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ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА
СЕПАРАТИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Під час вибуху на Меморіальному марші у Харкові щонайменше 2 людей було
вбито та 10 поранено. СБУ повідомляє, що підозрюваних вже затримали. Вибух був
спричинений саморобною бомбою. В той час у Києві європейські лідери приїхали
висловити свою шану загиблим, а в Москві на антимайдані зібралось майже 40000
чоловік, щоб показати своє невдоволення зміною влади в Україні.
Die Ukraine gedenkt der Maidan-Proteste : In der Ukraine ist an die Maidan-Proteste vor
einem Jahr erinnert worden. Im ostukrainischen Charkiv starben mehrere Menschen, als ein
Sprengsatz bei einem Gedenkmarsch explodierte. = [Україна відзначає річницю протестів на
Майдані. В Україні відзначили пам’ять про протести на Майдані, які відбулися рік
тому. У Харкові кілька людей загинули від вибуху бомби під час Меморіального маршу ] /
Deutsche Welle // Deutsche Welle (http://www.dw.de/die-ukraine-gedenkt-der-maidan-proteste/a18273291). – Berlin, 2015. – 22.02.

***
Вибух бомби у Харкові під час мітингу за загиблими рік назад на Майдані
спричинив загибель 2 людей, 10 поранено. Радник МВС Антон Геращенко
повідомляє, що в них є достатньо доказів щоб довести причетність Москви до цього
вибуху. На його думку Росія хоче у Харкові повторити сценарій з Донецьком і
Луганськом, і таким чином викликати заворушення.
Butenko, Victoria Bomb blast at pro-Ukraine rally in Kharkiv kills 2; Kiev blames Russia
= [Вибух бомби на проукраїнському мітингу в Харкові забрав життя двох людей; Київ
звинувачує
Росію
]
/
V.
Butenko,
S.
Loiko
//
Los
Angeles
Times
(http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-bomb-ukraine-rally-kharkiv-20150222-story.html). –
Los Angeles, 2015. – 22.02.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ
УКРАЇНИ
Командувачі сепаратистів на сході Україні не згодні припиняти вогонь.
Мирний договір підписаний Україною, Росією, Німеччиною та Францією розпочав
діяти 15 лютого і підтримувався майже на всіх ділянках конфлікту тієї ж ночі.
Hoyle, Ben Separatists fight on despite Ukraine truce = [Сепаратисти продовжують
бій не дивлячись на Українське перемир’я ] / B. Hoyle // The Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4355026.ece). – London, 2015. – 16.02.

***
Український президент Петро Порошенко заявив про російську військову
загрозу для України, не дивлячись на режим перемир’я. Таке твердження президента
випливає з фактів про смерті українських військовослужбовців на сході країни
внаслідок атак сепаратистів.

Deaths shake Ukraine truce; Poroshenko wary of Russian threat = [Смерті на сході
України заперечують режим перемир’я; Порошенко побоюється російської загрози] /
Reuters // The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Deaths+
shake+Ukraine+truce%3B+Poroshenko+wary+of+Russian+threat&NewsID=446125#sthash.J2q
NGqbV.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 28.02.

***
Президент України Петро Порошенко визнав неготовність Києва утримувати
Дебальцеве і оголосив про виведення з нього українських військ. Якщо бої за
Дебальцеве припиняться, це означатиме усунення головної перешкоди на шляху
реалізації мирних домовленостей, досягнутих у Мінську. Однак найбільш масштабна
за останні місяці битва в Донбасі може мати далекосяжні наслідки для самої України.
Крім того, у разі ескалації конфлікту США і ЄС мають намір пред’явити рахунок
Росії, оголосивши про можливе посилення санкцій.
Строкань, Сергей Президент Украины уступил окружению / С. Строкань //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2670347?isSearch=True). – М., 2015. – 21.02. –
№ 31.

***
Проросійські сепаратисти на сході України заявили, що вони готуються до
відведення важкого озброєння від лінії фронту. Натомість представники української
влади вважають, що таким чином повстанці просто закладають умови для свого ще
більшого укріплення. Останніми днями інтенсивність бойових дій значно вщухла.
Представник повстанців Едуард Басурін заявив, що вони ще досі прагнуть отримати
контроль над Маріуполем, проте досягати цього вони будуть переговорним шляхом з
українською владою.
Ukraine rebels show weapons pullback; Kiev rejects ’empty words’ = [Українські
повстанці показали відведення важкого озброєння; Київ натомість відкидає ці „пусті
обіцянки”] / Reuters // The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?
headline=Ukraine+rebels+show+weapons+pullback%3B+Kiev+rejects+%27empty+words%27&
NewsID=445889#sthash.6xrS83Lt.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 25.02.

***
Деякі європейці і частина українського уряду сподіваються, що з взяттям
Дебальцева наступ повстанців припиниться хоча б тимчасово. Однак ознаки
ймовірного наступу російських військ в бік Маріуполя та загрози Харкову, які
виходять від донецького лідера Захарченко, не визивають оптимізму. У відповідь
президент Порошенко попросив ООН надіслати місію, яка дбала б про дотримання
угоди Мінськ-2. Ще два тижні тому цей варіант був для Порошенко неприйнятним,
оскільки неминуче створював основу для довгого заморожування конфлікту на
Донбасі і, отже, для перманентного блокування потенційного зближення України з
ЄС чи НАТО. Ймовірно, головна мета прохання Порошенко – привернути увагу світу
до подій. Мінськ-2 є вкрай невигідним для України: він дає Путіну фактичне право
вето на конституційну реформу. Тим часом роздробленість української сторони все
помітніша, а позиція Порошенко стає все більш хиткою.
De Pedro, Nicolás Ucrania ¿y después de Devaltsevo qué? = [Україна: і що після
Дебальцева?] / N. De Pedro // El Mundo (http://www.elmundo.es/internacional/2015/02/24/
54eb9020e2704e086c8b4575.html). – Madrid, 2015. – 24.02.

***
Київ звинувачує повстанців в обстрілах територій на південному сході країни.
Саме тому українські війська не можуть відвести свою зброю від лінії фронту.
Офіційна влада в Україні та її західні союзники побоюються, що проросійські
сепаратисти можуть не дотримуватися мирної угоди та просуватися вглиб території
України. Але все ж таки західні лідери все ще сподіваються, що мирна угода буде
дотримана з обох сторін, зважаючи на факт досягнення сепаратистами своєї мети у
вигляді повного захоплення ними Дебальцевого, яке вони називали стратегічною
точкою.
Kiev says cannot withdraw heavy weapons as attacks persist = [Київ заявляє про
неможливість відведення важкого озброєння через збереження атак зі сторони
сепаратистів] / Reuters // The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?
headline=Kiev+says+cannot+withdraw+heavy+weapons+as+attacks+persist&NewsID=445794#st
hash.KCg2LM9Z.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 24.02.

***
На Донбасі конфлікт в конфлікті: вихідці з Чечні воюють як на боці повстанців,
так і на боці Києва. У пунктах угод про припинення вогню, підписаних в Мінську 12
лютого, йдеться про те, що з території України повинні бути виведені іноземні
війська, важке озброєння і найманці. На території Східної України виник конфлікт в
конфлікті, свого роду матрьошка, маленька громадянська війна розгорнулася за
межами національної території між напіввійськовими формуваннями представників
однієї мови, однієї національності, однієї релігії. Мова йде про збройні групи
чеченців, одні з яких підтримують самопроголошені ДНР і ЛНР, інші – армію Києва.
Перші повідомлення про проникнення в Україну чеченських воєнізованих формувань
з’явилися в травні 2014 року. У той час батальйон „Схід” надав підтримку силам
сепаратистів з видалення деяких бійців, запідозрених у крадіжці. У тому ж травні
впливовий чеченський лідер Рамзан Кадиров вів прямі переговори з владою Києва
про звільнення двох російських журналістів, заарештованих українською стороною,
чим заслужив публічну подяку Путіна.
Cella, Giorgio La guerra d’Ucraina è anche una guerra tra ceceni = [Війна на Україні –
це і війна між чеченцями] / G. Cella // La Repubblica (http://temi.repubblica.it/limes/laguerra-ducraina-e-anche-una-guerra-di-ceceni/67670). – Roma, 2015. – 23.02.

***
В Україні вже почався обмін військовополоненими та з’явився графік
відведення важкого озброєння від лінії фронту. Також чутно туманні ідеї щодо
конституційної реформи. З цього слідує висновок, що угода Мінськ-2 починає діяти.
Через обстріли з боку сепаратистів по українських позиціях графік відведення зброї
затримується, але все одно початок повномасштабних бойових дій є малоймовірним.
Тим не менше війна не закінчилася, навіть в короткостроковій перспективі.
Підтвердженням гібридної війни є останній вибух у Харкові, а також постійно діюча
чорна пропаганда.
Sengupta, Kim Ukraine: Where a dark world of hybrid warfare and murky loyalties
prevails = [Україна: Де переважає темний світ гібридної війни] / K. Sengupta // The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/in-ukraine-a-dark-world-ofhybrid-warfare-and-murky-loyalties-prevails-10066132.html?origin=internalSearch). – London,
2105. – 23.02.

***
Міжнародні спостерігачі заявили, що бойові дії між урядовими військами і
підтримуваних Росією бойовиками продовжують слабшати, але вони не були в змозі
перевірити відведення важких озброєнь від лінії фронту.
Shchetko, Nick OSCE Says Ukraine Violence Easing, But Weapons Withdrawal Not
Clear : Comments comes as Germany warns further sanctions on Russia possible = [ОБСЄ
доповідає про ослаблення насильства в Україні, але з відводом важкої зброї не ясно.
Німеччина попереджає про можливі подальші санкції відносно Росії] / N. Shchetko // The
Wall
Street
Journal
(http://www.wsj.com/articles/osce-says-ukraine-violence-easing-butweapons-withdrawal-not-clear-1425489721?KEYWORDS=Ukraine). – New York, 2015. – 04.03.

***
Проросійські сепаратисти активізували свою діяльність на сході як тільки
почалось обговорення угоди про припинення вогню. Петро Порошенко звинуватив
Росію в підриві зусиль Франції та Німеччини по уникненню громадянської війни.
Терористи намагаються захопити якомога більше території перед тим, як договір про
мир буде підписаний.
Elks, Sonia Ukraine ceasefire hangs in the balance = [Українське припинення вогню
висить на волосині] / S. Elks // The Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/
article4354447.ece). – London, 2015. – 14.02.

***
В Донецькому морзі трупи цивільних та військових складені сотнями прямо на
підлозі. Через постійні обстріли їх неможливо поховати на місцевому кладовищі.
Hoyle, Ben Ukraine battles rage on eve of last-chance peace talks = [Україна продовжує
бій напередодні останнього шансу мирних переговорів] / B. Hoyle // The
Times(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4350151.ece). – London, 2015. –
11.02.

***
На сході України на межі українських територій та тих, які офіційна влада в
Києві розглядає як плацдарм для терористів, існує велика кількість контрольнопропускних пунктів, які ускладнюють рух громадян цими районами. Такі блок-пости
є вимушеними через небезпечну ситуацію. Велика кількість дозвільних документів
для перетину кордону, черги на КПП дратують місцевих жителів, які раніше мали
можливість вільно пересуватися регіоном. Вони називають це „театром абсурду”.
Наразі все це дуже схоже на ситуацію в Німеччині, коли Західний і Східний Берлін
були розмежовані.
Neef, Christian The Isolation of Donetsk: A Visit to Europe’s Absurd New Border =
[Ізоляція Донецька: Візит до нового абсурдного європейського кордону] / Ch. Neef //
Spiegel(http://www.spiegel.de/international/europe/ukraine-ceasefire-leaves-donetsk-isolated-a1022234.html). – Hamburg, 2015. – 09.03.

***
„The New York Times” пише, що групи деморалізованих українських солдат,
які покинули Дебальцеве, сіють заворушення в Артемівську. „На центральній площі
міста лунають постріли, багато солдатів почали пиячити. Інші, які втекли з
Дебальцевого після тижнів обстрілів, захоплюють таксі без оплати. Незрозуміло, чи

всі вони мають місце для ночівлі. Так, одна група солдатів мерзла перед будівлею
готелю „Україна”, – пише журналіст. „Хлопці розслабляються. А чого ще ви очікуєте
після бою»- наводить журналіст слова захмелілого бійця. Газета пише, що
артилерійські обстріли в районі Дебальцевго тривають. Лідери Росії, України,
Німеччини та Франції говорили по телефону і підтвердили досягнуту домовленість
про припинення вогню. Однак від 20 моніторингових груп ОБСЄ надходять доповіді
про артобстріл. „The New York Times” пише: були попередження про те, що
ополченці, здобувши перемогу у Дебальцевому, продовжать захоплювати інші
території. Американське видання відзначає, що жодне з положень останніх мінських
угод не було впроваджено в життя відповідно до умов і термінів, вказаних в
домовленостях.
NYT: Украинские солдаты начали пьянствовать в Артемовске = [NYT: Українські
солдати почали пиячити в Артемівську] // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201502-20/100_obzor200215_2.html). – М., 2015. – 20.02.

***
Французькі ЗМІ повідомили з посиланням на інформацію з адміністрації
президента Франції, що президент Франсуа Олланд обговорив по телефону з
президентом України Петром Порошенко ситуацію з реалізацією нових мінських
угод. При цьому була підкреслена важливість продовження діалогу з антиурядовими
збройними формуваннями сходу України. Згідно з повідомленнями, розмова
відбулася за ініціативою Порошенко.
Президенты Франции и Украины подчеркнули важность продолжения диалога с
антиправительствеными вооруженными формированиями востока Украины =
[Президенти Франції і України підкреслили важливість продовження діалогу з
антиурядовими збройними формуваннями сходу України] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0311/c31519-8861124.html). – Пекин, 2015. – 09.03.

***
Війна на сході України, яка принесла смерть та розруху, пішла на спад, проте
страждання в регіоні залишається. Урядова блокада сепаратистських районів, метою
якої є економічне пригнічення повстанців, насправді має зовсім інші результати.
Призупинення банківської діяльності та громіздка дозвільна процедура для виїзду на
українську землю викликає у місцевого населення обурення. Особливо від цього
страждають літні люди, які залишилися без засобів до існування.
Ukraine blockade of rebel territory fosters resentment = [Українська блокада
повстанських територій сприяє поширенню обурення] / Associated Press // The
Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-blockade-of-rebelterritory-fosters-resentment/2015/03/05/a8b8225c-c353-11e4-a188-8e4971d37a8d_story.html). –
Washington, 2015. – 05.03.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В
УКРАЇНІ
Джон Керрі висловив звинувачення в бік Росії, яка, на його думку, веде
широкомасштабну пропагандистську кампанію, метою якої є прикриття реальної
російської військової місії проти України.

K. Chumley, Cheryl John Kerry: Russia ’lies … to my face’ about military mission
against Ukraine = [Джон Керрі: Росія „бреше…мені в обличчя” щодо військової місії
проти
України]
/
Ch.
K.
Chumley
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/25/john-kerry-russia-lies-to-my-face-aboutmilitary-m/). – Washington, 2015. – 25.02.

***
„Спостерігачі ОБСЄ за дотриманням перемир’я потрапляли в заручники, одна з
їхніх машин була підірвана, а розвідувальний безпілотник збитий”, – пише The New
York Times, маючи на увазі генерального секретаря Ламберто Заньєр. Тепер, через рік
після початку конфлікту між Україною і підтримуваними Росією сепаратистами,
Заньєр каже, що йому потрібно більше дронів і радіолокаційних комплексів, щоб
спостерігати за тим, що командам його співробітників не завжди дозволяють
побачити на місцях. Заньєр також хоче, щоб Кремль чинив тиск на проросійських
повстанців з метою гарантування доступу співробітників місії на місця, де вони
повинні вести спостереження. Ніколи за свою 30-річну кар’єру дипломата він, за його
словами, не бачив бойовиків, які настільки проявляли б „повну відсутність поваги” до
міжнародних спостерігачів.
Sengupta, Somini Monitors of Ukraine Conflict Seek Help = [Спостерігачі за
українським конфліктом просять про допомогу] / S. Sengupta // The New York Times
(http://www.nytimes.com/2015/02/25/world/europe/monitors-of-ukraine-conflict-seek-help.html).
– New York, 2015. – 24.02.

***
Колишній кандидат в президенти Франції вітає Мінські домовленості і
спонукає Франсуа Олланда і Ангелу Меркель до зближення з Володимиром Путіним,
щоб побудувати „велику Європу” від Атлантики до Уралу. Французький політик і
письменник Філіп де Вільє, творець історичного парку розваг Puy du Fou, називає
вкрай важливими домовленості, досягнуті в Мінську: „Вони дозволили головним
дійовим особам вийти з логіки війни. Дипломатичний шлях маленьких кроків веде до
можливого мирного майбутнього”. Ці домовленості, за його словами, відкривають
єдиний шлях до територіальної цілісності України.
Devecchio, Alexandre Philippe de Villiers: „Poutine est le diable idéal pour les États-Unis
et l’Otan” = [Філіп де Вільє: „Путін – ідеальний привід для США і НАТО”] / A. Devecchio //
Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/02/23/31001-20150223ARTFIG00096philippe-de-villiers-poutine-est-le-diable-ideal-pour-les-etats-unis-et-l-otan.php). – Paris, 2015. –
23.02.

***
Спікер Палати Представників американського Конгресу Джон Бонер закликає
оточення президента надати Україні зброю. Нещодавно адміністрація Обами заявила
про додаткові 75 млн. доларів допомоги у вигляді нелетального військового
обладнання.
Boyer, Dave John Boehner rips Obama’s military aid to Ukraine as weak = [Джон Бонер
характеризує військову допомогу Обами Україні як слабку] // D. Boyer // The Washington
Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/mar/11/obama-provide-more-non-lethal-aidukraine/). - Washington, 2015. – 11/03

***
Сенатор МакКейн заявив, що йому соромно через свою країну, яка нічого не
робить, щоб допомогти Україні боротися з проросійськими повстанцями. Сенатор
неодноразово закликав адміністрацію Обами до надання Україні смертоносної зброї.
Проте президент до такого рішення ще не готовий.
Wolfgang, Ben John McCain ’ashamed’ over lack of U.S. aid to Ukraine = [Джону
МакКейну „соромно” через відсутність американської допомоги Україні] / B. Wolfgang //
The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/22/john-mccainashamed-over-lack-of-us-aid-to-ukraine/). – Washington, 2015. – 22.02.

***
Європа повинна витягти недвозначні уроки з війни в Україні, щоб зреагувати
на становлення нової небезпечної ери. Дональд Туск сказав, що Європа поки не
готова ще більш посилити санкції проти Росії, незважаючи на триваючі провокації з
боку президента Володимира Путіна. Але він додав, що жадає, щоб Європа більш
енергійно разом з США протистояла спробам Росії перекроїти кордони України,
боролася з хаосом в країнах типу Лівії та загрозою джихадистського насильства. Він
назвав НАТО фундаментом європейської безпеки і зазначив, що європейцям слід
задуматися про „нову, більш амбітну політику оборони і безпеки”, причому „не
тільки в складі НАТО”. Туск посміявся над твердженнями Росії, що криза в Україні
спровокована Заходом. „Я не сумніваюся в тому, хто жертва і хто агресор в цій
частині світу, – сказав Туск. – Я особисто хотів би, мабуть, більшої залученості в
ситуацію в Україні”.
Kanter, James European Official Not Ready to Stiffen Russia Sanctions = [Президент
Європейської Ради не готовий посилювати санкції проти Росії] / J. Kanter, A. Higgins //
The New York Times (http://www.nytimes.com/2015/03/09/world/european-official-not-ready-tostiffen-russia-sanctions.html?_r=1). – New York, 2015. – 08.03.

***
Приблизно через тиждень після того, як перемир’я в Україні повинно було
вступити в силу, держсекретар США Джон Керрі зустрівся зі своїм британським
колегою, щоб обговорити введення додаткових санкцій у зв’язку з тим, що, за його
словами, є безцеремонним порушенням Росією угоди. Керрі заявив, що на розгляді
знаходяться більш серйозні санкції, і додав, що, як він очікує, президент Обама
прийме рішення про те, які заходи вжити у найближчі кілька днів. Керрі заявив, що
адміністрація Обами прагнула винайти санкції, які вона вже ввела, таким чином, щоб
вони вплинули на російське керівництво без шкоди населенню країни. Але давши
очевидне попередження Кремлю, Керрі сказав, що після посилення санкції будуть
мати більш широкий ефект, що може призвести до великих сумнівів у політиці
президента Володимира Путіна всередині країни.
Gordon, Michael R. Kerry Raises Prospect of More Sanctions Against Russia Over
Ukraine = [Керрі піднімає питання про перспективу нових санкцій проти Росії через
Україну] / M.R. Gordon // The New York Times (http://www.nytimes.com/2015/02/22/world/
europe/kerry-says-further-sanctions-on-russia-will-be-discussed-over-ukraine.html). – New York,
2015. – 21.02.

***
Лідери ЄС провели консультації стосовно можливості нових тисків на Росію та
сепаратистів зі східної України. Таке рішення було прийняте через недотримання

повстанцями мирної угоди, що була досягнута в Мінську. Президент ЄС Дональд
Туск заявив про більш ніж 300 порушень угоди зі сторони проросійських повстанців.
Наразі ЄС обговорюють введення додаткових санкцій.
EU Leaders Discussing New Ukraine Measures = [Європейські лідери обговорюють
нові
заходи
щодо України] / Associated Press
// The Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1257582-eu-leaders-discussing-new-ukraine-measures/).
–
New York, 2015. – 20.02.

***
Комітет у справах ЄС Палати лордів британського парламенту розкритикував
уряд, заявивши, що Великобританія як країна, яка підписала Будапештський
меморандум, разом із ЄС несе особливу відповідальність за ситуацію в Україні, але не
брала активної участі в захисті її інтересів. У своїй доповіді британські парламентарі
критикують Москву, яка, за їхніми словами, поступово відвертається від Європи і
хибно інтерпретувала бажання України підписати торгову угоду з Євросоюзом. З
повідомлення також випливає, що ЄС має посилити санкції проти Росії, якщо
ситуація в Україні погіршиться, і Москва не буде дотримуватися мінських угод від 12
лютого.
Fresneda, Carlos Un informe británico critica los ’errores catastróficos’ de Europa en la
crisis de Ucrania = [У доповіді британських парламентаріїв критикуються
„катастрофічні помилки” Європи щодо української кризи] / C. Fresneda // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/02/20/54e72b4fe2704e2c0c8b456d.html). – Madrid,
2015. – 20.02.

***
За словами голови Європейської ради Дональда Туска, „наступальна”
дипломатія дозволяє стримувати агресивну політику Москви. Він висловився за
продовження санкцій проти Росії. „В Україні слід було уникнути двох небезпек: з
одного боку, відкритої війни, з іншого – капітуляції. Метод Мінська за участю
співрозмовників, визнаних обома сторонами, допоміг зломити цю диявольську
альтернативу. Число жертв скоротилося, і, хоча зафіксовано близько тисячі порушень
припинення вогню, саме наступальна дипломатія дозволяє стримувати агресивний
настрій Москви. В України немає шансів у відкритій війні з сепаратистами, іншими
словами – з Росією”. За словами Туска, для скасування санкцій проти Росії необхідно
виконання Мінських домовленостей від А до Я.
Mevel, Jean-Jacques Donald Tusk confirme que les sanctions contre la Russie vont durer
= [Дональд Туск зазначає, що треба зберегти санкції проти Росії] / J-J. Mevel // Le Figaro
(http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/15/01003-20150315ARTFIG00208-donald-tuskconfirme-que-les-sanctions-contre-la-russie-vont-durer.php). – Paris, 2015. – 15.03.

***
У Міністерстві закордонних справ Литви звинуватили Росію в організації
теракту в Харкові 22 лютого, в результаті якого загинули три людини. Про це йшлося
у виступі міністра закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час засідання Ради
безпеки ООН. „Україна страждає від нападу росіян спецназівців і добровольців. Рік
тому вони захопили Крим, і ми закликали провести засідання Радбезу з цієї ситуації.
Рік минув, і мало що змінилося. Підконтрольні Росії сили досі порушують останні
домовленості щодо припинення вогню. Гумконвой Росії досі проходить через кордон

до „ополченців”. Провокації тривають за лініями зіткнення. Як ми це бачимо по
вчорашньому теракту в Харкові”, – заявив Лінкявічюс.
Сергеева, Александра Литва обвинила Россию в организации теракта в Харькове =
[Литва звинуватила Росію в організації теракту в Харкові] / А. Сергеева // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/litva-obvinila-rossiyu-v-organizacii-terakta-v-harykove). – Рига, 2015. –
24.01.

***
Як вважає глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, підписані в четвер
вранці угоди – „всього лише перший крок”. Обережність, обережність і ще раз
обережність. Обпікшись на перших мінських угодах, Європа не приховує
скептицизму по відношенню до договору про припинення вогню, який вдалося
вирвати Франсуа Олланду і Ангелі Меркель. Девід Кемерон так змалював ситуацію
після прибуття на саміт у Брюсселі: „Якщо це справжнє перемир’я, тим краще. Але
вчинки значать куди більше слів на папері. Володимиру Путіну пора, нарешті,
зрозуміти, що якщо він не поміняє свого ставлення, санкції нікуди не подінуться„. Як
вважають східноєвропейські лідери, найближчим часом питання війни і миру
залежатиме більшою мірою від позиції Кремля, а не сепаратистів.
Mevel, Jean-Jacques Les Vingt-Huit s’affichent prudents et vigilants après Minsk = [ЄС
обережно
реагує
на
мінські
домовленості]
/
J-J.
Mevel
//
Le
Figaro(http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/12/01003-20150212ARTFIG00459-les-vingthuit-s-affichent-prudents-et-vigilants-apres-minsk.php). – Paris, 2015. – 12.02.

***
На тлі виявлення американськими розвідувальними нових російських танків і
артилерії, президент Обама опинився під дедалі більшим тиском обох партій і
більшого числа чиновників у власному уряді, що вимагають постачати до України
зброю. Але він як і раніше не впевнений в тому, що це допоможе. Генерал Мартін
Демпсі, голова комітету начальників штабів, публічно звернувся до Обами із
закликом розглянути подібний крок, підтримавши міністра оборони Ештона Картера і
директора Національної розвідки Джеймс Клеппер.
Baker, Peter Obama Said to Resist Growing Pressure From All Sides to Arm Ukraine =
[Кажуть, Обама чинить опір наростаючому з усіх боків тиску з питання озброєння
України] / P. Baker // The New York Times (http://www.nytimes.com/2015/03/11/us/politics/
obama-said-to-resist-growing-pressure-from-all-sides-to-arm-ukraine.html?_r=0). – New York,
2015. – 10.03.

***
Президент Обама звинуватив Володимира Путіна у тому, що він змінює
кордони Європи. Разом з Ангелою Меркель він також заявив, що це був останній
шанс Росії вшанувати їх мирний договір в Україні і кінець конфлікту, який забрав
приблизно 5000 життів.
Taylor, David Obama ready to arm Ukraine in war against Moscow = [Обама готовий
озброїти
Україну
у
війні
з
Москвою]
/
D.
Taylor
//
The
Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4349339.ece). – London, 2015. – 10.02.

***

Останнім часом бої між українською армією та повстанцями значно
скоротилися, триває відведення важкого озброєння. Все це свідчить про дієвість
мінських домовленостей, хоча виконуються вони не зовсім в повній мірі. Натомість
головнокомандувач НАТО в Європі Філіп Брідлав зауважує, що присутність
російських військових збільшується на території України з кожним днем. За його
словами, ситуація погіршується з кожним днем. Європейські експерти заперечують
дані Брідлава, говорячи про меншу кількість російських військових на сході України.
Німецькі лідери приголомшені такими заявами генерала, не розуміючи, про що саме
він говорить. В основі стурбованості німецьких політиків лежать їх побоювання щодо
того, що американці можуть зірвати мирні спроби вирішення конфлікту в Україні.
Breedlove’s Bellicosity: Berlin Alarmed by Aggressive NATO Stance on Ukraine =
[Войовничість Брідлава: в Берліні занепокоєні агресивною позицією НАТО щодо України]
// Spiegel (http://www.spiegel.de/international/world/germany-concerned-about-aggressive-natostance-on-ukraine-a-1022193.html). – Hamburg, 2015. – 06.03.

***
Спікер палати представників Джон А. Бонер та головні демократи і
республіканці закликали президента Обаму забезпечити Україну смертельною
американською зброєю. Конгрес уже дав дозвіл президенту на такі дії, і він має
зробити це найближчим часом, щоб зупинити агресію Росії. В даному контексті пан
Бонер назвав Україну геополітичним тестом для США. Обама зі свого боку не
поспішає скористатися правом, наданим йому парламентом, наразі він ще спостерігає
за тим, як дотримується режим припинення вогню на сході України. Для прискорення
прийняття рішення президентом члени Конгресу заявили, що Росія може вийти за
межі України і піти наступом на країни Балтії, які є членами НАТО.
Dinan, Stephen Boehner, top Democrats demand Obama arm Ukraine = [Бонер та топдемократи вимагають від Обами озброїти Україну] / S. Dinan // The Washington Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/mar/5/boehner-top-democrats-demand-obamaarm-ukraine/). – Washington, 2015. – 05.03.

***
Провідні британські політики підтримали нову європейську інвестиційну
програму щодо допомоги в модернізації України, яка прямо стосується одного з
українських олігархів, екстрадиція якого наразі обговорюється. Дмитро Фірташ, якого
США звинуватили у шахрайстві, є однією з рушійних сил нової модернізаційної
програми. Фірташ виступив із заявою, що Україні, Росії та ЄС необхідно сісти за стіл
переговорів для знаходження спільного рішення по припиненню конфлікту на сході
України. Також на його думку, для поступового виходу країни з економічної кризи
центральна влада має передати свої повноваження в регіони.
Pagano, Margareta UK politicians back controversial plan to modernise Ukraine =
[Британські політики підтримують спірний план по модернізації України] / M. Pagano //
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/uk-politicians-backcontroversial-plan-to-modernise-ukraine-10084988.html?origin=internalSearch). – London,
2015. – 04.03.

***
Виступаючи перед комітетом палати Представників з іноземних справ, Вікторія
Нуланд заявила, що США вважають дії Росії в Україні вторгненням. Такий термін

було вперше використано публічно для ілюстрації ситуації на сході України.
Натомість Барак Обама, американські посли, а також лідери ЄС уникають в офіційних
розмовах цього терміну, аби уникнути ще більшої ескалації конфлікту.
Yuhas, Alan Russia’s actions in Ukraine conflict an ’invasion’, says US official :
Comment by Victoria Nuland, assistant secretary of state for European and Eurasian affairs,
might be the first time a senior official has used the term publicly = [Дії Росії в межах
українського конфлікту характеризуються як „вторгненя”, говорить представник
США. Коментар Вікторії Нуланд, помічника держсекретаря з європейських та
євразійських справ, може бути першим, коли високопоставлений чиновник використав
терміни публічно.] / Al. Yuhas // The Guardian (http://www.theguardian.com/usnews/2015/mar/04/victoria-nuland-russia-actions-ukraine-invasion). – London, 2015. – 04.03.

ТЕРОРИЗМ ТА ДИВЕРСІЇ
Основне підтримуване Росією угруповання повстанців на сході України
заявило, що воно почне відведення важких озброєнь з лінії фронту в неділю, але уряд
говорить, що угруповання організувало танкову атаку на селища біля Азовського
моря, маючи на увазі Широкіно. Насильство також поширилося за межі
сепаратистських регіонів, в інші українські міста. У Харкові під час проурядового
маршу вибухнула бомба. Три людини загинули, 15 – отримали поранення. Інша бомба
була виявлена в господарській сумці на вулиці в Одесі. Обидві бомби, як видається,
планувалося підірвати на церемоніях і парадах, присвячених річниці падіння
колишнього проросійського уряду України, поваленого в результаті багатомісячних
протестів на площі Незалежності в Києві. Президент Петро Порошенко назвав обидва
недільних епізоди терактами. Він виступив на церемонії в Києві, де тисячі людей
вийшли на демонстрацію на честь цієї річниці. Були присутні президенти Польщі,
Литви, Німеччини та Грузії.
Kramer, Andrew E. New Violence Belies Talk of Peace in Ukraine = [Нова хвиля
насильства суперечить розмовам про мир в Україні] / A. E. Kramer // The New York Times
(http://www.nytimes.com/2015/02/23/world/europe/ukraine-rebels-say-theyve-started-pullingback-weaponry-from-front-lines.html). – New York, 2015. – 23.02.

ТОЧКА ЗОРУ
Михаїл Саакашвілі, колишній президент Грузії і нинішній глава
консультативної ради у сфері реформ при президентові України, викладає своє
бачення ситуації в Україні. За його словами, нинішня неоголошена війна України та
Росії не є війною за територію, а виступає боротьбою найбільшої європейської країни
за свій демократичний вибір, за намагання звільнитися від порочного кола
пострадянських тенденцій, які уособлюються в корупції, неефективності державного
управління, насильстві, грабуванні елітами національного багатства і т.д.
Реформування системи є вкрай тяжким, але воно неминуче. Позитивним моментом на
цьому шляху є реальне бажання нинішньої української влади до таких змін. Це вже
проявляється у присутності компетентних іноземних фахівців, які почали проводити
зміни. Сьогодні Україна має стати моделлю економічного зростання та
демократичних реформ для українців по всій території держави, як колись Західний
Берлін був зразком для жителів східної частини міста. Успіх українських реформ

виступає найкращим захистом для Європи. Також Саакашвілі наголошує на
подальшому економічному тискові на Росію, що дасть змогу прискорити втрату його
позицій всередині самої країни. Крім того, необхідно піднімати питання про
військовий захист України від можливого подальшого просування російських військ
вглиб країни. Україна не може наразі бути членом НАТО, проте вона може приймати
участь у регіональних двосторонніх чи тристоронніх альянсах, в які також можуть
бути залучені США та країни ЄС. Захист суверенітету України дозволить їй стати
європейською державою. Захід має розуміти, що Путін вважає цю гібридну війну
помстою Заходу за програш Радянського Союзу у холодній війні. Україна для нього
виступає першою на лінії протистояння із Заходом. Це його „Західний Берлін”, взяття
якого колись було справою принципу для Сталіна.
Saakashvili, Mikheil Ukraine is today’s West Berlin = [Україна – це Західний Берлін
сьогодення] / M. Saakashvili // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/opinions/
ukraine-is-todays-west-berlin/2015/02/24/f1bc755a-bab3-11e4-bdfa-b8e8f594e6ee_story.html). –
Washington, 2014. – 24.02.

***
Українські лідери вказують на одне ключове досягнення Мінських угод:
Донбас розглядається як складова частина України, ДНР і ЛНР не згадуються, а
бунтівні регіони характеризуються як суб’єкти українського права. Але в Мінській
угоді прописані „механізми, які допоможуть Росії відновити погоню за більш
великою здобиччю – за Україну в цілому”: угода покладає на Україну колосальний
тягар: виплати пенсій жителям Донбасу та його відновлення; в угоді закріплено право
сепаратистських областей Донбасу створювати власні народні дружини, в руках якої
може виявитися уся зброя, яка використовувалася повстанцями; угода породжує
всередині України могутню „п’яту колону”, оскільки у Донбаса буде право мати
представників у законодавчих органах України. Мета „мінського гамбіту” Путіна – це
створення „замороженого конфлікту”, впровадженого всередину української держави.
Karatnycky, Adrian Making the Most of Minsk = [Отримати максимальну користь
від
Мінської
угоди]
/
A.
Karatnycky
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/02/20/opinion/a-closer-look-at-the-ukraine-cease-fireagreement.html?_r=2). – New York, 2015. – 19.02.

***
Відома російська журналістка Юлія Латиніна на „Ехо Москви” підвела свої
підсумки Дебальцевської битви. Вона вважає, що російські військові підло
намагалися знищити українську армію в Дебальцевому, але їм це не вдалося. При
цьому, в Україні з усією пристрастю демократії йде пошук винних, в той час як в
диктаторській Росії панує крижане мовчання.
Бучельников, Владимир Комментарий: Латынина: Россия подло уничтожала
украинцев в Дебальцеве = [Коментар: Латиніна: Росія підло знищувала українців у
Дебальцевому] / В. Бучельников // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/latynina-rossiya-podlounichtozhala-ukraincev-v-debalyceve). – Рига, 2015. – 22.01.

***
Більшість росіян завжди ностальгувати за СРСР. При цьому на першому місці
серед причин ностальгії за СРСР стоїть „втрата почуття приналежності до великої
держави” (56 відс., Левада-Центр, листопад 2014). Перед нами – класичний

постімперський, веймарский синдром. Однак українська криза – це перший крок у
прірву, від якої Росія так розумно й відповідально відійшла на початку 90-х. Війна на
південному сході України, самопроголошення ДНР і ЛНР та підтримка їх з Москви, в
тому числі і озброєна, розпалювання етнічної „російської теми” (або ж „гагаузької
теми” в Молдові) – це практично точна копія подій в Югославії на початку 1990 -х
років. Є реальна небезпека того, що Росія 20 років потому раптом втягнеться в війни
на пострадянському просторі за катастрофічним югославським сценарієм, ваблена
химерами постімперської ностальгії і риторики. Для Югославії це закінчилося
кривавим розпадом, а потім розпалася і сама Сербія. Для Росії югославський сценарій
також закінчиться крахом, якщо не розпадом.
Рыжков, Владимир Александрович,политик, председатель движения „Выбор
России” Ностальгия по империи = [Ностальгія за імперією] / В. А. Рыжков //
Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_politics/2015-03-03/10_nostalgy.html). – М., 2015. –
03.03.

***
Організаторів злочину варто шукати в Росії, а не в США і Україні, з якою
останнім часом був пов’язаний Нємцов, впевнений Екс-президент СРСР Михайло
Горбачов. „Злочин на Москворецькому мосту – вбивство Бориса Нємцова – це спроба
підштовхнути ситуацію до ускладнення, може бути, навіть до дестабілізації
становища в країні, посилити протистояння”, – заявив Горбачов в інтерв’ю
„Інтерфаксу”.
Сергеева, Александра Горбачев назвал возможную причину убийства Немцова =
[Горбачов назвав можливу причину вбивства Нємцова] / А. Сергеева // Вести
сегодня(http://vesti.lv/news/gorbachev-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-ubiistva-nemcova).
–
Рига, 2015. – 01.03.

***
У ніч, коли в Москві вбили Бориса Нємцова, в Києві випав з 17-го поверху ексглава Фонду держмайна України Михайло Чечетов. Це вже четвертий український
чиновник, який загинув після Майдану, згадує автор. Новітня історія України, на
відміну від РФ, повна випадків дуже дивних самогубств чиновників вищого рангу.
Всі ці люди були частиною „багатовекторних” режимів (Кучма, Янукович) і гинули
після майданів, пише автор.
Ядуха, Виктор Оранжевая смерть = [Помаранчева смерть] / В. Ядуха // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/03/02/1373525.html). – С.Пб., 2015. – 02.03.

***
Експерт Мартін Хурт вважає: раптові військові навчання, які Росія все частіше
проводить поблизу кордонів сусідніх східноєвропейських країн, – можливо, частина
стратегії, яка „відчинить двері” для наступу Росії на країни Балтії.
Sharkov, Damien Russian Snap Military Drill ’Could Turn Into Assault on Baltic
Capital’ = [Російські раптові військові навчання „можуть стати атакою на столицю
однієї з країн Балтії”.] / Sharkov D. // NEWSWEEK (http://www.newsweek.com/russian-snapmilitary-drill-could-turn-quick-assault-baltic-capital-308752?piano_t=1). – London, 2015. –
23.02.

***
Глава МЗС України Павло Клімкін розповів про те, що заважає розпочати
діалог про проведення місцевих виборів, кого з ополченців українська влада готова
амністувати і чому за модель децентралізації Київ має намір взяти Польщу.
Черненко, Елена У нас есть уникальный шанс прийти к миру / Е. Черненко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2687445?isSearch=True). – М., 2015. – 17.03. –
№ 45.

***
Автор вважає, що Володимир Путін почувається цілком задоволеним від
того,що анексував Крим, розпалив сепаратистський рух на сході України та стягнув
танки до кордонів. „В Україні мир можливий, але тільки якщо цього захоче Кремль„,
- йдеться в статті.
A Gift to the Kremlin : The ceasefire in Ukraine will ease the lot of civilians but it will
also strengthen Putin’s stranglehold on the country = [Подарунок Кремлю. Припинення вогню
в Україні звісно принесе полегшення багатьом цивільним але також допоможе Путіну
закріпити
його
позицію
в
країні]
/
The
Times
//
The
Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/leaders/article4352704.ece). – London, 2015. – 13.02.

***
Цілі лідера РФ цілком зрозумілі, і захід повинен допомогти Україні захистити
себе. Автор демонізує Путіна, порівнюючи його з Сатаною та вважає, що він має
свою особливу місію, яка допоможе йому очистити їх націю через завоювання та
анексування інших територій.
Boyes, Roger Arming Ukraine will stop Putin in his tracks = [Озброєна Україна
зупинить
плани
Путіна]
/
R.
Boyes
//
The
Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4343557.ece). – London, 2015. – 04.02.

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
Президент України Петро Порошенко дав інтерв’ю Першому національному
телеканалу країни. Він заявив, що українським військовим вдалося зупинити
наступальні дії на Донбасі. Однак Україна „живе в умовах війни, в умовах
окупованих територій”. Український президент сподівається, що депутати Верховної
Ради проголосують за запрошення миротворців в Україну. Говорячи про Крим,
президент розповів про кроки з повернення півострова. Порошенко торкнувся в
інтерв’ю і газового питання. За словами українського президента, країна значно
знизила свою енергетичну залежність від Росії. президент також пообіцяв вийти на
новий формат спілкування з українцями і давати інтерв’ю щотижня.
Порошенко защитит украинцев Крыма от „пыток российских спецслужб” =
[Порошенко захистить українців Криму від „тортур російських спецслужб”] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-03-10/100_obzor100315.html). – М., 2015. –
10.03.

***

Президент України Петро Порошенко запропонував союзникам України
розглянути питання бойкоту ЧС-2018, що має відбутися в Росії, в разі, якщо Москва
не відтягне свої війська з українських територій.
Ukraine president calls on allies to boycott 2018 World Cup in Russia = [Український
президент закликає союзників бойкотувати Чемпіонат світу 2018 в Росії] / Reuters // The
Guardian(http://www.theguardian.com/football/2015/mar/16/ukraine-president-petroporoshenko-world-cup-2018-boycott-russia). - London, 2015. – 16.03

ВЕРХОВНА РАДА
Відповідно до мінських домовленостей спливає термін, до якого Верховна Рада
України повинна була затвердити межі окремих районів Донбасу, де вводиться
„особливий режим місцевого самоврядування”, але цього не сталося. У Києві
запевняють, що причини суто технічні: документ про межі готовий, але графік роботи
Ради не передбачав її пленарних засідань на цьому тижні. Проте керівництво
самопроголошеної Донецької народної республіки звинуватило Київ у спробі „зриву
мирного процесу”.
Тарасенко, Павел Донбасс ждет границ из Киева / П. Тарасенко //
КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2687092?isSearch=True). – 14.03.2015. – №
44DМ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Новий склад уряду України, затверджений майже 3 місяці тому, відрізняється
тим, що серед міністрів, їх заступників, помічників і радників дуже багато іноземців.
Втім, деякі українські спостерігачі вважають, що і грузини, і прибалтійці виконують в
Україні декоративні функції, працюючи ширмою для американців.
Лихоманов, Петр Добрий день! Good morning! Гамарджоба! / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/26/ministry.html). – М., 2015. – 25.02.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Біля будівлі Національного банку України вже кілька днів проходить пікет.
Активісти висувають суто економічні вимоги. Одна з них – відставка голови
Національного банку України Валерії Гонтарєвої. Основна претензія – стрімке
падіння гривні.
Петров, Игорь Финансовый майдан срыли бульдозером / И. Петров //
Комсомольская правда (http://www.kp.ru/daily/26347/3230378/). – М., 2015. – 27.02.

***
У Києві відбулась акція протесту перед будівлею Київської міської
адміністрації. Жителі української столиці вимагають відставки Віталія Кличка з поста
мера.

Федякина, Анна Киевляне потребовали отставки Кличко / А. Федякина //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/26/kiev-site.html). – М., 2015. – 26.02.

***
Урядовий квартал в центрі Києва перейшов у стан облоги. Всі прилеглі вулиці
контролюються правоохоронними органами. Українська столиця готується до
серйозних заворушень, які команді президента України Петра Порошенка
приготували націоналісти і футбольні „ультрас”. Якщо рік тому саме радикали
фактично привели до влади Порошенко й інших „революціонерів”, то тепер вони
опинилися по різні боки барикад.
Воробьев, Владислав Правительство Украины перешло на осадное положение / В.
Воробьев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/25/kiev-site.html). – М., 2015. –
25.02.

***
Анонсований як „реванш національної революції” марш „Правого сектора” та
інших угруповань у Києві виявився майже мирним – за теперішніх часів – зібранням
людей у камуфляжі. Дві-три сотні „патріотів”, включаючи журналістів, так і не
зважилися штурмувати президентську адміністрацію, чого від них багато хто
очікував, і обмежилися лише лайкою на адресу президента Порошенко.
Лихоманов, Петр Бандеровцы решили не штурмовать администрацию
Порошенко / П. Лихоманов // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/25/banderovtsysite.html). – М., 2015. – 25.02.

***
У річницю розстрілу учасників майдану з несподіваною заявою виступив глава
Служби Безпеки України Валентин Наливайченко. Він заявив, що снайперами на
майдані особисто керував помічник президента Росії Владислав Сурков. Версія глави
Служби Безпеки України була підтримана президентом України Петром Порошенко.
Російська сторона очікувано спростувала ці заяви, назвавши їх маячнею.
Мелик-Шахназарян, Левон Выстрелы с тыла = [Постріли з тилу] / Л. МеликШахназарян // Голос Армении (http://www.golosarmenii.am/article/26822/vystrely-s-tyla). –
Ереван, 2015. – 23.02.

***
У Москві відбулася масштабна акція, організована рухом „Антимайдан”,
присвячена річниці зміни влади в Україні. Колони учасників маніфестації пройшли по
центру міста з плакатами і транспарантами, демонструючи опонентам, що подібні
силові спроби зміни політичного режиму в РФ будуть присічені за підтримки
небайдужих громадян. Мітинги, подібні московським, пройшли 21 лютого і в інших
містах Росії. МВС повідомило про 40 тисяч учасників маніфестації, самі організатори
заявили, що змогли вивести на вулиці 50 тис. чоловік.
Боровков, Денис В Москве не допустят майдана = [У Москві не допустять
майдану] / Д. Боровков // Независимая газета (http://www.ng.ru/moscow/2015-0222/100_mskmaidan.html). – М., 2015. – 22.02.

***

Події в центрі української столиці знову нагадали про часи майдану. Шахтарі
вийшли на акцію в день, коли Верховна Рада планувала проголосувати за поправки до
держбюджету. Вони вирішили натиснути на депутатів, щоб ті врахували інтереси
галузі.
Ивженко, Татьяна Украинские шахтеры вышли на майдан = [Українські шахтарі
вийшли на майдан] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0303/1_maidan.html). – М., 2015. – 03.03.

***
За різними оцінками від 5 до 10 тисяч людей взяли участь в протестній ході та
мітингу в Петербурзі 1 березня. Марш „Ні війні – ні кризі!” став одночасно траурною
акцією у зв’язку із вбивством Бориса Нємцова. На Марсове поле були стягнуті значні
сили поліції. Говорили про загибель Нємцова, про українські події, про голодування
Надії Савченко, про необхідність чесних виборів в країні і в місті. Крім закуплених
організаторами централізовано прапорів РФ і Петербурга, на акції була присутня
найрізноманітніша символіка – від партійних знамен до прапорів України та ЄС,
портрети Нємцова і Савченко, банери „Ми не опозиція – ми народ!”, „Геть імперію
зла!”, „Борис, ти правий!”.
Гаврилина, Светлана Питерских анархистов чуть не спутали с украинскими
националистами = [Пітерських анархістів мало не сплутали з українськими
націоналістами] / С. Гаврилина // Независимая газета (http://www.ng.ru/regions/2015-0301/100_pitermarsh.html). – М., 2015. – 02.03.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Михайло Саакашвілі отримав пост позаштатного радника Петра Порошенка та
голови консультативної міжнародної ради реформ при президентові України.
Михайло Саакашвілі розповів, що до того відкинув пропозицію українського
президента обійняти посаду першого віце-прем’єра, для чого йому довелося б
прийняти громадянство України, відмовившись від грузинського паспорта.
Двали, Георгий Грузинский народ получил интервью с фронта / Г. Двали //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2670458?isSearch=True). – М., 2015. – 20.02. –
№ 30.

***
Колишній заступник міністра юстиції Грузії Георгій Вашадзе призначений
консультантом влади України щодо реформування служби держреєстру.
Двали, Георгий Михаил Саакашвили тянется к власти через Аджарию / Г. Двали
// КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2688104?isSearch=True). – М., 2015. – 17.03.
– № 45.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Рішення Великобританії про військову підготовку англійськими військовими
тренерами українських солдат навряд чи вплине на перевагу України в конфлікті,

проте може виступити символічним кроком у цій ситуації. Навчання планується
проводити далеко від лінії фронту, на заході України. Експерти побоюються, що така
допомога може бути витлумачена російським президентом як доказ його твердження
про присутність в Україні „іноземного легіону”.
Borger, Julian UK military training in Ukraine: symbolic move that risks Russian ire :
Increased western involvement could be used by Moscow to escalate its role and portray it to
Russians as resistance to Nato advances = [Англійські військові навчання в Україні:
символічний крок, який може спровокувати російський гнів. Підвищення ролі Заходу в
конфлікті може бути використано Москвою для зміцнення її ролі та демонстрації
цього росіянам як стійкість до зазіхань НАТО.] / J. Borger, R. Norton-Taylor // The
Guardian
(http://www.theguardian.com/politics/2015/feb/24/uk-military-training-in-ukrainesymbolic-move-that-risks-russian-ire). – London, 2015. – 24.02.

***
Рік тому в Україні сталася зміна влади, яку протягом декількох місяців
домагалися учасники масових акцій протесту, Євромайдану. У той момент українцям
здавалося, що в їх життя нарешті повернеться стабільність, а влада в країні буде
активно боротися з корупцією і проводити реформи, спрямовані на забезпечення
економічного зростання і підвищення соціальних стандартів. Однак події почали
розвиватися зовсім за іншим сценарієм. Чим дійсно обернувся Євромайдан, а також
що очікує Україну в найближчому майбутньому, розповіли відомі українські
політологи.
Специальный репортаж: кризис в Украине глазами ведущих политических
аналитиков = [Спеціальний репортаж: криза в Україні очима провідних політичних
аналітиків] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0224/c315198853098.html). – Пекин, 2015. – 24.02.

***
Україна притягує увагу світової громадськості, відтісняє на задній план інші
країни СНД. Тим часом процеси, що відбуваються в них, настільки непрості, що
дають підстави припускати подальше дистанціювання партнерів по Співдружності і
деяких претендентів права на членство в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС)
від Росії. Хоча все, безумовно, почалося з України, яку, як вважає організація Stratfor,
в найближчі роки чекають нові потрясіння. У доповіді „Прогноз на десятиліття”
Stratfor, який називають „тіньовим ЦРУ”, пише, що „до Заходу від Росії, Польща,
Угорщина і Румунія будуть прагнути повернути регіони, які перейшли до Росії в різні
моменти”. „Вони працюватимуть над тим, щоб в цей розклад потрапили Білорусія і
Україна”, – пророкує Stratfor. ЄАЕС, який замислювався на першому етапі як
економічний майданчик для майбутнього політичного інтеграційного об’єднання,
виявився під питанням. Як, втім, і Митний союз (МС). Ця інтеграційна структура
тримається більше на волі керівників країн – членів МС, ніж на реальній економічній
основі.
Гамова, Светлана СНГ рассыпается как карточный домик = [СНД розсипається
як
картковий
будиночок]
/
С.
Гамова
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/dipkurer/2015-03-02/9_sng.html). – М., 2015. – 02.03.

***
Надія на мир в Україні з’явиться тільки тоді, коли Київ піде на прямий діалог з
представниками так званих „ДНР” та „ЛНР”. Про це в ексклюзивному інтерв’ю
агентству Сіньхуа заявив директор Центру комплексних європейських та
міжнародних досліджень факультету світової економіки та світової політики НДУ
ВШЕ Тимофій Бордачов. „Глибинна причина української кризи полягає в тому, що
після завершення Холодної війни між Росією і країнами Заходу був початий
предметний діалог про майбутню архітектуру європейської безпеки, яка враховує
думки всіх зацікавлених сторін, особливо таких гравців, як Росія і країни ЄС”, –
розповів експерт. За словами Т. Бордачева, країни Заходу після завершення Холодної
війни вирішили, що Росія буде пристосовуватися до тих умов, з якими стикатиметься,
поки країни Заходу будуть створювати комфортну для себе європейську архітектуру,
головними інститутами якої стали НАТО та ЄС.
Украине нужен внутринациональный диалог – эксперт = [Україні потрібен
внутрішньонаціональний
діалог
–
експерт]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0225/c31519-8853368.html). – Пекин, 2015. – 23.02.

***
Марк Галеотті, професор Центру глобальних досліджень у Нью-Йорку в статті
викладає своє бачення причин та наслідків шокуючого, за його словами, вбивства
відомого російського опозиційного політика Бориса Немцова.
Galeotti, Mark ’Boris Nemtsov’s murder marks a new era for Vladimir Putin and Russia’
: Analysis: president has taken a step too far along a dark and dangerous path to be able to step
back, says Mark Galeotti = [„Вбивство Бориса Немцова знаменує нову еру для Владіміра
Путіна та Росії”. Аналіз: президент зробив занадто великий крок в темряву та
небезпеку, щоб бути в змозі зробити крок назад, говорить Марк Галеотті.] / M. Galeotti //
The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/mar/02/russia-putin-boris-nemtsov). –
London, 2015. – 02.03.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
На Заході не поспішають відмовлятися від спроб домогтися вирішення
українського конфлікту за допомогою санкційного тиску на РФ. У Вашингтоні
вважають „фактично неминучим” введення санкцій вже в найближчі дні.
Тарасенко, Павел Война не уходит одна / П. Тарасенко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2677532?isSearch). – М., 2015. – 28.02. – № 35.

***
Міністр оборони Норвегії Іне Еріксен Серейде запевнила, що навіть після
завершення української кризи відносини між Заходом і Росією не стануть колишніми.
Зокрема, Серейде сказала: „Ми хотіли вважати РФ стратегічним партнером. Ми
намагалися розцінювати події в Грузії як відхилення від шляху. Але зараз президент
РФ використовує щодо України ту ж риторику, що свого часу відносно Грузії”.

Тарасенко, Павел Северные страны ищут с кем повоевать / П. Тарасенко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2675853?isSearch=True). – М., 2015. – 28.02. –
№ 35.

***
Неабиякі пристрасті розгорілися в місті Вашингтон з приводу співпраці з
Україною. Вельми численну і впливову групу американських парламентаріїв ніщо в
ці дні так не хвилює, як питання поставок летальної зброї Києву. Глава
розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Вінсент Стюарт
наголосив, що неможливо доставити зброю досить швидко, щоб ситуація змінилася.
Гришин, Александр поставок вооружений Украине / А. Гришин // Комсомольская
правда (http://www.kp.ru/daily/26347/3230348/). – М., 2015. – 27.02.

***
У ході зустрічі Президентів Росії та Кіпру, Володимира Путіна і Нікоса
Анастасіадіса, українське питання не залишилося без уваги. Кіпріотський лідер
виступив за дипломатичне вирішення української кризи.
Созаев-Гурьев, Егор Россия и Кипр пробьют брешь в блокаде ЕС / Е. Созаев-Гурьев
// Известия (http://izvestia.ru/news/583423#ixzz3SpeT7Cya). – М., 2015. – 26.02.

***
Новими каральними заходами РФ пригрозив прем’єр Великобританії Девід
Кемерон. На думку Кемерона, санкції проти Росії необхідно поглибити в тому
випадку, якщо вона зробить подальші кроки по дестабілізації ситуації в Україні.
Прем’єр дав зрозуміти, що „червоною лінією” може стати ситуація навколо
Маріуполя, який, за його словами, ризикує стати „наступною гарячою точкою”.
Строкань, Сергей Розсип выписывают новые санкции / С. Строкань //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2675178?isSearch=True). – М., 2015. – 26.02. –
№ 33.

***
Наслідки конфлікту в Україні побічно відбилися на всіх країнах СНД. До
такого висновку прийшли автори доповіді коммунікацінного холдингу „Мінченко
Консалтинг” „Оцінка політичних ризиків для зарубіжних інвесторів в країнах
Центральної Азії: порівняльний аналіз”. За даними дослідження, побічні ефекти від
санкцій
і
контрсанкцій
впливають
на
макроекономічні
перспективи
центральноазіатських держав з причини взаємозв’язку економік – особливо
Казахстану, Киргизстану і Таджикистану. Однак автори підкреслили: незважаючи на
те, що графік основних віх процесу євразійської інтеграції зберігся, Казахстан не
змінив своєї традиційної багатовекторної зовнішньої політики. Роль Казахстану як
посередника у врегулюванні російсько-українського конфлікту була позитивно
сприйнята в ЄС.
Яловкина, Анна Исследование: Конфликт на Украине косвенно отразился на всех
странах СНГ = [Дослідження: Конфлікт в Україні побічно позначився на всіх країнах

СНД]
/
А.
Яловкина
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/304621_issledovanie:_konflikt_na_ykraine_kosvenno_otrazilsia_na_vseh_
stranah_sng.html). – Бишкек, 2015. – 26.02.

***
Підтримку Україні у зв’язку з річницею Євромайдану підтвердив держсекретар
США Джон Керрі, висловивши „захоплення українцями, які борються за
демократичне і європейське майбутнє перед обличчям незгод і російської агресії”.
Строкань, Сергей На Россию наступают с Дебальцево / С. Строкань //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2673846?isSearch=True). – М., 2015. – 25.02. –
№ 32.

***
У ході дебатів у Раді Безпеки ООН глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив
США і їх союзників в підриві принципів цієї організації, пригадавши їм
бомбардування Сербії, війну в Іраку і зміну режиму в Лівії. Західні представники
обрушилися на Росію з жорсткою критикою за її дії на українському напрямі. Головне
на сьогодні питання – про відправку на Україну миротворців – сторони обговорювали
за закритими дверима.
Черненко, Елена Сергей Лавров призвал ООН к Уставу / Е. Черненко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2673835?isSearch=True). – М., 2015. – 25.02. –
№ 32.

***
На прес-конференції в Будапешті 17 лютого Путін займався однією зі своїх
найулюбленіших справ – сперечався з журналістами. Один з репортерів запитав у
Путіна, чи вважає він, що недавно досягнуту за його посередництвом угоду про
припинення вогню на українському Донбасі буде дотримано. А якщо ні, що робитиме
Росія, якщо США дадуть зброю українській армії? „... Ця зброя вже поставляється”, –
заявив Путін. Потім в стилістиці, більш придатної для спортивного коментаря, ніж
для дипломатії, він оголосив, що в будь-якому випадку військові ігри на Донбасі вже
закінчилися. Київ (читай США) розгромлений загонами ополченців з числа шахтарів і
селян. „Звичайно, програвати завжди погано, це завжди біда для переможеного,
особливо якщо програєш вчорашнім шахтарям або вчорашнім трактористам. Але
життя є життя, воно точно піде далі. Я б вважав, не потрібно на цьому зациклюватися
„ – сказав Путін. За допомогою подібних зауважень Путін зобразив поразку
української армії як один з етапів набагато більш масштабних змагань, в яких кожен є
свого роду гравцем в затіяному Росією змаганні на право командувати в сусідніх
країнах.
Hill, Fiona This Is What Putin Really Wants = [Чого насправді хоче Путін.] / F. Hill //
The National Interest (http://nationalinterest.org/feature/what-putin-really-wants-12311). – New
York, 2015. – 24.02.

***

В Парижі відбулася зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції,
Росії та України, на якій високопосадовці обговорили проблеми мирної угоди Мінськ2. Зокрема, дискусію викликало питання відведення важкого озброєння від лінії
фронту. По закінченню переговорів німецький міністр охарактеризував їх як важкі.
Його український колега лише прокоментував, що були досягнуті домовленості
стосовно деяких „технічних моментів”.
Ukraine peace talks in Paris end in tension = [Українські мирні переговори
закінчилися
напружено]
/
Associated
Press
//
The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/4-way-talks-on-ukraine-underway-inparis/2015/02/24/14a2b78a-bc1e-11e4-9dfb-03366e719af8_story.html). – Washington, 2015. –
24.02.

***
Туреччина не збирається інтегрувати свою систему ППО/ПРО з системою
НАТО, заявив міністр оборони країни Ісмет Йілмаз, відповідаючи на парламентський
запит щодо ходу тендеру на поставки країні зенітно-ракетних систем дальнього
радіусу дії. Міністр повідомив, що Китай зробив кращу пропозицію на тендері,
розгляд заявок завершено і нових офіційних заявок не надходило. За словами Йілмаз,
нова система буде інтегрована з національною системою оборони Туреччини і стане
використовуватися без інтеграції з НАТО. Дане рішення Анкари викликало численні
коментарі про відхід Туреччини від Заходу на тлі української кризи та зближення з
Росією в рамках співпраці навколо проекту трубопроводу „Турецький потік”. Проте
чиновник турецького відомства, який курирує оборонну сферу, повідомив агентству
Reuters, що Туреччина поки не прийняла остаточного рішення і переговори про
контракт з Пекіном тривають. Ці суперечливі сигнали Анкари відображають її
прагнення використовувати підсумки тендеру як важіль тиску в ході торгів із
Заходом.
Арутюнов, Давид „Противоракетный” шантаж = [„Протиракетний” шантаж] /
Д. Арутюнов // Голос Армении (http://www.golosarmenii.am/article/26834/protivoraketnyjshantazh). – Ереван, 2015. – 24.02.

***
На засіданні Ради Безпеки ООН однією з тем обговорення стало звернення
глави українського МЗС Павла Клімкіна до ООН з питань відправки миротворців з
поліцейською місією на південний схід України. „Блакитні каски”, на думку київської
влади, повинні розміститися як на лінії зіткнення з силами ополчення, так і на ділянці
українського кордону з Росією, що є непідконтрольна Києву.
Байкова, Татьяна „Надо вернуть СБ ООН роль по согласованию коллективных
подходов” / Т. Байкова // Известия(http://izvestia.ru/news/583337). – М., 2015. – 24.02.

***
Віце-спікер українського парламенту в своєму інтерв’ю наголосив, що Канада
має достатньо впливу на Сполучені Штати, щоб переконати їх у необхідності
відправки смертоносної зброї до України. Уряд України неодноразово просив США,
Канаду та ЄС відправити оборонну зброю, щоб допомогти українським військам
боротися з проросійськими повстанцями.

Mackrael, Kim Ukraine wants Canada to persuade U.S. to send weapons = [Україна
хоче, щоб Канада переконала США відправити зброю до України] / K. Mackrael // The
Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ukraine-wants-canada-topersuade-us-to-send-weapons/article23169571/). – Toronto, 2015. – 23.02.

***
Британський міністр оборони Майкл Феллон заявив про „реальну і
безпосередню загрозу”, яка існує для Естонії, Латвії та Литви з боку Росії. Думку
свого цивільного начальника підхопив заступник командувача силами НАТО в
Європі,
британський
генерал-лейтенант
Адріан
Бредшоу.
Росія
може
використовувати „радянську тактику”, щоб захопити країни Балтії. Слова
високопоставлених британських чинів ллються струменем бензину прямо в розпечені
від постійних новин з України вуха латишів, литовців та естонців – з відповідною
реакцією. Чому це говорять саме англійці. „Агресія в Україні значно змінила
міжнародну систему безпеки і змусила країни, в тому числі і Латвію, переглянути свої
оборонні плани”, – заявив міністр оборони Латвії Раймонд Вейоніс, коментуючи
слова британського колеги. Так ось найвагомішим фінансовим підсумком цього
перегляду стало виділення 70 млн євро на закупівлю саме в англійців 123 одиниць
бронетехніки б/у (БМП Scimitar, БТР Spartan, Sultan і Samson). Треба сказати, що
закупівля цієї далеко не нової техніки викликала неабияке здивування у військових
експертів. Латвія, до речі, не єдиний відстійник, куди Британія скидає свій мотлох.
Укроборонпром заявив про закупівлю для української армії 75 бронетранспортерів
Saxon. Колишній глава сухопутних військ Великобританії Річард Даннат назвав
поставки „Саксонія” української армії „аморальними”. Зрозуміло, що англійські
політики, пов’язані з обороною, шукають можливості заробити на стороні.
Бучельников, Владимир Англичане нагнетают истерию в Латвии = [Англійці
нагнітають
істерію
в
Латвії]
/
В.
Бучельников
//
Вести
сегодня
(http://vesti.lv/news/anglichane-nagnetayut-isteriyu-v-latvii). – Рига, 2015. – 23.01.

***
Минув уже рік, відколи охоплена кровопролиттям і безладами Україна раптом
опинилася в центрі політичної уваги світу. Залучені в українську кризу сторони
ведуть себе по-різному, виходячи з власних міркувань: або докладають посередницькі
зусилля в пошуку рішення, або намагаються підлити масла у вогонь. Китай невпинно
стежить за розвитком ситуації в Україні, не залишаючись осторонь у справі сприяння
подоланню кризи в цій країні. „Необхідність політичного врегулювання кризи”,
„швидке відновлення миру і спокою”, „діалог і переговори” – ось приблизне коло
формулювань, які найбільш часто використовуються китайською стороною, коли
мова заходить про українську кризу. Голова КНР Сі Цзіньпін, прем’єр Держради Лі
Кецян і міністр закордонних справ Ван І у різних випадках підкреслювали
необхідність подолання української кризи за допомогою політичних засобів і
толерантного діалогу, приклавши активні зусилля до примирення сторін.
Китай не безучастен к урегулированию украинского кризисна = [Китай не
байдужий
до
врегулювання
українського
кризи]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0222/c95181-8852853.html). – Пекин, 2015. – 21.02.

***

У Молдові з’явився новий уряд. З його програми викреслена позиція
стратегічного партнерства з Росією і включений пункт про стратегічний діалог зі
США. Як сказав депутат парламенту Володимир Цуркан, це негативно позначиться
на переговорах з врегулювання придністровського конфлікту, так як кабміном
поставлено завдання посилення впливу в переговорному форматі ЄС і США – за
рахунок Росії. При цьому Україні молдовська влада доручила закрити для
придністровців сухопутний кордон, а для РФ – ще й небо. У Кишинева ніколи не було
такого розуміння з Києвом, як сьогодні, сказав директор Центру стратегічних
досліджень та політичного консалтингу Politicom Анатол Царану. Щодо можливого
курсу Молдови на НАТО Анатол Царану зауважив, що його країна „шукає, на кого
спертися”.
Гамова, Светлана Наводить порядок в Приднестровье будет Украина =
[Наводити порядок у Придністров’ї буде Україна] / С. Гамова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-02-20/1_pridnestrovie.html). – М., 2015. – 20.02.

***
Лютий 2015 став найбільш значущим місяцем в політичній історії
пострадянської Білорусії. Його можна назвати зоряним часом Олександра Лукашенка.
Він не тільки забезпечив хороший прийом лідерам Росії, України, Німеччини та
Франції, а й продемонстрував його зближення із Заходом. 2014 був дуже складним
для партнерства Москви і Мінська. У відносинах Росії і Білорусії позначився ряд
проблемних моментів, які дозволили деяким експертам навіть заговорити про кризу
моделі Митного союзу (МС) та євразійської інтеграції. В першу чергу суперечності
виникли щодо України та Криму. Білорусь офіційно не підтримала Москву в процесі
вирішення кримського питання. Навпаки, Лукашенко виступив за територіальну
цілісність України, визнав нову українську владу і налагодив діалог з президентом
Петром Порошенко.
Гущин, Александр Владимирович,доцент Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ) КАРТ-БЛАНШ. Звездный час Минска = [Картбланш. Зірковий час Мінська] / А. В. Гущин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-02-20/3_kartblansh.html). – М., 2015. – 20.02.

***
Радник президента України, глава Консультативної міжнародної ради реформ,
екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі в передачі „Вибір” грузинського
телеканалу „Руставі-2” висунуті грузинської прокуратурою звинувачення на свою
адресу назвав безпідставними і надуманими. Грузинські правоохоронці
інтенсифікували оголошення в міжнародний розшук Саакашвілі через „червоний
циркуляр” Інтерполу, а також звернулися до влади України з проханням передати
Грузії його та інших членів його команди, викритих у порушенні закону. З
Інтерполом поки не зрозуміло – за Саакашвілі тут же заступилися видні американські
політики, але Україна, очевидно, не видасть Тбілісі ні екс-президента, ні інших
колишніх високопоставлених осіб, зайнятих в українському уряді.
Рокс, Юрий Саакашвили отказался от революции = [Саакашвілі відмовився від
революції] / Ю. Рокс // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0220/7_saakashvili.html). – М., 2015. – 20.02.

***
Західні ЗМІ обговорюють візит президента Росії Володимира Путіна до
Угорщини і його зустріч з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном. „The New
York Times” пише, що Угорщина зберігала стриманість в ході візиту В. Путіна в
Будапешт, оскільки прагне налагодити відносини із Заходом. Американське видання
повідомляє, що крім приватної зустрічі з Орбаном, російський лідер провів бесіду з
президентом Яношем Адером. У підсумку були підписані п’ять двосторонніх угод,
однак найбільшою подією в робочій поїздці Путіна стала його прес-конференція з
угорським прем’єром. Російський лідер прокоментував економічні угоди, згадав про
крихке перемир’я в Україні і зазначив, що США, можливо, відправляють оборонне
озброєння в цей регіон. У свою чергу, Орбан позитивно оцінив угоду про припинення
вогню на сході України і виступив за те, щоб був знайдений спосіб відновити
відносини Росії і ЄС. „The New York Times” з посиланням на експерта зазначає, що
цей візит став важливим для президента Росії, який хотів показати, що хоча б один
лідер з Євросоюзу як і раніше відкритий до двосторонніх візитів.
Западные СМИ: Кремль распространяет влияние по всей Европе = [Західні ЗМІ:
Кремль поширює вплив по всій Європі] // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/201502-18/100_obzor180215.html). – М., 2015. – 18.02.

***
За словами глав МЗС країн – членів ЄС, конфлікт на сході України вдалося
заморозити, але в разі зриву мінських домовленостей нові заходи протии Росії
послідують негайно.
Тарасенко, Павел Петр Порошенко встретил годовщину отсоединения Крыма в
Берлине / П. Тарасенко // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2687914?isSearch=
True). – М., 2015. – 17.03. – № 45.

***
В ході мінської перемовин президенту Порошенку вдалося домогтися обіцянки
від Росії звільнити українську льотчицю Надію Савченко, яка голодує вже 64 день,
якнайшвидше. Тим не менше вчора довірене лице Володимира Путіна Дмитро Пєсков
відмовився визнавати, що Москва підписувала будь-яку угоду з цього питання.
Hoyle, Ben Fate of female pilot exposes fragility of Minsk agreement = [Доля
української льотчиці показує нестабільність мінських угод] / B. Hoyle // The Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4353704.ece). – London, 2015. – 14.02.

***
„Через кризу в Україні і агресивну зовнішню політику Росії епоха економії на
оборонні витрати на Заході, здається, підійшла до кінця, – пише кореспондент
німецької газети Die Zeit Хауке Фрідеріхсена. – Навіть у Німеччині, де протягом
кількох десятиліть влада недофінансувала бундесвер, несподівано з’явилися плани з
нарощування озброєнь”.
Die Zeit: кризис на Украине выгоден западным оружейникам = [Die Zeit: криза в
Україні вигідна західним зброярам] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3120581/die-zeitkrizis-na-ukraine-vygoden-zapadnym-oruzhejnikam). – Таллинн, 2015. – 12.03.

***
У Вашингтоні пройшло засідання сенату, в ході якого демократи і
республіканці в один голос намагалися переконати президента Барака Обаму в
необхідності поставок летальної зброї Києву. Приводом для дискусії стала інформація
ЦРУ про російські танки і бронемашини, які нібито перетнули український кордон.
Обама, незважаючи на тиск сенаторів, остаточного рішення про військові поставки
приймати не поспішає, побоюючись спровокувати ескалацію конфлікту.
Гущина, Анна Американские беспилотники и бронемашины отправят в Киев =
[Американські безпілотники і бронемашини відправлять до Києва] / А. Гущина //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2015-03-12/7_usa.html). – М., 2015. – 12.03.

***
Німецький канцлер прибула до Вашингтону, щоб пояснити переваги угоди,
яка, на думку американців, може призвести до нової агресії Путіна.
Hoyle, Ben Merkel seeks Obama help for Ukraine peace plan = [Ангела Меркель
просить допомоги у Обами для українського мирного плану] / B. Hoyle, D. Taylor // The
Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4348325.ece). – London, 2015. –
09.02.

***
Володимир Путін звинуватив в українському конфлікті США та їх союзників,
навіть Німеччину, не дивлячись на те, що Ангела Меркель готується представити
міжнародний мирний план скептично налаштованому Бараку Обамі. Президент Росії
розповів єгипетській газеті, що криза сталась через США та їх союзників, які
вирішили, що вони є „переможцями у холодній війні”. Він також звинуватив
керівників НАТО в недотримані обіцянок, які вони давали Радянському Союзу.
Naughton, Philippe Putin blames West for Ukraine crisis as deal is put to US = [Путін
звинувачує Захід в українській кризі через договір укладений з ЄС] / P. Naughton, B. Hoyle //
The Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4348640.ece). – London,
2015. – 09.02.

***
За словами прем’єр-міністра Італії Маттео Ренці було зроблено вирішальний
крок у мирному вирішенні української проблеми. Маттео Ренці наголосив, що мова
не тільки про те, що вдалося домовитися про припинення вогню, а й про те, що цей
документ відкриває дорогу до врегулювання та побудови міцної конструкції, яка
дозволила б розвиватися Україні.
В
нестабильной
поэтической
обстановке
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2680595?isSearch=True). – М., 2015. – 07.03. – № 40.

***
Ситуація в Україні була ключовою темою трьох зустрічей дипломатів високого
рівня: її обговорювали на переговорах представників зовнішньополітичних відомств

„нормандської четвірки” в Берліні, на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку і на
консультаціях глав МЗС країн ЄС у Ризі. Судячи із заяв дипломатів, проблемними є
всі етапи мінського мирного плану: припинення вогню, відведення важких озброєнь і
обмін полоненими, підготовка до місцевих виборів на Донбасі та проведення
конституційної реформи в Україні.
Сафронов, Иван Последнее минское предупреждение / И. Сафронов //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2682661?isSearch=True). – М., 2015. – 07.03. –
№ 40.

***
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав значне скорочення
насильства на сході України, хоча і висловив незадоволеність темпами виконання
мінських угод. Напередодні берлінської зустрічі з’явилися й інші підтвердження, що з
питань виконання мирних домовленостей зберігається чимало розбіжностей.
Строкань, Сергей Затишье перед Берлином / С. Строкань // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2680439?isSearch=True). – М., 2015. – 07.03. – № 40.

***
Делегації Росії і України в Парламентській асамблеї ОБСЄ дали згоду на
зустріч у вузькому складі представників міжпарламентської групи по Україні.
Башлыкова, Наталья ПА ОБСЕ созывает парламентариев для обсуждения
ситуации
на
Украине
/
Н.
Башлыкова
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/583747#ixzz3TsBlHyg7). – М., 2015. – 06.03.

***
Прем’єр Італії Маттео Ренці продовжив човникову дипломатію Євросоюзу і
запропонував Україні італійський досвід децентралізації влади.
Созаев-Гурьев, Егор Рим хочет примирить Москву и Киев / Е. Созаев-Гурьев //
Известия (http://izvestia.ru/news/583758#ixzz3TsDKQwm5). – М., 2015. – 06.03.

***
Політику адміністрації президента США на українському напрямку роз’яснила
Вікторія Нуланд. Заступник держсекретаря розповіла, що з моменту початку кризи
Вашингтон витратив майже 355 млн дол. на зміцнення енергетичної безпеки України,
допомогу бідним верствам населення, боротьбу з корупцією, підтримку демократії та
політичних реформ. З цих коштів118 млн дол. було витрачено на потреби, пов’язані з
безпекою. Пані Нуланд уточнила, що американські поставки для цих цілей носили
нелетальний характер.
Байгарова, Ксения США поддерживают Украину сдерживанием / К. Байгарова //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2679951?isSearch=True). – М., 2015. – 05.03. –
№ 38.

***

Прем’єр Італії Маттео Ренці прибуде з офіційним візитом до Москви, де
зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Друга за останні півроку
зустріч лідерів Росії та Італії набуває особливого значення в умовах безпрецедентної
кризи у відносинах Москви із Заходом, викликаного конфліктом в Україні. В умовах,
коли європейські лідери воліють утримуватися від поїздок в російську столицю,
прем’єру однією з провідних країн ЄС належить виконати делікатну місію:
продовжити діалог з Москвою по Україні і, незважаючи на війну санкцій, посилити
взаємодію з Росією щодо врегулювання світових криз.
Пушкарская, Елена Премьер Италии перейдет с украинского на ливийское / Е.
Пушкарская // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2679349?isSearch=True). – М.,
2015. – 05.03. – № 38.

***
Як повідомила прес-служба німецького уряду, Ангела Меркель, Володимир
Путін, Франсуа Олланд і Петро Порошенко обговорили питання обміну полоненими,
поставок гуманітарної допомоги на Донбас, а також закликали активізувати роботу з
підготовки місцевих виборів у Луганську і Донецьку. Лідери чотирьох країн особливо
відзначили необхідність підвищення ролі ОБСЄ – головного арбітра в конфлікті на
південному сході України. На думку „нормандської четвірки”, місія ОБСЄ повинна
готувати щоденні звіти про ситуацію в зоні конфлікту. Крім того, учасники
переговорів підтримали пропозицію розмістити спостерігачів ОБСЄ в найбільш
проблемних точках Донбасу (ця ідея була висунута Петром Порошенком, її
підтримали в ДНР і ЛНР).
Строкань, Сергей Мир в Донбассе требуется доказать / С. Строкань //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2679263?isSearch=True). – М., 2015. – 05.03. –
№ 38.

***
Директор дослідницької програми Amnesty International Анна Нейстат у своїй
доповіді важливе місце відвела Україні. Зокрема, у доповіді йдеться про те, що „з
боку України військову ієрархію відстежити легше, а з формуваннями
самопроголошених республік є труднощі”. У доповіді наголошено, що „з Києвом у
цьому сенсі у нас складається більш змістовний діалог, ніж з з іншою стороною”.
Кузнецова, Ольга „Амнистия военных преступников ведет к заморозке
конфликта”
/
О.
Кузнецова
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2674489?isSearch=True). – М., 2015. – 26.02. – № 33.

***
Помічник держсекретаря США з питань демократії та прав людини Том
Маліновський в інтерв’ю виклав своє бачення ситуації з правами людини в РФ і на
Україні, в тому числі на територіях, підконтрольних ополченцям.
Черненко, Елена Вести диалог стало очень сложно / Е. Черненко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2678293?isSearch=True). – М., 2015. – 03.03. – № 36.

***

Глава МЗС РФ Сергій Лавров оголосив в Женеві про „серйозний прогрес” у
виконанні мінських домовленостей по Україні. Цю ж тему він обговорив і з
держсекретарем США Джоном Керрі – причому двічі. Сергій Лавров назвав
переговори „неконфронтаційними”, а Джон Керрі – „обнадійливими”. Проте
розширення санкцій відносно РФ держсекретар не виключив.
Черненко, Елена Переговоры с перерывом на ответ / Е. Черненко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2678292?isSearch=True). – М., 2015. – 03.03. – № 36.

***
Держсекретар США Джон Керрі зустрінеться зі своїм російським колегою в
Женеві. Зустріч відбудеться у понеділок, через тиждень після заяв Керрі про відверту
брехню Росії щодо її участі у конфлікті в Україні.
Kerry‚ Russian FM meet in Geneva as Ukraine tensions simmer = [Керрі та глава МЗС
Росії зустрінуться в Женеві, в той час як в Україні триває напруження] / Associated Press
// The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Kerry%26sbquo
%3B+Russian+FM+meet+in+Geneva+as+Ukraine+tensions+simmer&NewsID=446435#sthash.
YicB1xoV.dpuf). – Kathmandu, 2015. – 02.03.

***
Вашингтон не добився від Делі поступок по Україні, рахує посол РФ в Індії
Александр Кадакин. З самого початку українських подій Індія займала зважену і
об’єктивну позицію і продовжує займати її донині. Індія розуміє її об’єктивні
інтереси, як і інтереси інших держав. Вона ні в якій мірі не оскаржувала сам факт
возз’єднання Криму з Росією. Що стосується подальших подій, Індія не вважає цю
кризу українсько-російською. Вона вважає її внутрішньоукраїнською. Другий
компонент політики Індії: вона завжди категорично виступає проти будь-яких санкцій
і заявила, що ніколи санкції проти Росії не підтримає.
Скосырев, Владимир России легче сотрудничать с кабинетом Моди = [Росії легше
співпрацювати з кабінетом Моді] / В. Скосырев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/dipkurer/2015-03-02/9_india.html). – М., 2015. – 02.03.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні заявила,
що ЄС не потрібно поспішати з висновками з приводу нещодавніх Мінських угод і
припинення вогню, повідомляє в блозі The Wall Street Journal журналіст Лоренс
Норман. „У найближчі кілька місяців ЄС може почекати і поспостерігати за подіями
на Східній Україні, а потім вже приймати рішення щодо економічних санкцій”, –
переказує автор слова Могеріні. „Вона чітко дала зрозуміти: якщо ситуація на Східній
Україні погіршиться, ЄС може негайно вжити заходів для посилення тиску на Росію і
промосковських сепаратистів на Україні. За оцінкою Могеріні, на даний момент
результати Мінська – це не успіх, але й не провал. Могеріні заявила, що ЄС ні за яких
обставин не дозволить Росії диктувати поправки до угоди України з ЄС. Але вона не
виключає, що в угоду будуть включені реальні поправки, якщо про них попросить
Україна.

Norman, Laurence Don’t Expect Lifting of Russia Sanctions in March, Mogherini Says =
[Федеріка Могеріні: Не чекайте, що санкції проти Росії будуть скасовані в березні] /
L. Norman // The Wall Street Journal (http://blogs.wsj.com/brussels/2015/02/26/dont-expectrussia-sanctions-decision-in-march-mogherini-says/). – New York, 2015. – 26.02.

***
На тлі української кризи в Євросоюзі знову ініціювали створення спільної
європейської армії. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв’ю газеті
WeltamSonntag заявив, що ЄС необхідно створити власну армію як інструмент
відстоювання інтересів Європи. Актуалізація ідеї про власні збройні сили Європи
явно ініційована Німеччиною і відображає триваюче зміцнення гегемонії Берліна в
євроблоці. Ініціатива Юнкера була відразу ж підтримана канцлером Німеччини
Ангелою Меркель і міністром оборони країни Урсулою фон дер Ляйен. У свою чергу
міністр у справах Європи ФРН Міхаель Рот допустив використання військової сили
для досягнення миру. Дані заяви пролунали на тлі активних зусиль Берліна щодо
врегулювання українського конфлікту і провідної ролі Німеччини в питанні грецької
боргової кризи. Ініціатива Юнкера відображає складності у відносинах ЄС з США.
Арутюнов, Давид Проэкт европейской армии: между Вашингтоном и Москвой =
[Проект європейської армії: між Вашингтоном і Москвою] / Д. Арутюнов // Голос
Армении
(http://www.golosarmenii.am/article/27071/proekt-evropejskoj-armii-mezhduvashingtonom-i-moskvoj). – Ереван, 2015. – 13.03.

***
Засновник партії „Яблуко” Григорій Явлінський вважає, що Євросоюз повинен
розробити стратегію інтеграції колишнього СРСР в єдину Європу. Про це він пише в
матеріалі „Нємцов став жертвою широкомасштабної війни”, опублікованому в
Financial Times, повідомляє РБК. На думку Явлінського, вбивство Нємцова – це
результат війни, що триває вже рік. Політик вважає, що мова йде не тільки про бойові
дії на сході України, а й по всій Росії і колишньому СРСР. Явлінський підкреслює, що
росіяни, безумовно, повинні самі розібратися з існуючими проблемами. Він зазначає,
що Європа більше 20 років не вважала пріоритетом події, що відбуваються в Росії, та
й тепер Євросоюз в основному приділяє увагу Україні.
Явлинский призвал ЕС помешать Кремлю строить „русский мир” в СНГ =
[Явлінський закликав ЄС перешкодити Кремлю будувати „русскій мір” в СНД] //
Вечерний Бишкек (http://www.vb.kg/doc/305027_iavlinskiy_prizval_es_pomeshat_kremlu_
stroit_rysskiy_mir_v_sng.html). – Бишкек, 2015. – 02.03.

***
Білорусія і Євросоюз мають шанси підписати або, як мінімум, парафувати
угоду про полегшення візового режиму в Ризі на саміті „Східного партнерства”,
заявив посол республіки в Бельгії та Люксембурзі, постійний представник при ЄС і
НАТО Андрій Євдоченко. Дипломат додав, що у відносинах між Білоруссю і ЄС
розпочався процес потепління і обидві сторони в ньому зацікавлені. За його словами,
цьому сприяла роль Білорусії у врегулюванні української кризи. Програма „Східне
партнерство” націлена на зближення ЄС з Азербайджаном, Вірменією, Грузією,
Молдовою, Білоруссю та Україною.

Белоруссия и ЕС могут подписать в мае соглашение об облегчении визового
режима = [Білорусія і ЄС можуть підписати в травні угоду про полегшення візового
режиму] // День за днем(http://rus.postimees.ee/3107935/belorussija-i-es-mogut-podpisat-vmae-soglashenie-ob-oblegchenii-vizovogo-rezhima). – Таллинн, 2015. – 01.03.

НАТО
Тепер, коли військові літаки Кремля почали промацувати кордони повітряного
простору НАТО, члени альянсу стверджують, що їхні збройні сили готові до приходу
росіян. Однак політичним лідерам потрібно трохи більше часу, щоб віддати наказ про
виступ. Між тим, хто віддасть наказ про початок відповідної операції НАТО, поки
залишається неясним.
Neuger, James G NATO’s Response to Putin’s Odd War Games Won’t Be Fast = [НАТО
не відразу відповість на воєнні ігри Путіна.] / J. Neuger // Bloomberg
(http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-22/nato-vs-vladimir-putin-a-tale-of-twocommand-structures). – New York, 2015. – 22.02.

***
Заступник командувача Об’єднаними силами НАТО в Європі Едріан Бредшоу
вважає, що незабаром Росія може захопити території держав НАТО. Аналогічну
точку зору висловив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Nato-General warnt vor russischer Invasion = [Генерал НАТО передрікає вторгнення
Росії
на
території
альянсу.]
//
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung
(http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/spannungen-mit-russland-nato-generalwarnt-vor-russischer-invasion-13441337.html). – Freiburg, 2015. – 21.02.

***
Головне міркування НАТО повинно полягати не в тому, чи забезпечить альянс
більшу безпеку України, а в тому, чи забезпечить Україна більшу безпеку НАТО.
Відповідь самоочевидна. Перше і останнє слово в питанні про те, кого пускати у свої
ряди, належить альянсу. Так що, ні всупереч нескінченним урочистим запевненням
Держдепартаменту, Україна не має права голосу в питанні про те, чи буде вона чи ні в
рядах НАТО, – розмірковує автор статті.
Carden, James Why Ukraine Doesn’t Get a Say on NATO = [Чому в України немає
права голосу в питанні членства в НАТО?] / Carden J. // The National Interest
(http://nationalinterest.org/feature/why-ukraine-doesnt-get-say-nato-12287). – New York, 2015. –
20.02.

***
Сенс не в дебатах про те, чи зуміє чи ні Росія перемогти НАТО в разі
повномасштабного військового зіткнення. Не зможе. Але Путін може зробити спробу
перемогти НАТО за рахунок іншого сценарію по типу донецького, розігравши його в
Прибалтиці чи десь ще. Російський лідер може роздувати кризу, а потім зупинятися,
спостерігаючи за реакцією і роблячи ставку на розкол в альянсі.

Michta, Andrew Time for Some Straight Talk on NATO = [Пора відверто поговорити
про НАТО.] / A. Michta // The American Interest (http://www.the-americaninterest.com/2015/03/01/time-for-some-straight-talk-on-nato/). – New York, 2014. – 01.03.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
З 1 березня росіяни зможуть в’їхати в Україну тільки по закордонному
паспорту. Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про необхідність
введення „європейських правил перетину державного кордону”.
Ивашкина, Дарья С 1 марта россияне смогут въехать на Украину только по
загранпаспорту
/
Д.
Ивашкина
//
Комсомольская
правда(http://www.kp.ru/online/news/1988214/). – М., 2015. – 27.02.

***
Рейтингове агентство Moody’s вдруге з початку кварталу знизило суверенний
рейтинг РФ. Одним із факторів рейтинговового падіння в описі Moody’s незвичайний
і також політизований – це „непередбачувана політична динаміка” в РФ: в
неінвестиційний рейтинг Росії закладений „досить низький, але зростаючий” ризик
того, що міжнародні відповідні дії на участь Росії в конфлікті в Україні приведуть до
прямого або непрямого тимчасового збою в обслуговуванні зовнішнього боргу РФ.
Прогноз рейтингу збережений негативним, Moody’s чекає його поліпшення тільки в
тому випадку, якщо стане очевидним зникнення або суттєве зниження ймовірності
повномасштабних військових дій в Україні.
Бутрин, Дмитрий Они снижались за Родину / Д. Бутрин // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2673866?isSearch=True). – М., 2015. – 25.02. – № 32.

***
Затримання трьох російських журналістів у Києві МЗС Росії розцінив як грубе
порушення Україною її міжнародних зобов’язань. На думку російських ЗМІ, те, що
трапилося з журналістами, свідчить про недотримання Україною елементарних прав і
свобод.
Лихоманов, Петр Ни прессы, ни гривны / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/02/26/grivna.html). – М., 2015. – 25.02.

***
Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав нереальними умови для початку відводу
озброєнь, які висуває Київ. Глава російського зовнішньополітичного відомства також
зазначив, що загрози Заходу ввести нові санкції відносно Росії пояснюються
небажанням дотримуватися мінських угод з врегулювання української кризи.
Федякина, Анна Лавров: Условия Киева для отвода вооружений – нереальны / А.
Федякина // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/26/lavrov2-site.html). – М., 2015. –
25.02.

***
Українська криза, війна санкцій між РФ і Заходом і економічний спад в Росії
впливають на ситуацію в Центральній Азії. Про це йдеться в доповіді
комунікаційного холдингу Minchenko Consulting. На думку авторів доповіді,
зростання політичних ризиків загрожує інвестиційній привабливості країн регіону, а в
перспективі може привести до ослаблення там позицій Москви.
Черненко, Елена Каски и быль / Е. Черненко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2674536?isSearch=True). – М., 2015. – 25.02. – № 32.

***
Путін вважає, що за допомогою мінських угод конфлікт на Донбасі може
завершитись миром. Петро Порошенко в свою чергу заявив, що він намагається
побудувати цивілізовану країну, і зацікавлений в інтересах всіх громадян. Також він
повідомив про намір повернути окупований Крим і наголосив, що Україна ніколи не
відмовиться від цих земель.
Ukraine-Krise: Putin rechnet nicht mit „Apokalypse” : Kremlchef Putin gibt sich
versöhnlich und erklärt, es gebe eine Chance auf eine schrittweise Normalisierung in der
Ostukraine. In Paris beraten heute die Außenminister über die immer noch fragile Lage im
Donbass. = [Українська криза: Путін не очікує на „Апокаліпсис”. Володимир Путін
заявив, що шанс владнати ситуацію на східній Україні миром був. У Парижі була
розмова з держсекретарем про нестабільну ситуацію на Донбасі.] / Deutsche Welle //
Deutsche
Welle
(http://www.dw.de/ukraine-krise-putin-rechnet-nicht-mit-apokalypse/a18275684). – Berlin, 2015. – 24.02.

***
Самопроголошені ДНР і ЛНР домоглися того, про що мріяли більше півроку:
прямих поставок газу з Росії. На їх узгодження та організацію знадобилося менше
доби після того, як ДНР і ЛНР оголосили про припинення надходження до них
українського газу, – Москва негайно виявила бажання надати „гуманітарну допомогу
на комерційній основі”. Київ пояснював зупинку пошкодженням газопроводів, які
неможливо відновити до закінчення боїв, але всі перешкоди усунулися після того, як
„Газпром” підтвердив початок поставок. В результаті ДНР і ЛНР тепер теоретично
отримують газ з двох сторін, що загрожує не тільки аваріями, а й новим російськоукраїнським газовим конфліктом.
Барсуков,
Юрий
Раз-два-три
/
Ю.
Барсуков
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2671161?isSearch=True). – М., 2015. – 21.02. – № 31.

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель пригрозила Росії новими санкціями –
вони можуть бути введені, якщо „певні пункти Мінського угоди не
дотримуватимуться”. Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію
рішення РНБО „Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам
тероризму, якІ підтримуються Російською Федерацією”.
Тарасенко, Павел Между МИДом и войной / П. Тарасенко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2673164?isSearch=True). – М., 2015. – 21.02. – № 31.

***
Єдинороси в Калінінградській обласній думі ініціювали поправки до ст. 20.3
Кодексу про адміністративні правопорушення, що збільшують штрафи за
демонстрацію незаконної символіки. Таке рішення вони прийняли у зв’язку з тим, що
на пострадянському просторі, як вважають автори, „збільшилися ксенофобські
настрої, багато в чому з приходом до влади на Україні профашистських і
пронаціоналістичну налаштованих політичних сил”. Пропозиція єдиноросів може
вкладатися в логіку президента Володимира Путіна.
Горяшко, Сергей Поиск коллаборационистов доверят силовикам / С. Горяшко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2670678?isSearch=True). – М., 2015. – 20.02. –
№ 30.

***
Національна комісія регулювання зв’язку та інформатизації України оголосила
ціни, запропоновані учасниками конкурсу на частоти 3G по всій країні.
Підконтрольний російськійї МТС оператор „МТС Україна” готовий заплатити за
найбільш привабливий комплект частот в діапазоні 1950-1965 / 2140-2155 МГц
більше, ніж інші претенденти – „Київстар” і „Астеліт”.
Коломыченко, Мария Частоты делят на трохи / М. Коломыченко, Я. Сколовская
// КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2669910?isSearch=True). – М., 2015. – 20.02.
– № 30.

***
Хоча і обмеженим прокатом, в Росії виходить український фільм „Плем’я”
Мирослава Слабошпицького. Це маленький, але важливий знак того, що культура
вище політики.
Плахов, Андрей Жестокость на языке жестов / А. Плахов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2670389?isSearch=True). – М., 2015. – 20.02. – № 30.

***
„Програвши свою 25-річну політику на Україні, Росія зробила ряд експромтів в
Криму, в Донбасі. Але який образ майбутнього вона хоче реалізувати? Цього образу
майбутнього немає, – наводить автор статті слова колишнього співробітника
адміністрації президента РФ Модеста Колерова. – Є спроби поєднати принципи
різного роду – цілісності України, федералізації України, права сходу України на
самовизначення, військової безпеки Росії у зв’язку з неминучою експансією НАТО на
Україну”. Російська пропаганда дуже любить повторювати мантру, що „на Україні
скоро все само розвалиться”: в очах телеглядача це як би виправдовує розрив між
жахливими картинами смерті жителів Донбасу і явно недостатньою допомогою РФ
цим людям, вважає автор. Роблячи висновок, про те, що Україна сама не
розвалюється і стійко протистоїть агресії, антиукраїнський автор закликає бойовиків і
Росію продовжувати знищувати Україну.
Ядуха, Виктор Дебальцево. Что дальше? = [Дебальцеве. Що далі?] / В. Ядуха //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/02/18/1369538.html). – С.Пб., 2015. – 18.02.

***
Колишній командувач збройними силами ДНР Ігор Стрєлков в інтерв’ю
російському журналісту Орханові Джемалю заявив, що домовленість про припинення
вогню в Донбасі дотримуватися не буде, контроль за кордоном ополченці не
віддадуть, а війна в Україні навіть не досягла свого піку. До чого прийдемо в
підсумку, зараз повністю не розуміє ніхто. Сили, які втягуються в цю війну з обох
сторін, постійно наростають, вважає російський військовий злодій.
Гора родила мышь = [Гора народила мишу] / Беседовал Орхан Джемаль //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/02/16/1368582.html). – С.Пб., 2015. – 16.02.

***
Україна звинувачує Росію, що під час мирних переговорів у Мінську до
кордону було стягнуто 50 танків, близько 100 броньованих автомобілів та
артилерійських одиниць.
Hoyle, Ben Kiev cries foul as Putin’s tanks roll over the border = [Київ занепокоєний
через те, що Путін підводить танки до кордону] / B. Hoyle, C. Bremner // The Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4352873.ece). – London, 2015. – 13.02.

***
У Москві вважають контрпродуктивними плани української сторони направити
в міжнародний суд в Гаазі трейлер, а потім і весь фільм російського виробництва
„Крим. Шлях на Батьківщину”. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Геннадій
Гатілов. „Це питання в міжнародному суді не розглядається. Це чисто
пропагандистський хід, який не спричинить ніяких правових наслідків. Вважаю даний
крок контрпродуктивним з точки зору пошуку шляхів щодо врегулювання ситуації на
південному сході України”, – зазначив Г. Гатілов.
Россия считает контрпродуктивными планы Украины направить в
международный суд в Гааге фильм „Крым. Путь на Родину” = [Росія вважає
контрпродуктивними плани України направити до міжнародного суду в Гаазі фільм
„Крим.
Шлях
на
Батьківщину”]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0316/c31519-8863662.html). – Пекин, 2015. – 16.03.

***
Російська делегація призупинила свою участь у Спільній комісії за Договором
про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), заявило російське МЗС. „Підписаний в
1990 році 16 країнами-членами НАТО і шістьма державами-учасницями
Варшавського договору, ДЗЗСЄ вважався опорою системи безпеки після закінчення
холодної війни. Він встановлює кількість систем звичайних озброєнь, які
дозволяється розміщувати, і визначає заходи з контролю та зміцненню довіри”, –
пояснюють автори статті. За словами військових експертів, остання дія Москви не
зачіпає „Віденський документ” і „Договір з відкритого неба”, дві складові
європейської системи безпеки, згідно з якими Росія і західні країни можуть
перевіряти факти розміщення військ і озброєнь на території кожної зі сторін”, –
зазначають журналісти. „Обидва механізми активно використовувалися в ході

української кризи, але експерти з оборони стверджують, що ця криза також довела,
що вони малопридатні для визначення реальних загроз”, – йдеться в статті. Три тижні
тому Туреччина, Україна та Нідерланди проінспектували російські військові об’єкти
в Ростовській області і не виявили жодних порушень з боку Москви. Проте, як кажуть
військові посадові особи, оскільки дія цих механізмів поширюється тільки на об’єкти,
зареєстровані учасниками цих договорів, вони не дозволяють виявити нарощування
військових сил, подібне тому, яке, за твердженням НАТО, провела Росія в ході війни
на Східній Україні.
Hille, Kathrin Russia quits arms pact as estrangement with Nato grows = [Росія вийшла
з ДЗЗСЄ на тлі зростання відчуженості у відносинах з НАТО] / K. Hille, N. Buckley //
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/f6c814a6-c750-11e4-9e3400144feab7de.html#ixzz3U5HprlwL). – London, 2015. – 10.03.

***
Генпрокурор України Віктор Шокін особисто розпорядився взяти під
держзахист Анну Дурицьку, яка є головним свідком у справі про вбивство в Москві
політика Бориса Нємцова. На думку експертів, таким чином українські силовики
отримали формальний привід взяти Дурицьку під контроль і захистити її від питань, в
тому числі і російських слідчих, про причини вбивства Бориса Нємцова.
Гридасов, Андрей Украинские силовики спасают подругу Немцова от лишних
вопросов / А. Гридасов // Известия (http://izvestia.ru/news/583802#ixzz3TsAE4uqw). – М.,
2015. – 06.03.

***
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що поки Крим буде
під контролем Росії очікувати нормалізації відносин між Україною та Росією не слід.
Таку думку міністр висловив під час свого візиту до Японії. Також Клімкін наголосив
на необхідності повного закриття кордону між обома країнами для можливості
врегулювання конфліктної ситуації на сході України.
Return of Crimea a must for mending ties with Russia, Ukraine says = [Повернення
Криму є обов’язковим для налагодження зв’язків із Росією, заявляє Україна] / Reuters //
The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/world/return-of-crimea-a-must-formending-ties-with-russia-ukraine-says/article23259541/). – Toronto, 2015. – 03.03.

***
Українські алкогольні компанії не хочуть втрачати російський ринок і, щоб не
залежати від політичних ризиків, намагаються локалізувати тут своє виробництво.
Найбільший виробник горілки в Україні – група „Баядера” – придбала 100%
великоустюгського лікеро-горілчаного заводу.
Трутнев, Олег Горилка от Деда Мороза / О. Трутнев // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2678663?isSearch=True). – М., 2015. – 03.03. – № 36.

***

Координатор харківського Євромайдану Ігор Рассоха в бесіді з кореспондентом
„Росбалта” розповів про своє бачення ситуації в регіоні та Україні. Лідер харківського
Євромайдан впевнений, що сепаратистськими настроями „заражені” всього 10-15%
населення Харківщини, а головною загрозою для регіону рахує не місцевих
прихильників ДНР і ЛНР, а російських агресорів. „Адже всього в 40 кілометрах від
нашого міста знаходиться межа нашого головного ворога”, - говорить харківський
активіст.
Ротарь, Игорь „Треть харьковчан — настоящие патриоты Украины” =
[„Третина харків’ян – справжні патріоти України”] / И. Ротарь // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/03/02/1373395.html). – С.Пб., 2015. – 02.03.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Україна отримала ін’єкцію в 17,5 млрд. доларів від МВФ. Але найбільша
загроза економіці країни – боротьба з підтримуваними Росією сепаратистами на
Східній Україні – досі нависає над нею, а нового пакету допомоги США не вистачає
для того, щоб перемогти над ними. Білий дім заявив, що США відправлять в Україну
військове обладнання на додаткову суму в 75 млн. доларів. Гроші підуть, серед
іншого, на безпілотники, радіолокаційні станції виявлення мінометів, броньовані
джипи, рації, польові аптечки, але не на зброю. Гроші МВФ призначені для
поповнення майже порожньої скарбниці Києва та для запевнення інвесторів і
вкладників, що країна не рухається до банкрутства. Але якщо військові дії на Східній
Україні спалахнуть знову, то неясно, чи буде достатньо навіть розширеної програми
допомоги для відновлення економіки, обсяг якої скоротився майже на 12% в
минулому році.
Francis, David Will New U.S. Aid and an IMF Bailout Be Enough to Save Ukraine? =
[Чи буде достатньо для порятунку України нової допомоги США і кредиту МВФ?] /
D. Francis, J. Trindle // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2015/03/11/will-new-u-s-aidand-an-imf-bailout-be-enough-to-save-ukraine/). – Washington, 2015. – 11.03.

***
Минулого тижня МВФ дав зрозуміти, що не погодить чотирирічну програму
підтримки економіки України, якщо там і надалі продовжуватиметься громадянська
війна. На тлі війни на сході країни та все наростаючих економічних негараздів
Україна потребує цієї фінансової допомоги задля забезпечення стабільності.
Ukraine needs money more than guns = [Україна більше потребує грошей ніж зброї]
// The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/editorials/ukraine-needsmoney-more-than-guns/article23228767/). – Toronto, 2015. – 01.03.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Україна з 16 березня зберігає на кордоні з РФ лише міжнародні пункти
пропуску з метою нацбезпеки. За словами Арсенія Яценюка, Україна в
односторонньому порядку припинила дію договору з Росією про малий
прикордонний рух. З 16 березня можна буде перетинати держкордон виключно через

міжнародні пункти пропуску, які повністю контролюються Україною. „Угода про
малий прикордонний рух між Україною і Росією припиняється українською
стороною. Це питання національної безпеки та контролю за переміщенням громадян,
в першу чергу РФ, які, на жаль, сюди не з туризмом приїжджають”, – додав він.
Украина прекращает малое пограничное движение с Россией = [Україна припиняє
малий
прикордонний
рух
з
Росією]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0306/c31519-8858992.html). – Пекин, 2015. – 06.03.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Нацбанк України після переходу гривні до неконтрольованого падіння
практично закрив можливість клієнтських операцій банків України з іноземною
валютою. Несподіваний обвал української валюти, яка на чорному міжбанківському
ринку доходила до 38 грн за дол. і вище, створив умови для валютної та споживчої
паніки – влада України зайнята її запобіганням.
Бутрин, Дмитрий Гривну вернули в реальный мир / Д. Бутрин // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2675830?isSearch=True). – М., 2015. – 28.02. – № 35.

***
Валютна лихоманка, яка охопила Україну, добралася і до паливного ринку. За
кілька днів бензин на заправках подорожчав на 7 гривень за літр Люди кинулися
переобладнувати машини на газ. Але він теж почав дорожчати – зараз коштує 12
гривень. У Києві вже розкупили всі газові установки. Але, враховуючи, що гривня в
крутому піке, скоро і газ стане золотим.
Петров, Игорь Эх, газ, еще газ... / И. Петров // Комсомольская правда
(http://www.kp.ru/daily/26347/3230381/). – М., 2015. – 27.02.

***
Незважаючи на досить жорсткий валютний контроль, запроваджений
Національним банком України ще в 2014 році, українська гривня залишається
нестабільною, і протягом 20-25 лютого фактично перебувала в режимі
неконтрольованого падіння.
Бутрин, Дмитрий Гривна в панике / Д. Бутрин // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2675276?isSearch=True). – М., 2015. – 26.02. – № 33.

***
В супермаркетах кияни скуповують крупи, соняшникову олію, сіль, борошно,
цукор. „Пригальмувати” городян співробітники магазинів вирішили ввівши
обмеження на купівлю продуктових товарів №1. Серед причин такого ажиотажу
називають зростання курсу валюти.
Прозорова, Мария Сотрудники киевских супермаркетов: „Смели все, даже
макароны”
/
М.
Прозорова
//
Комсомольская
правда
(http://www.kp.ru/daily/26346/3229260/). – М., 2015. – 25.02.

***
За останній рік з України не приходить майже ніяких хороших економічних
новин, пише старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки. Війна
на сході збільшує рахунок втрат, підриваючи стабільність всієї країни. Економічні
наслідки виявилися колосальними. У минулому році виробництво продукції
скоротилося на 7-7,5%, і 5% з цього скорочення викликане війною. Національна
валюта – гривня – за рік подешевшала на дві третини. До недавнього часу країна
перебувала на межі фінансового колапсу. Нова угода між Україною та Міжнародним
валютним фондом принесла полегшення. Проте, виникає враження, що ця програма
недофінансована. ЄС і США доведеться надати додаткові кошти. Золотовалютні
резерви України скоротилися до нікчемних 6,4 мільярда доларів, чого вистачить лише
на один місяць імпорту. Через це курс гривні знизився ще більше. Тепер мета полягає
в тому, щоб до кінця року довести обсяг запасів до 17 мільярдів доларів, що
відповідає трьом місяцям імпорту. Щоб отримати фінансування від МВФ,
українському парламенту доведеться виконати всі попередні умови фонду, що
стосуються розподілу коштів.
Åslund, Anders New funding deal gives Kiev added incentive to enact reforms : Aid
programme for Ukraine looks underfunded, writes Anders Åslund = [Нове фінансування дає
Києву додаткові стимули для проведення реформ. Програма допомоги Україні
фінансується
недостатньо]
/
A.
Åslund
//
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/824f17b4-b2dd-11e4-a058-00144feab7de.html#ixzz3Rzill99y).
–
London, 2015. – 15.02.

***
Мінфін України почне консультації із зовнішніми кредиторами щодо
реструктуризації частини суверенного боргу для зниження його тиску на державні
фінанси, заявила глава відомства Наталія Яресько. Переговори повинні завершитися
до наступної оцінки фондом ходу реформ в Україні, говориться в доповіді МВФ за
підсумками роботи місії в Києві.
Едовина, Татьяна Украинский долг готовят к стрижке / Т. Едовина //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2685220?isSearch=True). – 14.03.2015. – №
44DМ.

***
Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив для України нову програму
розширеного фінансування, яка передбачає виділення кредиту в 17,5 млрд дол.
протягом чотирьох років. У МВФ очікують, що за допомогою такої підтримки і
реформ Україна повернеться до зростання ВВП вже наступного року. Проте експерти
відзначають, що проблем на шляху до економічного зростання у Києва набагато
більше, ніж можливостей.
Терехова, Алина Украина начинает переговоры о списании и рассрочке долгов =
[Україна починає переговори про списання та розстрочення боргів] / А. Терехова //
Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-03-13/4_ukraina.html). – М., 2015. –
13.03.

***
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) офіційно ухвалить
рішення про надання Україні нового кредиту. Непублічно питання вирішене: Київ
може розраховувати на 17,5 млрд дол. за програмою розширеного кредитування
Extended Fund Facility (EFF). Ця сума дозволить Україні уникнути дефолту. З 1 квітня
в країні різко підвищуються тарифи на газ, теплову енергію та електроенергію.
Експерти в Києві обережно попереджають, що в країні можливі соціальні бунти.
Зараз громадяни ополчилися не проти МВФ, який, за словами представників
української влади, висунув тарифні вимоги, а проти голови Нацбанку Валерії
Гонтарєвої, що не зуміла втримати під контролем курс національної валюти.
Ивженко, Татьяна Киев выбирает между дефолтом и социальными протестами
= [Київ вибирає між дефолтом і соціальними протестами] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2015-03-11/1_kiev.html). – М., 2015. – 11.03.

***
Міністри фінансів країн семи провідних економік світу висловили сподівання,
що угоди України із західними кредиторами отримають зелене світло наступного
тижня після рішення Міжнародного валютного фонду і „підтримають безпосередньо
економічну стабілізацію в Україні.” В заяві G-7 йдеться, що міністри „з нетерпінням
чекають позитивного розгляду української програми Виконавчою радою МВФ в
найближчі дні.” „Міжнародне співтовариство готове підтримати Україну в проведенні
реформ в цей критичний момент її історії,” – заявили міністри фінансів.
Torry, Harriet G-7 Finance Ministers Optimistic Ukraine Will Get IMF Green Light :
Finance Ministers say international community stands ready to back Ukraine as it implements
reforms = [Міністри фінансів G-7 вважають, що Україна отримає від МВФ зелене
світло. Міністри фінансів запевнили, що міжнародне співтовариство готове
підтримати Україну в проведенні її реформ] / H. Torry // The Wall Street Journal
(http://www.wsj.com/articles/g-7-finance-ministers-optimistic-ukraine-will-get-imf-green-light1425485999). – New York, 2015. – 04.03.

***
Україна різко підвищила відсоткову ставку рефінансування на 10,5 відсотків до
30 відсотків. Це відчайдушний крок викликаний необхідністю стримати зростання
інфляції і врятувати потопаючу валюту. Війна на сході країни занурила Україну у
фінансову кризу. „Враховуючи ситуацію, та загрозу сильного зросту інфляції... для
того, щоб стабілізувати ситуацію, Комітет з монетарної політики рекомендував...
підняти ставку,” –цитує Reuters голову НБУ Валерію Гонтарєву.
Olearchyk, Roman Ukraine sharply raises interest rates to 30% = [Україна різко
підвищує ставку рефінансування до 30%] / R. Olearchyk // Financial Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/e6570d34-c1b0-11e4-8b74-00144feab7de.html#ixzz3TPOAtLBn).
–
London, 2015. – 03.03.

***
У Києві як манни небесної чекають нового траншу допомоги від Міжнародного
валютного фонду (МВФ), однак виділення цих грошей може затягнутися в разі
посилення військового конфлікту, попереджає Bloomberg. В українському Мінфіні

кажуть, що єдиною умовою отримання коштів є реформи. І вони в поспіху робляться.
Агентство відзначає, що, незважаючи на можливі ускладнення, МВФ швидше за все
продовжить підтримувати Україну, якщо відкритий конфлікт з Росією не торкнеться
більшої частини території країни. У той же час будь-які сумніви з приводу коштів
МВФ підвищать тиск на США і Європейський союз, в крайньому випадку
активізувати фінансування доведеться вже їм.
Терехова, Алина Киеву предстоит еще месяц ждать спасительного транша МВФ
= [Києву доведеться ще місяць чекати рятівного траншу МВФ] / А. Терехова //
Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-03-02/4_mvf.html). – М., 2015. – 02.03.

ЕКОНОМІКА
У перший місяць 2015 в Україні було продано 11 875 автомобілів, що на 78,1
проц. менше аналогічного періоду минулого року і на 40 проц. менше попереднього
місяця (грудень 2014). Що стосується виробництва на місцевих автозаводах, падіння
ще драматичніше: українське автовиробництво скоротилося на 90 проц. – до 352
автомобілів за місяць. Про це свідчить статистика об’єднання автовиробників
України „Укравтопром”.
Хасанов, Тимур Продажи „АвтоВАЗа” на Украине в январе упали в 2,5 раза / Т.
Хасанов // Известия (http://izvestia.ru/news/583393). – М., 2015. – 25.02.

***
За девальвацією гривні, лея, маната, ларі та білоруського рубля стоїть одна і та
ж проблема – російська економічна криза і агресивна політика Росії. Завдяки євро
європейці застраховані від таких лих, пострадянські держави – ні.
Bershidsky, Leonid The Putin Effect on Post-Soviet Economies = [Як „ефект Путіна”
позначається на пострадянських економіках.] / Bershidsky L. // BloombergView
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-23/the-putin-effect-on-post-soviet-economies).
– New York, 2015. – 23.02.

***
В понеділок українська валюта досягла свого рекордного мінімуму. Такий спад
відбувся на фоні заяв українських військових про те, що вони не будуть відводити
важке озброєння від лінії фронту через те, що повстанці продовжують обстріл
непідконтрольних територій. В свою чергу ватажки повстанців заявляють про свою
готовність відвести зброю у вівторок. Таке поєднання військових невдач та
фінансової кризи дуже сильно б’є по репутації української влади в Києві. У відповідь
на валютні коливання центробанк оголосив про введення обмежень на придбання
іноземної валюти. Такі заходи спричинені необхідністю стабілізувати ситуацію на
валютному ринку.
Birnbaum, Michael Ukraine’s currency slumps as fraying peace deal raises economic
fears = [В Україні валютні коливання виглядають як наслідки зриву мирної угоди та
породжують економічні страхи] / M. Birnbaum // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/ukrainian-military-says-it-wont-pull-back-until-rebelsattack-stop/2015/02/23/32c1f9e4-bb3b-11e4-b274-e5209a3bc9a9_story.html). – Washington,
2015. – 23.02.

***
Україна фактично втратила більшу частину своєї важкої промисловості і
ризикує повністю стати аграрною країною, що обіцяє падіння доходів населення. Про
це в ефірі телеканалу „Соціальна країна” заявив український економіст Андрій
Блінов. «Я не бачу жодних перспектив для таких заводів, як „Азовмаш”,
„Південмаш”, НВО ім. Фрунзе, швидше за все, будуть великі проблеми у таких
підприємств, як „Хартрон”, „Мотор Січ”. А це всі підприємства, розташовані зараз
поза АТО, у них проблема з ринками збуту. І через те, що є жахлива ситуація з
коксохімами, а частина з них знаходиться на території ДНР / ЛНР, цей ланцюжок стає
дуже дорогим, вкрай витратним і ризикованим», – заявив Блінов.
Бучельников, Владимир Комментарий: Украины уже нет, крупнейшие заводы
закрыты = [Коментар: України вже немає, найбільші заводи закриті] / В. Бучельников //
Вести сегодня (http://vesti.lv/news/ekonomist-ukrainy-uzhe-net-krupneishie-zavody-zakryty). –
Рига, 2015. – 23.01.

***
Минув рік відтоді, як США ввели санкції проти Росії за її дії на Україну. І за
цей час обсяг імпорту російських товарів в США скоротився як мінімум на 3 мільярди
доларів. У загальній складності скорочення склало близько 10% від усього
товарообігу між двома противниками. Ці зміни не дуже істотні. А інвестори схильні
вважати, що Росія є вигідним ринком.
Rapoza, Kenneth Only Slight Drop In U.S.-Russia Trade Since Sanctions = [Торгівля
між США і Росією від санкцій постраждала незначно.] / K. Rapoza // Forbes
(http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/03/17/only-slight-drop-in-u-s-russia-trade-sincesanctions/). – Washington, 2015. – 17.03.

***
Верховний суд України підтвердив законність вимог Генпрокуратури про
повернення державі 68,01% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату, які належали
„Русалу”. Фонд держмайна України продав структурам СУАЛа Віктора Вексельберга
контрольний пакет ЗАлКу за 380 млн гривень на умовах того, що покупці погасять
борги комбінату перед Державним експортно-імпортним банком України.
„Русал”
поборется
за
украинский
комбінат
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2685352?isSearch=True). – 14.03.2015. – № 44DМ.

***
Україна потребує фінансової допомоги в понад 40 млрд. доларів. Про це заявив
український президент Петро Порошенко на спільній з прем’єром Швеції Стефаном
Левеном прес-конференції в Києві. За його словами, ці кошти дадуть можливість
провести в країні реформи, стабілізувати національну валюту і заповнити
золотовалютні резерви. У 2015 році дефіцит держбюджету України становитиме не
менше 2,6 млрд. доларів. Крім того, країні потрібно виплатити близько 11 млрд.
доларів за своїми борговими зобов’язаннями.

Украине нужно свыше 40 млрд. долларов финансовой помощи – президент
Украины = [Україні потрібно понад 40 млрд. доларів фінансової допомоги – президент
України]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0312/c315198861637.html). – Пекин, 2015. – 12.03.

***
Незважаючи на сильне бажання України приєднатися до Євросоюзу, основна
частка українського бізнесу й досі працює в умовах радянських часів. Україна має
великі надії на відкриття європейських ринків для продукції важкої промисловості.
Проте в цьому сенсі існує багато проблем. Так, наприклад, ювелірний завод у Львові
не спроможний наразі конкурувати із західним бізнесом через стрімке падіння
національної валюти в державі: ціни на золото та срібло для заводу зависокі через
занадто високий валютний курс, прибутки низькі через низьку платоспроможність
українців. Через подібні проблеми багато підприємств змушені скоротити
виробництво, тим самим скорочуючи свої доходи. Через відсутність живих коштів
бізнес переходить на бартерні взаємовідносини, а це в свою чергу негативно впливає
на економіку в цілому.
Ukraine industry seeks ties with West‚ but buckles in crisis = [Українська
промисловість прагне зв’язків із Заходом, але такі зв’язки наразі знаходяться в умовах
кризи]
/
Associated
Press
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Ukraine+industry+seeks+ties+with
+West%26sbquo%3B+but+buckles+in+crisis+&NewsID=447161#sthash.SFEzEHKs.dpuf).
–
Kathmandu, 2015. – 08.03.

***
Сувора суміш війни та знецінення національної валюти штовхають Україну в
прірву фінансової неспроможності. Щоб покрити її борги, номіновані в основному в
доларах, потрібно майже весь ВВП. Для порівняння, у минулому році на борги
довелося витратити 40% ВВП. До речі, МВФ вважає, що трата понад 70% ВВП на
покриття боргів надмірна для країни, що розвивається. Сума основної частини і
відсотків від боргу в наступні три роки перевищить 27 мільярдів доларів, що
пропорційно четвертій частині держвидатків. Тільки швидке і радикальне списання
боргу може допомогти країні вилізти з економічної трясовини. Обсяг виробництва
впав на 15% за четвертий квартал 2014 порівняно з попереднім роком. Якщо держава
спробує скоротити витрати або підвищити податки до того рівня, який би забезпечив
можливість виплати боргів, це призведе лише до повного краху. Цей жахливий
сценарій – повне списання боргів – і є те, що кредитори повинні вважати для себе
кращим варіантом в угоді, досягнутій в результаті переговорів.
Ukraine’s Next Battle Zone Is Its Economy = [Наступне поле битви для України –
економіка.] // Bloomberg (http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-03/ukraine-s-nextbattle-zone-is-its-economy). – New York, 2015. – 03.03.

***
Гіперінфляція завжди є явищем політичним. В Україні, яка наразі охоплена
війною на сході країни і офіційно має майже 29-відсоткову інфляцію, спостерігається
реальний рівень інфляції в 272 відсотки. В результаті війни Україна втратила чверть

свого промислового потенціалу, який знаходиться на окупованих територіях, резерви
національного банку скоротилися до історичного мінімуму. У такій ситуації
українська влада звернулася за допомогою до МВФ, який пообіцяв 17,5 млрд. дол. в
обмін на жорсткі реформи.
O’Brien, Matt Ukraine unofficially has 272 percent inflation : Ukraine’s currency has
fallen 70 percent since the start of 2014, and that’s pushed it into hyperinflation = [Неофіційно
Україна має 272-відсоткову інфляцію. Українська валюта впала на 70 відсотків з
початку 2014 року, і це підштовхнуло країну до гіперінфляції.] / M. O’Brien // The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/03/01/ukraineunofficially-has-272-percent-inflation/). – Washington, 2015. – 01.03.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Україна, яка наразі не має власних коштів для розрахунку за газові поставки,
чекає в найближчому майбутньому на фінансову допомогу Заходу. Москва тим часом
заявляє про можливість припинення поставок газу в разі, якщо Україна не перерахує
суму, необхідну для майбутніх об’ємів газу. Україна натомість звинувачує Росію у
невиконанні її договірних зобов’язань, що пов’язано із постачанням Росією газу на
неконтрольовані українською владою території на сході країни.
Cash-strapped Ukraine struggles to keep Russia gas supplies = [Україна, що не має
коштів, бореться за продовження газових поставок з Росії] // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/business/reports-ukraine-says-it-paid-15-million-for-russiangas/2015/02/27/9c352ace-be5e-11e4-9dfb-03366e719af8_story.html). – Washington, 2015. –
27.02.

***
Президент Росії Володимир Путін вважає, що „Газпром” не порушує
домовленостей, поставляючи газ в Донецьку і Луганську народні республіки, а Київ, у
свою чергу, не дотримується Мінських угод, відмовляючись відродити економічні та
соціальні зв’язки з окремими територіями Донбасу. Українська влада, різко
припинивши поставки газу в ЛНР і ДНР, заявила про пошкодження газотранспортної
системи.
Созаев-Гурьев, Егор Президент назвал политику Киева в отношении Донбасса
геноцидом / Е. Созаев-Гурьев // Известия (http://izvestia.ru/news/583414#ixzz3SpftcVNY). –
М., 2015. – 26.02.

***
Президент Росії попередив, що Росія буде скорочувати поставки газу до
України, якщо остання буде не в змозі наперед оплачувати майбутні поставки. Путін
заявив, що коштів, які перерахувала Україна за газ, вистачить ще на декілька днів, і
попередив, що припинення поставок газу до України може мати негативні наслідки
для газового транзиту до Європи.
Putin Threatens Ukraine With Gas Cutoff = [Путін погрожує відключити газ Україні]
/ Associated Press // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1263196-putinthreatens-ukraine-with-gas-cutoff/). – New York, 2015. – 25.02.

***
Нафтогаз України звернувся до Газпрому з вимогою пояснити невиконання
угоди на поставку раніше передплаченого газу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нафтогазу. У компанії відзначають, що замість замовлених в рамках
контракту 114 мільйонів кубометрів газу Газпром поставив тільки 47 мільйонів
кубометрів. „Повідомлення про порушення контракту і Брюссельського
тристороннього протоколу було направлено сьогодні в Кабінет міністрів України,
Європейську комісію, а також секретаріат Енергетичного співтовариства в рамках
процедури швидкого реагування”, – повідомили в Нафтогазі.
Сергеева, Александра Нафтогаз: Россия нарушила брюссельские соглашения по
поставке газа = [Нафтогаз: Росія порушила брюссельські угоди з постачання газу] / А.
Сергеева // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/naftogaz-rossiya-narushila-bryusselyskiesoglasheniya-po-postavke-gaza). – Рига, 2015. – 24.01.

***
Самопроголошені Луганська і Донецька народні республіки запросили
енергетичної допомоги: газові поставки з боку Києва припинилися. А без них в
Донбасі за кілька годин настане „льодовиковий період”, попередили місцеві
керівники. Україна пояснила зупинку газопостачання технічними причинами. А
Газпром оголосив, що готовий почати прямі поставки в ЛНР і ДНР в рамках
контракту з Нафтогазом. Експерти передбачають, що такий крок тільки посилить
суперечки про паливо між країнами. З’явилися і пояснення української сторони.
Поставки
припинилися
через
критичні
ушкодження
газотранспортної
інфраструктури, які були нанесені в ході боїв, повідомила прес-служба Нафтогазу.
Терехова, Алина Киеву придется заплатить за газ для Донбасса = [Києву
доведеться заплатити за газ для Донбасу] / А. Терехова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-02-20/4_kiev.html). – М., 2015. – 20.02.

***
„Газ України”, дочірня компанія „Нафтогазу України”, збирається повернути
собі контроль над газорозподільними мережами. Більше 90% таких мереж перебуває
в держвласності, але зараз вони передані в управління облгазом, велика частина
останніх належить бізнесменові Дмитру Фірташу.
Барсуков, Юрий „Нафтогаз” хочет вернуть себе сети / Ю. Барсуков //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2678128?isSearch=True). – М., 2015. – 03.03. –
№ 36.

***
Конфлікт між Газпромом і Нафтогазом став головною темою тристоронніх
переговорів у Брюсселі. Євросоюз хоче не тільки „помирити” сторони і довести
зимову газову угоду до кінця, але й обговорити умови нового тимчасового договору.
Російська сторона, очевидно, не була готова до переговорів по „літньому газового
пакету”. Зате привезла з собою пропозиції з приводу газопостачання Донбасу без
участі київської влади.

Терехова, Алина Донбасс переходит на автономное газовое снабжение из России =
[Донбас переходить на автономне газове постачання з Росії] / А. Терехова //
Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-03-03/1_donbass.html). – М., 2015. –
03.03.

***
Питання поставок газу в Донбас на переговорах у Брюсселі вирішити не
вдалося. Міністри енергетики Росії та України Олександр Новак та Володимир
Демчишин підтвердили свої розбіжності по Донбасу, передає ТАСС. Однак, за
словами російського міністра, домовилися продовжувати моніторинг виконання
„зимового пакета” до кінця березня. Сторони також обговорили поставки „блакитного
палива” в окремі райони Донецької і Луганської областей. Третьою темою стали
поставки газу в літній період.
Украина хочет знать, как газ из России поступает в Донбасс = [Україна хоче
знати, як газ з Росії надходить у Донбас] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-03-03/100_obzor030315.html). – М., 2015. – 03.03.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Прем’єр Великобританії Девід Кемерон заявив, що Королівство направить до
України своїх військових тренерів для тренування українських військових задля їх
більшої витривалості у боротьбі з проросійськими повстанцями. Шестимісячна місія
буде включати в себе медичну, інтелектуальну, логістичну, піхотну підготовку
українських військових. Такий вид допомоги Великобританія запропонувала на
противагу наданню смертоносної зброї, до чого англійський уряд, за словами
Кемерона, ще не готовий.
Green, Chris British troops to ’train soldiers’ in Ukraine = [Британські військові
будуть тренувати солдат в Україні] / C. Green // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/british-troops-to-train-soldiers-in-ukraine10068003.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 24.02.

***
Президент України Петро Порошенко відвідав виставку озброєнь і військової
техніки IDEX-2015 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) і оголосив про
підписання більше 20 збройових контрактів. Крім того, українські військові
розглядають можливість створення власного зенітного ракетного комплексу: всі
комплектуючі вони хочуть зробити самі, а ракету готові замовити на стороні.
Сафронов, Иван У Петра Порошенко разыгралось вооружение / И. Сафронов //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2674363?isSearch=True). – М., 2015. – 25.02. –
№ 32.

***
Після зустрічі з високопоставленими керівниками ОАЕ Порошенко повідомив
про підписання угод про військово-технічне співробітництво, покликаних зміцнити

українську збройну промисловість (яка, за його словами, також отримала кілька
замовлень на експорт). Тим часом Україна була змушена відмовитися від виконання
деяких інших зарубіжних замовлень, сказав представник „Укроборонпрому” Лук’ян
Сельський. „Нам довелося відправити всю техніку воювати на схід України”, –
пояснив він. Крім того, як сказав Сельський, державі не по кишені закупівлі
українських танків „Оплот”. Було вирішено продовжувати їх експорт, а для армії
модернізувати більш старі танки зі складів.
Wall, Robert Ukraine to Buy ’Defensive’ Weapons in U.A.E., President Says :
Poroshenko attends arms show amid fight against Russia-backed rebels = [Президент заявив,
що Україна закупить „оборонне” озброєння в ОАЕ. Порошенко взяв участь у шоу
озброєнь на тлі боротьби з Російськими терористами] / R. Wall, J. Marson // The Wall
Street Journal (http://www.wsj.com/articles/ukraine-president-meets-u-a-e-officials-to-secureweapons-purchase-1424788248). – New York, 2015. – 24.02.

***
„Якщо Росія справді зацікавлена в мирі, як вона стверджує, вона повинна
підтримати цю резолюцію, яка санкціонує миротворчі сили на Україні”, – заявив
посол України в США Олександр Моцик. Він мав на увазі прохання Києва щодо
введення військ ООН задля спостереження за дотриманням припинення вогню в
районі лінії фронту в Східній Україні й україно-російському кордоні. Цей крок, для
здійснення якого необхідна резолюція Радбезу ООН, напевно натрапить на опір або
навіть відкрите вето Москви. Моцик назвав це лицемірством. Поки інші країни не
особливо підтримали план введення миротворців, але не можна стверджувати, що
реалізація цього плану виключена. Євросоюз заявив, що хоче дізнатися більше
деталей, перш ніж підтримувати план миротворчої місії.
Standish, Reid Ukraine Calls Russia’s Bluff: If You Want Peace, Authorize Peacekeepers
= [Україна викриває блеф Росії: якщо ви хочете миру, санкціонуйте присутність
миротворців]
/
R.
Standish,
J.
Hudson
//
Foreign
Policy
(https://foreignpolicy.com/2015/02/19/ukraine-calls-russias-bluff-if-you-want-peace-authorizepeacekeepers/). – Washington, 2015. – 19.02.

***
На південному заході Росії тривають військові маневри сил ППО. Південний
військовий округ, де відбудуться військові навчання, межує з Україною та Кримським
півостровом.
Russia Starts War Games on Ukraine, Crimea Borders = [Росія розпочала військові ігри
в Україні, на кримському кордоні] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1272946-russia-starts-war-games-on-ukraine-crimeaborders/). – New York, 2015. – 05.03.

***
Україна поки не звернулася офіційно в ООН та ЄС з проханням направити
миротворчу місію на Донбас. Президент Петро Порошенко підписав відповідне
рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), і анонсував внесення цього питання до
порядку денного Верховної Ради. Як тільки депутати підтримають рішення РНБО і

глави держави, на Заході зможуть приступити до офіційного розгляду української
заявки.
Ивженко, Татьяна Порошенко попросил Европу не радоваться раньше времени =
[Порошенко попросив Європу не радіти завчасн] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-03-04/7_kiev.html). – М., 2015. – 04.03.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Колишній міністр фінансів Юрій Колобок – перший із затриманих з
колишнього проросійського уряду часів президентства Януковича в Києві. Колобок
звинувачується в розкраданні державних коштів у розмірі близько 10 млн. дол.
Скоріше за все українська влада буде просити іспанський уряд про екстрадицію
колишнього чиновника.
Dawber, Alistair Ukraine’s former finance minister is arrested near Valencia over £6m
’embezzlement’ = [Колишній міністр фінансів України заарештований біля Валенсії за
розкрадання більше ніж 6 млн. фунтів] / Al. Dawber // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraines-former-finance-minister-is-arrestednear-valencia-over-6m-embezzlement-10089062.html?origin=internalSearch). – London, 2015. –
05.03.

***
Глава Державної фіскальної служби України Ігор Білоус і два його заступники
відсторонені від роботи на час проведення службового розслідування у зв’язку з
підозрами в корупції.
Bershidsky, Leonid Ukraine’s Tarnished Poster Child for Reform = [Померкле
уособлення
українських
реформ.]
/
Bershidsky
L.
//
BloombergView
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-24/ukraine-s-tarnished-poster-child-forreform). – New York, 2015. – 24.02.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
У Києві готуються до нових гучних політичних судових процесів. Вже
порушено справи проти кількох соратників Віктора Януковича. Є заарештовані. За
недостатню активність у переслідуванні інакодумців у відставку відправлений
попередній генпрокурор країни. Повідомлення про те, що Генпрокуратура України
готується пред’явити підозри Юрію Бойко, надійшли від партії Арсенія Яценюка
„Народний фронт”. Олександр Єфремов, колишній глава фракції „Партії регіонів”,
екс-голова Луганської обласної адміністрації очікує рішення суду про запобіжний
захід. Інший регіонал, Михайло Чечетов, був заарештований. Нібито під час розгляду
так званих „законів 16 січня”, Чечетов, будучи членом Лічильної комісії, був
причетний до фальсифікації результатів голосування. Усі ці розслідування контролює
новий генеральний прокурор України Віктор Шокін.
Андреева, Екатерина Лидеры украинской оппозиции в опасности = [Лідери
української опозиції в небезпеці] / Е. Андреева // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/lideryukrainskoi-oppozicii-v-opasnosti). – Рига, 2015. – 23.01.

***
Як йдеться у статті WSJ, СБУ протягом багатьох років стикається з
проблемами корупції, внутрішніх інтриг і державних зрад у своїх рядах. „Українські
офіційні особи стверджували в інтерв’ю, що до початку війни минулого року СБУ
була наповнена російськими шпигунами, особами, які симпатизували Росії, і
перебіжчиками, а багато матеріалів з досьє Служби безпеки було викрадено і
вивезено в Росію”, – повідомляється в тексті матеріалу. Слабкостями і ненадійністю
СБУ серйозно стурбовані офіційні особи США. Американські чиновники
побоюються ділитися розвідданими з Україною через те, що ця інформація може
потрапити в Росію. В даний час директор СБУ Валентин Наливайченко зайнявся
кампанією з „декагебізації” українських спецслужб.
WSJ: служба безопасности Украины наводнена российскими шпионами = [WSJ:
служба безпеки України кишіла російськими шпигунами] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3120561/wsj-sluzhba-bezopasnosti-ukrainy-navodnena-rossijskimishpionami). – Таллинн, 2015. – 12.03.

СУСПІЛЬСТВО
Багато дітей на сході України зараз мають масу проблем через пережиті будні
війни. Директор сиротинця в Харцизьку говорить, що її вихованці отримали
подвійний удар: спочатку їх покинули батьки, а потім український уряд перестав
виплачувати соціальну допомогу прийомним родинам цих дітей. Також страхіття
війни залишають глибокий слід у дитячій психіці, тому відголоски цієї війни ще
будуть спостерігатися досить довго. За оцінками дитячого фонду ООН 1,7 млн. дітей
по обидві лінії зіткнення зазнали збитків через відсутність належного житла,
харчування, медицини чи освіти. Військові обстріли стихли, але страждання та біль
залишилися.
Childhood a Casualty of Ukraine’s Ongoing War = [Жертвами довготриваючої війни
в
Україні
стали
діти]
/
Associated
Press
//
The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1283567-childhood-a-casualty-of-ukraines-ongoing-war/). New York, 2015. – 13.03.

РЕЛІГІЯ
Президент США Барак Обама заявив, що у християн після терактів ІГІЛ і „АльКаїди” склався комплекс переваги по відношенню до мусульман – і засудив його. На
думку політика, не слід вважати, що релігійно мотивоване насильство можливе тільки
„в інших країнах”, адже християнськими ідеалами надихалися інквізитори і
хрестоносці, які заслуговують засудження. Риторика Обами, зазначена алюзіями на
віддалене минуле, викликала протести республіканців. Президента Сполучених
Штатів знову звинуватили в невірі в Бога – і забутті американських цінностей. Виступ
господаря Білого дому в перший четвер лютого – традиційна подія в політичному
календарі США. У цей день американські лідери беруть участь у молитовному

сніданку в підтримку релігійних свобод. За сталою традицією на захід запрошують
понад 3 тис. світських і духовних лідерів з-за кордону. Серед них на цей раз був
присутній патріарх Київський Філарет, який повідомив, що приїхав до Обами
„просити зброї для захисту України”.
Гашков, Игорь Обама сравнил террористов с крестоносцами = [Обама порівняв
терористів
з
хрестоносцями]
/
И.
Гашков
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/ng_religii/2015-02-18/4_obama.html) – М., 2015. – 18.02.

***
„Від імені Української православної церкви я закликаю всіх, хто називає себе
християнином, негайно припинити вбивати один одного”, – з таким зверненням
виступив митрополит Київський і всієї України Онуфрій (Березовський), який
представляє в цій країні Московський патріархат. Тижнем раніше глава Київського
патріархату Філарет (Денисенко) звернувся до президента США з проханням про
постачання озброєнь для української армії. Можливо, саме з подібною різницею у
відношенні до військових дій на Донбасі пов’язана помітна диспропорція числа
армійських священиків від різних конфесій в дислокованих там українських частинах.
Як повідомив заступник Синодального відділу УПЦ МП по взаємодії зі Збройними
силами та іншими військовими формуваннями України архімандрит Лука (Винарчук),
у зоні АТО є лише один капелан, який представляє цю найбільшу за кількістю
парафій релігійну організацію країни. Зовсім інша ситуація з кліриками Київського
патріархату, який поступається УПЦ МП в кілька разів по числу парафій.
Мальцев, Владислав Пастыри с мечом наперевес = [Пастирі з мечем напереваги] /
В. Мальцев // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2015-02-18/2_ukraina.html). –
М., 2015. – 18.02.

***
Президент України Петро Порошенко підписав указ „Про відзначення пам’яті
князя Київського Володимира Великого – творця середньовічного європейської
держави Руси-України”. Тисячоліття зі смерті князя планується відзначити історикокультурними та релігійними заходами. Посольствам за кордоном рекомендується
провести заходи за участю організацій українських діаспор, демонструючи тим самим
світові, кому належить спадщина хрестителя Русі. У свою чергу, Росія намагається
„закріпити” пам’ять князя за собою. В той же день, коли був виданий указ
Порошенко, Мосгордума прийняла постанову про включення пам’ятника князю
Володимиру Святому на оглядовому майданчику на Воробйових горах в перелік
пропозицій про зведення творів монументально-декоративного мистецтва міського
значення. 25-метровий монумент, що зображає князя з хрестом у руках, буде
звернений у бік центру російської столиці.
Мальцев, Владислав „Антимайдан” князя Владимира = [„Антимайдан” князя
Володимира] / В. Мальцев // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2015-0304/4_antimaidan.html). – М., 2015. – 04.03.

***
„Я кілька днів тому повернувся з Ватикану, де ми зустрічалися з папою
Франциском. Позавчора було вручено лист від президента Порошенко із

запрошенням, і він нам сказав, що приїде в Україну”, – повідомив в ефірі „5 каналу”
українського телебачення глава об’єднаного міжвідомчого координаційного центру
по звільненню військовополонених при Службі безпеки України Юрій Тандем. Як
уточнив Gazeta.ua керівник департаменту інформації Української греко-католицької
церкви (УГКЦ) протоієрей Ігор Яців, на зустрічі українських єпископів з папою
Франциском, що пройшла у Ватикані, таку пропозицію озвучив верховний
архієпископ Київський і Галицький Святослав Шевчук.
Мальцев, Владислав Римского первосвященника зовут в Киев = [Римського
первосвященика кличуть у Київ] / В. Мальцев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/ng_religii/2015-03-04/1_kiev.html). – М., 2015. – 04.03.

***
24 лютого 2015 р. на 66-му році життя помер предстоятель Української
автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополит Київський і всієї України
Мефодій (Кудряков), який очолював Церкву починаючи з 2000 року. УАПЦ – одна з
трьох, поряд з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ
МП) і Українською православною церквою Київського патріархату (УПЦ КП),
„великих” православних Церков в Україні (маються ще кілька малих юрисдикцій).
Розкол в українському православ’ї триває вже більше двох десятиліть, і весь цей час
ведуться розмови про його подолання. Новий крок у цьому напрямку відразу після
смерті Кудрякова зробив Київський патріархат. Патріарх Київський Філарет
(Денисенко) закликав відновити діалог про церковну єдність. За словами голови
Інформаційного управління Київського патріархату архієпископа Євстратія (Зорі),
ніяких попередніх умов для початку такого діалогу з боку КП не висувається. Однак
поки від священноначалія УАПЦ не надходило жодної відповіді на заклик до діалогу.
Хливный, Анатолий „Автокефалов” ждет либо забвение, либо союз с другими
Церквами = [„Автокефалія” чекає або забуття, або союз з іншими Церквами] / А.
Хливный // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2015-03-04/4_aftokefal.html). –
М., 2015. – 04.03.

***
Результати загальнонаціонального опитування, проведеного фондом
„Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” спільно з Центром Разумкова, свідчать,
що з усіх соціальних інститутів найбільшою довірою у громадян України
користується Церква (64 відс.). І це стійка тенденція останніх років. Релігієзнавець
Олександр Саган так коментує даний аспект життя українського суспільства: „Рівень
релігійності українців, на мій погляд, значно вище, ніж у Росії, і вище в порівнянні з
деякими країнами Європи. Якщо порівнювати з РФ, один з непрямих показників
цього – офіційні дані міністерств внутрішніх справ стосовно учасників різдвяних і
великодніх богослужінь у Росії та Україні, які з’являються у відкритій пресі. У три
рази меншою за населенням України число православних віруючих у храмах
перевищує російські показники”. Говорячи про релігійному аспекті життя українців,
не можна не згадати і про взаємодію держави і церковних організацій, а також
використання релігійної символіки і метафорістікі в ідеологічних кампаніях
політичних сил.

Хливный, Анатолий Украинская религиозность после майдана = [Українська
релігійність
після
майдану]
/
А.
Хливный
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/ng_religii/2015-03-04/5_ukraina.html). – М., 2015. – 04.03.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Карикатура французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, присвячена
перемир’ю в Донбасі, являє собою „мерзоту, а не свободу слова”. Таку думку голова
думського комітету з міжнародних справ Олексій Пушков висловив на своїй сторінці
в Twitter. Редакційна політика тижневика Charlie Hebdo – нонконформістського і
антирелігійного – передбачає, що для жартів немає заборонених тем. Найбільшу
„популярність” журнал здобув завдяки зображенням пророка Мухаммеда.
Пушков назвал мерзостью карикатуру Charlie Hebdo о перемирии в Донецке =
[Пушков назвав гидотою карикатуру Charlie Hebdo про перемир’я у Донецку] // День за
днем
(http://rus.postimees.ee/3108121/pushkov-nazval-merzostju-karikaturu-charlie-hebdo-operemirii-v-donecke). – Таллинн, 2015. – 02.03.

***
Редакції зарубіжних англомовних газет бурхливо відгукнулися на вбивство
російського політика Бориса Нємцова. „Вбивство Нємцова – ще один темний знак для
Росії”, – заявляє в редакційній статті американська газета The Washington Post.
Британська Financial Times у статті під назвою „Вбивство під покровом Кремля”
перераховує: „Сергій Юшенко (2003), Юрій Щекочихін (2003), Анна Політковська
(2005), Станіслав Маркелов (2009), Анастасія Бабурова (2009), Наталія Естемірова
(2009 ). Тепер в цей сумний і ганебний список політиків, журналістів і
правозахисників, на яких в Росії в правління Володимира Путіна було здійснено
замахи, потрібно додати ім’я Бориса Нємцова...”. „Як і те люди, чиї імена
перераховані, Нємцов був впертим захисником демократичних цінностей і прав
людини. … Його вбивство, вчинене за два дні до недільного маршу, метою якого був
протест проти війни на Україні”, – доповідає газета.
InoPressa: что пишут редакции англоязычных газет об убийстве Немцова =
[InoPressa: що пишуть редакції англомовних газет про вбивство Нємцова] // День за
днем (http://rus.postimees.ee/3107377/inopressa-chto-pishut-redakcii-anglojazychnyh-gazet-obubijstve-nemcova). – Таллинн, 2015. – 01.03.

СПОРТ
У Києві відбувся виборчий конгрес Федерації футболу України, на якому був
обраний новий президент організації. Кандидатів на посаду, що звільнилася, було
троє – це голова Львівської федерації футболу Ярослав Грисьо, губернатор
Дніпропетровської області Ігор Коломойський і депутат „Блоку Петра Порошенка”
Андрій Павелко. За підсумками таємного голосування перемогу за явною перевагою
здобув Павелко.
Сычев, Антон Коломойский проиграл выборы на пост президента ФФУ / А. Сычев
// Известия (http://izvestia.ru/news/583799#ixzz3TsB5JoRL). – М., 2015. – 06.03.

***
Побудований за 425 млн. дол. стадіон Донбас Арена нині слугує центром
розподілу гуманітарної допомоги. Футбольна команда Шахтар, для якої стадіон є
домівкою, не грала на ньому з травня минулого року. Через бойові дії на сході
України ФК Шахтар вимушений був переїхати для проведення ігор до Львова, а
базується команда наразі в Києві. Гравці команди сподіваються на якнайскоріше
повернення до рідного міста, щоб грати на рідній землі і тішити своїх вболівальників.
Fighting in eastern Ukraine displaces Donetsk’s soccer team = [Бої на сході України
витіснили донецьку футбольну команду] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/fighting-in-eastern-ukraine-displaces-donetskssoccer-team/2015/03/02/a3872758-c09a-11e4-a188-8e4971d37a8d_story.html). – Washington,
2015. – 02.03.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Кремлівська версія вбивства Бориса Нємцова вже сформувалася, вважає
оглядач Bloomberg View Леонід Бершидський. Головний підозрюваний – чеченець
Заур Дадаєв, який, мабуть, вирішив покарати Нємцова за захист карикатур на пророка
Мухаммеда, опублікованих у Charlie Hebdo. Але Нємцов не був антиісламським
радикалом, пише автор. Мабуть, можна стверджувати: поки Кадиров керує Чечнею в
інтересах Путіна, у російського лідера буде невичерпний запас вірних головорізів, які
підходять для ведення воєн там, де Росія офіційно взагалі не воює, будь то в
російській столиці або на Східній Україні, – пише автор статті.
Bershidsky, Leonid Why Nemtsov’s Murder Got Pinned on Chechens = [Чому
відповідальність за вбивство Нємцова поклали на чеченців.] / Bershidsky L. // Bloomberg
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-09/why-nemtsov-s-murder-got-pinned-onchechens). – New York, 2015. – 09.03.

***
Представники захоплених сепаратистами територій на сході України
повідомляють про те, що число жертв від вибуху на шахті зросло до 32. Офіційна
версія причини вибуху – метановий газ.
Death toll in east Ukraine mine blast reaches 32 = [Число загиблих на сході України
від
вибуху
досягло
32
]
/
Associated
Press
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Death+toll+in+east+Ukraine+mine
+blast+reaches+32+&NewsID=446810). – Kathmandu, 2015. – 05.03.

***
У РПР-ПАРНАС оголосили, що все-таки випустять доповідь про війну на
південному сході України, яку почав готувати Борис Нємцов тижні за три до своєї
загибелі. Його соратники повідомили про існування якихось „ексклюзивних
подробиць”, в курсі яких був тільки сам політик. Про те, яким він хотів би бачити цю
доповідь, розповідав „НГ” і сам Нємцов. Опозиціонер Ілля Яшин підтвердив, що

доповідь Бориса Нємцова про конфлікт в Донбасі обов’язково буде підготовленою і
опублікованою.
Горбачев, Алексей Доклад Немцова о войне в Донбассе все-таки выйдет =
[Доповідь Нємцова про війну в Донбасі все-таки вийде] / А. Горбачев // Независимая
газета (http://www.ng.ru/politics/2015-03-05/3_nemtsov.html). – М., 2015. – 05.03.

***
На підконтрольній повстанцям території в Донецьку на шахті Засядько стався
вибух метану, в результаті чого загинули щонайменше 24 людини, а 9 пропало без
вісти. Офіційна влада в Києві звинуватила сепаратистів у їх неспроможності докласти
всіх зусиль для порятунку постраждалих на шахті. Так, до порятунку людей
сепаратистами не було допущено 60 рятувальників від української влади.
Представник ДНР Пушилін заперечив інформацію про те, що українська сторона
пропонувала допомогу.
Death Toll Mounts in Ukraine Coal Mine Blast; 24 Dead = [Число загиблих в Україні
під час вибуху на шахті досягло 24] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1271762-death-toll-mounts-in-ukraine-coal-mine-blast-17dead/). – New York, 2015. – 04.03.

***
В Москві чотирма пострілами в спину вбито провідного опозиційного політика,
який відкрито висловлював свою позицію проти двовладдя в Росії президента Путіна
та прем’єра Медвевєва. Також він був відвертий у своїх висловлюваннях щодо
незаконного приєднання Криму до Росії та російської участі в українському
конфлікті.
Williamson, Marcus Boris Nemtsov: Russian opposition leader murdered two days before
a planned rally against involvement in Ukraine = [Борис Немцов: Російського опозиційного
лідера вбито за два дні до запланованого маршу проти російської участі в українському
конфлікті]
/
M.
Williamson
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/people/boris-nemtsov-russian-opposition-leader-murderedtwo-days-before-a-planned-rally-against-involvement-in-ukraine10078710.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 01.03.

***
Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення затриманого
на марші в пам’ять вбитого Бориса Нємцова в Москві депутата Верховної Ради і
делегата ПАРЄ Олексія Гончаренка. Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило
журналістам, що Гончаренко може стати фігурантом порушеної в РФ кримінальної
справи у зв’язку з подіями в Одесі 2 травня 2014. Радник глави МВС України,
народний депутат Антон Геращенко спростував інформацію про причетність
народного депутата фракції „Блок Петра Порошенка” Олексія Гончаренка до подій в
Одесі 2 травня. Нардеп також поінформував, що „в Одесі не було визнано
потерпілими жодного громадянина Російської Федерації чи громадян будь-якої іншої
держави”.
Украинский депутат Гончаренко освобожден и вызван в суд по делу о
неповиновении полиции = [Український депутат Гончаренко звільнений і викликаний до

суду
у
справі
про
непокору
поліції]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3107895/ukrainskij-deputat-goncharenko-osvobozhden-i-vyzvan-v-sudpo-delu-o-nepovinovenii-policii). – Таллинн, 2015. – 01.03.

ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В РОСІЇ
42% громадян Росії вважають, що якщо Америка почне поставки зброї Україні,
це може призвести до світової війни. Такі дані були отримані в результаті
нещодавнього опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.
Елкина, Мария Россияне считают, что поставки США оружия Украине
приведут к войне / М. Елкина // Известия (http://izvestia.ru/news/583383). – М., 2015. –
25.02.

ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В ІНШИХ
КРАЇНАХ
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила
доповідь про порушення прав людини в 160 країнах світу. У документі йдеться і про
Україну.
Волков, Константин Киев похоронил свободы / К. Волков // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/02/26/kiev.html). – М., 2015. – 25.02.

***
У столиці Словаччини місті Братислава відкрилася виставка документальних
знімків загиблого на Донбасі російського фотокореспондента Андрія Стеніна.
Експозиція складається з 33 фотографій, зроблених журналістом у вогнищі бойових
дій на Донбасі.
В Братиславе открылась выставка снимков фотокора Андрея Стенина //
Известия (http://izvestia.ru/news/583340). – М., 2015. – 21.02.

КРИТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АТО
Нещодавні поразки України в боях з сепаратистськими силами підкреслюють,
що в українських військ набагато менше живої сили і військової потужності, ніж у
противника, якого підтримує російська міць і готовність надавати війська і зброю для
боїв, – стверджує оглядач USA Today Орен Дорелл. Автор нагадує про втрату
Дебальцевого та Донецького аеропорту.
Dorell, Oren Analysis: Ukraine forces outmanned, outgunned by rebels = [Повстанці
переважають українські сили по живій силі і вогневій потужності.] / O. Dorell // USA
Today (http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/02/23/ukraine-military-hard-pressed-byrussian-backed-rebels/23883435/). – New York, 2015. – 23.02.

ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
Розвідка ДНР фіксує нові випадки розміщення відведених українських
підрозділів, порушення мінських домовленостей в ближній тиловій зоні, в 20-30
кілометрах від лінії зіткнення, заявив замначальника ополчення самопроголошеної
Донецької народної республіки Едуард Басурін.
Басурин: украинские силовики вновь размещают вооружения в тыловой зоне =
[Басурін: українські силовики знову розміщують озброєння в тиловій зоні] //
Кишиневский обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/57088). – Кишинев, 2015. – 02.03.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Українська влада зробила серйозний крок на шляху деескалації конфлікту на
Донбасі, приступивши до відведення важкого озброєння від лінії зіткнення з силами
ополчення. Хоча і зробили це із запізненням, адже першою про відвід своєї артилерії
оголосила влада ДНР і ЛНР. Все це створює передумови для переведення конфлікту в
заморожену стадію.
Барсуков, Юрий Отвод тяжелых возражений / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
http://www.kommersant.ru/doc/2675840?isSearch=True). – М., 2015. – 28.02. – № 35.

***
Спікер Держдуми Сергій Наришкін під час візиту до Індії висловив думку, що
санкції проти Росії – це не що інше, як економічний шантаж, який не має нічого
спільного з міжнародним правом. Спікер наголосив, що „США зробили це, щоб
виправдати свою провину за ті події, які відбуваються в Україні, свою провину за
кризу, яку переживає ця країна”.
Башлыкова, Наталия Нарышкин: „Вина США на Украине очевидна для всего
мира” / Н. Башлыкова// Известия (http://izvestia.ru/news/583483#ixzz3SvoQbv4O). – М.,
2015. – 27.02.

***
Група депутатів від КПРФ на чолі з заступником голови ЦК КПРФ Валерієм
Рашкіним підготували лист Генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну з проханням
організувати ретельне, відкрите, справедливе розслідування гучних інцидентів в
Україні – обстріли мирних жителів в Маріуполі, Краматорську і під Волновахою. У
своєму зверненні депутати зазначають, що лише відкрите і неупереджене
розслідування ООН здатна викрити численні цинічні політичні провокації.
Сивкова, Алена КПРФ просит ООН расследовать обстрелы Мариуполя и
Краматорска / А. Сивкова // Известия (http://izvestia.ru/news/583254). – М., 2015. – 24.02.

***
Рада Федерації на черговому засіданні планує прийняти заяву „Про ситуацію
на Україні”, в якому закличе провести розслідування скоєних на південному сході

України злочинів, жертвами яких стало цивільне населення. Парламентарії вважають,
що політична криза на Україні створена діями київської влади, однак закликають їх
до миру і діалогу.
Башлыкова, Наталья Совет Федерации призовет к расследованию преступлений
на Украине / Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/583372). – М., 2015. – 25.02.

***
Президент Росії Володимир Путін вважає можливість війни з Україною
малоймовірною, назвавши такий сценарій апокаліптичним. „Я думаю, що такий
апокаліптичний сценарій навряд чи можливий, і сподіваюся, що до цього ніколи не
дійде”, – сказав президент РФ в інтерв’ю телеканалу „Росія-1”. Крім того, Володимир
Путін закликав не роздувати конфлікт між Росією та Україною. „Найгірше –
роздування конфлікту між Україною і Росією, і намагання роздмухувати цей
конфлікт”, – сказав він. Віце-президент США Джозеф Байден заявив, що своїми діями
в Україні Росія намагається перекроїти карту Європи, однак Сполучені Штати не
дозволять їй цього зробити.
Сергеева, Александра Путин заговорил об Апокалипсисе = [Путін заговорив про
Апокаліпсис] / А. Сергеева // Вести сегодня (http://vesti.lv/news/putin-nadeyusy-chto-dovoiny-s-ukrainoi-nikogda-ne-doidet). – Рига, 2015. – 24.01.

***
Поразка в Дебальцево змусило українську владу запропонувати розмістити на
Донбасі міжнародний миротворчий контингент. Перша реакція Москви була
прохолодною. Постпред Росії при ООН Віталій Чуркін припустив, що Київ
намагається розвалити мінські угоди. Москва може підтримати розміщення
миротворців в Донбасі лише в тому випадку, якщо їх присутність сприятиме
реалізації мінських домовленостей, а не суперечити їм.
Строкань, Сергей Войну ограничат контингентом / С. Строкань // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2671146?isSearch=True). – М., 2015. – 21.02. – № 31.

***
Москва не вважає відправку миротворців на схід України доцільною. Про це
сказав заступник голови МЗС РФ Геннадій Гатілов. „Ми знаємо про те, що українці
зверталися до секретаріату ООН, в якому ставлять питання про можливість
направлення миротворчого контингенту в східну частину країни. У практичному
плані ця проблема в РБ ООН не обговорюється. Наскільки нам відомо, у багатьох
членів СБ досить стримане ставлення до цієї ідеї”, – заявив заступник голови МЗС.
„Ми виходимо з того, що існують мінські домовленості, в яких прописано те, що
моніторингом буде займатися ОБСЄ. І ми не бачимо доцільності в напрямку на
даному етапі якихось нових контингентів”, – підкреслив він.
Москва не считает целесообразной отправку миротворцев на восток Украины =
[Москва не вважає доцільним відправку миротворців на схід України] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0315/c31519-8863095.html). – Пекин, 2015. – 15.03.

***
Російське керівництво продовжить курс на реалізацію своїх військовостратегічних і геополітичних завдань не тільки на пострадянському просторі, а й у
далекому зарубіжжі. Такий висновок можна зробити з аналізу планів уряду щодо
скорочення бюджету країни на 2015-й і наступні роки. Судячи з інформації, яка є у
відкритому доступі, значною мірою будуть оптимізовані майже всі статті витрат, за
винятком оборонних. Важко припустити, як розвиватимуться несприятливі для
військової безпеки Росії події. Однак якщо судити хоча б по уточненням у Військову
доктрину (ВД), Росія збирається реагувати на цілий спектр нових загроз. Як
повідомляв офіційний сайт Радбезу, „нові загрози РФ... проявилися в ситуації на
Україні і навколо неї, а також у подіях на півночі Африки, в Сирії, Іраку і в
Афганістані”. Президент Володимир Путін, як відомо, практично виключив
можливість „апокаліптичного сценарію” війни між Україною і Росією. Але можна
припустити, що російський військовий контингент в якості блакитних касок може
бути затребуваний в Україні – у разі її некерованого розпаду.
Мухин, Владимир 2015-й – в военном раскладе = [2015-й – у військовому розкладі] /
В. Мухин // Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_politics/2015-03-03/11_2015.html). –
М., 2015. – 03.03.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
В Бішкеку, біля будівлі посольства США в КР, пройде мирний мітинг
представників фонду «Русский мир» в Киргизстані та інших громадських організацій.
Приводом для мітингу став приїзд до Киргизстану тимчасового посла США в КР
Річарда Майлза. „Ми боїмося повторення сценарію південного сходу України, Іраку,
Лівії – всіх тих країн, де американські глашатаї несуть своє уявлення про
демократію”, – говорить заступник голови фонду «Русский мир» в Киргизстані
Володимир Малютін.
Моисеева, Светлана В Бишкеке пройдет митинг против приезда временного
посла США = [У Бішкеку пройде мітинг проти приїзду тимчасового посла США] / С.
Моисеева // Вечерний Бишкек (http://www.vb.kg/doc/304519_v_bishkeke_proydet_miting_
protiv_priezda_vremennogo_posla_ssha.html). – Бишкек, 2015. – 26.02.

***
Своєю слабкою відповіддю на російську агресію ЄС перекреслила правила, що
утвердилися після холодної війни. Європейські лідери можуть заламувати руки і
грозитися посилити санкції. Європа вступає в нову й небезпечну еру, до якої вона
абсолютно не готова.
Dempsey, Judy Europe Throws Ukraine Under the Bus = [Європа кинула Україну на
амбразуру.] / J. Dempsey // NEWSWEEK (http://www.newsweek.com/europe-throws-ukraineunder-bus-308853). – London, 2015. – 23.02.

***
У разі захоплення „проросійськими сепаратистами” Маріуполя США почнуть
поставки зброї в Україну, що призведе до початку опосередкованої війни на території

Європи, вважає журналіст газети The Daily Mail Джеймс Форсайт. У верхах
британського уряду турбуються, що подібний розвиток ситуації стає все більш
імовірним. Високопоставлені чиновники вважають, що Володимир Путін
зацікавлений у врегулюванні конфлікту лише на його умовах. „Путін зробить все,
щоб не дозволити НАТО і ЄС розширюватися далі на схід”, – наводить видання слова
одного з високопоставлених британських чиновників. Конгрес США чинить на Обаму
сильний тиск, закликаючи його до дій. Джерело серед дипломатів нарікає, що
європейці були занадто наївні щодо Росії, коли намагалися досягти перемир’я.
Бучельников, Владимир Злой рок Мариуполя; там начнется великая война = [Злий
рок Маріуполя; там почнеться велика війна] / В. Бучельников // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/mariupoly-rokovoi-gorod-evropy-tam-nachnetsya-velikaya-voina). – Рига,
2015. – 23.01.

***
Міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу здійснив візит в ряд країн
Латинської Америки. Багато експертів побачили далеко не випадковий збіг в
одночасному проведенні переговорів в „нормандському форматі” по ситуації в
Україні і латиноамериканському вояжі Сергія Шойгу. Зазначалося, що як тільки
США активізують свою недружню, а то й відверто ворожу діяльність поблизу
російських кордонів, так відразу Москва бере курс на поглиблення військових
зв’язків з Латинською Америкою. Підтвердження тому було знайдено в промовах
російського міністра оборони та керівників приймаючих країн. Жорсткою та адресної
була оцінка президента Нікарагуа Даніеля Ортеги, висловлена ним під час зустрічі з
генералом армії Сергієм Шойгу. Відзначивши деструктивну роль США у впливі на
проблеми глобальної політики, Ортега заявив про повну підтримку республікою
позиції Росії щодо врегулювання конфлікту на Україні. Всі ці заяви наводять багатьох
західних спостерігачів до однозначного висновку, що Москва має намір створити в
країнах Латинської Америки „військовий плацдарм” поблизу від США.
Владыкин, Олег Заокеанский плацдарм = [Заокеанський плацдарм] / О. Владыкин //
Независимая газета (http://nvo.ng.ru/realty/2015-02-20/1_plazdarm.html). – М., 2015. – 20.02.

***
Група професорів Каліфорнійського університету в Берклі звернулася через
газету Welt до німців з попередженнями про наявність „п’ятої колони Путіна” у
Європі. Вони б’ють тривогу з приводу впливу російської пропаганди на сприйняття в
країнах ЄС політики і дій Москви. Одночасно стаття пропонує керівництву
Німеччини як найважливішої країни ЄС пояснити громадськості, „що поставлено на
карту і чому продовження нинішнього курсу може здати ЄС на милість Путіну”.
Демарш з Берклі, безсумнівно, відображає насторожене ставлення до європейців,
витає в політичних інстанціях Вашингтона. Американських прихильників ескалації
української кризи явно не влаштовує Мінськ-2 і налагоджений оперативний контакт
лідерів „нормандської четвірки” з питань реалізації домовленостей.
Григорьев, Евгений В США ругают Европу за уступчивость Москве = [У США
лають Європу за поступливість Москві] / Е. Григорьев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-02-20/8_usa.html). – М., 2015. – 20.02.

***
Ідея про те, що санкції зможуть змінити політику Росії, поки практично не
підтверджується. „Україна не є центром геополітичної всесвіту, а Росія не визначає
майбутнє нашої планети. Тим не менш, Україна і глобальна криза, що розвинулася
навколо неї, вказують на початок нового періоду в світовій політиці. Великі держави
– Росія відкрито, а Китай завуальовано – кидають виклик світовому порядку, на чолі
якого стоять США”, – пише оглядач Дмітрій Тренін (Dmitri Trenin).
The Guardian: Европа не может решить, что ей делать дальше с Россией и
Украиной = [The Guardian: Європа не може вирішити, що їй робити далі з Росією і
Україною]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/world/2015-0217/100_obzor170215_2.html). – М., 2015. – 17.02.

***
Експерт Держдепу США часів Рональда Рейгана Томас Каразерс якось
зауважив, що імпульс з експорту демократії, що виходить з Вашингтона, щирий, але
невдалий. Там, де вплив Америки сильний, в наявності систематичні провали, а там,
де слабий, демонструються успіхи в процесі демократизації. Цей парадокс
застосуємо, щоправда, з великими застереженнями, і до стратегічних ініціатив
Російської Федерації. Останні 15 років демонструють не стільки її прогрес, скільки
разючу розбіжність між задекларованими цілями і реальними результатами. Є і свої
позитивні сторони. Модернізація Збройних сил у Росії- незважаючи на жахливі
скандали, корупцію і т.д. – дійсно йде повним ходом. Ще один приклад – російська
дипломатія, яка в останні роки стає все більш послідовною, твердої, зрозумілою.
Зараз багато дискусій про російську лінію щодо України. Однак, по-перше, до цього
була (і вже призабула) сирійська криза у серпені-вересні 2013 року. Тоді зусилля
Москви зіграли без перебільшення головну роль у недопущенні американського
втручання в громадянську війну, яка роздирала арабську державу. Те, до яких
наслідків таке втручання могло привести, пояснювати не треба. А по-друге, в тому ж
українському питанні ми поводимося куди м’якше, стриманіше, ніж могли б.
Враховуючи, наприклад, що Україна – це, поза всяким сумнівом, геополітична
„червона риска”, перейти яку нікому не дозволить жоден з господарів Кремля, хоч
мінімально розуміючий національні інтереси Росії.
Разуваев, Велимир Россия проигрывает в споре цивилизаций = [Росія програє в
суперечці
цивілізацій]
/
В.
Разуваев
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/ng_politics/2015-02-17/9_civilization.html). – М., 2015. – 17.02.

***
При всій рішучості США досягти свої зовнішньополітичні цілі на прямий
військовий конфлікт з Росією вони не підуть. Але щось робити стануть. Їх військової,
економічної, політичної, пропагандистської міці з надлишком достатньо для
провокування прикордонних країн чи терористичних організацій на збройні
конфлікти з Росією. У протистоянні Росії та України їх спільним завданням є
збереження України як держави і як консолідованого суспільства. В інтересах обох
країн – негайно зупинити заплановані за океаном процеси розвалу України і розколу з
Росією.

Казарьян, Богдан Иосифович,полковник в отставке, профессор Академии военных
наук Любая война заканчивается миром = [Будь-яка війна закінчується миром] / Б. И.
Казарьян // Независимая газета (http://nvo.ng.ru/realty/2015-03-13/15_peace.html). – М.,
2015. – 13.03.

***
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запропонував Заходу задуматися
про можливість введення обмежень не тільки проти Росії, але і проти України. „Не
знаю, які інструменти тиску на Київ є в американців і європейців. Може, варто
застосувати такий улюблений ними механізм санкцій, щоб змусити київську владу
виконувати те, про що домовлялися, те, чого так дружно, в один голос вимагають
західні колеги?” – прокоментував глава російського зовнішньополітичного відомства.
З березня 2014 Захід вже кілька разів вводив антиросійські санкції через позицію
Москви щодо України. У Вашингтоні президент США Барак Обама і глава
Європейської ради Дональд Туск одностайно визнали, що обмеження повинні
залишатися в силі. Туск зазначив, що Росія намагається „розколоти Захід” з питання
відношення до українського кризі.
Гущина, Анна Лавров предложил Западу ввести штрафные меры против Киева =
[Лавров запропонував Заходу ввести штрафні заходи проти Києва] / А. Гущина //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2015-03-11/8_lavrov.html) – М., 2015. – 11.03.

***
Барак Обама продовжив на рік санкції проти Росії. Одночасно глава Пентагону
Ештон Картер пригрозив Росії вжити заходів, якщо вона порушить Договір про
ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД). МЗС РФ всі претензії
Вашингтона відкидає. Перед тим як продовжити санкції, президент США провів
відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини, Великобританії та Італії, а також з
головою Європейської ради. Всі вони закликали сторони українського конфлікту
дотримуватися Мінських угод і зійшлися на думці, що в разі їх „значного
недотримання” країни ЄС будуть готові продемонструвати „жорстку реакцію”. Тим
часом в МЗС РФ звернули увагу на таку обставину. „Як тільки з’являються ознаки
мирного врегулювання гострої кризи в Україні, так у Вашингтоні, який доклав руку
до минулорічного державного перевороту в Києві, знову починають розхитувати
ситуацію. Ось і зараз, коли стає реальністю режим припинення вогню, узгоджений 12
лютого в Мінську за сприяння президента Росії Путіна, адміністрація Обами знову
трясе повітря погрозами, оголошуючи про продовження раніше введених нею санкцій
і обіцяючи нові. Як щодо нашої країни, так і проти ДНР і ЛНР”, – заявив офіційний
представник Олександр Лукашевич.
Паниев, Юрий Запад угрожает России еще и крылатыми ракетами = [Захід
загрожує Росії ще й крилатими ракетами] / Ю. Паниев // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-03-05/1_rockets.html). – М., 2015. – 05.03.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
У російську пресу просочився надсекретний кремлівський матеріал для
брифінгу, нібито призначений для президента Путіна і складений напередодні

української революції, повідомляє журналіст Newsweek Дамьен Шарков. У ньому
обговорюється, як кооптувати регіони сходу України в Російську Федерацію.
Sharkov, Damien Top Secret Briefing Advising Putin on Break-Up of Ukraine Leaked =
[У пресу просочився надсекретний матеріал для брифінгу, де Путіну дають поради щодо
розвалу України.] / Sharkov D. // NEWSWEEK (http://www.newsweek.com/top-secret-briefingadvising-putin-break-ukraine-leaked-309477). – London, 2015. – 25.02.

***
Міністерство інформаційної політики України оголосило набір в інформаційні
війська. Всім бажаючим пропонується зареєструватися на спеціальному сайті і щодня
отримувати завдання по електронній пошті, пише „Медуза”. Міністр інформаційної
політики Юрій Стець пообіцяв створити „інтернет-військо” для боротьби з
російською пропагандою. Стець також анонсував створення телеканалу іномовлення
під назвою Ukrainian Tomorrow. В українській пресі називають міністерство
інформаційної політики „міністерством правди”.
На Украине объявили набор в информационные войска = [В Україні оголосили
набір
в
інформаційні
війська]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/304218_na_ykraine_obiavili_nabor_v_informacionnye_voyska.html).
–
Бишкек, 2015. – 24.02.

***
Розвідслужби Кремля задумали в Україні „новий Майдан”. Про це пише
британська газета The Sunday Times. За даними джерел газети, Росія має намір
отримати вигоду з наростаючого громадського невдоволення тим, „як київський уряд
веде війну з підтримуваними Росією сепаратистами”. Також йдеться про
„паралельну” операцію сепаратістского руху на сході країни. Автор цитує думку
неназваного українського „високопоставленого джерела в силових структурах”:
„Вони [російські розвідники – ред.] дуже успішно використовують спрямований на
Порошенко громадський гнів для початку акцій протесту на грунті націоналізму, щоб
тим самим відвернути увагу уряду від сходу”, – йдеться в статті. Крім того, джерело в
українській розвідці підтвердило The Sunday Times, що на заході країни наростає
невдоволення ходом бойових дій.
Сергеева, Александра The Sunday Times: Спецслужбы Кремля готовят новый
Майдан = [The Sunday Times: Спецслужби Кремля готують новий Майдан] / А. Сергеева
// Вести сегодня (http://vesti.lv/news/the-sunday-times-specsluzhby-kremlya-gotovyat-novyimaidan). – Рига, 2015. – 23.01.

***
Президент Володимир Путін практично кожен день обговорює ситуацію в
Україні із західними колегами, виступаючи виключно за її безумовно мирне
вирішення. Це відразу ж позначилося на російському телебаченні, різні політичні
програми якого стали активно допускати людей з альтернативною точкою зору на
український конфлікт. Експерти розійшлися в думці про причини і цілі подібних
послаблень. В принципі можна припустити, що допуск альтернативників на
телебачення пояснюється, наприклад, необхідністю поступово знижувати напруження
держпропаганди навколо українського конфлікту. Можна помітити в цьому і бажання

влади показати деяким групам населення, скажімо, так званим розлюченим
городянам, що їх думка має право на існування. Та й показати світу і країні, що на
російському ТБ є плюралізм думок. Член наукової ради Московського центру Карнегі
Олексій Малашенко, втім, упевнений, що „в будь-якому випадку все це театр,
потрібно буде – і опозиціонерів з ТБ приберуть”.
Разуваев, Велимир Дискуссии возвращаются на федеральные каналы = [Дискусії
повертаються на федеральні канали] / В. Разуваев, Д. Гармоненко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2015-02-18/1_tv.html).– М., 2015. – 18.02.

***
Міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд допустив, що
Лондон може опублікувати дані про фінансове становище найближчого кола Путіна в
якості відповіді на дії Росії на південному сході України, щоб продемонструвати
російському народу справжньої обличчя його правителів, пише The Telegraph.
Хеммонд заявив, що Путін займається прискореної модернізацією збройних сил, і
попередив, що спроби Росії дестабілізувати становище в Східній Європі
представляють „найбільшу загрозу” британській національній безпеці.
Глава британского МИДа намекнул, что Лондон может обнародовать данные о
реальном благосостоянии „друзей Путина” = [Глава британського МЗС натякнув, що
Лондон може оприлюднити дані про реальний добробут „друзів Путіна”] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3118499/glava-britanskogo-mida-nameknul-chto-london-mozhetobnarodovat-dannye-o-realnom-blagosostojanii-druzej-putina). – Таллинн, 2015. – 11.03.

***
Тележурналістка LTV Ольга Драгілева конкретизувала: у Латвії нині
спостерігається 4-я стадія гібридної війни – російські ЗМІ створюють там
„незадоволеність і ілюзії”. „У нас повинні бути кореспонденти у Києві та Москві,
Вашингтоні та Латгалії”, – малювала картини світлого майбутнього О. Драгілева.
Відставний генерал МВС Айнарс Пенціс вважає, що цілком можливо „закрити”
російські телеканали в Латвії, скажімо, на півроку – а якщо кабельні оператори не
виконають цього, розібратися з їх ліцензіями. Радикально вирішити питання Пенціса
наштовхнуло ставлення російськомовних до подій в Україні: – 95 % або мовчать, або
тихо чи голосно підтримують, те що там робиться. Звідки у них така думка? Тільки з
цих каналів!
Бучельников, Владимир Генерал в шоке: 95% местных русских против Украины =
[Генерал в шоці: 95% місцевих росіян проти України] / В. Бучельников, Н. Кабанов //
Вести сегодня (http://vesti.lv/news/general-v-shoke-95-mestnyh-russkih-protiv-ukrainy). –
Рига, 2015. – 02.03.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Глава Донецької народної республіки Олександр Захарченко особисто
контролюватиме ціни на ряд продуктів. Про це інформує Донецьке агентство новин з
посиланням на керівника адміністрації глави ДНР Максима Лещенко. Також стало
відомо про можливий перехід на рублі у торгівлі з Росією.

Мельников, Руслан Власти ДНР возьмут под контроль цены на продукты из-за
обвала гривны / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/02/26/ceni-siteanons.html). – М., 2015. – 26.02.

***
Офіційний представник самопроголошеної Донецької народної республіки
Денис Пушілін не заперечує возз’єднання ДНР з Києвом. Але з деякими
застереженнями. За словами Пушіліна, в цьому випадку Україна повинна стати
іншою державою з іншою конституцією. Чи залишиться при цьому самопроголошена
республіка автономією чи ні, покаже час, додав він.
Супряга, Олеся Пушилин: „Если будет воссоединение с Украиной, то это будет
другое
государство”
/
О.
Супряга
//
Комсомольская
правда
(http://www.kp.ru/online/news/1986056/). – М., 2015. – 25.02.

***
Ополченці з Углегорська та Дебальцево стверджують, що національна гвардія
воює на техніці, яка вивезена з Чорнобиля. Своїх бійців до цієї техніки бойовики ДНР
не підпускають, і вважають, що всю її треба терміново утилізувати.
Шинкаренко, Елена Ополченцы из Углегорска и Дебальцево: Украинцы воюют на
технике, которая вывезена из Чернобыля / Е. Шинкаренко // Комсомольская правда
(http://www.kp.ru/daily/26347.4/3229273/). – М., 2015. – 25.02.

***
Повстанець по кличці Дяк з гордістю розповів журналістці, що у його
формування є все необхідне для ведення „великої війни”, і похвалився російським
танком Т-72Б3, трьома самохідними гаубицями 2С1 „Гвоздика” і самохідною
гаубицею „Мста”.
Nemtsova, Anna Ukraine Rebels Praise the Lord While Russia Passes the Ammunition =
[Українські повстанці славлять Господа, в той час як Росія передає їм озброєння.] / A.
Nemtsova // The Daily Beast (http://www.thedailybeast.com/articles/2015/02/24/ukraine-rebelspraise-the-lord-while-russia-passes-the-ammunition.html). – New York, 2015. – 24.02.

***
Проросійські повстанці відзначили недавню перемогу під Дебальцево
святковою ходою в Донецьку, де солдати отримали медалі на площі Леніна, а натовп
вітав їх вигуками та оплесками, розмахуючи радянськими прапорами. Солдати,
здається, були в бадьорому настрої, отримавши медалі, вони заявили про
продовження боротьби з метою захопити інші міста в Східній Україні. Лідери
сепаратистів висловили намір дотримуватися угоди про перемир’я, хоча вони зробили
те ж саме, коли вона була підписана 12 лютого в Мінську, – якраз перед початком
наступу на Дебальцево. Тоді сепаратисти стверджували, що місто оточене, а
перемир’я поширюється тільки на лінію фронту.
Kramer, Andrew E. Ukraine Rebels Celebrate Their Taking of Debaltseve = [Українські
повстанці святкують взяття Дебальцева] / A. E. Kramer // The New York Times

(http://www.nytimes.com/2015/02/24/world/europe/ukraine-rebels-celebrate-victory-at-strategiccity-with-a-festive-rally.html?_r=0). – New York, 2015. – 23.02.

***
Тисячі людей та повстанці зібралися в самопроголошеній Донецькій Народній
Республіці, щоб відсвяткувати День захисника Вітчизни. На центральній площі біля
пам’ятника Леніну командир повстанців нагороджував своїх побратимів медалями,
деяких посмертно. Колись радянське свято зараз на території ДНР набрало нового
звучання і, за словами представника ДНР Пушиліна, воно символізує незламність
людей перед фашистською загрозою, яку вони спромоглися відбити.
Luhn, Alec Ukraine separatists celebrate Soviet holiday in Donetsk : Medals awarded to
outstanding fighters as thousands of people gather to mark Defender of the Fatherland Day, also
known as Men’s Day = [В Донецьку українські сепаратисти святкують радянське свято.
Повстанці нагороджуються медалями за видатні бої, в той час як тисячі людей
збираються відзначити День захисника Вітчизни, відомий також як „чоловічий день”.] /
Al. Luhn // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/ukraine-separatistssoviet-holiday-mens-day-donetsk). – London, 2015. – 23.02.

***
Після майже 10 місяців обстрілів люди нарешті почали виходити зі сховищ та
прибирати бите скло та уламки від зруйнованих будівель. По всьому місту відключені
газ, вода та електрика. Жителі Дебальцевого у всьому звинувачують Петра
Порошенка, та вважаюсь, що сепаратисти звільнили їх місто від Київської хунти. На
вулицях лунають пісні про героїв Донбасу та заклики до об’єднання з Росією.
Ayres, Sabra Inside Debaltseve: War-weary Ukrainians welcome pause = [Ситуація в
Дебальцево: українці втомлені війною підтримують перемир’я] / S. Ayres // Los Angeles
Times (http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-debaltseve-ukraine-conflict-pause-20150222story.html). – Los Angeles, 2015. – 22.02.

***
Влада так званої Донецької Народної Республіки анонсували про запланований
обмін полоненими. „Завтра (21 лютого) планується обмін полоненими, але поки не
„всіх на всіх”, а за списками”, – заявила представниця проросійських сепаратистів
Дарина Морозова.
Los prorrusos anuncian un intercambio de prisioneros = [Проросійські сепаратисти
анонсують
обмін
полоненими]
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/02/20/54e6fb3c22601dfd728b4570.html). – Madrid,
2015. – 20.02.

***
Антиурядові збройні формування на сході України почали військові навчання в
Донецькій області. Про це повідомило так зване „міністерство оборони” так званої
Донецької Народної Республіки. Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті
Донецького агентства новин, контрольованого антиурядовими формуваннями, метою
навчань є вдосконалення бойової підготовки антиурядових сил, відпрацювання

евакуації поранених і вивіз підбитої техніки в бойових умовах. Представник
самопроголошеної ДНР Едуард Басурін заявив, що навчання не суперечать
домовленостям, досягнутим 12 лютого в Мінську. „У ході маневрів обов’язково
враховується дистанція до лінії зіткнення, згідно мінським домовленостям”, – сказав
Е. Басурін. Навчання будуть продовжуватися три дні за межами 50-кілометрової
буферної зони між антиурядовим формуваннями і силами української армії. Він не
уточнив чисельність військ і техніки, які задіяні у навчаннях
Антиправительственные формирования в Донбассе начинают военные учения =
[Антиурядові формування в Донбасі починають військові навчання] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0311/c31519-8861138.html). – Пекин, 2015. – 11.03.

***
Якщо вірити ймовірним переговорам між повстанцями, проросійські сили
готують наступ „на всіх фронтах” на сході України до кінця поточного тижня.
Повстанці вже ведуть обстріли за лінією відведення військ і продовжують насідати на
село Широкіно.
Sharkov, Damien Pro-Russian Rebels Preparing Advance ’On All Fronts’, Warn Ukraine
Fighters = [Українські бійці застерігають, що проросійські повстанці готують наступ
„на всіх фронтах”.] / Sharkov D. // NEWSWEEK (http://www.newsweek.com/kiev-troopsreport-separatist-advances-ukraine-despite-ceasefire-312649?piano_t=1). – London, 2015. –
10.03.

***
Колишній міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)
планує приїхати до Одеси. Про це повідомив в телеінтерв’ю заступник командира
одного з секторів українського штабу антитерористичної операції Валентин Федичев.
Він нагадав, що Гіркін запросто взяв Слов’янськ, потім Краматорськ, Лисичанськ,
Рубіжне в Донецькій області. Тому ймовірний його візит до Одеси розглядається
українською владою як серйозна загроза дестабілізації ситуації в місті.
Ивженко, Татьяна Юго-восток Украины может взорваться на следующей неделе
= [Південний схід України може вибухнути наступного тижня] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-03-04/100_newexplosion.html). – М., 2015. –
04.03.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр
Захарченко заявив в ефірі телеканалу „Росія 24”, що прохання президента України
Петра Порошенка про введення в країну миротворчого контингенту означає
капітуляцію. Разом з тим Захарченко заявив про зацікавленість Києва у війні: „Ми
почали свою техніку відводити як жест доброї волі, Україна ж цю техніку притягує,
то з Харкова, то з Запоріжжя, складається враження, що це велика провокація, після
якої мінські угоди визнають недійсними”.

Сергеева, Александра Захарченко обвинил Порошенко в капитуляции =
[Захарченко звинуватив Порошенка в капітуляції] / А. Сергеева // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/zaharchenko-obvinil-poroshenko-v-kapitulyacii). – Рига, 2015. – 24.01.

***
Українські солдати, які воювали під Дебальцево, впевнені, що вони зуміють
домовитися з мешканцями Донбасу, якщо тільки політики не будуть заважати. А ось
до київської влади у них вже накопичилося багато питань, вважає автор.
Ротарь, Игорь Хлопцы договорятся сами = [Хлопці домовляться самі] / И. Ротарь
// РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/02/25/1371614.html). – С.Пб., 2015. – 25.02.

***
Військове українське командування допустило оточення і загибель гарнізону
нового терміналу Донецького аеропорту, а потім оточення Дебальцевського
плацдарму, що призвело до тяжких втрат, і повністю повторило всі помилки кампанії
2014 року – оточення в районі Ізварине, оточення в Іловайську і на 32-му блокпосту.
Про це пише не російська пропаганда, а головний редактор українського
патріотичного видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Замість того, щоб все-таки раз і
назавжди проаналізувати причини невдач і винести уроки, я чую обурливі заяви –
„війна без втрат не буває”, а в Дебальцеве, на думку Головнокомандувача, військове
командування показало свою ефективність. Факти свідчать про протилежне.
Військове командування не несе жодної відповідальності за грубі помилки, за втрату
боєздатності військ, за нанесення матеріальних збитків державі. Відсутній всякий
парламентський контроль за прийнятими рішеннями, які призвели до тяжких
наслідків.
Бучельников, Владимир Цена „котлов”: потери украинской армии в войне с
Россией = [Ціна „котлів”: втрати української армії у війні з Росією] / В. Бучельников //
Вести сегодня (http://vesti.lv/news/cena-kotlov-poteri-ukrainskoi-armii-v-voine-s-rossiei). –
Рига, 2015. – 23.01.

***
Молоді українці, які брали активну участь у подіях на Майдані, прагнуть
виїхати з країни – як з’ясувалося, нова влада не здатна в короткі терміни реалізувати
намічені реформи, а в країні зникають умови для якісного навчання і нормального
життя, з посиланням на американський журнал Vice передає РІА „Новости”. Українці
тікають з країни тисячами – виїжджають як легально, так і нелегально. Українці, які
не виїхали з країни, відчувають відсутність змін, вони глибоко розчаровані, і у них
майже немає довіри до нового і нестійкого уряду, пише видання.
Сергеева, Александра Молодые участники Майдана бегут с Украины = [Молоді
учасники Майдану біжать з України] / А. Сергеева // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/molodye-uchastniki-maidana-begut-s-ukrainy). – Рига, 2015. – 22.01.

***
По суті проблема нинішньої України проста, як граблі: справа в тому, що в її
державному устрої, що дістався у спадок від СРСР, є один органічний порок. Україна,

будучи за фактом багатонаціональною державою, управляється як унітарна і
мононаціональна. І при цьому своєю Конституцією і всім бюрократичним антуражем
Україна ігнорувала дану обставину, посилено роблячи вигляд, що ніякої російської
мови в державі не існує. Поки українці ніяк не можуть зрозуміти, що сила Путіна в
їхньому протистоянні – зовсім не танки і не „відпускники”. Його сила – це українська
слабкість. Слабке місце в самій структурі держави.
Рощин, Алексей Украина должна признать себя многонациональной = [Україна
повинна визнати себе багатонаціональною] / А. Рощин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/blogs/alexroschin/ukraina-dolzhna-priznat-sebya-mnogonatsionalnoy.php). –
М., 2015. – 20.02.

***
Наявність або відсутність паралелей між ситуацією в Україні і Карабахському
конфлікті нині обговорюється багатьма експертами, причому точки зору часто
абсолютно протилежні. Одні ясно бачать ці паралелі, інші вважають, що їх немає
зовсім. Цю ж тему порушив у своєму виступі на Мюнхенській конференції президент
Азербайджану – природньо однобоко. „Звичайно, в нинішній ситуації в Україні є
кілька абсолютно очевидних уроків для Вірменії та Азербайджану, – вважає глава
аналітичного бюро Alte et Certe Андрій Епіфанцев. – В останні роки українська влада
та ідеологи дуже сильно порушували ненависть до свого основного суперника – Росії,
а з початком конфлікту повністю дегуманізувала всіх незгодних у себе на сході,
прирівнявши їх до нелюдей – subhumans, як назвав їх А. Яценюк. У той же самий час
вони переконали народ, що обов’язково зможуть одержати військову перемогу над
цими нелюдами, якщо не самостійно, то вже обов’язково за допомогою союзників. В
результаті на основі промитих мізків в Україні склався радикально налаштований,
агресивний прошарок суспільства, який переміг на майдані і зараз диктує уряду
вимоги, як повинна вирішитися ситуація на сході України”.
Геворкян, Зара Уроки Украины = [Уроки України] / З. Геворкян // Голос Армении
(http://www.golosarmenii.am/article/26770/uroki-ukrainy). – Ереван, 2015. – 18.02.

***
Поліцією Криму зараз розслідується кримінальна справа за фактом умисного
знищення або пошкодження майна, в рамках якого було встановлено, що за наказом з
Києва у кримському управлінні Національного банку України в подрібнювач паперу
були відправлені мільйони гривень.
Никифоров, Вадим Золото Крыма не досталось ни Украине, ни России / В.
Никифоров // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2669939?isSearch=True). – М.,
2015. – 18.02. – № 28.

***
Сенатор від штату Оклахома Деймс Інхоф, виступаючи у верхній палаті
американського парламенту, продемонстрував кілька знімків, які, як він заявив,
несуть незаперечний доказ присутності російської військової техніки на Україні. На
наступний день сайт The Washington Free Beakon повідомив, що виникли „серйозні
питання щодо автентичності деяких знімків”. В результаті звірення фотографій

з’ясувалося, що як мінімум дві з них відносяться до періоду російсько-грузинського
конфлікту 2008 року. Після цього Інхоф повідомив, що знімки він минулого року
отримав від „української делегації”, в якій, серед інших, були три діючих українських
парламентарія і один колишній співробітник Пентагону на ім’я Філіп Карбер (повний
список учасників делегації був незабаром опублікований Buzzfeed). Карбер, зі свого
боку, заявив, що, підтверджуючи автентичність знімків, мав на увазі інші фотографії.
Mackey, Robert Sifting Ukrainian Fact From Ukrainian Fiction = [Про відділення
українських фактів від українського вимислу] / R. Mackey // The New York Times
(http://www.nytimes.com/2015/02/14/world/europe/sifting-ukrainian-fact-from-ukrainianfiction.html?_r=0). – New York, 2015. – 13.02.

***
Нинішній стан економіки багато в чому повторює ситуацію 90-х років
минулого століття. Як 20 років тому, українці знову борються за виживання.
Український президент, парламент і уряд, заявляючи про територіальну цілісність
країни, одночасно наполегливо відмовляються робити кроки, здатні припинити
„розбігання” регіонів. Уряд України і парламент приймають рішення, які ніяк не
впливають на економічну ситуацію. Крім того, населення „годують” кредитами
міжнародних фінансових організацій, які нібито повинні врятувати економіку.
Зростання інфляції і падіння ВВП, девальвація національної валюти і військові дії на
сході України відображають неспроможність політиків, які прийшли до влади в
результаті державного перевороту в лютому 2014 року. Завдяки їх старанням
українська економіка виявилася відкинутою на багато років назад.
Жильцов, Сергей Сергеевич,доктор политических наук, руководитель Центра
СНГ Института актуальных международных проблем КАРТ-БЛАНШ. Украина
вернулась в 90-е = [Карт-бланш. Україна повернулася в 90-ті] / С. С. Жильцов //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-03-04/3_kartblansh.html). – М., 2015. – 04.03.

***
Мало хто з європейських лідерів відноситься до агресії Путіна щодо України
так жорстко, як президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, вважає оглядач Bloomberg
View Леонід Бершидський. „Але його співчуття до України зменшується його
думкою, що Україна занадто мало зробила заздалегідь для самооборони. Ільвес дає
зрозуміти, що його країна вступила більш відповідально і тому буде захищена
краще”, – йдеться в статті.
Bershidsky, Leonid Estonia Did Its Post-Soviet Homework = [Естонія винесла уроки в
пострадянський
період.]
/
Bershidsky
L.
//
Bloomberg
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-03/estonia-did-its-post-soviet-homework).
–
New York, 2015. – 03.03.

***
В Києві поховають одного з найяскравіших публічних представників команди
Віктора Януковича. Колишній член парламентської фракції Партії регіонів, який
диригував голосуваннями у Верховній раді, Михайло Чечетов викинувся з вікна своєї
квартири на 17-му поверсі. До цього його підштовхнула розслідування, розпочате
прокуратурою в річницю трагічних подій на майдані. Підозру пред’явлено або

готується також іншим членам колишньої партії влади. В Києві з тривогою сприйняли
інформацію про те, що у Верховній раді зареєстровано законопроект про заборону
критики влади. Його автором виступив депутат від партії Яценюка-Турчинова
„Народний фронт” Костянтин Матейченко. Пізніше фракція від „Народного фронту”
заявила про намір відкликати цей проект.
Ивженко, Татьяна В Украине предлагают арестовывать за критику власти = [В
Україні пропонують арештовувати за критику влади] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2015-03-02/6_ukraine.html). – М., 2015. – 02.03.

***
Український експерт-економіст Олег Соскін дав узагальнене розуміння того, як
МВФ 20 років грабувало Україну. У період з 1994 по 2013 рік Україна отримала від
МВФ кредитів на суму 17,6 млрд доларів, і майже всю цю суму повернула, а понад
цього виплатила ще 2 млрд доларів відсотків за кредитами. Крім того, в 2014 року
Україна вже взяла в борг у МВФ 4,6 млрд доларів на 5 років під 3 відс., тобто треба
буде виплатити ще близько півмільярда доларів відсотків. Таким чином, виходить, що
МВФ фінансує встановлення в Україні кланово-олігархічного режиму. Зараз Яценюк,
Порошенко, Гройсман, Яресько, Гонтарева хочуть отримати новий кредит від МВФ,
мабуть, щоб перетворитися в класичних мільярдерів. Ясно, що якщо МВФ в особі
Лагард дасть режиму Порошенко гроші, це буде означати, що вона увійшла в
корупційну схему з нинішніми володарями України.
Украинский либерал: МВФ финансирует режим бандократии = [Український
ліберал:
МВФ
фінансує
режим
бандократії]
//
Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/ukrainskij-liberal-mvf-finansiruet-rezhim-bandokratii).
–
Кишинев, 2015. – 01.03.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ ЗА
БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
Міноборони України повідомляє, що силовики продовжують вести бойову
операцію в районі Дебальцево. За даними української сторони, „тільки за добу
терористи 5 разів наносили вогневі удари по місту Дебальцеве з „Градів” і артилерії”.
„Починаючи з учорашнього обіду диверсійно-розвідувальні групи противника
увірвалися в місто. Були підірвані залізничні сполучення, кілька під’їзних шляхів,
пошкоджені мережі електропередач „, – цитує повідомлення Інтерфакс. У свою чергу,
в ДНР повідомляють, що за минулу добу режим припинення вогню порушувався 12
разів, але вночі порушень не зафіксовано. У штабі фронту Новоросії відзначають, що
обстановка в ДНР і ЛНР залишається напруженою: „на Дебальцевському напрямку
українські силовики активно застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні
кулемети”, – цитує Інтерфакс повідомлення штабу. За словами голови спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ на Україні Ертугрула Апакана, ополченці ДНР і ЛНР
перешкоджають в’їзду міжнародних спостерігачів. „The Telegraph” пише, що США
звинувачують російські війська в порушенні миру на сході України.
СМИ: Украинские силовики выходят из Дебальцево организованно и пешком =
[ЗМІ: Українські силовики виходять з Дебальцеве організовано і пішки] // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2015-02-18/100_obzor180215_2.html). – М., 2015. – 18.02.

***
Глава Пентагону Ештон Картер повідомив в Конгресі про можливу реакцію
США, якщо Росія порушить договір про ракети середньої і меншої дальності. Глава
американського військового відомства підкреслив, що США в такому випадку
повинні продемонструвати готовність до дії. Тим часом президент США Барак Обама
заявив, що схильний підтримувати збільшення військової допомоги для України,
включаючи летальну зброю, щоб боротися з урядом ополченців, підтримуваним
сусідньою Росією, передає CBS News. Картер також заявив, що дії російських військ в
Україні – „явне порушення” зобов’язань 1994 року, згідно з якими Росія зобов’язалася
поважати суверенітет незалежної України.
Пентагон будет готов к встрече с российскими ракетами = [ентагон буде
готовий до зустрічі з російськими ракетами] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/armies/2015-03-04/100_obzor040315.html). – М., 2015. – 04.03.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
Нафтогаз України перерахував Газпрому 15 млн дол. авансу за газ. Тим самим
українська компанія фактично погодилася з пропозиціями Газпрому тимчасово
розділити питання поставок в Україну і в Донбас.
Барсуков, Юрий Доживут до понедельника / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2677524?isSearch=True). – М., 2015. – 28.02. – № 35.

***
В умовах розпочатого врегулювання ситуації на Донбасі Росія намагається
пом’якшити газовий конфлікт з Україною, не допустивши зупинки поставок палива.
Газпром висловив готовність розділити питання постачання Донбасу та поставок
Нафтогазу України, якщо Київ внесе передоплату найближчим часом. Таким чином,
ситуація розвивається за придністровським сценарієм: Газпром буде поставляти газ
ДНР і ЛНР фактично безкоштовно, але записувати борг на Київ.
Юсин, Максим С артиллерией — на выход / М. Юсин // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2675590?isSearch=True). – М., 2015. – 28.02. – № 35.

***
Нафтогаз поскаржився Брюсселю на те, що Газпром не дотримується
контракту, але поки реакція Єврокомісії стримана. Її представник Анна Кайса Ітконен
зазначила, що експерти ЄС перевіряють інформацію, а це непросто, оскільки
Нафтогаз не контролює поставки газу в Донбас. Тим не менш, в Брюсселі
розраховують, на транзиті газу до ЄС новий газовий конфлікт Москви і Києва не
позначиться. Глава Нафтогазу Андрій Коболєв підтвердив, що компанія збирається
„бездоганно виконувати зобов’язання”.
Барсуков, Юрий „Газпром” записали в нарушители / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2674528?isSearch=True). – М., 2015. – 26.02. – № 33.

***
Газпром знайшов спосіб примусити Україну заплатити за російський газ, який
поставляється з 19 лютого самопроголошеним ДНР і ЛНР. Київ розраховував
мінімізувати ризики списання коштів з уже перерахованого авансу, швидко вибравши
оплачений обсяг, але Газпром задовольняє не більше половини офіційних заявок.
Нафтогаз України вважає, що порушено контракт, і вже повідомив про це ЄС. Але
навіть передоплати в будь-якому випадку вистачить лише до кінця тижня, після чого
Києву доведеться або знову перераховувати гроші, в тому числі за ДНР і ЛНР, або
всерйоз обмежувати споживання газу в країні.
Барсуков, Юрий Не по заявке объем / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2673860?isSearch=True). – М., 2015. – 25.02. – № 32.

***
Зимові поставки газу з Росії в Україну знову опинилися під загрозою зриву.
Після того як Газпром почав поставки в самопроголошені ДНР і ЛНР і поклав оплату
цього газу на Нафтогаз України, Київ різко збільшив відбір російського газу. На
думку джерел „Комерсанту”, так Нафтогаз хоче швидше вибрати передплачені
обсяги, щоб менше платити за газ, який дістається ДНР і ЛНР. У підсумку
передоплата може закінчитися за кілька днів, а перерахування Газпрому нового
траншу зіткнеться з розбіжностями у підрахунках.
Барсуков, Юрий Битва за Донгаз / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2673169?isSearch=True). – М., 2015. – 21.02. – № 31.

***
Україна сподівається, що черговий етап газових переговорів з Росією і
Європейським союзом відбудеться 20 березня. Про це на засіданні уряду заявив
прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, основною темою
майбутньої зустрічі стануть умови поставок російського газу в Україну в літній
період. Наприкінці жовтня минулого року після довгих переговорів за участю ЄС
Україна і РФ вдалося узгодити умови поставок російського газу на українську
територію в зимовий період. Термін дії цих домовленостей закінчується 31 березня. У
першому кварталі поточного року ціна на російський газ для України становила 329
доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 доларів. З 1 квітня Газпром
хоче повернутися до розрахунку цін за формулою, прописаною у контракті 2009 року,
проте українська сторона вважає такий підхід неприйнятним через зниження вартості
енергоресурсів на світових ринках.
Украина надеется, что новый этап газовых переговоров с Россией и ЕС
состоится 20 марта – премьер-министр Украины = [Україна сподівається, що новий
етап газових переговорів з Росією та ЄС відбудеться 20 березня – прем’єр-міністр
України]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0312/c315198861778.html). – Пекин, 2015. – 12.03.

***

Росія та Україна домовилися обговорити в Брюсселі „літній пакет” газових
поставок. Посадові особи ЄС будуть виступати посередниками у переговорному
процесі. Було заявлено, що в ході перемовин також буде порушуватися питання
газопостачання до захоплених терористами територій на сході України.
Russia and Ukraine to discuss summer gas supplies late this month = [Цього місяця
Росія та Україна мають обговорити літні газові поставки] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Russia+and+Ukraine+to+discuss+s
ummer+gas+supplies+late+this+month&NewsID=446570#sthash.jZUkB579.dpuf).
–
Kathmandu, 2015. – 03.03.

***
Україна та Росія досягли спільних домовленостей щодо майбутніх газових
поставок. Нагадаємо, що Росія погрожувала можливим скороченням газопостачання
до ЄС через проблеми в газових питаннях з Україною. Посередниками в
переговорному процесі виступили чиновники ЄС.
Russia, Ukraine reach gas deal to avoid cuts this month = [Для уникнення припинення
поставок газу в цьому місяці Росія та Україна досягли згоди в газовому питанні] /
Associated Press // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/business/russiaukraine-hold-emergency-gas-talks-as-cutoff-looms/2015/03/02/2742172c-c0f2-11e4-a1888e4971d37a8d_story.html). – Washington, 2015. – 02.03.

КРИМ
Нарада, присвячена проблемам севастопольських інститутів, пройшла в Раді
федерації РФ. Заступник голови комітету СФ з науки Віктор Косоуров нагадав, що,
згідно з указом Володимира Путіна від 3 квітня 2014 року, всі організації
Національної академії наук України, розташовані на півострові, повинні були
спочатку перейти в підпорядкування регіону, а потім в систему Федерального
агентства наукових організацій і Російської академії наук (РАН). „Однак уряд
Севастополя чомусь не пішов цим шляхом”, – заявив сенатор. Як розповіли на нараді
севастопольські вчені, необхідні для перереєстрації статутні документи були передані
владі міста ще в листопаді минулого року, проте без пояснення причин ті досі не
затвердили їх.
Черных,
Александр
Севастопольские
ученые
не
воссоединились
с
финансированием
/
А.
Черных
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2670485?isSearch=True). – М., 2015. – 20.02. – № 30.

***
Російській делегації на сесії Комітету ООН з прав людини в Женеві доведеться
відповісти на питання щодо стану справ в Криму, який ООН визнає частиною
України.
Иванов, Максим РФ разъяснит Западу Крым, казаков и законы / М. Иванов //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2687487?isSearch=True). – М., 2015. – 17.03. –
№ 45.

***
Вперше, через рік після приєднання Криму до Росії, свою позицію з питання
про статус півострова Пекін оприлюднив на рівні другої особи в державі. Виступаючи
на прес-конференції за підсумками третьої сесії Всекитайських зборів народних
представників, прем’єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що питання Криму має
вирішуватися шляхом діалогу і переговорів, додавши, що Пекін підтримує
суверенітет і територіальну цілісність України.
Кузнецова, Ольга Лидеры Китая впервые прокомментировали ситуацию в Крыму /
О. Кузнецова // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2687525?isSearch=True). – М.,
2015. – 17.03. – № 45.

***
Через рік після того, як Крим проголосував на бутафорському референдумі за
приєднання до Росії, світ змінився: правила, встановлені після закінчення холодної
війни, більше не застосовуються, а стара ворожнеча, яка придушувалася протягом
чверті століття, вирвалася на волю. Ці зміни добре ілюструє те, як російський
президент Володимир Путін змінив історію анексії в порівнянні з минулим роком, –
пише оглядач Bloomberg View Леонід Бершидський.
Bershidsky, Leonid A Year After Crimea, Putin Stands Strong = [Через рік після
кримських подій позиції Путіна сильні.] / Bershidsky L. // Bloomberg
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-16/a-year-after-crimea-putin-stands-strong). –
New York, 2015. – 16.03.

***
Американський генерал Філіп Брідлав перейнявся мілітаризацією Криму. Про
це головком НАТО в Європі заявив на зустрічі з журналістами. Невдоволення
американського генерала поверненням Криму до Росії і зміцненням військової
безпеки півострова в принципі зрозуміло. Часи для американського чи натовського
панування в Чорному морі, особливо після серпневих подій 2008 року, коли кораблі
США за згодою тодішнього президента України Віктора Ющенка, який мріяв про
вступ України до Північноатлантичного альянсу, і без узгодження з командуванням
Чорноморського флоту заходили в Севастополь, скінчилися.
Литовкин, Виктор Николаевич,военный обозреватель ТАСС, полковник в
отставке НАТО не нравятся российские войска в Крыму = [НАТО не подобаються
російські війська в Криму] / В. Н. Литовкин // Независимая газета
(http://nvo.ng.ru/realty/2015-03-13/1_nato.html). – М., 2015. – 13.03.

***
Святкування першої річниці приєднання Криму до Росії розтягнеться на
тиждень. Урочистості будуть масштабними, але не розкішними, щоб не дратувати
росіян під час економічної кризи, повідомляє РБК з посиланням на джерело в
Держдумі. Головним заходом стане концерт-мітинг біля стін Кремля. У святкуванні
візьмуть участь і перші особи держави, в тому числі президент РФ Володимир Путін.
Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков з приводу його планів в ці дні
сказав: „Безумовно, пройти повз цієї дати ніхто не може”.

Годовщину присоединения Крыма будут праздновать неделю = [Річницю
приєднання
Криму
святкуватимуть
неделю]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3118489/godovwinu-prisoedinenija-kryma-budut-prazdnovat-nedelju). –
Таллинн, 2015. – 11.03.

***
Держдепартамент Сполучених Штатів вважає, що Москва керується
„брехливим підходом” в трактуванні подій, що відбувалися рік тому в Україні. До
такого висновку у Вашингтоні прийшли, ознайомившись з інформацією про зміст
документального фільму, присвяченого приєднанню Криму. Про це заявила на
брифінгу у Вашингтоні представник Держдепу Джен Псакі. За словами Псакі,
Держдеп продовжить рухатися вперед у підтримці України і в роботі з міжнародним
співтовариством щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності цієї країни.
Госдеп увидел „лживый подход” России в документальном фильме о
присоединении Крыма = [Держдеп побачив „брехливий підхід” Росії в документальному
фільмі про приєднання Крима] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3117135/gosdepuvidel-lzhivyj-podhod-rossii-v-dokumentalnom-filme-o-prisoedinenii-kryma). – Таллинн, 2015. –
10.03.

***
Переважна більшість жителів Криму позитивно оцінюють факт входження
півострова до складу РФ і демонструють готовність при необхідності проголосувати
за це на повторному референдумі. Такий висновок зробив Всеросійський центр
вивчення громадської думки (ВЦВГД) на підставі нового опитування, опублікованого
на офіційному сайті організації. 91 % кримчан позитивно оцінюють повернення
Криму під юрисдикцію РФ, в той час як лише 5% опитаних схильні ставитися до
даного факту негативно. Задоволені жителі Криму і роботою глави республіки Сергія
Аксьонова, якого підтримують 86% населення. Опитування було проведено 9-18
лютого 2015. У ньому взяли участь 1600 жителів Республіки Крим.
Крымчане счастливы жить в России, но их волнует инфляция, безработица и
плохие дороги = [Кримчани щасливі жити в Росії, але їх хвилює інфляція, безробіття і
погані дороги] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3117987/krymchane-schastlivy-zhit-vrossii-no-ih-volnuet-infljacija-bezrabotica-i-plohie-dorogi). – Таллинн, 2015. – 10.03.

***
Татарське населення Криму, яке становить 13 відсотків від усіх кримських
мешканців, складає опозицію до Кремля та його політики по відношенню до
півострова. Проте серед татар є представники, які вважають за благо приєднання
Криму до РФ. В якості прикладу позитивного сприйняття приєднання Криму до Росії
вони наводять Чечню, яка пережила війни, але зараз відродилася як нація. Дії Москви
дуже схожі з її діями в Грозному, коли грошима намагалися купити місцевих
мешканців. Разом з тим люди відчувають і страх, який викликають візити
співробітників ФСБ з метою залякування місцевих мешканців.
Walker, Shaun Crimean Tatars divided between Russian and Ukrainian promises :
Ethnic Tatars have lived in region for more than 1,000 years and now report both entreaties and
threats, from both Kiev and Moscow = [Кримські татари розділені між російськими та

українськими обіцянками. Етнічні татари прожили в регіоні більше 1000 років і зараз на
них спрямовані як вмовляння, так і загрози з Києва та Москви.] / Sh. Walker // The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/mar/17/crimean-tatars-divided-betweenrussian-and-ukrainian-promises ). - London, 2015. – 17.03

***
Російський президент відкрив громадськості той момент, коли він наказав
силовикам розпочинати роботи по анексії Криму. На державному телеканалі він
визнав, що в ніч на 22-ге лютого минулого року він віддав наказ „розпочати роботу”
щодо повернення Криму до складу Росії. З самого початку захоплення Криму Путін
наполягав на відсутності російських військових на півострові, але після кримського
референдуму 16-го березня він все ж таки визнав, що російські військові приймали
участь у захопленні Криму.
Eleftheriou-Smith, Loulla-Mae Putin reveals the moment he ordered the plot to take
control of Crimea = [Путін викрив момент, коли він наказав взяти контроль над Кримом]
/
L.
-M.
Eleftheriou-Smith
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/asia/putin-reveals-the-moment-he-ordered-the-plotto-take-control-of-crimea-10096351.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 09.03.

***
Президент Росії Володимир Путін вперше публічно дав зрозуміти, що
планування дій щодо повернення Криму, який знаходився у складі України, почалося
за кілька тижнів до референдуму з цього питання в Криму. Путін сказав, що прийняв
рішення приблизно о 7:00 ранку 23 лютого 2014 після термінової наради з
керівниками силових відомств з приводу кризи в Україні. За словами Путіна, Віктор
Янукович тільки що був зміщений з поста президента України, і нараду було
організовано, щоб обговорити, як його врятувати. Росія довгий час стверджувала, що
діяла спонтанно, насамперед, щоб захистити російськомовних жителів і зірвати
колонізацію Чорного моря силами НАТО. Путін особливо підкреслював роль
референдуму 16 березня, на якому переважна більшість кримчан проголосувала за
возз’єднання з Росією. Але в показаному уривку з нового документального фільму
„Крим. Шлях на Батьківщину”, зробленого федеральним телеканалом, Путін
розставив інші акценти на подіях.
MacFarquhar, Neil Putin Contradicts Claims on Annexation of Crimea = [Путін
спростовує твердження про анексію Криму] / N. MacFarquhar // The New York Times
(http://www.nytimes.com/2015/03/10/world/europe/putin-contrary-to-earlier-assertions-suggestsplanning-to-seize-crimea-started-in-early-2014.html). – New York, 2015. – 09.03.

***
Кримська влада оголосила про припинення з 1 березня націоналізації
українських підприємств, розпочатої рік тому.
Занина, Анна Таврида в собственном соку / А. Занина // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2679334?isSearch=True). – М., 2015. – 05.03. – № 38.

***

При підготовці приєднання Криму влада не цікавилися у Мінфіну, у скільки це
обійдеться російській економіці. Рішення з подібних питань може приймати тільки
одна людина – президент, заявила в інтерв’ю Forbes Woman перший заступник
міністра фінансів РФ Тетяна Нестеренко. Як пояснила Нестеренко, щоб відповісти на
питання, „адекватна ціна чи ні”, потрібно дуже багато знати. У той же час Мінфін
володіє тільки обмеженим рівнем компетентності. Нагадаємо, відразу після
приєднання Криму експерти заговорили про величезні витрати на підтримку
економіки Криму і Севастополя. Уряд прийняв рішення, що регіон буде одержувати з
федерального бюджету близько 50 млрд рублів у вигляді дотацій на збалансованість
своїх бюджетів – щорічно до 2017 року. Загалом обсяг фінансування Федеральної
цільової програми з розвитку Криму і Севастополя перевищить 700 млрд рублів.
Минфин не спрашивали о затратах по Крыму, решение принимал один человек =
[Мінфін не питали про витрати по Криму, рішення приймав один чоловік] // День за
днем
(http://rus.postimees.ee/3112377/minfin-ne-sprashivali-o-zatratah-po-krymu-reshenieprinimal-odin-chelovek). – Таллинн, 2015. – 05.03.

***
У Криму розпочався процес перереєстрації релігійних громад відповідно до
російського законодавства. Складно зрозуміти логіку, відповідно до якої
розглядаються запити на реєстрацію. У першу чергу була оформлена легітимність
Духовного управління мусульман Криму (ДУМК). Розгляд справи іншої ісламського
об’єднання – Таврійського муфтіяту – відклали на майбутнє. Наступним після ДУМК
зареєстрованим юрособою виявився лютеранський прихід Аугсбургского
віросповідання в місті Севастополь. В даний час розглядається питання про
реєстрацію окремої католицької парафії в цьому місті федерального значення.
Труднощі пов’язані з проблемою порожніх українських реалій, в тому числі
державної політики України щодо багатьох релігійних громад, які опинилися
незареєстрованими на півострові.
Мельников, Андрей Папа Крымский = [Папа Кримський] / А. Мельников //
Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2015-03-04/1_pope.html). – М., 2015. –
04.03.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Біля входу в волонтерський центр надання допомоги переселенцям з Донбасу
„Юність на Андріївському”, розташованому в історичному центрі Києва, двох
тендітних дівчат з величезними пластиковими пакетами в руках зупинила літня жінка
і боязко поцікавилася, чи є серед принесених ними речей постільна білизна. „Її не
завжди вистачає, тому я вирішила сьогодні тут трохи почергувати”, – зізналася вона.
За словами координатора „Юності на Андріївському” Олесі Литвинової, щодня в цей
центр за різної допомогою звертається до 200 сімей. І перше, про що вони просять, –
це житло. „Але тут ми, на жаль, допомогти нічим не можемо. Це все на совісті
держави”, – говорить Литвинова, додаючи при цьому, що окремі волонтерські служби
все ж намагаються своїми силами якось розселити мешканців Донбасу, що сховалися
від бойових дій у Києві.

Очерк: Жизнь внутренних переселенцев в Украине = [Нарис: Життя внутрішніх
переселенців
в
Україні]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0222/c95181-8852879.html). – Пекин, 2015. – 21.02.

***
Федеральна міграційна служба (ФМС) оголосила про прискорену процедуру
підготовки поправок до Закону „Про громадянство РФ”, які дозволять українцям, які
втекли від війни, отримувати російські паспорти в спрощеному порядку. Тобто їм
буде не обов’язково перебувати в Росії більше п’яти років з видом на проживання в
кишені і не потрібно буде надавати докази, що у них є законне джерело існування.
Більше того, вони навіть не підпадуть під вимогу про неодмінне володінні російською
мовою.
Родин, Иван Украинцам обещают гражданство России = [Українцям обіцяють
громадянство Росії] / И. Родин // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2015-0312/3_ukraina.html). – М., 2015. – 12.03.

***
Вартість здачі комплексного тесту для громадян Донецької та Луганської
республік у Росії складе 2,5 тис. рублів, що вдвічі дешевше, ніж для решти мігрантів.
Ціну іспиту для отримання дозволу на роботу для біженців було вирішено знизити
через те, що вони відчувають великі фінансові труднощі.
Аветисян, Роксана Экзамен для мигрантов с юга Украины будет стоить в два
раза дешевле / Р. Аветисян // Известия (http://izvestia.ru/news/583739#ixzz3TsCRNdMt). –
М., 2015. – 06.03.

***
Основною тенденцією міграційної політики 2014 стало поступове заміщення
імміграції з країн Центральної Азії мігрантами з України. Про це заявив керівник
ФМС Костянтин Ромодановський в ході розширеного засідання колегії Федеральної
міграційної служби. ФМС Росії активно веде роботу в рамках державної програми зі
сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, що проживають за
кордоном.
Денисенко, Евгений ФМС России: Украинские мигранты замещают
центральноазиатских
=
[ФМС
Росії:
Українські
мігранти
заміщають
центральноазіатських]
/
Е.
Денисенко
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/304893_fms_rossii:_ykrainskie_migranty_zameshaut_centralnoaziatskih.h
tml). – Бишкек, 2015. – 02.03.

МИРНИЙ ПЛАН ПОРОШЕНКО
Українські військові розпочали відведення важкого озброєння від лінії фронту.
Андрій Лисенко, речник РНБО, заявив, що вже відведено гармати калібром 100 мм,
планується наступне відведення зброї калібром 120 мм. Про відведення важкого
озброєння з демаркаційної лінії заявив і представник повстанців Едуард Басурін.

Проте ці кроки зі сторони повстанців не були підтверджені представниками місії
ОБСЄ, яка має спостерігати за виконанням пунктів угоди Мінськ-2.
Luhn, Alec Ukrainian military pulls back heavy weaponry from eastern front :
Withdrawal of artillery and creation of buffer zone is second step after ceasefire in 12-point
agreement agreed in truce talks = [Українські військові відводять важке озброєння від лінії
фронту на сході країни. Відведення артилерії та створення буферної зони є другим
кроком після припинення вогню в угоді з 12-ти пунктів, що була досягнута в результаті
мирних
перемовин.]
/
Al.
Luhn
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/feb/26/ukrainian-military-pulls-back-heavy-weaponryfrom-eastern-front). – London, 2015. – 26.02.

***
До Києва приїдуть лідери європейських держав, що входять до неформального
клубу підтримки України. Офіційним приводом для зустрічі стане участь у жалобних
заходах з нагоди річниці масового розстрілу людей на майдані. Реально зустріч дасть
європейцям можливість обговорити з президентом Петром Порошенком рішення,
прийняті Радою нацбезпеки і оборони (РНБО) України. Судячи з усього, Польща і
країни Балтії, чиї лідери підтвердили свій приїзд до Києва, поділяють настрій
української влади на підготовку до війни. Петро Порошенко скликав екстрене
засідання після відступу українських військових від Дебальцевого. За підсумками
тривалої наради секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що Україна повинна
бути готова до відбиття агресії. Учасники засідання схвалили поправки в закон про
режим воєнного стану, які найближчим часом будуть внесені на розгляд Верховної
ради. У той же час РНБО вирішила звернутися до ООН та ЄС з проханням про
„розгортанні на території України операції з підтримання миру і безпеки”. Ситуація в
Дебальцевому і подальший розвиток подій не дозволяють говорити про те, що всі
сторони дотримуються Мінських угод і що конфлікт врегульовано.
Ивженко, Татьяна Порошенко готовится к большой войне = [Порошенко
готується
до
великої
війни]
/
Т.
Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-02-20/1_poroshenko.html). – М., 2015. – 20.02.

***
12 лютого в Мінську були прийняті два документи: Декларація лідерів
„нормандської четвірки” і „Комплекс заходів з виконання Мінських угод”,
підготовлений Тристоронньої комісією. У Декларації лідери „четвірки” заявили, що
вони „твердо переконані в безальтернативності виключно мирного врегулювання...
цілком готові зробити будь-які можливі заходи як окремо, так і спільно в цих цілях”.
Збройні сили Новоросії взявши 8-9 лютого розташоване на трасі М-103 селище,
перерізали останній канал постачання гарнізону Дебальцеве. ЗСН повторили, хоча і в
меншій мірі, успіх свого серпневого наступу, коли вони оточили і примусили до здачі
угруповання ЗСУ під Іловайськом. Політичним результатом тієї поразки стало
підписання в Мінську першого перемир’я (Мінськ-1) на основі сформованої на 19
вересня лінії фронту. Політичним результатом цієї поразки став перезапуск перемир’я
на основі нової Мінського угоди. Причому можна констатувати, що обидва рази
перемир’я робилося з очевидною метою зупинити успішний наступ ЗСН,
демонструючи тим самим, що Москва аж ніяк не зацікавлена у відділенні Донбасу.
Москва запросила взяти участь у врегулюванні кризи на південному сході України

Берлін і Париж, виключивши при цьому Вашингтон. Якщо раптом Росія і ЄС зможуть
самі, без Вашингтона, залагодити свій конфлікт і включити Україну в спільний
європейський простір, то це стане реальним початком будівництва багатополярного
світу.
Мамаев, Шамсудин Мир споткнулся о Дебальцево = [Світ спіткнувся об
Дебальцеве] / Ш. Мамаев // Независимая газета (http://nvo.ng.ru/wars/2015-0220/1_debaltsevo.html). – М., 2015. – 20.02.

***
Контактна група по врегулюванню в Донбасі (Україна-ОБСЄ-РФ) провела
чергову skype-конференцію. У ній взяли участь представники ДНР і ЛНР. Було
підтверджено, що ні повного припинення вогню, ні відводу озброєнь найближчим
часом не буде. Сторони по-різному тлумачать зміст Мінських угод. В сформованих
умовах у Києві виникло питання про те, чи запровадить українська влада військовий
стан. Президент Петро Порошенко напередодні саміту в Мінську заявив, що таке
можливе, якщо переговори „нормандської четвірки” не дозволять врегулювати
ситуацію на дипломатичному і політичному рівні. Воєнний стан дозволяє
Головнокомандувачу Петру Порошенку сконцентрувати всі важелі управління
державою, щоб направити їх на потреби оборони. Крім усього іншого, режим
дозволяє оголосити повну мобілізацію.
Ивженко, Татьяна Порошенко не спешит вводить военное положение =
[Порошенко не поспішає вводити воєнний стан] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-02-18/1_poroshenko.html). – М., 2015. – 18.02.

***
Після того, як в ході переговорів з врегулювання кризи в Україні, що відбулися
11-12 лютого 2015 в Мінську, за участю „нормандської четвірки” у складі президента
України Петра Порошенка, президента РФ Володимира Путіна, президента Франції
Франсуа Олланда і канцлера ФРН Ангели Меркель, були досягнуті домовленості,
зокрема, про припинення вогню з 00.00 годин 15 лютого і відвід всіх важких озброєнь
з лінії зіткнення сторонами конфлікту, завдання з моніторингу та контролю за
виконанням цих заходів взяла на себе місія ОБСЄ. У цьому зв’язку виникає питання,
наскільки члени даної місії при виконанні цих завдань будуть неупереджені і
наскільки їх моніторинг, контроль і наступні звіти будуть об’єктивні. Попередні
приклади поведінки як представників ОБСЄ, так і самої організації щодо подій в
Україні змушують у цьому засумніватися. У Мінську вдалося домовитися про те, що
ескалація конфлікту в Україні буде зупинена, але довіру Росії відносно європейських
партнерів істотно підірвано.
Странный мониторинг и двойные стандарты = [Дивний моніторинг та подвійні
стандарти] // Независимая газета (http://nvo.ng.ru/gpolit/2015-03-13/1_monitoring.html). –
М., 2015. – 13.03.

***
Президент України Петро Порошенко підтвердив, що підготовку
військовослужбовців національної армії вже здійснюють фахівці кількох країн НАТО.
На нараді Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Порошенко заявив

про отримання допомоги з боку країн військового альянсу, зокрема, США. Президент
в черговий раз повідомив, що Київ прихильник виконання мінських домовленостей,
проте продовжує нарощувати боєздатність збройних сил”.
Порошенко подтвердил участие специалистов НАТО в обучении украинских
военных = [Порошенко підтвердив участь фахівців НАТО в навчанні українських
військових] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3120941/poroshenko-podtverdil-uchastiespecialistov-nato-v-obuchenii-ukrainskih-voennyh). – Таллинн, 2015. – 12.03.

***
Під час телефонної розмови в „нормандському форматі” на вищому рівні
лідери Росії, України, Німеччини та Франції погодили розширення моніторингової
місії ОБСЄ аж до введення щоденної звітності перед МЗСами чотирьох країн. Для
реалізації рішень „нормандської четвірки” відбулася відеоконференція між членами
контактної групи та представниками ДНР і ЛНР, які погодилися на озвучені
пропозиції.
Цирюлик-Франц, Дарья „Нормандская четверка” усиливает миссию ОБСЕ в
Донбассе = [„Нормандська четвірка” підсилює місію ОБСЄ в Донбасі] / Д. ЦирюликФранц // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2015-03-04/8_obse.html). – М., 2015. –
04.03.

***
Домовленості щодо врегулювання конфлікту на південному сході України,
відомі як Мінськ-2, поки в цілому виконуються. Але чи збережуться ці домовленості
до кінця поточного року і як вони впливають в цілому на ситуацію в Європі – це
залишається під великим питанням. На цей рахунок є різні думки. Чітко видно, що
атлантичне співтовариство в питанні України вже розкололося. Важливо пам’ятати і
розуміти, що Мінськ-2 – один з небагатьох шансів для миру, оскільки до Мінська-3
справа може і не дійти.
Никифоров, Олег КАРТ-БЛАНШ. Дожить до Минска-3 = [Карт-бланш. Дожити
до Мінська-3] / О. Никифоров // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2015-0303/3_kartblansh.html). – М., 2015. – 03.03.

***
Після переговорів у Мінську на сході України ситуація поступово
нормалізується. Дебальцевська епопея стала останньою (на сьогоднішній час) точкою
зіткнення двох сил – ополченців з ДНР / ЛНР і українських сил, задіяних в АТО.
Кожна зі сторін оголосила про те, що Дебальцеве – це їхня перемога. Але головне,
перестали обстрілювати житлові квартали, перестали гинути мирні люди, кількість
жертв серед військовослужбовців різко скоротилася. Це перший і основний результат
Мінська-2. Тепер сторони намагаються перейти до виконання наступних частин
Мінського угоди. ОБСЄ та інші іноземні місії повинні в найкоротші терміни
засвідчити якість виконання зобов’язань щодо відведення техніки. Однак ситуація
продовжує залишатися напруженою і не дозволяє розслабитися.
Бондаренко, Константин Петрович, директор Института украинской
политики, Киев Хрупкое перемирие = [Крихке перемир’я] / К.П. Бондаренко //

Независимая газета (http://www.ng.ru/dipkurer/2015-03-02/11_peace.html). – М., 2015. –
02.03.

***
Замкомандувача штабом ополчення ДНР Едуард Басурін і прем’єр-міністр ЛНР
Геннадій Ципкалов заявили про завершення відведення важких озброєнь від лінії
зіткнення в Донбасі. „Відведення важкої техніки ДНР завершений в присутності
спостерігачів ОБСЄ. Українські силовики теж відводять техніку, але не вказують
координаційному центру, скільки і куди відведено”, – наводить слова Басуріна
РІА«Новости”. За даними ополчення Донбасу, Київ відвів лише 15 % своєї техніки.
Президент України Петро Порошенко і міністр оборони України Степан Полторак
заявили, що за необхідності готові швидко повернути техніку на колишні рубежі.
Завгородний, Артур Новороссия завершила отвод тяжелых вооружений =
[Новоросія завершила відведення важких озброєнь] / А. Завгородний // Вести сегодня
(http://vesti.lv/news/novorossiya-zavershila-otvod-tyazhelyh-vooruzhenii). – Рига, 2015. – 01.03.

