаючи перед студентами Гірничого університету в
Санкт-Петербурзі, звинуватив офіційний Київ у пристрасті до силових методів та
інтернаціоналізації конфлікту на південному сході країни. Це вже друга жорстка заява
Володимира Путіна з українського питання за останні дні. Нещодавно він
проінформував членів Ради безпеки, що направив президенту України Петру
Порошенку „письмову пропозицію відвести важке озброєння – артилерію і системи
залпового вогню – на таку відстань, з якого неможливо було б завдавати поразки
населеним пунктам”.
Хамраев, Виктор Взгляд по линии фронта / В. Хамраев // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2654591?isSearch=True). – М., 2015. – 28.01. – № 13.

***
Глава МЗС РФ Сергій Лавров пояснив причину наступу ополченців на
південному сході України. За його словами, дії їх збройних сил стали відповіддю на
обстріли контрольованих ними населених пунктів українськими військами. Сергій
Лавров запевнив, що Москва робить все для відродження мирного процесу і початку
прямого діалогу між Києвом і ополченням, при цьому поскаржившись, що Захід
використовує загибель людей в Україні для нагнітання „антиросійської істерії” і
введення нових санкцій.
Черненко, Елена Сергей Лавров вступился за ополченцев / Е. Черненко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2654704?isSearch=True). – М., 2015. – 28.01. – № 13.

***
Стійкого примирення в Україні не можна досягти без прямого діалогу з
Донецьком і Луганськом, від якого „партія війни” в Києві ухиляється, взявши курс на
силову операцію. Про це заявив постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін
на засіданні Ради безпеки організації щодо ситуації в Україні.

Дунаевский, Игорь Чуркин: Киев взял курс на силовую операцию / И. Дунаевский //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/27/churkin-site.html). – М., 2015. – 27.01.

***
Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з петербурзькими студентами
заявив, що, на його думку, київська влада відмовляється йти шляхом мирного
врегулювання конфлікту в Донбасі, а українська армія – це, по суті, натівський легіон,
який переслідує не національні інтереси України, а геополітичну мету щодо
стримування Росії.
Путин: „Украинская армия – это иностранный натовский легион” // Известия
(http://izvestia.ru/news/582262). – М., 2015. – 27.01.

***
Після того, як західні політики озвучили можливість нових тисків на Росію
через останні події на Сході України, російські лідери почали звинувачувати Захід у
використанні подій в Україні для розпалювання ненависті до Росії. Так, після
запитання „Хто насправді там воює?”, яке російський президент задав на зустрічі зі
студентами, сам на нього і відповів, що на Сході України в бойових діях бере участь
легіон НАТО, на меті у якого геополітичне стримування Росії, а не захист
національних інтересів українців. Такі слова Генсек НАТО назвав нісенітницею і
заявив, що єдині іноземні війська в Україні – це російські.
Demirijian, Karoun Russian leaders lash out at West for inciting ’anti-Russian hysteria’
= [Російські лідери „накинулися” на Захід за розпалювання „анти-російської істерії”] /
K. Demirijian // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/russian-leaderslash-out-at-west-for-inciting-anti-russian-hysteria/2015/01/26/afe93c7c-a572-11e4-a162121d06ca77f1_story.html). – Washington, 2015. – 26.01.

***
Дезінформація президента Росії Владіміра Путіна стосовно України досягла
нових висот. Наразі він стверджує, що з сепаратистами на сході України веде бої
легіон НАТО, який має на меті геополітичне стримування Росії, а не реалізацію
національних цілей України. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав ці слова
нісенітницею. Тим часом президент США Обама попередив, що в разі погіршення
ситуації на сході України Вашингтон буде змушений використовувати всі доступні
важелі для впливу на Росію. Російська економіка наразі дуже постраждала через
падіння цін на нафту, а також через введення в дію західних санкцій. Тому слова
американського президента Путіну слід сприймати серйозно.
Putin blusters and blunders over Ukraine = [Путін погрожує Україні та зазнає
невдачі] // The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/editorials/putinblusters-and-blunders-over-ukraine/article22644308/). – Toronto, 2015. – 26.01.

***
Президент Росії Володимир Путін вважає армію України „натівським
легіоном”, який має намір досягти геополітичних цілей стримування РФ. Про це
Путін заявив на зустрічі зі студентами Національного мінерально-сировинного
університету „Горный” в Санкт-Петербурзі. „Ми часто говоримо: українська армія,
українська армія. Насправді хто там воює? Там дійсно частково офіційні підрозділи
збройних сил, але значною мірою це так звані „добровольчі націоналістичні
батальйони”, – сказав президент РФ. „Там зовсім інші цілі, і пов’язані вони з
досягненням геополітичних цілей стримування Росії, що абсолютно не збігається з
національними інтересами українського народу”, – переконаний Путін.

Putin: ’En Ucrania hay una legión extranjera de la OTAN’ = [Путін: „В Україні є
іноземний
легіон
НАТО”]
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/26/54c6935b22601de7218b457b.html). – Madrid,
2015. – 26.01.

***
Після того, як західні лідери заявили про можливість посилення економічних
санкцій щодо Росії через ескалацію насильства в Україні, російські чиновники
зухвало звинуватили українську владу у погіршенні ситуації на Сході. Російський
президент звинуватив українських лідерів у використанні військових в якості
„гарматного м’яса” та у присутності на українській території іноземного легіону.
Russia Defiant After Threats From West Over Ukraine = [Після погроз Заходу через
погіршення ситуації в Україні Росія веде себе доволі зухвало] / Associated Press // The
Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1221435-russia-defiant-after-threats-from-westover-ukraine/). – New York, 2015. – 26.01.

***
Лідер КПРФ, депутат Держдуми Геннадій Зюганов у інтерв’ю сказав: „Я не раз
говорив, що сьогодні в Європі до влади рвуться фашисти і нацисти. В Україні
сьогодні всі ознаки цього очевидні: від диктатури злодійського кримінальноолігархічного капіталу до відвертого нацизму – „хто не скаче, той москаль”. Це все
одно що Німеччина за часів Гітлера”.
Башлыкова, Наталья Геннадий Зюганов: „Фашизм вновь поднимает свою голову
в Европе” / Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582219). – М., 2015. – 26.01.

***
Замглави МНС Росії Володимир Степанов заявив, що міністерство готує до
відправки черговий гуманітарний конвой на південний схід України. За його словами,
допомога буде складатися з основних продуктів харчування, а також палива,
необхідних для того, щоб допомогти жителям південного сходу України пережити
зиму
Колонна МЧС с гуманитарной помощью отправится из Ногинска // Известия
(http://izvestia.ru/news/582232). – М., 2015. – 26.01.

***
Росія заблокувала заяву Ради Безпеки ООН, яка засуджувала обстріли в
українському південно-східному місті Маріуполі, під час яких було вбито близько 30
та поранено більше 90 мирних мешканців.
Russia blocks UN condemnation of shelling of Ukraine city = [Росія блокує осуд ООН за
обстріли в українському місті] / Associated Press // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Russia+blocks+UN+condemnation
+of+shelling+of+Ukraine+city+&NewsID=442291#sthash.FT5nbLYf.dpuf). –
Kathmandu,
2015. – 25.01.

***
В контексті вирішення конфлікту в Україні Москва запропонувала обом
конфліктуючим сторонам відвести тяжку зброю на попередні позиції. Для цього Росія
пропонує використати розділову лінію, і це допоможе деескалації бойових дій і
дозволить сторонам відновити переговори по іншим питанням. Напередодні
український президент Порошенко закликав до проведення місцевих виборів на сході

України за українським законодавством. Лавров підтвердив, що Росія готова
прийняти ці вибори.
Isachenkov, Vladimir Sergey Lavrov, Russia’s foreign minister, says Ukraine talks should
focus on frontline = [Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, говорить, що
переговори по Україні мають зосередитися на лінії фронту] / V. Isachenkov, M. Chernov //
The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/21/sergey-lavrovrussias-foreign-minister-says-ukrain/). – Washington, 2015. – 21.01.

***
Президент Росії заявив українській владі, щоб вона вивела свої війська зі сходу
України. Мирний договір „розвалюється” на очах через неспроможність обох сторін
відвести важке озброєння від лінії фронту. Путін говорить, що українські військові
мають здати зброю та відступити з Дебальцевого, бої за яке точаться вже декілька
тижнів.
Putin tells Kiev to let troops surrender as Ukraine ceasefire unravels = [Путін заявляє
Києву, що українські війська мають здатися, оскільки режим припинення вогню
„заплутується”]
/
Reuters
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Putin+tells+Kiev+to+let+troops+sur
render+as+Ukraine+ceasefire+unravels&NewsID=445135#sthash.9687sqn6.dpuf). –
Kathmandu, 2015. – 18.02.

***
У Держдумі та Раді Федерації вважають, що США готові розв’язати в Україні
більш масштабний військовий конфлікт, який буде підтриманий в Євросоюзі
посилюванням санкцій політики щодо Росії. Про це говорить розробка конгресом
США законопроекту про постачання в Україну зброї і підготовка десанту
американських військових радників, які займуться бойовою підготовкою нацгвардії.
Башлыкова, Наталья США делают всѐ, чтобы эскалация конфликта на Украине
продолжалась / Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582933#ixzz3RWMUys
Nw). – М., 2015. – 12.02.

***
У Раді з прав людини при президенті РФ запропонували в день 70-річчя
перемоги у Великій Вітчизняній війні провести міжнародний правозахисний форум,
присвячений питанням вдосконалення правових механізмів захисту прав і свобод
людини. Завкафедрою загальної політології Державного університету – Вищої школи
економіки Леонід Поляков підтримав ідею проведення форуму, наголосивши:
„Особливо наочний приклад порушення прав людини – нинішня Україна, де йде
багатомісячне винищення цивільного населення Новоросії. Як не дивно, європейська
та північноамериканська громадськість практичні ніяк на це не реагує. Здавалося б, у
всіх на очах відбуваються етнічні чистки і геноцид, проте ні урядові, ні правозахисні
організації активно не втручаються в те, що відбувається в країні”.
Сивкова, Алена В СПЧ предлагают переписать Всеобщую декларацию прав
человека
/
А. Сивкова,
И. Казаков
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/582123#ixzz3RWPmlw00). – М., 2015. – 12.02.

***
Посольство РФ в КР оприлюднило заяву Надзвичайного і Повноважного Посла
Росії Андрія Крутько за підсумками мінських переговорів в „нормандському
форматі”. Посол Крутько зазначає, що „Сьогодні, у переддень 70-річчя Ялтинської
конференції держав – членів антигітлерівської коаліції лідерам провідних

європейських держав за столом переговорів у Мінську вдалося досягти історичної
угоди про припинення братовбивчого кровопролиття на південному сході України,
чого Росія всіма силами добивалася всі останні місяці”. Він підкреслив: „Сьогодні
зникли останні сумніви в тому, що Росія на чолі з президентом Путіним є не просто
одним з важливих гравців на міжнародній арені, вона здатна разом зі своїми
партнерами забезпечувати мир і безпеку на нашій планеті. Це повною мірою
стосується і зони відповідальності ОДКБ”.
Тузов, Александр Посол Крутько: Россия обеспечит мир в зоне ответственности
ОДКБ = [Посол Крутько: Росія забезпечить мир у зоні відповідальності ОДКБ] / А. Тузов
// Вечерний Бишкек (http://www.vb.kg/doc/303005_posol_krytko:_rossiia_obespechit_mir_v_
zone_otvetstvennosti_odkb.html). – Бишкек, 2015. – 12.02.

***
Депутати Державної думи Рсії просять перевірити українського президента
Петра Порошенка на предмет причетності до застосування українськими силовиками
заборонених засобів і методів ведення війни, обстрілу російської території, а також
злочинів проти російських журналістів і в разі підтвердження інформації накласти
арешт на російські активи Порошенко, які досі приносять йому солідний прибуток.
Сивкова, Алена Главу СКР просят арестовать российские активы Порошенко /
А. Сивкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582844). – М., 2015. – 11.02.

***
Розширення чорного списку ЄС не сприятиме виконанню сторонами конфлікту
в Україні мінських документів. Про це заявив російським журналістам постпред РФ
при ЄС Володимир Чижов, коментуючи підсумки саміту Євросоюзу. „Європейська
рада (саміт ЄС) навіть не поворухнула пальцем, щоб призупинити процедуру
запущеного розширення чорного списку. Вона носить автоматичний характер, і без
втручання учасників саміту вона обернеться тим, що 16 лютого цей список
подовжиться”, – повідомив Чижов.
В Москве пригрозили ответными мерами на расширение черного списка ЕС = [У
Москві пригрозили відповідними заходами на розширення чорного списку ЕС] // День за
днем(http://rus.postimees.ee/3091817/v-moskve-prigrozili-otvetnymi-merami-na-rasshireniechernogo-spiska-es). – Таллинн, 2015. – 14.02.

***
Українська криза – це результат втручання США і їхніх західних союзників у
внутрішні справи України, в цій кризі немає російської провини, заявив президент РФ
Володимир Путін. „Українська криза виникла не з російської вини. Він став
наслідком спроб США і їх західних союзників – які порахували себе „переможцями”
в „холодній війні” – нав’язувати всюди свою волю”, – сказав він в інтерв’ю
єгипетській газеті „Аль Ахрам”.
В. Путин: Украинский кризис -- результат вмешательства Запада во внутренние
дела Украины = [В. Путін: Українська криза – результат втручання Заходу у внутрішні
справи України] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0210/c315198848260.html). – Пекин, 2015. – 10.02.

***
Виконувати обов’язки начальника ГСУ СКР по Москві буде керівник слідчої
бригади щодо злочинів, здійснених на південному сході України, Олександр
Дриманов. Останнім часом Дриманов керував слідством у справі української льотчиці

Надії Савченко, яка є головною фігуранткою кримінальної справи про вбивство під
Луганськом російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина.
Гридасов, Андрей Главой СКР по Москве стал специалист по ЮКОСу, войне и
геноциду / А. Гридасов // Известия (http://izvestia.ru/news/582832). – М., 2015. – 09.02.

***
Спекуляцій з приводу кінцевої мети Путіна в Україні дуже багато. Починаючи
з „Путін хоче захопити Україну, потім Молдову, країни Балтії і (хто знає?) навіть
Польщу” і такими як „Путін хоче віроломно злити Новоросію і продати її в обмін на
Крим”. Факт в тому, що по-справжньому (за законом) відрізати Новоросію від решти
України рівнозначно передачі України Дядькові Сему і його європейським
маріонеткам. Зберігши номінально унітарну Україну з Донбасом, який фактично
незалежний дозволить Росії „приєднати” всю Україну.А так як не може бути
впевненості в майбутньому для Донбасу і Росії, якщо НАТО керує режимом нацистів
у Києві, зміна режиму і повна денацифікація всієї України – це єдине дійсне
довготривале рішення конфлікту. Цю мету можна досягти, тільки якщо Новоросія
номінально залишиться частиною України.
Тарасов, Анатолий Коварный план Путина по Украине = [Підступний план
Путіна по Україні] / А. Тарасов // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/trudnyi-dlyaponimaniya-plan-putina-po-ukraine). – Рига, 2015. – 02.02.

***
На зустрічі зі студентами Гірничого університету в Санкт-Петербурзі
президент Путін, відповідаючи на питання про те, як росіяни можуть допомогти
донецьким студентам, висловився і в цілому про політику центральної української
влади. Особливо жорстко він відгукнувся про силові структури. „Це іноземний легіон,
в даному випадку натовський, який, звичайно, не переслідує національних інтересів
України. Там зовсім інші цілі, пов’язані з досягненням геополітичних цілей
стримування Росії, що абсолютно не збігається з національними інтересами
українського народу”, – заявив президент РФ. А потім він пообіцяв, що в Росії
незабаром будуть поправлені норми міграційного законодавства, щоб українській
молоді в Росії легше було ухилятися від призову в армію. У день визволення
Освенціма, на святкування 70-річчя якого Путіна офіційно не запросили, він
спеціально згадав посібників нацистів, у тому числі українських бандерівців. І
перекинув від них місток до сучасності: „звичайно, всі ми добре знаємо, як небезпечні
і руйнівні подвійні стандарти, байдужість до чужої долі. Як, наприклад, у випадку з
трагедією на південному сході України, де протягом багатьох місяців холоднокровно
розстрілюють мирне населення Донбасу”.
Родин, Иван В политике. Иностранные агенты в России и Украине = [У
політиці. Іноземні агенти в Росії та Україні] / И. Родин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/week/2015-02-01/8_politics.html). – М., 2015. – 01.02.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Обстріл Маріуполя, який призвів до численних жертв серед мирного
населення, загрожує не тільки ескалацією конфлікту в Україні, але і погіршенням і
без того непростих відносин між Москвою і Заходом. США і Євросоюз в черговий раз
безапеляційно звинувачують у всьому ополченців і Росію. Держсекретар США Джон
Керрі, виступаючи в Цюріху, звинуватив в обстрілі Маріуполя ополченців, а Росію – в

їх підтримці. Він назвав „гідним осуду те, що „ сепаратисти” публічно звеличують
цей та інші напади, „явно порушуючи підписані мінські домовленості”.
Ситуация вокруг Мариуполя ухудшит отношения России и Запада = [Ситуація
навколо Маріуполя погіршить відносини Росії і Заходу] // Новости Узбекистана
(http://nuz.uz/v-mire/3323-situaciya-vokrug-mariupolya-uhudshit-otnosheniy-rossii-izapada.html). – Ташкент, 2015. – 26.01.

***
Шувалов, який представляв у швейцарському Давосі на престижному
Всесвітньому економічному форумі яка стала порушником спокою країну в
відсутність її лідерів, запевнив, що санкції, накладені Заходом за анексію Криму і
дестабілізацію в Україні, лише згуртували 142 з гаком мільйони росіян навколо
президента Володимира Путіна, і що посилення тиску не позбавить лідера
всенародної підтримки. „Я хочу, щоб ви розуміли: божевільних в російському уряді
немає”, – сказав він. Шувалов сказав, що „на 100 відсотків” підтримує президента
„просто як виборець, а не член уряду”.
Россия готовится к затяжному кризису = [Росія готується до затяжної кризи] //
Новости
Узбекистана
(http://nuz.uz/v-mire/3301-rossiya-gotovitsya-k-zatyazhnomukrizisu.html). – Ташкент, 2015. – 25.01.

***
На зупинці громадського транспорту в Донецьку під обстрілом загинули 13 і
були поранені щонайменше 20 осіб. Офіційний Київ тут же заявив, ніби вина за
трагедію повністю лягає на ополченців, яких підтримує Росія. У лідера ДНР
Олександра Захарченко абсолютно інша версія: снаряди прилетіли з боку Авдіївки, де
розташовані позиції української артилерії. Провокацією, яка підриває зусилля
„нормандської четвірки” щодо нормалізації стану в Україні, як вважає глава
російського МЗС Сергій Лавров, був обстріл зупинки громадського транспорту в
Донецьку. І позиція Росії в цій ситуації абсолютно вивірена: „Ми не повинні
допустити, щоб „партія війни” в Києві, якій протегують ззовні, і ми добре знаємо хто,
здобула перемогу в Україні”, – зазначив глава зовнішньополітичного відомства.
Примітна деталь. Ескалація бойових дій на південному сході України почалася під
час візиту до Києва командувача сухопутними силами США в Європі генераллейтенанта Бен Ходжес, який звинуватив Росію в порушенні суверенітету України і в
„прямій допомозі” ополченцям. А оскільки „Україна – це Європа”, Києву була
обіцяна військова допомога з боку США і НАТО.
Одноколенко, Олег На Донецком фронте без перемен – воюют = [На Донецькому
фронті без змін – воюють] / О. Одноколенко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-01-23/1_donetsk.html). – М., 2015. – 23.01.

***
У своєму зверненні до Конгресу американський лідер заявив, що економіка
Росії „розірвана на шматки” завдяки США, країна ізольована, вона знаходиться на
межі краху, тоді як Америка займає досить міцне положення. Президент Обама
заявив, що США не роблять „порожніх погроз” і діють „стійко і рішуче” і в цілому
„демонструють американську силу і дипломатію”. „Ми дотримуємося принципу, що
великі країни не можуть утискати маленькі. Ми протистоїмо російської агресії і
підтримуємо українську демократію і обнадійливим наших союзників по НАТО „, –
сказав президент США. Віце-прем’єр Росії Дмитро Рогозін уже прокоментував заяву
американського президента про „розірваної на клапті” економіці РФ. „Обама заявив,

російська економіка” розірвана на шматки „завдяки США. Типу „порвав як Тузик
ганчірку”. Мрійник ”, – написав Рогозін у своєму Twitter.
Обама: США не делают пустых угроз, а демонстрируют силу и дипломатию =
[Обама: США не роблять порожніх погроз, а демонструють силу і дипломатію] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2015-01-21/100_obzor210115.html). – М., 2015. –
21.01.

***
Країни Заходу намагаються використати український конфлікт, щоб домогтися
повалення президента Росії Володимира Путіна, заявив в інтерв’ю „Аргументи і
факти” прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков. На думку Пєскова, Захід
намагається „придушити зі своїх інтересів Росію економічно й домогтися повалення”
Путіна. При цьому, вважає прес-секретар президента, приєднання Криму до Росії є
лише приводом.
Сергеева, Александра Песков обвинил Запад в стремлении свергнуть Путина =
[Пєсков звинуватив Захід у прагненні повалити Путіна] / А. Сергеева // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/peskov-obvinil-zapad-v-stremlenii-svergnuty-putina). – Рига, 2015. – 21.01.

***
Посол США в Москві Джон Теффт заявив, що Вашингтон прагне не до зміни
російського уряду, а до зміни його політики. „У Вашингтоні як і раніше існує твердий
двопартійний консенсус з приводу того, що ми повинні дати рішучу відповідь на
незаконні і дестабілізуючі дії Росії в Україні, навіть якщо така відповідь виявиться
дорогою для деяких інших наших інтересів”, – сказав Теффт, виступаючи в
американській торговельній палаті в Росії.
Завгородний, Артур Вашингтон отступает от натиска на Путина? =
[Вашингтон відступає від натиску на Путіна?] / А. Завгородний // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/vashington-otstupaet-ot-natiska-na-putina). – Рига, 2015. – 20.01.

***
Голова Держдуми РФ Сергій Наришкін заявив, що уряди західних країн
знають, яка реальна ситуація на сході України, але проте не дають ходу цієї
інформації. „Блокуючи можливості відновлення там норм життя, офіційний Київ
посилює гуманітарну катастрофу і спирається при цьому на підтримку багатьох
урядів західних країн, у яких, до речі, немає недоліку в об’єктивної інформації, але є
бажання цю інформацію приховати – вони все знають, але допускають, те що
відбувається на Україні ”, – сказав Наришкін, відкриваючи весняну сесію Державної
Думи. За словами Наришкіна, скільки-небудь істотна економічна допомога з боку
Заходу України „була і залишиться тільки обіцянкою”.
Нарышкин: власти западных стран знают о реальной ситуации на востоке
Украины, но скрывают = [Наришкін: влада західних країн знає про реальну ситуацію на
сході України, але приховує] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3061941/naryshkin-vlastizapadnyh-stran-znajut-o-realnoj-situacii-na-vostoke-ukrainy-no-skryvajut). – Таллинн, 2015. –
20.01.

***
Після довгої переговорної ночі в Мінську Володимир Путін може вважати себе
переможцем. Німецький канцлер і французький президент зробили можливою для
нього цю перемогу. Захід повинен тепер приготуватися до того, що Путін не відразу
перетвориться на князя світу. До того, що він не буде виконувати перший параграф
Мінської декларації – там йдеться про „повну повагу суверенітету і територіальну

цілісность України”. Це просто несерйозно. І всі учасники це розуміють. Кожен раз,
коли ситуація ва Україні, здавалося, стабілізувалася, Путін розпалював конфлікт.
Його мета – довготривала дестабілізація цієї країни. Захід повинен знайти свою
стратегічну відповідь. Дипломатичні спроби Меркель заслуговують всілякої похвали,
але для того, щоб всі вони не перетворилися на безцільні зусилля, щоб вони не були
на руку Путіну і не послаблювали демократів в Києві, Захід тепер повинен планувати
свої дії на більш тривалий період, ніж раніше. І для цього йому потрібні Сполучені
Штати, що переконливо довела переговорна ніч в Мінську.
Западу нужна стратегия = [Заходу потрібна стратегія] / ИноСМИ („Der Spiegel”,
Германия) // Minval.az (http://minval.az/news/75940/). – Баку, 2015. – 14.02.

***
Джек Метлок – служив послом США в СРСР з 1987 по 1991 рік. На його думку
США ведуть щодо Росії абсолютно невірну, недоумкувату політику і повинні зробити
своїм пріоритетом відновлення нормальних з нею відносин. „Політика США за
останні два десятиліття підштовхує Росію до авторитарної влади, ксенофобському і
заснованому на страху відношенню до нас”, – заявив Метлок під час свого виступу. –
Економічні санкції шкодять не тільки їх економіці, а й нашій, а також сприяють
зростанню негативного ставлення росіян до США”. Джек Метлок також виступає
проти поставок летального зброї в Україну. РФ володіє ядерною зброєю, а це
загрожує серйозними наслідками. На його думку, Україна не може нормально
розвиватися у відриві від Росії, а вже тим більше в стані військового конфлікту, а
„чужинцям краще не влазити в цю драму, що має відмінні риси сімейної сварки”.
Адже і Крим, на його думку, був свого часу відданий Україні лише виходячи зі
зручності адміністративного управління.
Меркулов, Олег,спецкор портала bb.lv в США Джек Мэтлок: Россия Латвии не
угрожает = [Джек Метлок: Росія Латвії не загрожує] / О. Меркулов // Бизнес&Балтия
(http://bb.vesti.lv/component/k2/item/9161669-dzhek-metlok-rossiya-latvii-ne-ugrozhaet). – Рига,
2015. – 13.02.

***
Посол Росії в Литві Олександр Удальцов дав інтерв’ю РІА Новини. – Люди
усвідомлюють: вони стали пішаками у великій політичній авантюрі, інспірованої
Заходом навколо подій в Україні, в яку Литва втягнулася за власною ініціативою.
Опитування громадської думки однозначно підтверджують зростаюче невдоволення
громадян Литви розв’язаним санкційним протиборством з Росією, витрати від якого
все більше позначаються і на цій прибалтійській країні. Що стосується
інформкампанії, а точніше, психологічної війни, до якої знову ж добровільно
підключився Вільнюс, то пояснення очевидні: оскільки влада цієї країни втягуються в
затяжну і безперспективну для Литви кампанію, їм доводиться вдаватися до
посиленої „обробки мізків” свого населення, його залякування „загрозою окупацією”
з тим, щоб продемонструвати „повну одностайність” у своїй державі по
„українській”, а точніше, „російській” політиці Вільнюса. Але як показує новітня
історія і, зокрема, досвід подій у Грузії в 2008 році, час все розставляє на свої місця і
віддає належне кожному. Так, нинішнє керівництво цієї країни визнає, що винуватцем
виниклого тоді збройного конфлікту був президент Михайло Саакашвілі.
Вильнюс втянулся в антироссийскую авантюру Запада = [Вільнюс втягнувся в
антиросійську авантюру Заходу] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/vilnyusvtyanulsya-v-antirossijskuyu-avantyuru-zapada/). – Вильнюс, 2015. – 12.02. – № 7.

***
У статті „Ілюзії Заходу щодо України”, опублікованій на сайті газети New York
Times, Роджер Коен пише про те, що найважче для комуніста, як було відмічено,
передбачити минуле. Я згадав про це, коли слухав міністра закордонних справ Росії
Сергія Лаврова, який на конференції з безпеки в Мюнхені в абсолютно радянській
манері заявив, що після Другої світової війни саме „Радянський Союз був проти
поділу Німеччини”. Люди сміялися; вони реготали. Але почасти Лавров був правий:
Радянський Союз був би щасливий проковтнути всю Німеччину, якби йому
представився такий шанс. Сьогодні, подібним чином, Росія президента Володимира
Путіна була б щаслива поглинути всю Україну. Підтримайте українську армію
зброєю. Згадайте, що Україна відмовилася від більш ніж 1800 ядерних боєголовок в
обмін на ці фіктивні зобов’язання, дані Росією в 1994 році, поважати її суверенітет і
кордони. Звичайно, вона тим самим заслужила право на щось більше, ніж окуляри
нічного бачення. Нинішня дипломатія Заходу щодо України багата ілюзіями і далека
від реальності.
New York Times: Иллюзии Запада относительно Украины = [New York Times:
Ілюзії Заходу щодо України] // Minval.az (http://minval.az/news/75609/). – Баку, 2015. – 11.02.

***
Якщо Путіна не зупинити, наступними будуть країни Балтії, Східна Європа,
нафтові родовища Баку. Путін не намагається відігратися за 90-і, він жадає повернути
70-і. Це максималістська глобальна стратегія. Він відновлює московську імперію, –
вважає автор статті.
Kaylan, Melik Obama And Merkel Are Clueless About Putin: Yet It’s So Simple =
[Обама і Меркель не можуть розгадати Путіна, проте все дуже просто.] / M. Kaylan //
Forbes
(http://www.forbes.com/sites/melikkaylan/2015/02/10/obama-and-merkel-are-cluelessabout-putin-yet-its-so-simple/). – Washington, 2015. – 10.02.

***
В огляді іноземних ЗМІ з використанням матеріалів сайту ИноСМИ, авторка
підбирає матеріали з метою спробувати довести, що в конфлікті винні західні країни,
НАТО і, особливо, США. Агресія Росії проти України при цьому старанно
обходиться стороною і концентрується увага на можливому постачанні Україні зброї
із США. Авторка також намагається довести наявність серйозних відмінностей у
поглядах лідерів США і Європи щодо конфлікту в Україні.
Джорбенадзе, Ирина Кто посмеется последним? = [Хто посміється останнім?] /
И. Джорбенадзе // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/02/10/1366466.html). –
С.Пб., 2015. – 10.02.

***
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі підтримав свого колишнього
„друга” і колегу Володимира Путіна, і тим самим здивував всю свою країну.
Виступаючи в Парижі перед членами своєї партії „Союз за народний рух”, правий
політик заявив, що Крим „мав право возз’єднатися з Росією”, а в Україні треба
захищати російськомовних. „Тріщина між Європою і Росією – це трагедія. Чого б не
хотіли американці, це їх право і це їх проблема (...), але ми не хочемо відродження
холодної війни між Росією і Європою „, – сказав колишній президент Франції у своїй
промові. Крім того, на думку колишнього французького лідера, Україна повинна
залишатися поза НАТО та ЄС.
„Крим

Николя Саркози: „Крым имел право воссоединиться с Россией” = [Ніколя Саркозі:
мав
право
возз’єднатися
з
Росією”]
//
Бизнес&Балтия

(http://bb.vesti.lv/component/k2/item/9161638-nikolya-sarkozi-krym-imel-pravo-vossoedinitsya-srossiej). – Рига, 2015. – 10.02.

***
Стаття, опублікована в газеті Wall Strеet Journal під заголовком Six Ways to
Help Ukraine Resist Russia’s Latest Invasion („Шість способів допомогти Україні
протистояти останньому вторгненню Росії”, на жаль, як іноді буває, багатьма
залишилася непоміченою, а даремно. Тому що вона дає дуже чітке уявлення про те,
що якісь кроки може зробити Захід у випадку, якщо його лідерам не вдасться за
столом переговорів домовитися з Путіним про врегулювання української кризи.
Автор статті – Девід Креймер, який при Буші був заступником держсекретаря США.
Він віднедавна увійшов в команду сенатора Маккейна – одного з лідерів
республіканської більшості в конгресі США і чи не самого послідовного прихильника
посилення американської політики по відношенню до Москви у відповідь на Крим,
Донбас, закручування гайок усередині Росії. Формально Креймер – старший директор
з питань демократії та прав людини Інституту Маккейна, але насправді він вважається
одним з найглибших і впливових фахівців з Росії, України та інших пострадянських
країн, які є у Вашингтоні. Автор статті рекомендує Заходу, що потрібно зробити
негайно, щоб ситуація в Україні не стала ще гіршою. Частину цих рекомендацій США
можуть виконати самі, частину – разом з союзниками, європейськими і не тільки
європейськими.
Киселев, Евгений Киселев: Чем слабее Обама в США, тем хуже Путину =
[Кисельов: Чим слабкіше Обама в США, тим гірше Путіну] / Е. Киселев // Minval.az
(http://minval.az/news/75475/). – Баку, 2015. – 09.02.

***
Лідери Франції та Німеччини Франсуа Олланд і Ангела Меркель розгорнули
небувалу активність. 5 лютого Меркель і Олланд обговорювали ситуацію в Україні з
президентом України Петром Порошенко. 6 лютого Меркель і Олланд були вже в
Москві, де переговори провели з президентом Росії Володимиром Путіним. Після
чого Меркель вирушила до Мюнхена, де на конференції з питань безпеки відбулися
чергові тристоронні переговори по Україні. На цей раз партнерами Меркель з
обговорень стали Петро Порошенко і віце-президент США Джо Байден. 8 лютого
настала черга телефонних переговорів у форматі Меркель-Олланд-Путін-Порошенко.
На наступний день Меркель вилетіла до Вашингтона на доповідь до Обами, який
шантажуює своїх опонентів заявами про можливість поставок Україні
американського летального озброєння. З чого це лідери провідних європейських країн
так хвилюються? Швидше за все, переполох в західних столицях пояснюється не
новими даними про людські втрати, а більш прагматичними міркуваннями: останніми
військовими успіхами невизнаних ДНР і ЛНР – зокрема, розширенням територій,
контрольованих невизнаними республіками, захопленням військових складів ну і,
звичайно, оточенням українських військ в так званому Дебальцевському котлі.
Мабуть, у ряді західних столиць виникли серйозні побоювання, що якщо не вжити
термінових заходів, то лютий 2015-го може стати місяцем реваншу за лютий 2014-го,
коли паралельно зимовим Олімпійським іграм, на яких було сконцентровано увагу
Москви, Вашингтон, згідно з останнім визнанням Барака Обами, готував свої
„посередницькі кроки” по зміні владної еліти в Україні. Не виключено, що в Мінську
нормандській четвірці (Меркель-Олланд-Порошенко-Путін) вдасться вийти на нові
домовленості про виконання домовленостей старих.

Марганян, Рубен Переговорный марафон. Не поздно ли? = [Переговорний
марафон. Чи
не
пізно?]
/
Р. Марганян
//
Голос
Армении
(http://www.golosarmenii.am/article/26653/peregovornyj-marafon--ne-pozdno-li). –
Ереван,
2015. – 09.02.

***
Лідер французької партії „Національний фронт” Марін Ле Пен розкритикувала
поведінку європейських політиків щодо кризи в Україні. У своєму мікроблозі в
Twitter вона написала, що вони пішли на поводу у Вашингтона, мета якого –
розв’язати війну в Європі. Ле Пен звинуватила український уряд в „бомбардуваннях
мирних жителів”, підкресливши, що в Європі віддають перевагу „замовчувати про цю
скандальну реальность”. „Мета американців – почати війну в Європі, щоб
підштовхнути НАТО до російського кордону”, – написала лідер „Національного
фронту”, додавши, що українська криза має бути врегульоване виключно
дипломатичним шляхом.
Марин Ле Пен назвала европейских политиков слугами США = [Марін Ле Пен
назвала
європейських
політиків
слугами
США]
//
Литовский
курьер
(http://www.kurier.lt/marin-le-pen-nazvala-evropejskih-politikov-slugami-ssha/). –
Вильнюс,
2015. – 09.02.

***
Глава МЗС Росії Сергій Лавров запропонував „перепідтвердити” міжнародні
договори, звинувативши НАТО і США в підриві міжнародних конструкцій безпеки,
зокрема в Європі. На думку Лаврова, НАТО хоче зробити безпеку нерівною. „Чому
треба відмовлятися від того, щоб безпека була рівною? Це зобов’язання, яке взяли на
себе президенти, прем’єр-міністри країн ОБСЄ”, – цитує главу МЗС РФ агентство
ТАСС. На його думку, „нічого нового винаходити не треба – треба просто сісти і
перепідтвердити, а потім чесно виконувати те, про що домовлялися пару десятиліть
назад”. Міністр відзначив ряд порушень в рамках Договору про ракети середньої і
меншої дальності (РСМД). Говорячи про врегулювання кризи на Україну, Лавров
повідомив, що Росія разом з іншими країнами буде забезпечувати гарантії виконання
домовленостей, які досягнуті українською владою і представниками ополчення в
Донбасі.
Лавров о международных договорах = [Лавров про міжнародні договори] //
Новости
Узбекистана
(http://nuz.uz/poslednie-novosti/3561-lavrov-o-mezhdunarodnyhdogovorah.html). – Ташкент, 2015. – 07.02.

***
Рішення Євросоюзу про продовження санкцій відносно Росії, прийняте 29
січня, продемонструвало, хто виграє від поновлення конфлікту на південному сході
України. А саме США, так як нове загострення ситуації зірвало зближення між ЄС і
Москвою, зберігши конфлікт, який дозволяє Вашингтону домагатися ослаблення
економіки обох сторін, а також посилювати військово-політичний вплив на
європейський центр сили. Відзначимо, що в той же час, продовживши санкції, ЄС не
став вводити нових, що сталося в тому числі через зростаючий опір всередині блоку
загостренню конфлікту з Росією.
Арутюнов, Давид Война во имя санкций? = [Війна в ім’я санкцій?] / Д. Арутюнов //
Голос Армении (http://golosarmenii.am/article/26570/vojna-vo-imya-sankcij). – Ереван, 2015. –
03.02.

***

США готують громадську думку до майбутніх постачань зброї в Україну.
Цілий ряд статей в західній пресі, витоки з коридорів влади і заяви різних офіційних
осіб практично не залишають сумнівів у тому, що напередодні першої річниці
лютневого перевороту Вашингтон готується перейти „червону межу”. Наслідки цього
кроку будуть катастрофічними для Кієва. Те, що відбувається після відновлення
активних бойових дій в Україні, підтверджує давно вже зроблені прогнози – Україна
буде слабшати, а Новоросія – міцніти, ситуація як на фронті, так і в тилу буде
складатися не на користь проатлантичної влади в Києві. У цих обставинах США
шукають способи запобігти падінню орієнтованої на них української влади – через
збільшення тиску на Росію, з тим щоб, як сказав Барак Обама, вона несла все більші
збитки, платила все більшу ціну.
В битве за Украину США готовы перейти красную линию = [У битві за Україну
США
готові
перейти
червону
лінію]
//
Кишиневский
обозреватель
(http://www.noi.md/ru/news_id/5566). – Кишинев, 2015. – 03.02.

***
Адміністрація США, судячи з усього, підходить все ближче до того, щоб
зробити серйозну помилку на Україні: уряд США розглядає можливість постачання
протитанкових керованих ракет „Джавелін”, стрілецької зброї та боєприпасів до неї
українським збройним силам. Цим вона спробує, за словами американських
чиновників, запобігти подальшій агресії з боку підтримуваних Росією повстанців у
східній Україні. Насправді, все це призведе лише до того, що спонукає Росію почати
більш агресивні дії для нейтралізації військових засобів, які поставлять Україну
західні уряди, – вважає автор статті.
Larison, Daniel Report: U.S. Considering Arms for Ukraine = [США обмірковують, які
озброєння поставляти Україні.] / D. Larison // The American Conservative
(http://www.theamericanconservative.com/larison/report-u-s-considering-arms-for-ukraine/). –
Washington, 2015. – 02.02.

***
У Білому домі підтверджують, що Барак Обама розглядає можливість поставок
зброї в Україну. Президент США при цьому усвідомлює, що у такого кроку можуть
бути негативні наслідки. Якщо таке рішення все ж буде прийнято, то це призведе до
ескалації конфлікту на південному сході України. так вважає голова Комітету Ради
Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. прокоментував слова президента
США. На думку глави МЗС РФ Сергія Лаврова, це висловлювання Обами є
„підтвердженням того, що Сполучені Штати безпосередньо були залучені з самого
початку в антиурядовий заколот, який президент Обама так нейтрально назвав
„переходом влади”. Також на прес-конференції за підсумками засідання РІК (РосіяІндія-Китай) в Пекіні глава російського зовнішньополітичного відомства заявив, що
Захід підтримує дії Києва, в той час як забуває про заклик до діалогу конфліктуючих
сторін.
Завгородний, Артур США открыто наплевали на международные права = [США
відкрито наплювали на міжнародні права] / А. Завгородний // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/ssha-otkryto-naplevali-na-mezhdunarodnye-prava). – Рига, 2015. – 02.02.

***
Думки західних аналітиків, яких складно віднести до категорії „корисних В. В.
Путіну ідіотів”. У журналі Foreign Affairs за вересень / жовтень 2014 опублікована
стаття американського політолога Джона Д. Міршаймера „Чому в кризі на Україні
винен Захід?”. Міршаймер розглядає реакцію Росії як відповідь на вторгнення в

чутливу сферу російських інтересів. У газеті „Washington Post” від 5 березня
минулого року Генрі Кіссінджер розглядає анексію Криму як відповідь на переворот в
Києві. Кіссінджер застерігає і виступає проти членства України в НАТО, розглядає
Путіна в якості серйозного стратега, що грунтується на традиціях російської історії.
Точки зору на реальну дійсність стикаються одна з одною: заколотники на Сході
України вважають, що Росія поводиться занадто пасивно і нерішуче, і що вони
отримують занадто малу допомогу в боротьбі проти київського уряду, який хоче
придушити їх. У Києві ж і на Заході поширена думка про те, що Путін є призвідником
даного конфлікту, який може бути пояснений формулюванням „російська агресія”.
Одбьорн, Меле Безрассудная политика США на Украине = [Безрозсудна політика
США в Україні] / М. Одбьорн // Новости Узбекистана (http://nuz.uz/v-mire/3470bezrassudnaya-politika-ssha-na-ukraine.html). – Ташкент, 2015. – 02.02.

***
Як повідомляє РБК з посиланням на New York Times, 2 лютого група
чиновників має намір надати обґрунтування надання великої партії зброї Україні.
Вони пропонують забезпечити Київ протитанковими ракетами, безпілотниками для
ведення розвідки, бронемашинами Humvee, а також радарами. Серед авторів доповіді
– один з колишніх керівників Пентагону Мішель Флурной, колишній командувач
силами НАТО Джеймс Ставрідіс, колишній посол США при НАТО Іво Далдер.
Видання зазначає, що ідея надання Україні зброї набуває все більшої популярності у
Вашингтоні.
Окружение Обамы настаивает на отправке оружия Украине = [Оточення Обами
наполягає
на
відправленні
зброї
Україні]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/301545_okryjenie_obamy_nastaivaet_na_otpravke_oryjiia_ykraine.html).
– Бишкек, 2015. – 02.02.

***
„Немає сумнівів у тому, що нинішні санкції, у поєднанні зі значним зниженням
цін на нафту, боляче б’ють по російській економіці. Але вони не змінили розрахунок
Путіна стосовно України”, – пише Девід Креймер, старший директор з прав людини і
демократії в Інституті Маккейна, The Wall Street Journal. „Захід повинен відреагувати
негайно, щоб ситуація не погіршилася.
Тарасов, Анатолий 6 способов „вытащить” Украину = [6 способів „витягнути”
Україну] / А. Тарасов // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/6-sposobov-vytashtity-ukrainu). –
Рига, 2015. – 02.02.

***
У статті для британського видання Guardian Тімоті Гартон Еш називає
Володимира Путіна „Слободаном Мілошевичем Радянського Союзу”, тільки більш
крупним в масштабах своєї діяльності. За „димовою завісою з брехні” він, на думку
журналіста, відновив спроби створити „кишенькову державу” на сході України. У
Маріуполі вбивають безневинних мирних жителів, в обложеному Дебальцеві жінка
черпає воду з гігантської калюжі, руїни аеропорту в Донецьку нагадують про Сирії –
все це („ще одна Боснія”, за характеристикою автора статті) відбувається буквально
„на задньому дворі Європи”, яка занадто зайнята Грецією і єврозоною. „Прокинься,
Європа! Якщо ми і витягли урок з історії, то він полягає в тому, що Путіна треба
зупинити, але як?” – запитує журналіст. Він сподівається, що з’явиться яке-небудь
рішення. Час для дипломатичних рішень ще настане, але зараз потрібно посилити
економічні санкції проти Росії, Захід повинен припинити кровопролиття і скоротити
цей період, для чого Україні потрібен сучасний оборонне озброєння. Адже тільки

тоді, коли українська армія зможе переконливо стримувати російську агресію,
можливі будуть переговори про мир.
Тарасов, Анатолий Запад готовит Путину судьбу Милошевича = [Захід готує
Путіну долю Мілошевича] / А. Тарасов // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/zapad-gotovitputinu-sudybu-miloshevicha). – Рига, 2015. – 02.02.

***
Начальник Генштабу ЗС України генерал-полковник Віктор Муженко заявив
на брифінгу, що українська армія не веде бойових дій з регулярними частинами армії
Росії. Тим самим військовий спростував саму підстава санкцій ЄС і США проти Росії,
вважає Ерік Зюсс. На його думку, санкції мають бути негайно зняті.
Високопоставлений український генерал суперечить твердженням адміністрації
Обами і свого власного уряду. Він заявив, що на території Східної України немає
російських військ, пише в статті для Global Research Ерік Зюсс. Якщо те, що заявив
генерал Муженко, правда, тоді його потрібно вважати героєм за сміливу заяву, яке
піддало ризику всю його кар’єру, вважає Ерік Зюсс. Якщо ж він сказав неправду, тоді
йому не місце на чолі української армії.
Бучельников, Владимир СМИ: украинский Генштаб опозорил Запад = [ЗМІ:
український Генштаб зганьбив Захід] / В. Бучельников // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/smi-zapad-opozoren-prisho-vremya-izvinitysya-pered-rossiei). – Рига, 2015. –
01.02.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Вільнюський окружний адміністративний суд дозволив зупинити на три місяці
трансляцію в Литві окремих частин програми російського телеканалу Ren TV Baltic.
Це рішення суд ухвалив після того, як були представлені додаткові аргументи на
користь того, що програма, яку показував канал, розпалювалася ворожнеча і війна.
„Представлені суду докази безумовно підтвердили, що в програмі насправді
тенденційно формувалася думка глядачам про те, що держави Заходу прагнуть
зруйнувати відносини України та Росії, а також дестабілізувати становище в регіоні.
Навмисно поширювалася брехлива інформація про історію України і відносини з
іншими країнами, а також з народами Балтійських держав, розпалювалася ненависть
до України і українського народу, Америці, Польщі, Балтійським державам”, – сказав
С. Яцінявічене-Балтадуоне.
Добились
своего
=
[Домоглися
свого]
(http://www.kurier.lt/dobilis-svoego/). – Вильнюс, 2015. – 22.01.

//

Литовский

курьер

***
Найбільша і впливова німецька газета Die Welt вийшла із заголовком, у якому
назвала нову мобілізацію в Україні „набором гарматного м’яса”. Die Welt визнає, що
Росія не дозволить Донбасу програти, так як це загрожує економічними труднощами
країні і поставить під загрозу владу самого Путіна. „Захід повинен зрозуміти, –
повідомляє газета, – що Путін може змусити їх відступити. Ініціатива Маккейна про
надання військової допомоги Україні тільки продовжить агонію. Саме тому, –
упевнене видання, – адміністрація Обами відкидає цю ініціативу з боку Комітету з
питань збройних сил ”.
Бучельников, Владимир Крупнейшая немецкая газета: Порошенко набирает
пушечное мясо = [Найбільша німецька газета: Порошенко набирає гарматне м’ясо] /

В. Бучельников // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/krupneishaya-nemeckaya-gazetaporoshenko-nabiraet-pushechnoe-myaso). – Рига, 2015. – 21.01.

***
„Пропаганда підцензурних медіа в інформаційному просторі”, – таку публічну
дискусію влаштувала Латвійська трансатлантична організація (LATO) в
представництві ЄС. Місце в президії зайняла Солвіта Аболтіня, і ведучий Юріс
Пайдерс відкрив дійство. Голова Комісії з національної безпеки почала з тези, що
цензуровані (російські) ЗМІ впливають на відкритий (латвійський) інформаційний
простір. „Мова йде про вільну демократичну державу”, – строго підкреслила С.
Аболтиня. Найбільше порушень констатовано в діяльності Першого Балтійського
каналу, зокрема, „одностороннє висвітлення українського конфлікту”.
Кабанов, Николай Сармите Элерте: Русский мир создает проблемы в Латвии =
[Сарміте Елерте: Російський світ створює проблеми в Латвії] / Н. Кабанов //
Бизнес&Балтия
(http://bb.vesti.lv/component/k2/item/9161631-sarmite-elerte-russkij-mirsozdaet-problemy-v-latvii). – Рига, 2015. – 10.02.

***
Половина росіян вважає те, що відбувається в Україні громадянською війною,
17 відс. бачать у цих подіях геноцид і терор, а про втручання Заходу згадують тільки
3 відс. респондентів, випливає з січневого опитування ВЦВГД. При цьому більше
чверті опитаних вважають досить високою ймовірність початку військових дій між
Росією і Україно. Це „зомбосоціологія”, ВЦИОМ давно відпрацьовує держзамовлення
і таким чином, мабуть, нас до чогось готує, вважає депутат Держдуми від
„Справедливої Росії” Дмитро Гудков. Очевидно, що дії українських військових в
Донбасі викликають вкрай негативний відгук у нашого населення, будь-яка оцінка
громадської думки зростає з навколишньої інформації, заперечує член думського
комітету у справах СНД Роберт Шлегель („Єдина Росія”). Вірогідність війни – це
оцінка загального рівня негативу: на Україні йде громадянська війна, і її причини в
тому, що нове керівництво після перемоги за допомогою збройного перевороту не
вважало за необхідне домовлятися з жителями Південного Сходу, пояснює депутат.
До ймовірності війни підштовхують заяви уряду України, що у них вже йде з нами
війна, рішення про визнання Росії агресором і заохочення всяких форм.
Опрос: половина россиян допускают войну с Украиной = [Опитування: половина
допускають
війну
з
Україною]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/301548_opros:_polovina_rossiian_dopyskaut_voyny_s_ykrainoy.html). – Бишкек,
2015. – 02.02.
росіян

***
У Великобританії планують створити підрозділ армії для роботи в соціальній
мережі Facebook, повідомляють ЗМІ. Фахівців навчать основним принципам впливу
на масову свідомість. Підрозділ британської армії по роботі з Facebook почне роботу
в квітні 2015 року. Як відомо, військові Ізраїлю і США вже проводять подібні
операції, а у деяких держав є неофіційні „інтернет-війська” по роботі не тільки з
соціальною мережею Facebook. Відзначається, що створення спеціального підрозділу
у Великобританії пов’язано з останніми подіями в Україні.
Специальная армия Великобритании будет мониторить Facebook = [Спеціальна
армія Великобританії буде моніторити Facebook] // Вечерний Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/301542_specialnaia_armiia_velikobritanii_bydet_monitorit_facebook.html
). – Бишкек, 2015. – 02.02.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Серед ополченців Донецька багато іноземних легіонерів з Франції та Бразилії,
які вважають, що „вони разом з народом Донбасу і ведуть абсолютно законну війну
проти фашистського режиму Києва”. Добровольці-іноземці бояться, що на
батьківщині їх будуть переслідувати за підтримку ополченців.
Коц, Александр Иностранцев здесь реально берегут – они символ и связь
непризнанных республик с Большим миром / А. Коц, Д. Стешин // Комсомольская правда
(http://crimea.kp.ru/daily/26335.4/3217933/). – М., 2015. – 29.01.

***
Жителі Луганська скаржаться, що питну воду в Луганську видають по талонах і
їх рятує тільки гуманітарна допомога з Росії. Вони також стверджують, що „київські
війська зазвичай ведуть прицільний вогонь по житлових мікрорайонах Луганська
вранці і вдень”.
Льянов, Рональд Принимают огонь на себя / Р. Льянов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/01/29/reg-ufo/lugansk.html). – М., 2015. – 29.01.

***
Українські силовики за добу втратили в боях 89 чоловік. Таку інформацію
озвучив на брифінгу представник міністерства оборони Донецької народної
республіки Едуард Басурін.
Мельников, Руслан ДНР: Украинские силовики потеряли за сутки 89 человек
убитыми / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/29/poterisite.html). – М., 2015. – 29.01.

***
У Дебальцевському котлі заблоковані близько 10 тисяч українських військових
– у них багато зброї. Ополчення закликало всіх, хто складе зброю, спокійно вийти,
здатися і відправитися додому. Ополченці стверджують, що в Іловайському котлі
військові масово здавалися. Тільки бійців батальйону „Донбас” здалося близько 150
осіб.
Новикова, Анастасия Ситуация на юго-востоке Украины остается напряженной
/ А. Новикова // Комсомольская правда (http://crimea.kp.ru/daily/26335/3218664/). – М.,
2015. – 29.01.

***
Заступник командувача корпусом міністерства оборони ДНР Едуард Басурін
заявив, що українська артилерія продовжує обстрілювати населені пункти ДНР. Крім
того, представник міноборони ДНР заявив, що ополченці поступово відтісняють
українських силовиків в околицях Дебальцева.
Мельников, Руслан В ДНР сообщили о захвате силовиками мирных жителей
Авдеевки / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/26/avdeevka-siteanons.html). – М., 2015. – 26.01.

***
У Донецьку розпочалася операція з нейтралізації диверсантів, які проникли на
територію міста. Як повідомляють в розвідуправлінні Донецької народної республіки,
в місті оголошено план „Перехоплення”. За даними відомства, в Донецьку діють дві
диверсійні групи, які ведуть обстріл з мінометів.

Мельников, Руслан В Донецке началась операция по перехвату диверсантовминометчиков / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/25/operaciasite-anons.html). – М., 2015. – 26.01.

***
Представник Міністерства оборони самопроголошеної Донецької народної
республіки Едуард Басурін в ході брифінгу заявив, що українські військові почали
перегрупування військ в Донбасі. Разом з тим Басурін повідомив, що „активні
наступальні дії противника на донецькому напрямку були зупинені, а українські
війська підтягують резерви і ведуть обстріл позицій армії ДНР”.
Чуриков, Алексей Власти ДНР сообщили о 20 раненых и убитых украинских
военных / А. Чуриков // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/25/vlasti-siteanons.html). – М., 2015. – 26.01.

***
Глава самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко виступив з низкою
жорстких заяв, змусивши говорити про провал спроб пошуку дипломатичного
вирішення конфлікту в Донбасі. Лідер невизнаної республіки заявив, що його
військова мета – вся область.
Тарасенко, Павел Люди из ДНР хотят всю степь донецкую / П. Тарасенко,
Е. Черненко // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2653591?isSearch=True). – М.,
2015. – 24.01. – № 11.

***
ЛНРівці звинуватили ЗСУ у вбивстві мера Первомайська. Вони вважають, що
за вбивством Євгена Іщенко стоїть український диверсійний загін. У Первомайську
було виявлено тіла голови адміністрації міста Євгена Іщенко та ще трьох осіб, особи
яких поки не встановлені. Як передає „ЛуганскІнформЦентр”, про це повідомило
джерело в міліції самопроголошеної Луганської народної республіки. „За
попередніми даними, масове вбивство скоєно диверсійно-розвідувальною групою
ЗСУ (Збройних сил України)”, – наголошується в матеріалі. У ньому також
говориться, що троє загиблих, імовірно, були волонтерами, які доставляли в місто
гуманітарну допомогу.
Colás, Xavier Los separatistas achacan a Kiev el asesinato de uno de sus alcaldes =
[Сепаратисти звинувачують Київ у вбивстві одного зі своїх мерів] / X. Colás // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/23/54c288a7268e3e24588b457a.html). – Madrid,
2015. – 23.01.

***
Ополченці Донецької народної республіки більше не мають наміру обмінювати
українських силовиків, які потрапили в полон, за схемою „всіх на всіх”. Про це
повідомляє РИА Новости з посиланням на главу ДНР Олександра Захарченко, який
заявив, що. замість військових їм підсовують незрозуміло кого, і міняти, вони будуть
„одного на одного”. „Нам не потрібні бомжі Запоріжжя, абсолютно нецікаві
кримінальники Тернополя, кримінальні елементи Києва, – заявив глава ДНР.
Мельников, Руслан В ДНР будут обменивать пленных по новой схеме /
Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/22/obmen-site.html). – М.,
2015. – 22.01.

***

Представник міністерства оборони ДНР Едуард Басурін заявив, що в терміналі
Донецького аеропорту ополченці знайшли штурмові гвинтівки, спорядження і засоби
зв’язку американського виробництва, причому, у великій кількості. Крім того, як
з’ясувалося, під завалами в аеропорту лежали загиблі в натовській формі.
Мельников, Руслан ДНР: В боях погибли 600 силовиков, в том числе солдаты в
форме НАТО / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/22/aeroport-siteanons.html). – М., 2015. – 22.01.

***
Професор Джорджтаунського університету, який наразі перебуває на сході
України, повідомляє про значну кількість російських військ, які перетинають кордон
з Україною. Попри збільшення російської військової операції в Україні ані США, ані
НАТО досі не надали Україні військову допомогу. Хоча нещодавно була направлена
група офіцерів в Україну задля оцінки її військових потреб.
Gertz, Bill Russians advance on Ukraine = [Росіяни наступають на Україну] / B. Gertz
// The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/21/inside-the-ringrussians-advance-on-ukraine/). – Washington, 2015. – 21.01.

***
Німецькі депутати Герке та Хункі організували збір коштів на купівлю
медикаментів для дитячих лікарень в Донецьку, Горлівці та Луганську і супроводили
туди вантаж. Їхня спільна фотографія з Захарченко потім з’явилася на сайті
Novorossia.su.
Separatisten machen Propaganda mit Linke-Abgeordneten = [Сепаратисти поширили
пропагандистське фото з депутатами з фракції „Лівих”.] // Frankfurter Allgemeine
Zeitung
(http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/ostukraine-separatisten-machenpropaganda-mit-linke-abgeordneten-13436754.html). – Freiburg, 2015. – 18.02.

***
У Дебальцевому сили Донецькій і Луганській народних республік в якості
символу військового успіху поставили прапор Новоросії на одній з
дев’ятиповерхівок. На даху, де раніше була вогнева точка українських силовиків.
Увечері в середу в ДНР повідомили: „ситуація в Дебальцеве близька до завершення”,
місто фактично перейшов під контроль ополченців.
Мельников, Руслан А над Дебальцево – флаг ДНР / Р. Мельников // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/02/19/peremirie.html). – М., 2015. – 18.02.

***
Ополченці Донецької народної республіки заявили, що Дебальцеве повністю
перейшло під їх контроль. Представник міноборони ДНР Едуард Басурін, зокрема
сказав, що „розрізнені групи противника ще діють в південній частині міста і
намагаються чинити опір, але їЇх нейтралізація – питання найближчого часу.
Мельников, Руслан ДНР: Дебальцево полностью находится под контролем
ополчения / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/18/basurin-siteanons.html). – М., 2015. – 18.02.

***
Голова Луганської народної республіки Ігор Плотницкий не виключив, що ЛНР
може залишитися у складі України, але при дотриманні певних умов. Ігор
Плотницкий зазначив, що ополченці ЛНР не воювали з українським народом і багато
що залежить від змін, які повинні відбутися в Україні.

Мельников, Руслан ЛНР назвала условия возвращения в состав Украины /
Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/18/plotnizki-site.html). – М.,
2015. – 18.02.

***
Ополченці Донецької народної республіки відвели майже все важке озброєння
в тих районах, де бойові дії йшли найменш активно. Про це повідомляє Донецьке
агентство новин з посиланням на міноборони ДНР. Так, наприклад, тільки в
Старобешівському напрямку ополченці відвели РСЗВ, гаубичні батареї і танкову
бригаду.
Мельников, Руслан Ополченцы отвели тяжелое вооружение и технику /
Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/18/otvod-site-anons.html). – М.,
2015. – 18.02.

***
За повідомленнями повстанського агентства новин, проросійські сепаратисти
повністю захопили місто Дебальцеве. Запеклі бої за контроль над містом стали
підтвердженням невиконання мирної угоди про припинення вогню, досягнутої на
минулому тижні.
Rebels Claim to Capture Key Ukraine Rail Hub of Debaltseve = [Повстанці
стверджують, що вони захопили ключовий український залізничний вузол Дебальцеве] /
Associated Press // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1253338-rebels-claimto-capture-key-ukraine-rail-hub-of-debaltseve/). – New York, 2015. – 17.02.

***
Представник повстанців Денис Пушилін заявив, що вони не будуть припиняти
бойові дії навколо Дебальцевого, тому що це їх внутрішня територія, і вони не мають
морального права припинити за неї боротьбу. Також він підкреслив готовність
бойовиків до відведення важкого озброєння в будь-який момент, проте вони не підуть
на цей крок в односторонньому порядку.
Ukraine rebels say they cannot ’morally’ stop fighting government troops : Struggle for
the rail junction of Debaltseve in east Ukraine involves ’internal territory’ and therefore
separatists will fight on despite ceasefire agreement, says spokesman = [Українські повстанці
кажуть, що вони „морально” не можуть припинити боротьбу проти урядових
військ. Триває боротьба за залізничний вузол в Дебальцевому на сході України, що
включає в себе „внутрішні території”, тому сепаратисти будуть продовжувати
боротися за цю територію, не зважаючи на угоду про припинення вогню, говорить прессекретар
повстанців.]
/
Reuters
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/17/ukraine-rebels-say-they-cannot-morally-stopfighting-government-troops). – London, 2105. – 17.02.

***
Ополченці Донецької народної республіки готові відводити важку артилерію
тільки синхронно з українською стороною. При цьому ополченці наполягають на
тому, щоб на лінії зіткнення з добровольчими батальйонами процес відведення
техніки контролювали міжнародні спостерігачі.
Мельников, Руслан ДНР: Добровольческие батальоны обстреливают города по
звонкам
из
Киева
/
Р. Мельников
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/02/16/bataliony-site-anons.html). – М., 2015. – 17.02.

***

У Дебальцевому українські силовики ведуть мінування шляхів та залізничних
станцій. Про це повідомив на брифінгу Едуард Басурін. За його словами, за добу в
результаті бойових зіткнень українська сторона втратила 60 чоловік убитими, два
танка, сім БМП і БТР, п’ять артилерійських систем і шість автомобілів. При цьому
втрати ополченців ДНР склали дві людини убитими, 21 поранених і три БМП.
Мельников, Руслан ДНР: Силовики минируют Дебальцево / Р. Мельников //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/16/minirovanie-site-anons.html). – М., 2015. –
17.02.

***
Друга ніч перемир’я на Донбасі пройшла відносно спокійно. В цілому
сторонам вдалося утриматися від активних бойових дій, але без стрілянини все ж не
обійшлося. Всього на ранок 16 лютого в міноборони ДНР заявили про 27 порушеннях
перемир’я українськими силовиками. Під обстріл крім Горлівки потрапили
Докучаєвськ та околиці Донецька. Непроста обстановка зберігалася і в районі
Дебальцевського „котла”.
Ни войны, ни мира // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/17/donbass.html). –
М., 2015. – 17.02.

***
Українська сторона готує провокації на території ДНР. Про це заявив на
брифінгу представник міністерства оборони ДНР Едуард Басурін.
Мельников, Руслан ДНР: Украинские силовики готовят провокации /
Р. Мельников
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/02/15/provokacii-siteanons.html). – М., 2015. – 16.02.

***
Влада ДНР має намір запропонувати „зелений коридор” для українських
силовиків у „Дебальцевському котліі”. Про це „Російській службі новин” заявив
представник ДНР на мінських переговорах Денис Пушілін. Він також зазначив, що
Дебальцеве ополченці вважають внутрішньою територією ДНР.
Пушилин: Окруженным силовикам в Дебальцево предложат „зеленый коридор” //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/16/pushilin-site-anons.html). – М., 2015. – 16.02.

***
Ополченці Донецької народної республіки протягом дня відбили шість атак
українських силовиків, оточених в Дебальцеве. Про це повідомляє Донецьке
агентство новин з посиланням на представника міноборони ДНР Едуарда Басуріна.
Мельников, Руслан ДНР: Ополченцы преследуют отступающих силовиков под
Дебальцево / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/11/otstupleniesite-anons.html). – М., 2015. – 12.02.

***
Сторони конфлікту на Донбасі, тобто українська влада, Донецька і Луганська
народні республіки виробили попередні домовленості про припинення вогню і
відведення важких озброєнь. Про це РІА Новини повідомило джерело, близьке до
керівництва ЛНР.
Ермолаева, Надежда Контактная группа по Украине договорилась прекратить
огонь / Н. Ермолаева // Росийская газета (http://www.rg.ru/2015/02/11/dogovor-siteanons.html). – М., 2015. – 11.02.

***
У Донецьку повідомили, що уточнюють кількість загиблих і поранених в
результаті обстрілу автостанції „Центр”, розташованої неподалік металургійного
заводу. Судячи з інформації прес-центру Ради міністрів і Народної ради ДНР, на місці
обстрілу загинули п’ятеро людей, ще один помер у лікарні. Вісім людей отримали
поранення.
Мельников, Руслан В ДНР заявили о гибели шести человек в результате обстрела
автостанции / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/11/pogibshiesite-anons.html). – М., 2015. – 11.02.

***
Голова міської адміністрації Донецька Ігор Мартинов повідомив про створення
оперативного штабу, який займатиметься швидким реагуванням на заяви громадян по
обстрілу і виявленню диверсантів. До складу штабу увійшли представники всіх
спецслужб ДНР.
Мельников, Руслан В Донецке создан противодиверсионный штаб / Р. Мельников
// Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/11/vostok-site-anons.html). – М., 2015. – 11.02.

***
Ополченці утримують українських силовиків в оточенні і повідомляють, що
„Дебальцевський котел” залишається закритим. „Дебальцевський котел перекритий,
діватися українським силовикам нікуди”, – повідомили в міноборони ДНР.
Мельников, Руслан ДНР: Украинским силовикам некуда деваться из
„дебальцевского
котла”
/
Р. Мельников
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/02/11/siloviki-site-anons.html). – М., 2015. – 11.02.

***
Заступник командувача армією самопроголошеної Донецької народної
республіки Едуард Басурін, заявив, що сепаратистам вдалося замкнути так званий
Дебальцевський „котел”. Представник Ради національної безпеки і оборони (РНБО)
України Андрій Лисенко цю інформацію спростував. „Дебальцевський” котел
„замкнутий, – наводить слова Басуріна” Інтерфакс ”. – Однак до мирних жителів, все
ще залишаються в Дебальцеве це не відноситься. Всі вони можуть безперешкодно
покинути даний район бойових дій на особистому автотранспорті чи автобусах в
будь-якому вибраному напрямку”. Він також розповів, що „підрозділи армії ДНР
блокують багатотисячне угруповання українських силовиків, здійснюючи вогневе
ураження її підрозділів, кинутих на прорив уздовж стратегічної траси на Артемівськ”.
Тим часом спікер РНБО Лисенко спростував інформацію про замикання „котла”,
передає „Інтерфакс-Україна”.
Что с дебальцевским „котлом?” = [Що з Дебальцевським „котлом?”] // Новости
Узбекистана
(http://nuz.uz/poslednie-novosti/3606-chto-s-debalcevskim-kotlom.html). –
Ташкент, 2015. – 10.02.

***
Вибух та пожежа трапилися на хімічному заводі на підконтрольній
сепаратистам території Східної України. Повстанці заявили, що це відбулося
внаслідок обстрілу заводу силами української армії. Вибух був настільки потужним,
що його було чутно далеко за межами Донецьку.
завод]

Chemical plant in eastern Ukraine catches fire = [На сході України загорівся хімічний
/
Associated
Press
//
The
Himalayan

(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Chemical+plant+in+eastern+Ukrai
ne+catches+fire+&NewsID=444111). – Kathmandu, 2015. – 09.02.

***
В неділю на YouTube з’явилося відео великого вибуху в Донецьку. Одразу
користувачі почали коментувати це як ядерну атаку. Проте перші офіційні
повідомлення говорять про артилерійський вогонь по складу із боєприпасами зі
сторони української армії.
Phillips, Jack Ukraine: Artillery Fire, Not ’Tactical Nuke’ Attack, Sets Off Large Donetsk
Explosion = [Україна: Артилерійський вогонь, а не ядерна атака, сприяв великому вибуху
в Донецьку] / J. Phillips // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1243441-did-atactical-nuke-just-go-off-in-ukraine-big-explosion-rocks-donetsk/0. – New York, 2015. – 08.02.

***
На південному сході України починається повномасштабна війна. В останні дні
інтенсивність боїв в Донбасі зросла. Повстанці намагаються відсікти велике
угруповання українських військ у Дебельцево, проте всі їхні атаки поки
безрезультатні. У Донецьку готуються до „добровільної мобілізації”. Глава
самопроголошеної ДНР Захарченко заявив, що республіка незабаром оголосить
загальну мобілізацію, щоб призвати до лав захисників Донбасу до 100 тисяч чоловік.
Грузинам дозволили воювати в українській армії. Вважається, що таких сьогодні –
близько 100 осіб.
Горячие точки = [Гарячі точки] // Новое время (http://nv.am/politika/41034-2015-0203-06-15-26). – Ереван, 2015. – 03.02.

***
Десятки тисяч людей потрібні Донецькій народній республіці для продовження
успішних бойових дій проти української армії. Влада ДНР оголосили загальну
мобілізацію, і це при тому, що призовної армії в самопроголошеній державі немає.
Глава Донецької народної республіки Олександр Захарченко оголосив про масштабну
мобілізацію. „У ДНР через 10 днів планується загальна мобілізація. Буде призвано до
100 тисяч чоловік”, – заявив він. Пізніше Захарченко дещо пом’якшив формулювання.
„Це правильніше буде назвати набором добровольців, а не мобілізацією”, – сказав він.
В Україні, між тим, проходить своя мобілізація. Київська влада рапортувала про
успішне завершення чергового її етапу. „45 тисяч військовозобов’язаних вже
пройшли медичне обстеження і мобілізовані поїхали в навчальні центри”, – сказав
український президент Петро Порошенко. Однак українці вирушати у війська не
поспішають. Десятки тисяч призовників залишають територію колишньої УРСР, щоб
уникнути призову.
Завгородний, Артур Новороссия нуждается в добровольцах = [Новоросія потребує
добровольців] / А. Завгородний // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/novorossiya-nuzhdaetsyav-dobrovolycah). – Рига, 2015. – 02.02.

***
Українська сторона перевірить інформацію про нібито оголошення
сепаратистами мобілізації на підконтрольних їм територіях в зоні АТО, однак
силовики її вже розцінили, як визнання поразки в боях під Дебальцеве. Про це
повідомив спікер АТО Андрій Лисенко, передає Інтерфакс-Україна. „Є інформація,
що головний бойовик Захарченко оголосив загальну військову мобілізацію, яку
планує провести протягом 10 днів. Ми це ще перевіримо, але це вже свідчить про те,

що у них закінчується жива сила і вони не змогли взяти Дебальцеве, місто, яке є
стратегічно важливим залізничним пунктом”, – повідомив Лисенко.
Сергеева, Александра Силовики о „мобилизации” ДНР: Заканчивается живая сила
= [Силовики про „мобілізацію” ДНР: Закінчується жива сила] / А. Сергеева // Вести
сегодня (http://vesti.lv/news/siloviki-o-mobilizacii-dnr-zakanchivaetsya-zhivaya-sila). – Рига,
2015. – 02.02.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Народні обранці України в односторонньому порядку оголосили Росію
країною-агресором і зробили перший крок до визнання Луганської та Донецької
народних республік „терористичними організаціями”. Тим самим ще раз
підтвердивши справедливість оцінок російського лідера Володимира Путіна, який
заявив, що українська армія являє собою „натівський іноземний легіон”. Керівництво
альянсу образилося на цю гірку правду, заявивши, що не має відношення до
української армії. Але чи так далекий альянс від українських збройних сил, як це
прагнуть представити на прес-конференціях натовські генерали.
Васильев, Александр Рада идет на войну / А. Васильев // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/01/29/rada.html). – М., 2015. – 29.01.

***
Депутати маріупольського міської ради дружно і як один проголосували слідом
за Верховною Радою України за резолюцію, яка засуджувала Росію як країнуагресора, а ДНР і ЛНР називала терористичними організаціями. Але наступного дня
ні про Росію, ні про ЛНР і ДНР в резолюції не залишилося жодної згадки.
Гришин, Александр „Хамелеон” по-украински. Почти по Чехову / А. Гришин //
Комсомольская правда (http://crimea.kp.ru/daily/26335.4/3218360/). – М., 2015. – 28.01.

***
За словами О. Царева, ситуація в економіці України продовжує стрімко
погіршуватися. Закінчивши 2014 р. з семивідсотковим падінням ВВП, в поточному
році країна зіткнеться з подальшим падінням промислового виробництва і
лавиноподібним зростанням безробіття. Через закриття підприємств, орієнтованих на
кооперацію з Росією, на вулицях опиняться десятки тисяч голодних робітників, яким
буде нічим прогодувати свої сім’ї.
Царев, Олег На Украине назревает голодный бунт / О. Царев // Комсомольская
правда (http://crimea.kp.ru/daily/26333/3217343/). – М., 2015. – 28.01.

***
Українському уряду все важче приховувати паніку в своїх рядах.Уряд України
ввів режим надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей і
підвищеної готовності на всій території країни. Сталося це через кілька годин після
того, як ополченці з ДНР і ЛНР повідомили про свої чергові бойові перемоги і
пообіцяли вирівняти всю лінію фронту, тобто продовжити наступ.
Воробьев, Владислав Яценюк ввел на востоке Украины режим ЧС / В. Воробьев //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/26/polojenie-site.html). – М., 2015. – 27.01.

***
Незважаючи на активну антиросійську риторику, президент України Петро
Порошенко продовжує активно заробляти в Росії. Крім липецької фабрики холдингу

Roshen знайшли кілька пов’язаних з Порошенком структур, які або ведуть бізнес у
Росії, або базуються в Україні, але здійснюють поставки в Росію. Так, в ролі
основного постачальника акумуляторів для моделей Renault, що випускаються на
майданчиках заводу „АвтоВАЗ”, виступає дніпропетровський акумуляторний
холдинг ISTA. Раніше повідомлялося, що компанія належить Порошенку.
Хасанов, Тимур Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры /
Т. Хасанов // Известия (http://izvestia.ru/news/582190). – М., 2015. – 27.01.

***
Журналіст Михайло Шахназаров згадав історію, яку, на його думку, завзято
взялися переписувати лідери України та їхні західні покровителі. Зокрема він сказав,
що Гітлер на відміну від Порошенка з населенням своєї країни не воював. А ось руки
шоколадного короля все глибше занурюються в кров жінок, старих і дітей, в кров
громадян своєї країни. Правда, це не заважає Порошенко грати в подвійну гру,
роблячи пафосні, часто взаємовиключні заяви.
Шахназаров, Михаил Продолжение операции „Боинг” / М. Шахназаров //
Известия (http://izvestia.ru/news/582253). – М., 2015. – 26.01.

***
Глава МЗС РФ Сергій Лавров провів традиційну прес-конференцію за
підсумками діяльності російської дипломатії в 2014 році. Що стосується України,
Лавров нагадав позицію США, які, кажучи про спробу держперевороту в Гамбії,
заявили, що „засуджують будь-яку спробу захоплення влади неконституційним
шляхом”. Однак про Україну цього сказано не було, була інша позиція: народ повстав
проти ненависного уряду здійснив демократичну революцію.
Байкова, Татьяна „США хотят доминировать в мире, а не быть даже первым
среди равных” / Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582074#ixzz3PX0ll6NC). – М.,
2015. – 22.01.

***
В Україні почалися атаки на улюблене дітище президента Петра Порошенка –
кондитерську корпорацію „Рошен”. У Києві не ставлять під сумнів якість продукції, а
критикують Порошенко за те, що він, ставши президентом, не відмовився від бізнесу.
У той же час звучать побоювання у зв’язку з активізацією діяльності молодіжних
радикальних угруповань. В українських ЗМІ з’явилися повідомлення про якесь
радикальне угрупування „Реванш”. Як свого часу „Правий сектор”, гурт „Реванш”
немов з’явився нізвідки.
Ивженко, Татьяна У „Правого сектора” появилась смена = [У „Правого сектора”
з’явилася зміна] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0122/6_pravsek.html). – М., 2015. – 22.01.

***
Колишній президент України Леонід Кравчук звинуватив місцеву еліту в
дестабілізації обстановки в країні. Кравчук також поклав відповідальність на
українську владу, яка, на його думку, за останні 20 років не займалася належним
чином південно-східною частиною країни.
Леонид Кравчук: Украина начинает разваливаться // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/01/22/kravchuk-anons.html). – М., 2015. – 22.01.

***

Лідер Донецької народної республіки Олександр Захарченко заявляє, що ВСУ
несуть величезні втрати на Донбасі. Про це він заявив під час прес-конференції, на
якій були присутні полонені українські військовослужбовці. „Наприклад, в роті цих
хлопців залишилося три людини в живих. 4 години бою – і ми знищили цілу роту, –
розповів він. – Втрати української армії обчислюються тут сотнями. Я хочу
звернутися до уряду України, я вже не звертаюся до президента Порошенко, навряд
чи він сюди приїде... ви знаєте, я хочу сказати наступне: на відміну від цієї хунти, яка
захопила владу в Києві, народ України – він насправді, великий.
Бучельников, Владимир Бой под Донецком: „4 часа боя – и мы уничтожили целую
роту” = [Бій під Донецьком: „4 години бою – і ми знищили цілу роту”] / В. Бучельников //
Вести сегодня (http://vesti.lv/news/boi-pod-doneckom-4-chasa-boya-i-my-unichtozhili-celuyurotu). – Рига, 2015. – 21.01.

***
У Києві відбувся черговий напад на фірмовий магазин кондитерської фабрики
Roshen. На місці події залишили записку з текстом „за невиконані обіцянки”.
Власником корпорації є президент України Петро Порошенко. Законодавство країни
забороняє поєднувати держслужбу і бізнес, тому при вступі на посаду він обіцяв
продати свою компанію. Він уклав угоду з трастовим фондом Rothschild, який
займається продажем Roshen.
В Киеве произошло очередное нападение на магазин Roshen = [У Києві відбувся
черговий
напад
на
магазин
Roshen]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/299916_v_kieve_proizoshlo_ocherednoe_napadenie_na_magazin_roshen.
html). – Бишкек, 2015. – 19.01.

***
Пройшов рік з моменту розстрілу досі невідомими снайперами міліції і
протестуючих на вулиці Грушевського і приходу „Євромайдану” до влади, і, значить,
можна підвести підсумки, скласти баланс українських надбань і втрат, різницю між
якими українці, схоже, розучилися розуміти. Угоду про асоціацію України та ЄС,
хоча і було підписано, і вона навіть почала діяти, але не принесла українцям ні
процвітання, ні безвізового режиму, про який так багато говорилося. І це, мабуть,
головний підсумок тих страшних подій.
Лихоманов, Петр Год кровавого тумана / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/02/18/ukraina-poln.html). – М., 2015. – 18.02.

***
Міжнародні правозахисники з Amnesty International підвели підсумок
„Євромайдан” 2014 року. З нагоди першої річниці тих подій організація представила
доповідь „Україна: рік після Майдану. Правосуддя запізнилося. Правосуддя немає”, в
якій нагадала Києву, що розслідування справи про стрілянину в активістів і
міліціонерів так і не було доведено до кінця.
Федякина, Анна Правосудие опоздало / А. Федякина // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/02/19/maydan.html). – М., 2015. – 18.02.

***
Колишнього директора Національного інституту раку, професора Ігоря
Щепотіна поінформували про звільнення безпосередньо в операційній, коли лікар
проводив одну з планових операцій. Подібні кричущі випадки прояву хамства і
відвертої нелюдяності мали місце в багатьох медичних установах України та інших
соціально значущих організаціях. Після державного перевороту, в результаті якого

був повалений Віктор Янукович, лідер „Партії регіонів”, так званій люстрації
піддалися як керівники, так і рядові співробітники державних органів, всі ті, хто не
поділяв нову ідеологію майдану.
Чуриков, Алексей Скальпель майдана / А. Чуриков // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/02/16/vrach-site.html). – М., 2015. – 17.02.

***
Те, що в разі відновлення війни в Донбасі восьмитисячне угруповання
українських військ опиниться в „Дебальцевському котлі”, було зрозуміло кожному,
хто не полінувався б поглянути на карту. Однак настільки очевидної загрози воліли
не помічати в Києві. Політичне керівництво України просто не могло собі дозволити
подивитися правді в очі, вивести війська з Дебальцевого і вирівняти лінію фронту.
Потім у Києві протверезіють і дійдуть до тієї простої думки, що оточене угруповання
треба витягати з „котла”. Єдина можливість врятувати життя солдатів – це полон.
Зрозуміло, віддати наказ здатися в полон українське командування не зможе. Тим
часом український президент вкотре виявляється у вкрай скрутному становищі. З
одного боку, ймовірний розгром угруповання під Дебальцеве є його особистою
поразкою, йому треба якомога швидше почати переговори про перемир’я. З іншого
боку, прийняти умови керівництва невизнаних республік все одно, що підписати
повну і беззастережну капітуляцію України. Тобто ще одне перемир’я буде
узаконенням факту розпаду української держави. Ура-націоналістична публіка
подібного перемир’я не пробачить Порошенко. Щоб зрозуміти безвихідність
становища для Порошенка, варто звернути увагу на нещодавню заяву директорарозпорядника МВФ Крістін Лагард. Вона повідомила, що через безперервний
конфлікт у Донбасі ні про яку фінансову допомогу мови бути не може. Своєю заявою
пані Лагард прозоро натякнула, що прем’єр-міністр Яценюк не побачить кредитів
МВФ, оскільки президент Порошенко не впорався зі своїми обов’язками Верховного
головнокомандувача.
Бєлов, Сергей Похоронка Для Порошенко = [Похоронка для Порошенко] / С. Бєлов
// Голос Армении (http://www.golosarmenii.am/article/26691/poxoronka-dlya-poroshenko). –
Ереван, 2015. – 11.02.

***
Уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства
права Костянтин Долгов впевнений, що „не помічати грубих злочинів у сфері прав
людини на південному сході, які чинить українська влада неможливо”. Він вважає,
що „навіть ті правозахисні організації НДО, які не підтримують Росію, публікують
доповіді про застосування Києвом заборонених методів і засобів війни проти мирних
жителів Донбасу”.
Байкова, Татьяна Константин Долгов: „Правды о происходящем на Украине не
утаить” / Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582889). – М., 2015. – 11.02.

***
Політолог Дмитро Дробницький, коментуючи події в Україні, вважає, що
„Україна за нової, прозахідної влади була покликана стати сяючою вітриною
„європейського вибору”, а стала ілюстрацією до книги шкідливих порад”. Політолог
вважає, що ніякого європейського щастя для російських і українців не
передбачається. „Острів Росія” буде після зміни режиму руйнуватися, а Україна
повинна зберегти свій статус лімітрофу, функція якого полягатиме виключно в тому,
щоб уламками Росії не завалило золотий мільярд.

Байкова, Татьяна Донбасс все ближе к автономии / Т. Байкова // Известия
(http://izvestia.ru/news/582813#ixzz3RFTBaguw). – М., 2015. – 09.02.

***
Президент Росії Володимир Путін очікує в Кремлі канцлера Німеччини Ангелу
Меркель і президента Франції Франсуа Олланда. За словами помічника президента
РФ Юрія Ушакова, причиною для зустрічі стало погіршення обстановки в Україні. У
разі прийняття позитивного рішення про постачання летального зброї із США в
Україну ескалація напруженості на південному сході країни посилиться, про це сказав
журналістам голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Костянтин
Косачов. На його думку, ескалація напруженості на південному сході України вигідна
Києву, оскільки дозволяє відстрочити момент, коли доведеться „давати незручні
відповіді на незручні питання” про те, чому без малого рік перебування при владі
нової команди не приніс стабільності та поліпшення ситуації.
Путин, Меркель и Олланд в Кремле обсудят неотложное урегулирование
ситуации на Украине = [Путін, Меркель і Олланд в Кремлі обговорять невідкладне
врегулювання
ситуації
в
Україні]
//
Кишиневский
обозреватель
(http://www.noi.md/ru/news_id/55869). – Кишинев, 2015. – 06.02.

***
Військові події на сході України, загострення політичної та економічної
ситуації все виразніше демонструють втрату Києвом впливу на процеси в країні. Все
це проходить на тлі наростаючого протистояння між президентом і прем’єрміністром. Замість того щоб враховувати настрої населення, уряд і парламент
прагнуть всі економічні труднощі списувати на „агресію Росії”, намагаючись
привернути до цього увагу західних країн. Крім того, влада заохочують пошук
ворогів української держави. Зниження керованості економікою, регіоналізація країни
і військові дії посилюють вірогідність подальшого загострення політичної ситуації,
яка може завершитися черговим майданом.
Жильцов, Сергей КАРТ-БЛАНШ. Противостояние президента и премьера
ослабляет Украину = [Карт-бланш. Протистояння президента і прем’єра послаблює
Україну] / С. Жильцов // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-0204/2_premier.html). – М., 2015. – 04.02.

***
Лідер „Правого сектора”, депутат Верховної ради Дмитро Ярош заявив про
намір українських добровольчих батальйонів створити свій координаційний центр.
Структура нагадуватиме Генштаб Збройних сил, але Ярош стверджує, що мова не йде
про створення паралельного командування. Добровольчі батальйони обіцяють
підкорятися державній вертикалі. Хоча перші ознаки розбіжностей між збройними
добровольцями і офіційною владою вже проявилися. Міністр внутрішніх справ
України Арсен Аваков, коментуючи події біля будівлі Міноборони, написав у
соцмережі, що подібні дії „в воюючою країні, під час активних боїв на фронті –
зрада”. Він зазначив, що в добровольчих батальйонах служать як справжні герої, так і
ті, хто грабує і займається бандитизмом. „Настав час розкласти все по полицях. У нас
йде війна, і ті, хто відкриває другий фронт на допомогу агресорові, заслуговують
ефективної оцінки „, – написав він. Проголошені на майдані загрози на випадок, якщо
влада не виконає вимоги батальйонного братства, можуть стати першим дзвіночком
для команди президента Порошенко, відзначають експерти. Адже добровольчі
батальйони можуть вийти з-під контролю.

Ивженко, Татьяна Лидер „Правого сектора” создает собственную армию =
[Лідер „Правого сектора” створює власну армію] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-02-03/1_pravsek.html). – М., 2015. – 03.02.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
Пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо врегулювання конфлікту
в Україні, фактично, відображають план військової окупації тієї частини Донбасу, яка
контролюється ополченням. Про це заявила в ході засідання Ради безпеки ООН,
присвяченого ситуації в Україні, постпред США при організації Саманта Пауер.
Росія, за словами американського постпреда, раніше реалізовувала подібну стратегію
в Абхазії, Південній Осетії, Придністров’ї та Криму.
Постпред США при ООН назвала план Путина попыткой оккупации Украины =
[Постпред США при ООН назвала план Путіна спробою окупації України] // Вечерний
Бишкек (http://www.vb.kg/doc/300381_postpred_ssha_pri_oon_nazvala_plan_pytina_popytkoy_
okkypacii_ykrainy.html). – Бишкек, 2015. – 22.01.

***
Врегулювання конфлікту на Донбасі повністю залежить від політичної волі
Кремля. Лідери російської непарламентської опозиції, опитані „НГ”, проявили
рідкісну одностайність в питанні, як припинити військові дії на бунтівних
українських територіях. Тим часом у самій Україні обговорюють пропозицію
співголови РПР-ПАРНАС Бориса Нємцова відгородитися стіною від території ДНР і
ЛНР. За словами Нємцова, Мінські домовленості не працюють, а допомогти жителям
ДНР і ЛНР не можуть ні Володимир Путін, ні Петро Порошенко. В українських ЗМІ з
приводу пропозиції Нємцова розгорнулася бурхлива дискусія. Сам політик
підкреслив, що обурення українців цілком зрозуміло. Скептично до пропозиції свого
лідера поставилися і деякі члени РПР-ПАРНАС.
Горбачев, Алексей Несогласные требуют от Кремля прекратить поддерживать
ополченцев = [Незгодні вимагають від Кремля припинити підтримувати ополченців] /
А. Горбачев, Д. Гармоненко // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2015-0121/1_opposition.html). – М., 2015. – 21.01.

***
Один з найвідоміших російських економістів Костянтин Сонін вважає, що
дефолт Росії малоймовірний, а країну можуть чекати роки „брежнєвського застою”.
Про те, що відбувається з російською економікою після подій в Україні і обвалу цін
на нафту, і чому стратегія Путіна – „стиснути зуби і терпіти”, Костянтин Сонін
розповів в інтерв’ю Ir. Останній скандал з Сонін стався, коли економіст в інтерв’ю
німецькому журналу Der Spiegel критично висловився про політику президента
Путіна.
Павлов, Сергей Экономическая стратегия Путина – „сжать зубы и терпеть” =
[Економічна стратегія Путіна – „стиснути зуби і терпіти”] / С. Павлов //
Бизнес&Балтия
(http://bb.vesti.lv/component/k2/item/9161672-ekonomicheskaya-strategiyaputina-szhat-zuby-i-terpet). – Рига, 2015. – 13.02.

***
Військові дії на сході України однозначно є агресією з боку Росії, і Україна
платить кров’ю за свій цивілізований вибір. Про це заявив в інтерв’ю агентству ЛІТА
тимчасовий повірений у справах України в Латвії Андрій Козлов. На його думку,

єдиний шлях припинення військового конфлікту – суворе дотримання досягнутої у
вересні минулого року в Мінську угоди про припинення вогню. На його думку,
основна мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні, максимально втрутитися в
процес реформ в країні.
Шведов, Андрей Дипломат: Украина платит кровью за свой цивилизованный
выбор = [Дипломат: Україна платить кров’ю за свій цивілізований вибір] / А. Шведов //
Бизнес&Балтия (http://bb.vesti.lv/component/k2/item/9161642-diplomat-ukraina-platit-krovyuza-svoj-tsivilizovannyj-vybor). – Рига, 2015. – 11.02.

***
Рішення про приєднання Криму до Росії Володимир Путін прийняв „не через
якусь велику стратегію, а, по суті, в якості відповідної реакції, тому що він був
захоплений зненацька через протести на майдані і втечу (екс-президента України
Віктора) Януковича”, заявив президент США Барак Обама в інтерв’ю CNN. Обама
звинуватив Росію у фінансовій та організаційній підтримці ополченців: „Містер Путін
досі не зупинився”, – підкреслив Обама, припустивши, що США повинні докласти до
цього більше зусиль. Однак Україна не є членом НАТО, а значить, Вашингтон
повинен домагатися своїх цілей дипломатичними методами. „Я не думаю, що це буде
правильно з боку США або інших країн вступати у військовий конфлікт з Росією”, –
сказав Обама. При цьому він відзначив посилення кордонів країн – членів НАТО.
Обама: Решение Путина по Крыму было импровизацией = [Обама: Рішення
Путіна
по
Криму
було
імпровізацією]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/301552_obama:_reshenie_pytina_po_krymy_bylo_improvizaciey.html). –
Бишкек, 2015. – 02.02.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
„Газпром” збирається припинити транзит газу через Україну до 2020 року,
коли закінчиться діючий контракт з „Нафтогазом України”, і потім постачати газ у
Європу через Туреччину. Основною проблемою цього плану є умови довгострокових
контрактів з європейськими споживачами, де закріплені пункти здачі газу в Європі.
Барсуков, Юрий Газопровод уложат по-турецки / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2655293?isSearch=True). – М., 2015. – 28.01. – № 13.

***
Росія і Україна почали підготовку до переговорів про літні поставки газу.
Україні, якій потрібно сформувати запас газу на наступну зиму, вигідно затягнути
закупівлю, щоб максимально скористатися падінням ціни на газ через низку
котирувань нафти. „Газпром” же в такій ситуації явно не збирається надавати Києву
знижку. Переговори, швидше за все, затягнуться, оскільки безпосередня необхідність
в укладенні угоди з’явиться не раніше середини літа.
Барсуков, Юрий Москва и Киев опять готовы к газовому спору / Ю. Барсуков //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2650976?isSearch=True). – М., 2015. – 22.01. –
№ 9.

***
Російський „Газпром” отримав від „Нафтогазу України” ще $107,14 млн дол.
доплати за постачання газу в лютому.Таким чином, з урахуванням загального обсягу
отриманої „Газпромом” передоплати і поставленого на Україну газу на сьогоднішній
день „Нафтогаз” оплатив близько 715 млн куб. м майбутніх поставок.

Фомченков, Тарас Украина оплатила газ за февраль / Т. Фомченков // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/02/03/gaz-site.html). – М., 2015. – 04.02.

КРИМ
Кримчани і жителі Севастополя зможуть користуватися українським
законодавством для отримання звільнень або відстрочок від служби в Російській
армії. До Держдуми внесений законопроект „Про деякі особливості правового
регулювання відносин, пов’язаних з призовом на військову службу окремих категорій
громадян РФ, які проживали на територіях Республіки Крим та міста федерального
значення Севастополя”. У пояснювальній записці зазначається, що кримчани, які
відслужили в українській армії до приєднання півострова до Росії або звільнені від
військового обов’язку за українськими законами, „мають право на звільнення від
призову на військову службу”. Те ж саме стосується відстрочок. Іншими словами,
пропонується поширити колишнє українське законодавство на нинішні російські
реалії.
Разуваев, Велимир Крымчан не спешат ставить под ружье = [Кримчан не
поспішають ставити під рушницю] / В. Разуваев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/armies/2015-01-26/1_crimea.html). – М., 2015. – 26.01.

***
Для покриття дефіциту потужності в національну енергосистему України були
розпочаті постачання електроенергії з Росії, причому без передоплати. Складовою
частиною цих домовленостей, досягнутих на переговорах між урядами України і
Росії, і стала гарантія українською стороною безперебійного енергопостачання
Криму. Звичайно, Київ міг без особливих проблем задушити Крим енергетично, але й
сама Україна знаходиться в ситуації глибокої дефіциту електроенергії. Подібна
ситуація взаємозалежності склалася не випадково і є наслідком інтеграції народних
господарств ще в рамках єдиної країни, яким був Радянський Союз.
Никифоров, Олег Крымский вариант энергоснабжения = [Кримський варіант
енергопостачання]
/
О. Никифоров
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/columnist/2015-01-23/6_crimea.html). – М., 2015. – 23.01.

***
В уряді Севастополя представили купюру в 25 „розрахункових знаків”
Новоросії. „Розрахункові знаки” будуть діяти під час перехідного періоду до
формування реальної грошової системи, повідомив представник об’єднаної
самостійної фінансової системи Новоросії Дмитро Полудьонний..
Крымова, Юлия В Севастополе представили новые деньги Новороссии /
Ю. Крымова // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/01/22/reg-kfo/dengi-anons.html). –
М., 2015. – 22.01.

***
Головною темою прес-конференції глави МЗС РФ очікувано стала Україна.
Сергій Лавров запевнив, що Росія підтримує територіальну цілісність України, але
разом з тим заявив, що „переворот підірвав право української держави претендувати”
на Крим. Він також оголосив, що „тільки народ України, без втручання ззовні,
повинен визначати своє майбутнє”, і тут же розповів, які кроки потрібно зробити, щоб
це майбутнє було мирним.

Черненко, Елена Сергей Лавров провел присоединительную линию / Е. Черненко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2650765?isSearch=True). – М., 2015. – 22.01. –
№ 9.

***
Кримський парламент одноголосно проголосував за націоналізацію головної
енергетичної компанії півострову Крименерго, а також Кримської міжбанківської
валютної біржі. Обидві компанії були частиною групи СКМ, власником якої є
український мільярдер Рінат Ахметов.
BIZ BRIEFS: Crimea nationalises power company = [Крим націоналізує енергетичну
компанію] // The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=BIZ+
BRIEFS%3A+Crimea+nationalises+power+company&NewsID=441896). – Kathmandu, 2015. –
21.01.

***
За даними ООН близько 100 наркозалежних жителів анексованого Криму
можуть померти через те, що замісна терапія, яку вони отримували від української
влади, за російським законодавством є незаконною.
Walker, Shaun Ukrainian drug addicts dying due to treatment ban, says UN : United
Nations envoy says those on substitution therapy in annexed Crimea could face death after
Russia made it illegal = [Українські наркозалежні люди помирають через заборону
лікування. Представник ООН заявляє, що в анексованому Росією Криму наркозалежні
люди можуть зіткнутися з можливістю померти через недоступність замісної терапії
внаслідок того, що російська влада зробила таку терапію незаконною.] / Sh. Walker // The
Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/jan/20/ukrainian-drug-addicts-dying-due-totreatment-ban-says-un). – London, 2015. – 20.01.

***
Після анексії Криму майже рік тому молоді люди з півострова відчули на собі
негативне ставлення своїх російських товаришів стосовно їх бажання вступити до
ВУЗів Росії. Російські студенти та їх батьки невдоволені тим, що абітурієнти з Криму
ніби „крадуть” їх місця в найкращих університетах Росії. Спроба отримати місце в
хорошому університеті є досить конкурентною та дорогою. А отримати бюджетне
місце взагалі є майже нереальним, оскільки в багатьох ВУЗах безкоштовне навчання
віддали саме студентам з півострова. Саме тому російські молоді люди розцінюють
отримання місць у ВУЗах кримчанами (особливо бюджетних) як плату росіян за
анексію Криму. Росія: Кримська ейфорія поступається місцем боротьбі за місця у
вищих навчальних закладах
In Russia‚ battle for university places deflates Crimea euphoria = [Росія: боротьба за
університетські місця замінює кримську ейфорію] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=In+Russia%26sbquo%3B+battle+fo
r+university+places+deflates+Crimea+euphoria&NewsID=444562#sthash.dJTd03QZ.dpuf). –
Kathmandu, 2015. – 13.02.

***
Сенатор від Криму Ольга Ковітіді поки не буде брати участь у сесії
Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Ольга
Ковітіді вважає, що це порушення правил процедури ПА ОБСЄ, що рішення по її
кандидатурі було прийнято під тиском делегації України.
Башлыкова, Наталья В ОБСЕ поступила нота протеста Австрии на российского
сенатора / Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/583001#ixzz3RnNoWmDh). –
М., 2015. – 13.02.

***
Державна рада Криму націоналізувала майно кримської філії „Укртелекому”,
який обслуговував більше 80% абонентів фіксованого зв’язку на півострові. Власність
компанії перейде в управління державного „Кримтелекома”. В „Укртелекомі”
називають це „захопленням приватної власності”.
Никифоров, Вадим Крым отключился от Украины / В. Никифоров //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2665409?isSearch=True). – М., 2015. – 12.02. –
№ 24.

***
Україна готується розширити зону польотів над Чорним морем. Після
приєднання Криму до Росії іноземні авіакомпанії на вимогу Євроконтролю літають в
обхід більшої частини акваторії, ближче до берегів Туреччини – її повітряні коридори
в результаті переповнені до крайності. Київ зацікавлений повернути перевізників у
свій повітряний простір і з фінансових міркувань. Причому розраховує зробити це без
урахування позиції Москви.
Кузнецова, Елизавета Украина облетает Крым / Е. Кузнецова // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2664828?isSearch=True). – М., 2015. – 11.02. – № 23.

***
У парламентській структурі розгорається скандал через рішення Росії
включити в свій склад делегації для роботи на Парламентській асамблеї ОБСЄ Ольгу
Ковітіді. З пропозицією виключити сенатора зі складу делегації до голови ПА ОБСЄ
Ілкка Канерва звернувся спікер Верховної ради України Володимир Гройсман, на
підставі невизнання ОБСЄ Криму територією РФ. У керівництві ОБСЄ вже заявили
про те, що думку українського представника поділяють. Однак, як вважають
експерти, механізму по виключенню або обмеженню повноважень в ОБСЄ на відміну
від ПАРЄ не існує, тому заява Гройсмана залишиться на рівні побажання.
Башлыкова, Наталия Украина выступила против работы сенатора от Крыма в
ПА ОБСЕ / Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/582749#ixzz3RFQqYQbp). –
М., 2015. – 09.02.

***
Приєднання Криму до Росії схвалюють 93 % кримчан, тільки 4 % виступають
проти, з’ясувала маркетингова компанія GfK Ukraine. Своє дослідження в Криму вони
проводили на замовлення компанії Berta Communications для проекту Free Crimea.
Українські замовники опитування вважають результати сумними, але об’єктивними.
В початок повномасштабної війни Росії з Україною вірять лише 14 % опитаних. При
цьому 84 % кримчан дивляться російські телеканали, але лише 10 % їм довіряють – у
лідерах з інформаційної довіри соціальні мережі. У тому, що українські ЗМІ
повідомляють неправду про події у Криму, впевнені майже 80 % респондентів.
Опрос: 93% крымчан одобряют присоединение к России = [Опитування: 93%
кримчан
схвалюють
приєднання
до
Росії]
//
Бизнес&Балтия
(http://bb.vesti.lv/component/k2/item/9161606-opros-93-krymchan-odobryayut-prisoedinenie-krossii). – Рига, 2015. – 07.02.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Як повідомляє Argumentua.com в Росії йде новий етап еміграції: за кордон їдуть
у пошуках притулку ті, хто протестував проти масштабного будівництва для

Олімпіади в Сочі, підтримував опозиційні акції і не схвалював політику Росії в
Україні. Як втікачі влаштовують своє нове життя, пишуть Анастасія Берсенєва та
Андрій Кошик. Якщо раніше втекли з великих міст – Санкт-Петербурга, Москви,
Єкатеринбурга, Новосибірська, – то зараз почалося в регіонах. У глибокій провінції
людей переслідують за підтримку України, за різні публікації в інтернеті – такого
раніше не було.
Почему и куда бегут „политические” эмигранты из России = [Чому і куди біжать
„політичні” емігранти з Росії] // Minval.az (http://minval.az/news/75935/). – Баку, 2015. –
14.02.

***
У 531 пункті тимчасового розміщення на території Росії перебувають близько
27 тис. громадян з південного сходу України. Крім того, за даними міграційної
служби, збільшилася кількість пунктів тимчасового розміщення.
ФМС: около 440 тыс. украинцев попросили об убежище или проживании //
Известия (http://izvestia.ru/news/582591#ixzz3QfC0W7uJ). – М., 2015. – 03.02.

МИРНИЙ ПЛАН ПОРОШЕНКО
Ситуація на сході України загострилася, і це змусило західні уряди і військових
аналітиків в черговий раз ламати голову над тим, якої стратегії дотримуються
проросійські сепаратисти і їх прихильники в Кремлі, пише Financial Times. Західні
військові аналітики все більше схиляються до думки, що Путін вже не хоче скроїти
якийсь напівавтономний регіон у складі України. Навпаки, „він намагається створити
економічно заможну державу-маріонетку поза її”, пише Financial Times. Один
високопоставлений співробітник, близький до розвідки НАТО повідомив газеті, що
мова дійсно йде про створення „чогось повністю окремого від Києва”. „Будь який
мирний план заздалегідь приречений на провал”, – додало джерело в коментарі
Financial Times.
Бартуль, Снежана FT: Путин пытается создать экономически состоятельное
государство-марионетку вне Украины = [FT: Путін намагається створити економічно
заможну державу-маріонетку поза Україною] / С. Бартуль // Бизнес&Балтия
(http://bb.lv/component/k2/item/9161457-ft-putin-pytaetsya-sozdat-ekonomicheski-sostoyatelnoegosudarstvo-marionetku-vne-ukrainy). – Рига, 2015. – 28.01.

***
У Донецьку пройшла зустріч представника Києва з керівництвом ДНР і ЛНР.
„У Москві сподіваються, що обговорення, що почалося в Донецьку в ході попередніх
консультацій, отримає своє продовження, зокрема, за такими темами, як припинення
вогню, відведення від розмежувальної лінії артилерії і ракетних систем”, – передає
РІА „Новости” з посиланням на слова прес-секретаря Президента Росії Дмитра
Пєскова. За його словами, зустріч носила характер попередніх консультацій перед
майбутніми переговорами в мінському форматі. Її проведення „було зумовлено
насамперед тим, що на тлі наступальних дій української сторони представники ДНР і
ЛНР, як відомо, висловлювали крайній скептицизм щодо перспектив мінського
процесу”.
Стеблов, Иван Логика мира и алогизм войны = [Логіка миру і алогізм війни] /
И. Стеблов // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/mir/article/logika-mira-i-alogizmvoyny.html). – Минск, 2015. – 28.01. – № 16.

***
За інформацією штабу АТО, інтенсивність бойових дій в Донбасі не
знижується. Самі люті битви розгортаються в районі Дебальцево, пише автор. Втрата
Дебальцево для Києва була б майже настільки ж катастрофічна, як і падіння
Маріуполя. Тому українська армія робить все, щоб утримати цей стратегічний пункт.
Як стверджують українські військові, незважаючи на масовані атаки сепаратистів,
вони як і раніше контролюють ситуацію в районі міста і не мають наміру його
залишати.
Ротарь, Игорь Ад переехал в Дебальцево = [Пекло переїхало до Дебальцево] /
И. Ротарь // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/27/1361328.html). – С.Пб.,
2015. – 27.01.

***
Український президент Петро Порошенко в терміновому порядку покинув
Давос через загострення ситуації на південному сході України, де розгорнулися
активні бойові дії. Провину за ескалацію конфлікту Київ намагається перекласти на
Росію, війська якої нібито порушили український кордон. Як стверджує спікер
українського зовнішньополітичного відомства Євген Перебийніс, наступ було
зроблено, щоб до початку переговорів в Берліні і можливої зустрічі на
президентському рівні в Астані відсунути фронт якомога далі на захід. При цьому в
Києві вважають, що пропозиція Володимира Путіна відвести важкі озброєння від лінії
протистояння без уточнення, від якої саме, є дипломатичним вивертом – спробою
зафіксувати кращу позицію в переговорному процесі. Саме так змалював ситуацію в
зоні конфлікту український президент Петро Порошенко в розмові з послом у Києві
Михайлом Зурабовим.
Одколенко, Олег Киеву не удалось силой выровнять линию фронта : Петр
Порошенко утверждает, что Российская армия вторглась в Украину = [Києву не вдалося
силою вирівняти лінію фронту] / О. Одколенко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-01-22/1_kiev.html). – М., 2015. – 22.01.

***
Шляхи виходу з української кризи обговорювали в Берліні міністри
закордонних справ „нормандської четвірки” (Росія, Німеччина, Франція та Україна).
У ході зустрічі з російськими та іноземними журналістами Лавров розповів, що серед
головних питань, які повинні були обговорюватися в Берліні, – лінія роз’єднання сил.
Міністр пояснив, що досягнута у вересні в Мінську угода про припинення вогню
провалилася частково через те, що розмежувальна лінія, про яку домовилися
український уряд і ополченці, не відображала реальних позицій сторін. По реакції
президента України Петра Порошенка Москва відчула, що він в принципі готовий це
обговорювати, проте висунув технічні питання, а також згадав у розмові з послом РФ
Михайлом Зурабовим, що в посланні Володимира Путіна важкі озброєння
пропонується відвести, але без уточнення, від якої лінії.
Паниев, Юрий Ополченцы согласились отвести тяжелые вооружения : Сергей
Лавров прояснил позицию РФ по конфликту в Донбассе = [Ополченці погодилися
відвести
важкі
озброєння]
/
Ю. Паниев
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/world/2015-01-22/1_opolchentsy.html). – М., 2015. – 22.01.

***
Відновлення військових дій в Донбасі означає серйозну кризу Мінського
процесу. Бої за Донецький аеропорт і авіанальоти української авіації на Горлівку
переросли в масштабні сутички майже на всій „лінії перемир’я”. Мінський графік

поділу сторін під контролем ОБСЄ, затверджений 13 листопада 2014, виявився
зірваним. Найбільш вірогідним виступає заморожування конфлікту в Донбасі.
Завдання ополченців – примусити Київ підписати працююче угоду про перемир’я,
про відвід важкої бронетехніки і про формування „коридору безпеки” під
міжнародним контролем. Адміністрація Петра Порошенка поки дотримувалася
здвоєною тактики: підписуючи подібні угоди, Київ не поспішав з їх виконанням.
Фесенко, Алексей КАРТ-БЛАНШ. Замороженный конфликт не пустит Украину
ни в НАТО, ни в ЕС : Переговорные форматы для Донбасса могут основываться на
примерах Приднестровья и Карабаха = [Карт-бланш. Заморожений конфлікт не
пустить Україну ні в НАТО, ні в ЄС] / А. Фесенко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-01-22/3_kartblansh.html). – М., 2015. – 22.01.

***
Президент України Петро Порошенко відгукнувся на заклики глави Росії
Володимира Путіна припинити вогонь і відвести важкі озброєння із зони конфлікту.
Київ висловив готовність це зробити з 19 січня. Однак бої в Донбасі тривають. В
Україні почалася чергова мобілізація і призов до армії новобранців. Глава розвідки
ДНР генерал Сергій Петровський вважає, що українські війська почали реалізацію
плану по захопленню Донецька. У свою чергу, спікер Ради національної безпеки і
оборони (РНБО) України Андрій Лисенко стверджує, що „українські військові не
планують наступальних дій, які перетинали б лінію розмежування, зафіксовану
мінському угодами”. Між тим, за визнанням української влади, лінія розмежування
між протиборчими сторонами в зоні конфлікту нанесена не повністю, і вона не
визначена в районі Донецького аеропорту і на деяких інших територіях, прилеглих до
столиці Донбасу. Саме тому в оприлюдненому листі до президента України
Володимир Путін запропонував, щоб Україна і ополченці припинили вогонь і відвели
важкі озброєння „виходячи з фактичної лінії контакту”.
Мухин, Владимир Донбасс и Киев готовы воевать до конца = [Донбас і Київ готові
воювати до кінця] / В. Мухин // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0120/1_donbass.html). – М., 2015. – 20.01.

***
Терористи продовжують обстрілювати сили АТО після оголошення режиму
перемир’я, але зі зниженою активністю. Про це йдеться в повідомленні на сторінці
прес-центру АТО в Facebook. Наголошується, що продовжилися обстріли на
Дебальцевському напрямку. Поблизу селищ Золоте і Тошківка Луганської області та
Луганське Донецької області терористи вели вогонь з мінометів. Селища Чорнухине і
Санжарівка Луганській області були обстріляні із стрілецької зброї і гранатометів.
Полк „Азов” повідомив, що користуючись режимом припинення вогню і
сприятливими погодними умовами (сильним туманом), терористи спробували ввести
бронетехніку в селище Широкино під Маріуполем.
Пресс-центр АТО: После объявления перемирия боевики обстреляли Чернухино,
Санжаровку, Золотое, Дебальцево = [Прес-центр АТО: Після оголошення перемир’я
бойовики обстріляли Чорнухине, Санжарівка, Золоте, Дебальцеве] // Minval.az
(http://minval.az/news/75997/). – Баку, 2015. – 15.02.

***
„Нова угода, досягнута в Мінську, – це успіх. Припинення вогню, відведення
важкого озброєння і обмін полоненими – все це дає надію на мир на Донбасі”, – пише
Нік Афанасьєв на сторінках німецької газети Tagesspiegel, передає InoPressa. Як
пояснює Tagesspiegel, мається на увазі кривавий розкол Югославії, в результаті якого

на її місці утворився цілий ряд незалежних держав. Причому у всіх них справи зараз
йдуть набагато краще, ніж в України,. „Тому цілком можливо, що” Мінськ II „стане
передвістям кінця Україні в її нинішніх кордонах, а мирна балканізація України –
найкращим з усіх поганих варіантів, що залишилися”, – вважає Афанасьєв.
InoPressa: балканизация как последний шанс для Украины = [InoPressa:
балканізація
як
останній
шанс
для
України]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3091703/inopressa-balkanizacija-kak-poslednij-shans-dlja-ukrainy). –
Таллинн, 2015. – 14.02.

***
„Проблиск надії”, але „ніяких ілюзій” – так невтішно канцлер Німеччини
Ангела Меркель охарактеризувала перемир’я на Україні, яке вона і президент Франції
Франсуа Олланд погодили на переговорах у Мінську з президентами Росії та України,
Володимиром Путіним і Петром Порошенком. Путін добився в Мінську багато чого.
Той факт, що перемир’я почалося в неділю, а не відразу ж, як того хотіли українці,
дало сепаратистам ще пару днів на посилення оточення Дебальцева. В угоді йдеться,
що Україна зможе відновити повний контроль над своїм кордоном з Росією до кінця
2015 року, після місцевих виборів в утримуваних повстанцями областях і
конституційних змін, які дали б цим областям значну автономію. Певна ступінь
самоврядування в проросійських регіонах Східної України є ключовою для хоч
скільки-небудь тривалого врегулювання, але переговори будуть йти на тлі того, що
Росія збереже можливість вільно переміщувати людей і озброєння через кордон.
Якщо коротко, ця угода стала гіркою пігулкою для Порошенка, але він вчинив
правильно, прийнявши її, і Меркель та Олланд були праві, наполягаючи на ньому.
Making the Ukraine Cease-Fire Stick = [Як домогтися дотримання режиму
припинення
вогню
в
Україні]
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/02/13/opinion/making-the-ukraine-cease-fire-stick.html). – New
York, 2015. – 13.02.

***
Майже 16-годинні напружені переговори в Мінську щодо врегулювання
української кризи між главами Росії, Німеччини, Франції та України завершилися
досягненням угоди про встановлення перемир’я з 15 лютого. При цьому сам
Порошенко змушений боротися за збереження своїх позицій у владній системі,
постійно займаючи більш радикальну, ніж його опоненти, позицію щодо кризи на
Донбасі. Зазначимо, що він вже встиг заявити про те, що в угодах „ні про яку
автономії або федералізації домовленостей немає”. Ще одним негативним фактором є
слабкий контроль української влади над своїми збройними формуваннями, що може
привести до зриву перемир’я. Нарешті, зростання соціальної напруги в країні також
може викликати у українських правлячих кіл спокусу організувати „скидання”
напруги за допомогою відновлення конфлікту, навіть без урахування реальних
військових можливостей країни. У поєднанні все це створює умови для того, щоб і
нові мінські угоди стали фактичними заручниками внутрішньополітичних інтересів в
Україні. Нарешті, є ще й геополітичний негативний фактор, який ускладнить
досягнення довгострокового врегулювання української кризи. В ході підготовки і
проведення Мінського саміту США демонстрували фактичну відсутність
зацікавленості у врегулюванні кризи. Німеччина і Франція усвідомлюють, що США
ведуть лінію на ескалацію конфлікту, який міг би в такому випадку перерости у
„війну за дорученням” між Заходом і Росією. По суті, дії європейців по досягненню
мінських угод стали спробою нейтралізувати дії США.

Арутюнов, Давид С перспективами или без? = [З перспективами чи без?] /
Д. Арутюнов // Голос Армении (http://www.golosarmenii.am/article/26718/s-perspektivami-ilibez). – Ереван, 2015. – 13.02.

***
Врегулювання українського конфлікту в короткостроковій перспективі означає
необхідність зробити все можливе для мінімізації втрат серед мирного населення, а в
довгій – створити умови для того, щоб населення Донецької та Луганської областей
не виявилося на роки в „сірій зоні”. У союзників України виникло три варіанти
можливого розвитку сценарію. I. Захід буде допомагати Україні зброєю. II.
Міжнародне військове втручання. III. Врегулювати проблему дипломатичним
шляхом, нова спроба чого і була зроблена в Мінську. Фахівцям з міжнародного права
ще належить дати оцінку цьому договору, проте він хороший тим, що зараз залишає
надію всім. А поганий цей план тим, що занадто багато чого в ньому грунтується на
добрих намірах, яких занадто мало і які занадто часто ведуть самі знаєте куди.
Евгения Вяря: Худой мир = [Євгенія Вяря: Худий мир] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3090231/evgenija-vjarja-hudoj-mir). – Таллинн, 2015. – 13.02.

***
Після 16-годинного марафону переговорів лідери Франції, Німеччини, Росії та
України оголосили про досягнення мирної угоди по Східній Україні. Президент Росії,
зокрема, повідомив журналістів, що угода передбачає повне припинення вогню,
починаючи з неділі, а також особливий статус для регіонів, що охоплені конфліктом;
також в угоді містяться положення про прикордонний контроль та умови щодо
надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам. В свою чергу український
президент заперечив будь-яку можливість автономії східних регіонів.
Marathon Ukraine talks end with peace deal = [Марафон переговорів по Україні
закінчився мирною угодою] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/leaders-in-minsk-for-crucial-ukraine-peacetalks/2015/02/12/5ef79d9c-b277-11e4-bf39-5560f3918d4b_story.html). – Washington, 2015. –
12.02.

***
Український президент Петро Порошенко наполягає на якнайшвидшому
припиненні вогню на сході України та на наданні українській армії оборонного
озброєння з боку Заходу. На конференції у Мюнхені він заявив про цілковиту
готовність України до припинення повномасштабних бойових дій, проте на такий
самий крок має піти і Росія. З приводу вирішення конфлікту вібдулася телефонна
бесіда між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції. Тим часом зростає
занепокоєння західний лідерів щодо все більшої ескалації конфлікту. Так, у
Вашингтоні розглядають можливість надання Україні смертельного озброєння. У
відповідь на це міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що такий розвиток
подій лише посилить трагедію в Україні.
Ukraine pushes for fast cease-fire, defensive arms = [Україна наполягає на швидкому
припиненні вогню та наданні оборонної зброї] / Associated Press // The Washington Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/7/petro-poroshenko-ukraine-president-pushesfast-cea/). – Washington, 2015. – 07.02.

