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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
В місті Широкіне і досі чутно перестрілки між українськими військами та
проросійськими сепаратистами, незважаючи на оголошене у середині лютого
перемир’я. Саме місто не є стратегічним для військових, але воно відкриває доступ
для сепаратистів до портового міста Маріуполь, яке українські військові намагаються
захистити будь-якою ціною. Для сепаратистів Маріуполь є важливим з точки зору
створення сухопутного мосту з Росії до окупованого Криму.
Fighting Near Ukraine Port Show Truce is Not Effective = [Боротьба біля українського
порту демонструє неефективність перемир’я] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1295539-fighting-near-ukraine-port-show-truce-is-noteffective/). – New York, 2015. – 23.03.

***
Україна звинувачує проросійських сепаратистів в обстрілах з «Градів» та в
порушенні режиму припинення вогню між двома сторонами. Такі висновки
українські представники зробили через поранення сімох людей отримали під час
нових зіткнень, серед яких є мирний житель. Представник ЗСУ Андрій Лисенко
заявив, що збільшуються побоювання щодо ескалації конфлікту наступного місяця.
7 hurt in Ukraine clashes, rebels accused of attack = [7 поранених в зіткненнях в
Україні, звинуватили повстанців] // Oman Observer (http://omanobserver.om/7-hurt-inukraine-clashes-rebels-accused-of-attack/). – Muscat, 2015. – 24.03.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
В Литві активно формується добровольчий військовий союз стрільців, який
наразі нараховує близько 10000 членів. Мотивацією для новобранців, що
приєднуються до союзу щотижня, є побоювання, що російська агресія, яка має місце
на сході України, може поширитися і на Литву. Литовська влада також проводить
міри по підкріпленню своїх військових потужностей.
Sengupta, Kim Fearful of Russia, Lithuanian volunteers sign up fearing a repeat of
Ukraine = [Побоюючись Росії та повторення української ситуації, литовці реєструються
у
добровольчу
спілку]
/
K. Sengupta
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/fearful-of-russia-lithuanian-volunteers-signup-fearing-a-repeat-of-ukraine-10126321.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 22.03.

***
Близько 300 американських військовослужбовців прибудуть в Україну, щоб
навчати українських колег. 290 американських десантників сто сімдесят третьої
повітряно-десантної бригади армії США з 20 квітня протягом восьми тижнів
навчатимуть 900 бійців Національної гвардії України. Це повідомлення було
підтверджено міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. Підготовка
буде проходити на військовій базі в районі Львова. Українська сторона буде
представлена шістьма підрозділами, що базуються в Одесі, Львові та Харкові.
Avril, Pierre Washington envoie des parachutistes pour entraîner des soldats ukrainiens =
[Вашингтон направляє своїх десантників для підготовки українських солдат] / P. Avril //
Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/international/2015/03/30/01003-20150330ARTFIG001424

washington-envoie-des-parachutistes-pour-entrainer-des-soldats-ukrainiens.php). –
2015. – 30.03.

Paris,

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНСТВА
Президент України Петро Порошенко, здійснюючи робочу поїздку до
Чернігівської області, акцентував увагу на санкціях проти окремих російських
громадян, які брали активну участь в окупації Криму та агресії проти України на
сході.
Макарычев, Максим Петр Порошенко вновь пригрозил России санкциями /
М. Макарычев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/31/poroshenko-site.html). – М.,
2015. – 01.04.

ВЕРХОВНА РАДА
Під час засідання Верховної Ради окремі депутати від блоку Петра Порошенка
намагалися поставити питання про відповідальність губернатора Дніпропетровської
області Ігоря Коломойського за захоплення офісу державної компанії
„Укртранснафта” і образу журналіста. На практиці все обмежилося депутатськими
зверненнями і навіть послужило причиною розколу серед депутатів, які прийшли у
владу з журналістики.
Лихоманов, Петр Поведение Коломойского стало причиной раскола в Раде /
П. Лихоманов // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/20/rada-site.html). – М., 2015. –
20.03.

***
В український парламент внесено проект закону „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України про проходження військової служби у Збройних силах
України іноземцями та особами без громадянства”. Таким чином, в Україні
створюється законодавча база для набору в національні ЗС іноземців, які після
кількох років служби зможуть залишитися в Україні на ПМЖ.
Рункевич, Дмитрий Украина узаконит приглашение иностранных наемников /
Д. Рункевич // Известия (http://izvestia.ru/news/584220#ixzz3V6hNrV2H). – М., 2015. – 20.03.

***
Депутат Верховної Ради, екс-командир батальйону „Айдар” Сергій Мельничук
вніс на розгляд українського парламенту законопроект про внесення змін до ст. 3
закону „Про статус народного депутата України”, що передбачає наділення депутатів
правом перебувати на військовій службі під час „особливого періоду”. Сьогодні п. 2
ч. 1 ст. 3 закону забороняє депутатам мати інший представницький мандат чи
одночасно бути на державній службі.
Рункевич, Дмитрий Депутатам Верховной рады предоставят право воевать /
Д. Рункевич // Известия (http://izvestia.ru/news/584326). – М., 2015. – 24.03.

***
У Верховній Раді України розглянуть проект закону про внесення змін до
закону „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”. Поправки
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стосуються наділення органів місцевого самоврядування в зоні проведення АТО
правом вводити заборону або обмежувати споживання і продаж пива, алкогольних,
слабоалкогольних напоїв і столових вин.
Рункевич, Дмитрий В раду внесен законопроект о запрете продажи алкоголя в
зоне АТО / Д. Рункевич // Известия (http://izvestia.ru/news/584841#ixzz3W8KZHPei). – М.,
2015. – 02.04.

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
За останні декілька тижнів померло чотири члени колишньої партії Регіонів, які
знаходилися в рамках кримінальних розслідувань з боку чинної влади. Серію цих
смертей цими вихідними продовжила звістка про трагічну загибель молодшого сина
колишнього президента Януковича. Україна має свою історію політичних
переслідувань: так одразу після перемоги Віктора Януковича на виборах до в’язниці
потрапили Юлія Тимошенко та Юрій Луценко. Проте, за словами представника
міністерства внутрішніх справ Геращенка, справи проти них були сфабриковані,
натомість колишні „регіонали” покінчили з життям, відчуваючи провину за скоєне.
Gorchinskaya, Katya Ukraine’s former ruling party hit by spate of apparent suicides :
Four members of Viktor Yanukovych’s Party of Regions have died within weeks as investigations
into old regime officials mount up = [Колишня правляча партія в Україні страждає від
низки самогубств. Чотири члени партії Регіонів Віктора Януковича померли протягом
декількох тижнів, в той час як розпочалися розслідування діянь чиновників минулої
влади.] / K. Gorchinskaya // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/mar/
23/ukraine-party-of-regions-members-apparent-suicides-viktor-yanukovych). – London, 2015. –
23.03.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Коломойський у супроводі озброєних бойовиків захопив офіс компанії
„Укртранснафта” і вимагав переглянути рішення наглядової ради, яка змінила
лояльного йому директора. У підсумку Коломойський і Порошенко досягли
домовленості, в рамках якої „Укртранснафта” пройде міжнародний аудит. Також
Порошенко своїм указом оголосив Коломойському догану „за порушення правил
професійної етики, вчинок, який порочить його як державного службовця”.
Лихоманов, Петр Госдеп пожурил Коломойского за захват
„Укртранснафта”
/
П. Лихоманов
//
Российская
(http://www.rg.ru/2015/03/21/gosdep-site-anons.html). – М., 2015. – 21.03.

офиса
газета

***
Ігор Коломойський залишив посаду губернатора Дніпропетровської
обладміністрації, яку він зайняв незабаром після перемоги Євромайдану. Ще
напередодні прихильники глави регіону, що вступив у конфлікт з президентом, мали
намір провести в в Дніпропетровську „народне віче” на знак протесту проти нової
„авторитарної політики” Києва. Однак Ігор Коломойський сам подав у відставку, яку
президент тут же прийняв.
Тамилин, Сергей Игорь Коломойский ушел без боя / С. Тамилин //
КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2694319?isSearch=True). – М., 2015. – 26.03. –
№ 56.
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***
Тіньовий кабінет міністрів України очолив колишній депутат з Партії регіонів
Борис Колесніков. Про це у вівторок повідомив керівник парламентської фракції
„Опозиційний блок” Юрій Бойко. За його словами, цей уряд зіграє важливу роль в
опозиційному русі. До кінця квітня українська опозиція обіцяє представити свою
програму реформ, з якою, без сумніву, з великим інтересом і вкрай уважно неодмінно
ознайомляться і в Брюсселі, і у Вашингтоні.
Воробьев, Владислав Правительству Яценюка подготовили замену / Воробьев В. //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/31/pravitelstvo-site.html). – М., 2015. – 01.04.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
У центрі Києва близько тисячі співробітників Південно-Західної залізниці
України вийшли
протестувати проти планованих звільнень. Масовий
несанкціонований мітинг розпочався відразу після рішення в.о. керівника
„Укрзалізниці” Максима Бланка про звільнення всього керівництва Південно-Західної
залізниці.
Ермолаева, Надежда Железнодорожники организовали акцию протеста в центре
Киева / Н. Ермолаева // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/20/protest-siteanons.html). – М., 2015. – 20.03.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Стало відомо, що президент України Петро Порошенко відправив у відставку
губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського і підписав закон, що
позбавляє мільярдера можливості блокувати перестановки в менеджменті двох
нафтових компаній, в яких він володіє міноритарними пакетами акцій. У заяві
українського президента говориться, що тимчасово виконувати обов’язки глави
Дніпропетровської області буде керівник сусідньої Запорізької області Валентин
Резніченко. До призначення на цю посаду він очолював Український державний
центр радіочастот та має „ділові зв’язки” з главою адміністрації президента.
Дніпропетровська область – це „бастіон”, що перешкоджає просуванню
проросійських сепаратистів вглиб країни, який до того ж вважається найважливішим
промисловим регіоном країни, а Коломойський донедавна був одним з найвірніших
союзників уряду.
Ukraine President Dismisses Billionaire Ally From Governor’s Role = [Президент
України звільнив соратника-мільярдера від губернаторських повноважень] /
D.M. Herszenhorn
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/03/25/world/europe/ukraine-president-dismisses-billionaire-allyfrom-governors-role.html?_r=1). – New York, 2015. – 24.03.

***
Колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко включений до
складу експертної ради комітету Держдуми з власності, де буде курирувати питання
захисту майнових інтересів російських інвесторів за кордоном. Колишній український
чиновник буде надавати експертну допомогу при розробці законів, спрямованих на
захист російських інвестицій, і сприяти поверненню незаконно виведених капіталів з
Росії.
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Баязитова, Александра Экс-глава МВД Украины Захарченко стал экспертом по
инвестициям / А. Баязитова // Известия (http://izvestia.ru/news/584507). – М., 2015. – 24.03.

***
Петро Порошенко відправив у відставку губернатора Дніпропетровської
області Ігоря Коломойського. Олег Барабанов, доктор політичних наук, професор
Європейського інституту МДІМВ вважає, що відставка Коломойського – це перемога
Петра Порошенка, який почав наводити порядок у бізнес-середовищі за
розпорядженням США. Коломойський був самим некерованим олігархом, і саме з
нього почав свої „зачистки” Порошенко. При цьому експерт підтверджує, що
колишній губернатор Дніпропетровської області легко здаватися не збирається.
Байкова, Татьяна „Война олигархов” перешла в фазу отставок и арестов /
Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/584561#ixzz3VlHarY7O). – М., 2015. – 26.03.

***
Колишній прем’єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда оголосив про те, що
прийняв пропозицію стати радником українського президента Петра Порошенка з
політичних та економічних реформ.
Лихоманов, Петр Экс-премьер Словакии стал советником Порошенко /
П. Лихоманов // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/01/dzurinda-site-anons.html). –
М., 2015. – 01.04.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
В статті автор доводить свою думку, стосовно якої намагання нинішньої
української влади поєднати Україну має насправді своїми наслідками ще більший
розкол. Про існування двох різних частин України говорить і колишній президент
Віктор Ющенко, про це свідчать і нещодавні соціологічні опитування на Заході та
Сході країни. Російськомовні громадяни України наразі відчувають себе нелояльними
і тому з осторогою відносяться до ініціатив центральної влади. Окрім того, хоче цього
влада чи ні, забороняючи до показу російські фільми, програми та мультфільми,
вплив Росії на масову свідомість багатьох українців буде продовжуватися. Тому автор
пропонує українській владі налагодити культурний діалог з російськомовними
українцями, тим самим домогтися єдності громадянського суспільства шляхом
включення до нього цих російськомовних громадян. Простіше кажучи, влада має
зробити вибір між націоналізмом і лібералізмом.
Petro, Nicolai How do you solve a problem like Ukraine? : Analysis: Kiev should stop
banning Russian films and TV programmes and start talking to Russophone Ukrainians, says
Nicolai Petro = [Як Ви будете вирішувати проблему на зразок української? Аналіз: Київ
має припинити заборону російських кінострічок та ТВ-програм і розпочати діалог з
російськомовними українцями, говорить Ніколай Петро.] / N. Petro // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/mar/27/ukraine-russia-solve-nicolai-petro). – London,
2015. – 27.03.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
На саміті ЄС не повинно вирішитися майбутнє економічних санкцій проти
Росії, тому що доля перемир’я на Сході України неясна, вважає оглядач Bloomberg
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View Леонід Бершидський. Лідери ЄС дискутують з такого питання: чи домовитися
зараз про те, що санкції збережуться до кінця цього року, або відкласти це рішення до
червня, пояснює автор. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент
Європейської ради Дональд Туск, як і більшість європейських сусідів Росії,
підтримують жорсткий варіант. Лідери Угорщини, Італії, Кіпру, Австрії, Іспанії та
Словаччині більш миролюбні. На їхню думку, якщо про продовження санкцій буде
заявлено зараз, то мирна угода буде підірвана, тому що Москва побачить, що її
спроба піти на компроміс не зустрічає взаємності.
Bershidsky, Leonid Don’t Punish Russia for Compromising in Ukraine = [Не карайте
Росію
за
компроміс
по
Україні.]
/
Bershidsky
L. //
Bloomberg
(http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-19/don-t-punish-russia-for-compromising-inukraine). – New York, 2015. – 19.03.

***
Незадоволені небажанням європейців озброювати Україну, два колишніх
американських чиновника – Ханс Біннендійк (Hans Binnendijk), що займав пост
старшого директора з оборонної політики у Раді національної безпеки США, і Джон
Гербст (John Herbst), що працював американським послом в Україні з 2003 по 2006
рік – нещодавно написали статтю в New York Times, вимагаючи ввести так зване
„випробування Маріуполем”. Вони заявляють, що якщо і коли повстанці рушать на
південно-східне портове місто України Маріуполь, Захід повинен буде покарати
Москву і її поплічників, поставивши Києву все необхідне озброєння для вигнання
російських військ з української території, посиливши санкції і, можливо, прийнявши
найсерйознішу міру, таку, як „тимчасове відключення Росії від системи фінансових
розрахунків SWIFT”. Останній захід, стверджують вони, „може зруйнувати і без того
ослаблену російську економіку”.
Dal Santo, Matthew Punishing Russia: The Dangers of the ’Mariupol Test’ =
[Покарати Росію: небезпеки „випробування Маріуполем”.] / M. Dal Santo // The National
Interest
(http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/punishing-russia-the-dangers-the-mariupoltest-12447). – New York, 2015. – 19.03.

***
Президент України Петро Порошенко відвідав Берлін, де зустрівся з канцлером
Ангелою Меркель, президентом Йоахімом Гауком і главою МЗС Франком-Вальтером
Штайнмайером. Глава МЗС ФРН пообіцяв, що Україна може розраховувати на
„повну підтримку” з боку Берліна, однак закликав Київ провести обіцяні реформи та
посилити боротьбу з корупцією.
Дудина, Галина Петр Порошенко встретил годовщину отсоединения Крыма в
Берлине
/
Г. Дудина
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2687787?isSearch=True). – М., 2015. – 19.03. – № 47.

***
Заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков заявив, що вплив США на
санкційну політику Євросоюзу змушує задуматися про самостійністю Брюсселя. За
його словами, єдності серед членів ЄС немає, і „значна група країн звертає увагу
своїх, м’яко скажемо, завзятих партнерів на те, що виконання мінських
домовленостей триває, і якщо вже хто його і порушує, то це Київ, а не ЛНР і ДНР, і
тим більше не Росія”.
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Тарасенко, Павел Евросанкции подождут до худших времен / П. Тарасенко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2687914?isSearch=True). – М., 2015. – 19.03. –
№ 47.

***
У ході засідання Міжпарламентської асамблеї „Євронест” в Єревані була
прийнята резолюція „Про військову агресію Росії проти України”. Керівник
вірменської делегації Артак Закарян заявив, що його вірменські колеги не підтримали
резолюцію, оскільки ставляться до цього питання неоднозначно. І вже на голосуванні
по резолюції, присвяченої 100-річчю „геноциду вірмен”, українська делегація в
повному складі (4 особи) відмовилася підтримувати ініціативу вірмен. І хоча
резолюція все ж була прийнята, тим не менш, українці продемонстрували
принциповість у цьому питанні.
Украинцы жестко отомстили Армении в Ереване = [Українці жорстко
помстилися Вірменії в Єревані] // Minval.az (http://minval.az/news/78715/). – 19.03.2015.

***
Володимир Путін, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко обговорили
ситуацію в Україні. Всі три президента зійшлися на думці, що конфлікт на Донбасі не
має військового рішення.
Созаев-Гурьев, Егор Путин, Назарбаев и Лукашенко обсудили кризис в рамках
ЕАЭС / Е. Созаев-Гурьев // Известия (http://izvestia.ru/news/584330#ixzz3V6fweu7A). – М.,
2015. – 20.03.

***
Колишній прем’єр Польщі Дональд Туск за підсумками консультацій з
канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом
заявив, що „одним з кращих способів підтримати Україну буде збереження
санкційного тиску на Росію до тих пір, поки не відбудеться повного виконання
мінських домовленостей”.
Дудина, Галина Для снятия санкций сделано все невозможное / Г. Дудина //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2689871?isSearch=True). – М., 2015. – 21.03. –
№ 49.

***
11 березня 2015 міністерство фінансів США ввело новий пакет санкцій проти
14 осіб, яких Вашингтон вважає відповідальними за конфлікт в Україні. До цього
моменту санкції вводилися або проти високопоставлених російських політиків, або
проти тих, хто входить до найближчого оточення президента Володимира Путіна –
його друзів і банкірів. Але в новий список внесли головним чином лідерів
сепаратистів з Донбасу – регіону на сході України, який охоплює в основному
Донецьку і Луганську області. У ньому також є люди, які не належать до правлячих
кіл Росії та пов’язані з українським конфліктом тільки нитками ідеології.
Laruelle, Marlene Scared of Putin’s Shadow = [У страху від путінської тіні.] /
M. Laruelle // Foreign Affairs (http://www.foreignaffairs.com/articles/143291/marlenelaruelle/scared-of-putins-shadow). – Washington, 2015. – 25.03.

***

10

Депутат Держдуми Олег Міхєєв вважає, що висловлювання представниці
Держдепу Джен Псакі та ряду інших зарубіжних політиків про Крим підпадають під
норми російського Кримінального кодексу.
Рункевич, Дмитрий Депутат Госдумы просит возбудить на Джен Псаки дело за
экстремизм / Д. Рункевич // Известия (http://izvestia.ru/news/584449#ixzz3VlGqOyF0). – М.,
2015. – 26.03.

***
Журналіст Максим Кононенко проводить паралелі між подіями в Україні та
Ємені, звинувативши США в тому, що і в першому і другому випадках США надає
цим країнам матеріально-технічну та розвідувальну допомогу.
Кононенко, Максим Война, но не сей час / М. Кононенко // Известия
(http://izvestia.ru/news/584608#ixzz3Vl9mZL2F). – М., 2015. – 27.03.

***
Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер розповів про своє ставлення до
політики Ангели Меркель. За його словами, Берлін не повинен був допускати, щоб
Єврокомісія „проводила переговори про асоціацію з Євросоюзом тільки з Україною,
не включаючи в них Росію”.
Розэ, Анна Шредер раскритиковал курс ЕС на изоляцию России / А. Розэ //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/28/schroder-site.html). – М., 2015. – 28.03.

***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вирушив з робочим візитом до
Берліна. Офіційний список тем для обговорення сформульований розпливчасто:
економічна ситуація в Україні, хід реалізації реформ, а також комплекс питань,
пов’язаних з відновленням Донбасу.
Лихоманов, Петр Арсений Яценюк отправился с рабочим визитом в Берлин /
П. Лихоманов // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/01/yacenyuk-site.html). – М.,
2015. – 01.04.

***
На зустрічі російських генералів та американських чиновників Росія
пригрозила в разі спроби України повернути Крим до свого складу використанням
своїх „ядерних можливостей” для захисту анексії Кримського півострова. Також
Москва попередила, що схожі умови, що спонукали Росію відправити своїх
військових до України, наразі існують в трьох Балтійських державах, що є членами
НАТО (мова йде про Литву, Латвію та Естонію).
Johnston, Ian Russia threatens to use ’nuclear force’ over Crimea and the Baltic states =
[Росія погрожує застосуванням „ядерної сили” в Криму та в Балтійських країнах] / Ian
Johnston // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-threatensto-use-nuclear-force-over-crimea-and-the-baltic-states-10150565.html?origin=internalSearch). –
London, 2015. – 02.04.

***
Ангела Меркель прийняла в своїй адміністрації українського колегу Арсенія
Яценюка. Ангела Меркель всупереч недавній критиці після візиту Петра Порошенка
кабінету міністрів України за зволікання в проведенні реформ похвалила український
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уряд за „вражаючі кроки” в боротьбі з корупцією та створення фінансової прозорості
в Україні. Меркель, по суті, констатувала, що менш ніж за місяць Україна зуміла
перетворитися з недбайливого учня в зразково-показового відмінника.
Розэ, Анна Ангела Меркель прийняла 1 квітня в адміністрації канцлера
українського колегу Арсенія Яценюка. Ангела Меркель, всупереч недавньої критиці після
візиту Петра Порошенка кабінету міністрів України за зволікання в проведенні реформ,
похвалила український уряд за „вражаючі кроки” в боротьбі з корупцією та створення
фінансової прозорості на Україні. Меркель, по суті, констатувала, що менш ніж за
місяць Україна зуміла перетворитися з недбайливого учня в зразково-показового
відмінника. / А. Розэ // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/01/merkel-site.html). –
М., 2015. – 02.04.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав лідерів країн ЄС на саміті в
Брюсселі триматися єдиної позиції щодо конфлікту в Україні та участі в ньому Росії,
зокрема щодо введення додаткових санкцій проти РФ. Канцлер Німеччини
наголосила, що вона буде намагатися забезпечити єдність думок з питань санкцій та
угоди про припинення вогню. Меркель зауважила, що накладання санкцій буде
залежати від дотримання пунктів мирної угоди.
Ukraine urges EU to keep up sanctions pressure on Russia = [Україна закликає ЄС
продовжити санкційний тиск на Росію] / Associated Press // The Washington Post
(www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-urges-eu-to-keep-up-sanctions-pressure-onrussia/2015/03/19/93c3eeaa-ce19-11e4-8730-4f473416e759_story.html). – Washington, 2015. –
19.03.

***
На дводенному саміті ЄС буде розглянуто хід виконання мінських
домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі та перспективи санкцій по
відношенню до Москви. Про те, що пріоритетне значення на зустрічі буде приділено
ситуації в Україні і відносинам Євросоюзу з Москвою, говориться в запрошенні
главам держав 28 країн – членів ЄС, підписаному головою Європейської ради
Дональдом Туском.
Белов, Павел Евросоюз следит за Донбассом / П. Белов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2689406?isSearch=True). – М., 2015. – 19.03. – № 47.

***
Протягом останніх як мінімум 12 місяців жодна зустріч глав держав і урядів
країн-членів Європейського Союзу не обходилася без теми російсько-українського
конфлікту. Не стане винятком і саміт ЄС, що відбудеться 19-20 березня в Брюсселі.
Серед питань, які збирається обговорити зі своїми колегами канцлер ФРН Ангела
Меркель (Angela Merkel), наприклад, такі: енергетична безпека Європи, підготовка до
саміту країн „Східного партнерства” 21-22 травня в Ризі, становище в Україні, хід
реалізації мінських домовленостей, санкції проти Кремля, а також наближених до
нього осіб і комерційних структур. Берлін не надто задоволений ходом реалізації
умов Мінська-2, бачить ризик його зриву, але вже зараз, попереджуючи можливу
повторну ескалацію ситуації, продовжувати санкції не вважає за потрібне.
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С чем едет Меркель на саммит Евросоюза? = [З чим їде Меркель на саміт
Євросоюзу?] // Minval.az (http://minval.az/news/78744/). – 19.03.2015.

***
Лідери ЄС на саміті в Брюсселі домовилися залишити санкції проти Росії в дії
до тих пір, поки всі умови мирних домовленостей по Україні не будуть виконані в
повному обсязі. Термін дії санкцій, що вже були накладені на Росію, збігає в липні
цього року. При цьому було зауважено, що за умови невиконання мирної угоди,
санкції можуть бути розширені. „Тривалість економічних санкцій буде чітко
пов’язана із повною реалізацією мирних домовленостей”, – підкреслив Дональд Туск.
EU agrees Russia sanctions to stay until Ukraine peace terms met = [ЄС погодився
залишити санкційний тиск на Росію до тих пір, поки в Україні повністю не будуть
виконані
мирні
домовленості]
/
Reuters
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=EU+agrees+Russia+sanctions+to+s
tay+until+Ukraine+peace+terms+met&NewsID=448608#sthash.o7PVs02T.dpuf). – Kathmandu,
2015. – 20.03.

***
Ситуація в Україні і зокрема на Донбасі після досягнення Мінських угод
значно покращилася. Про це за підсумками саміту Євросоюзу в Брюсселі заявила
глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Україні ж Могеріні порадила зайнятися
вирішенням власних проблем і на якийсь час забути про перспективу вступу до ЄС.
Ермолаева, Надежда Могерини посоветовала Украине забыть о вступлении в ЕС /
Н. Ермолаева // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/20/mogerini-site-anons.html). –
М., 2015. – 21.03.

***
ЄС має намір рішуче боротися з російським впливом на сусідні держави, в
першу чергу при висвітленні ситуації в Україні.
Тарасенко, Павел Евросоюз лезет за словом в карман / П. Тарасенко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2692018?isSearch=True). – М., 2015. – 21.03. –
№ 49.

НАТО
Захід повинен розглянути питання про використання всіх інструментів, щоб
допомогти Україні, включаючи відправку оборонних озброєнь, заявив вищий
військовий командир НАТО. Офіційні особи у Вашингтоні обговорюють, чи слід
відправляти військову зброю Україні, щоб допомогти їй боротися з проросійськими
сепаратистами. Наразі, Захід ввів лише економічні санкції щодо Росії за її роль в
конфлікті на сході України та анексії Криму торік, але боротьба продовжується.
Nato for using ’all tools’ to help Ukraine = [НАТО застосовує „всі інструменти” щоб
допомогти Україні] // Oman Observer (http://omanobserver.om/nato-for-using-all-tools-tohelp-ukraine/). – Muscat, 2015. – 22.03.

***
22 березня головнокомандувач силами НАТО в Європі заявив, що рішення не
відправляти зброю в Україну потягне за собою масу ризиків, і знову висловив
стурбованість тим, як виконуються умови мирної угоди, підписаної в Мінську в
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лютому. Генерал ВПС США Філіп Брідлав (Philip Breedlove) в черговий раз нагадав
про необхідність протистояти дипломатичним, економічним і військовим
інструментам, які Росія використовує для підтримки сепаратистів на сході України.
„Тому я вважаю, що ми на Заході повинні розглянути всі інструменти в якості
відповіді. Може це стати дестабілізуючим фактором? Відповідь – так. Але і
бездіяльність може призвести до дестабілізації, – сказав він під час Брюссельського
форуму Німецького фонду Маршалла.
Norman, Laurence NATO Military Chief Flags Ukraine Risks : ’Inaction could be
destabilizing,’ Philip Breedlove says = [Головнокомандувач НАТО в Європі заявляє про
ризики України. „Бездіяльність може стати дестабілізуючим фактором”, говорить
Філіп Брідлав] / L. Norman // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/natomilitary-chief-philip-breedlove-flags-ukraine-risks-1427026454). – New York, 2015. – 22.03.

***
Екс-головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі
застерігає, що сепаратисти, яких підтримує Росія, планують новий наступ на Східній
Україні і він може розпочатися, швидше за все, до Дня Перемоги.
Ashish Kumar, Sen Wesley Clark: Putin Plans Spring Offensive in Ukraine = [Уеслі
Кларк: Путін планує весняний наступ на Україну.] / A. Ashish Kumar // NEWSWEEK
(http://www.newsweek.com/wesley-clark-putin-plans-spring-offensive-ukraine318393?piano_t=1). – London, 2015. – 31.03.

***
Польська армія до кінця року навчить три групи українських військових
інструкторів. Як повідомляє міністерство оборони Польщі, програма DEEP – Ukraine,
що спрямована на реформування української військової освіти, здійснюється
країнами НАТО з 2013 року.
Рокоссовская, Ариадна Варшаве не терпится учить / А. Рокоссовская //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/01/polsha.html). – М., 2015. – 01.04.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Російський Фонд „Громадська думка” оцінив зовнішню політику РФ. Так, 7%
громадян вважають зовнішньополітичною невдачею втрату „України як союзника”,
на думку 4% невдала політика Росії за кордоном призвела до війни в Україні. По 1%
вважають невдачами РФ приєднання Криму і допомогу самопроголошеним
Донецькій і Луганській „народним республікам”.
Горяшко, Сергей Граждане довольны внешней политикой РФ / С. Горяшко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2692042?isSearch=True). – М., 2015. – 21.03. –
№ 49.

***
Прокуратура і Слідчий комітет Росії перевірять, чи не є український олігарх і
губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський акціонером гірничометалургійної компанії Evraz. У разі, якщо факт приналежності Коломойському
частки в російській компанії підтвердиться, до вже заарештованим в Росії активам
українського олігарха – офісної будівлі в Москві, оздоровчому комплексу „Таврія” в
Криму – можуть додатися й акції Evraz.
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Ахмадиев, Эльдар Прокуратура и СКР проверят, есть ли у Коломойского акции
Evraz / Э. Ахмадиев // Известия (http://izvestia.ru/news/584445). – М., 2015. – 24.03.

***
Замміністра оборони РФ Юрій Борисов заявив про можливу відстрочку
поставок у війська багатоцільового винищувача п’ятого покоління ПАК ФА. Можуть
бути перенесені на більш пізні терміни деякі замовлення для Військово-морського
флоту. Це може бути пов’язано з недопостачанням силових агрегатів з України.
Кравченко, Анастасия Правительство оптимизирует военный бюджет /
А. Кравченко // Известия (http://izvestia.ru/news/584601#ixzz3Vl8bRQon). – М., 2015. – 27.03.

***
Росія має намір зупинити поставки феросплавів з українських підприємств
Ігоря Коломойського – щодо них Євразійська економічна комісія вже порушила
антидемпінгове розслідування.
Фиш, Сергей Коломойский заработал за 2014 год в России $200 млн на
ферросплавах / С. Фиш // Известия (http://izvestia.ru/news/584607#ixzz3Vl6IasyV). – М.,
2015. – 27.03.

***
Поставки продукції Ярославського моторного заводу на КрАЗ були припинені
у другій половині 2014 року. У ЯМЗ також немає контрактів з іншими українськими
автовиробниками.
Хасанов, Тимур ГАЗ прекратил поставки моторов для украинской военной
техники / Т. Хасанов // Известия (http://izvestia.ru/news/584595#ixzz3Vl5Ylp30). – М.,
2015. – 27.03.

***
Політолог і журналіст Борис Межуєв розповів про те, що Росія в 2015-2016
роках спробує різко звузити політичний спектр і тим або іншим способом викинути з
активного політичного життя тих, хто в 2014-2015 роках не підтримав дії Кремля в
Україні, виступив проти приєднання Криму і не проявив співчуття до опору на
Донбасі.
Межуев, Борис „Крымнаш” как наше всѐ / Б. Межуев
(http://izvestia.ru/news/584769#ixzz3W2dN5WBS). – М., 2015. – 30.03.

//

Известия

***
Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну
справу за фактами руйнування в Україні пам’ятників борцям проти фашизму. У
розпорядженні слідства є конкретні факти, що свідчать про знищення та осквернення
в Україні в 2014 році пам’ятників, присвячених боротьбі радянських воїнів з
фашизмом.
Фахрутдинов, Рафаэль СКР завел дело по фактам разрушения на Украине
памятников
героям
ВОВ
/
Р. Фахрутдинов
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/584735#ixzz3W2VDdR2z). – М., 2015. – 30.03.

***
В Україні щотижня відбуваються інциденти, пов’язані з тероризмом. Можливо,
Росія використовує місцевих „партизан” для розширення гібридної війни. Російські
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офіційні особи продовжують заперечувати, що допомагають сепаратистам або
спонсорують тероризм.
Tucker, Maxim Russia Launches Next Deadly Phase of Hybrid War on Ukraine = [Росія
вступає в нову смертоносну фазу гібридної війни на Україні.] / M. Tucker // NEWSWEEK
(http://www.newsweek.com/2015/04/03/russia-launches-next-deadly-phase-hybrid-war-ukraine318218.html). – London, 2015. – 31.03.

***
Співробітники правоохоронних органів заблокували роботу на кондитерській
фабриці „Рошен” в Липецьку, яку президент України Петро Порошенко купив 13
років тому. На підприємстві провели обшуки співробітники Федеральної служби
безпеки.
На кондитерской фабрике „Рошен” в Липецке проходят обыски // Известия
(http://izvestia.ru/news/584833#ixzz3W3eumIWQ). – М., 2015. – 01.04.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Українська діаспора в США налічує приблизно 961,1 тисячі осіб, є другою за
величиною за межами колишнього СРСР. Безперечно, українська діаспора зробила
величезну підтримку демократичному руху в Україні. Ця підтримка гідна всілякого
схвалення, але не можна схвалити її надмірну увагу до мовного питання. Україна
повинна усувати розбіжності між різними регіонами і сприяти формуванню
багатонаціонального і багатомовного суспільства. Щоб допомогти країні в досягненні
цієї мети, українській діаспорі слід послабити риторику на захист української мови і
вгамувати свої антиросійські настрої. Українці і так вже знаходяться під впливом
войовничої пропаганди, що захищає дві протилежні ідеології – з боку українських
праворадикальних націоналістів і з боку Кремля. І загострювати це протистояння
діаспорі не слід.
Украинская политика за границей = [Українська політика за кордоном] //
Minval.az (http://minval.az/news/78791/). – 20.03.2015.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Фонд захисту вкладників перейшов від масових виплат страховок кримським
вкладникам українських банків до відшкодування своїх власних витрат на ці виплати
в судах. Ситуація ускладнилися тим, що багато українських банків з моменту
приєднання Криму до Росії вже були визнані неспроможними українським
регулятором – Нацбанком України, в них введена тимчасова адміністрація.
Дементьева, Ксения Фонд защиты перешел в нападение / К. Дементьева //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2688748?isSearch=True). – М., 2015. – 19.03. –
№ 47.

***
У поточному році Україна повинна зробити виплати за колишніми кредитами в
розмірі близько 140 млрд. гривень, що відповідає близько 6 млрд. доларів. Списати ці
кошти для надання допомоги українському уряду пропонує США і ЄС радикальний
політик Олег Ляшко.
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Саможнев, Александр Радикал Ляшко попросил США и ЕС списать Украине
старые долги / А. Саможнев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/21/dolgi-siteanons.html). – М., 2015. – 21.03.

***
Міністр фінансів України попередила, що в разі провалу переговорів по
реструктуризації боргу, в Україні можливим буде становище дефолту. Після
отримання першого траншу в розмірі 5 млрд. дол. в рамках допомоги МВФ Україні
Яресько шукає додаткову фінансову підтримку на Заході. Угода з МВФ передбачає
реструктуризацію боргів у розмірі 15 млрд. дол., і міністр фінансів наполягає на
укладенні угоди з кредиторами до кінця травня.
Elliott, Larry Ukraine pleads for quick restructuring of debts : Finance minister Natalie
Jaresko wants to see debt cut and interest on remainder reduced so Ukraine can move towards
stability = [Україна виступає за швидку реструктуризацію боргів. Міністр фінансів
Наталія Яресько хоче бачити скорочення боргу та відсотків по ньому, таким чином, на
її думку, Україна може рухатися у напрямку стабільності.] / L. Elliott // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/mar/24/ukraine-plea-added-help-stability-economy). –
London, 2015. – 24.03.

***
Україна та її міжнародні кредитори готуються до складних переговорів, що
мають розпочатися в цьому місяці. У той час як Київ відкрито заявляє про свій план
щодо реструктуризації на мільярди доларів державного боргу, інвестори намагаються
протистояти втратам. Комітет закордонних власників облігацій, які тримають більше
половини зовнішнього боргу країни, в тому числі Franklin Templeton, вже створений і
в даний час очолюються консультантами з Блекстоун. Ця група може заблокувати
пропозиції з реструктуризації, якщо Росія не отримає свій борг в повному обсязі.
Moore, Elaine Ukraine’s debt haircut showdown looms : Foreign bondholders wait to see
what Russia decides to do = [Перспективи реструктуризації боргу України
туманні. Іноземні власники облігацій чекають, спостерігаючи, що вирішить зробити
Росія] / E. Moore // Financial Times (http://www.ft.com/cms/s/0/67a02f94-d6f9-11e4-93cb00144feab7de.html#ixzz3W8YXkuBL). – London, 2015. – 01.04.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Фредерік Муссо (Frederic Mousseau) є директором зі стратегії каліфорнійського
Оклендського інституту – науково-дослідного центру, що спеціалізується на
проблемах продовольчої безпеки та зміни клімату. Згідно двом останнім доповідям
його співробітників, західні концерни виявляють великий інтерес до
сільськогосподарських угідь в Україні. Муссо вважає боротьбу за „контроль над
аграрно-промисловим сектором вирішальним фактором у найбільшому конфлікті
Сходу і Заходу з часів холодної війни”. Ясно одне: українські поля користуються
великим попитом. Наскільки цінною є українська земля відомо не тільки західним
бізнесменам. „Ми спостерігаємо в Україні боротьбу між інтересами Росії та Заходу”, говорить Муссо.
Украина: борьба за чернозем = [Україна: боротьба за чорнозем] // Minval.az
(http://minval.az/news/78787/). – 20.03.2015.
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ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
На думку колишнього віце-прем’єра України і екс-глави Нацбанку Сергія
Арбузова, всі альтернативні джерела газу для України поки суто фантастичні. Для
реалізації будь-якого альтернативного проекту знадобиться не один мільярд доларів і
кілька років.
По мнению бывшего вице-премьера Украины и экс-глава Нацбанка Сергея Арбузова
// Известия (http://izvestia.ru/news/584618#ixzz3Vl4QMve6). – М., 2015. – 27.03.

***

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
В останні місяці в Україні виникали конфлікти навколо поставок російського
ядерного палива за контрактом для проекту добудови АЕС „Пакш”. Київ в 2014 році
повернувся до ідеї диверсифікації постачальників і відновив контракт з Westinghouse.
Завантажити першу американську збірку в третій блок Південно-Української АЕС
планувалося в цьому місяці, а до 2018 року блок може повністю перейти на паливо
Westinghouse, заявив глава Держінспекції ядерного регулювання України Сергій
Божко.
Фомичева, Анастасия „Росатом” пойдет по пути „Газпрома” / А. Фомичева //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2689329?isSearch=True). – М., 2015. – 21.03. –
№ 49.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
В рамках програми військової підтримки США доправили до України 10
бронемашин для відправки їх у зону АТО. Петро Порошенко заявив, що загальна
кількість броньованих джипів, що мають бути доставлені із США, складає 250
одиниць.
US hands over armored military vehicles to Ukraine = [США надали Україні
броньовані бойові машини] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/us-hands-over-armored-military-vehicles-toukraine/2015/03/25/8f3b0eae-d30a-11e4-8b1e-274d670aa9c9_story.html). – Washington, 2015. –
25.03.

***
В своєму інтерв’ю прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Росія
планує ліквідувати Україну як незалежну державу, тому для досягнення цієї цілі Росія
може спровокувати новий наступ на сході України. Також Яценюк зауважив, що
Захід має зберігати єдність у своїй підтримці України в її боротьбі проти агресора.
De Pury, Kate AP Interview: Ukraine PM: Russia could spark new offensive = [Прем’єрміністр України: Росія може спровокувати новий наступ] / K. De Pury, P. Leonard // The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/ap-interview-ukraine-pmrussia-could-spark-new-offensive/2015/03/27/ca395cb6-d4b5-11e4-8b1e274d670aa9c9_story.html). – Washington, 2015. – 27.03.

***
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Петро Порошенко зустрівся з повіреним у справах США Брюсом Донахью.
США планують поставити Києву 230 всюдиходів Humvee, які Київ має намір
відправити на Донбас.
Петр Порошенко пришел с оружием на встречу к представителям США //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/27/oruzie-anons.html). – М., 2015. – 28.03.

СУСПІЛЬСТВО
За цей місяць, що пройшов з моменту проголошення перемир’я на сході
України, постраждалі місцеві мешканці борються з відсутністю основних послуг,
гострою нестачею медикаментів, перебоями в подачі енергоносіїв, а також із
наслідками психічних травм, яких їм завдала війна. Тимчасовий представник ООН у
справах біженців заявляє про проблему з провіантом в регіонах, що не
контролюються українською владою, оскільки люди там не мають жодного джерела
доходу: соціальні виплати були призупинені. Також багато людей не мають житла, є
проблема з доступом до питної води, в регіонах процвітає антисанітарія. Заступник
голови місії „Лікарі без кордонів” акцентує на слабкому психічному здоров’ї багатьох
мешканців східних регіонів.
Fragile truce brings limited respite to war-weary people of eastern Ukraine : The
population of eastern Ukraine faces a humanitarian crisis with an acute lack of basic amenities
and mental health problems taking a heavy toll = [Крихке перемир’я приносить обмежений
перепочинок для втомлених війною людей на сході України. Населення Східної України
зіштовхнулося із гуманітарною кризою, що проявляється в гострій нестачі
елементарних потреб і в проблемах з психічним здоров’ям.] // The Guardian
(http://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/25/ukraine-fragile-ceasefirehumanitarian-crisis-war-weary-people). – London, 2015. – 25.03.

***
Настрій багатьох людей в Донецьку вказує на те, що вони не зацікавлені у
примиренні з Києвом. Це стає зрозуміло, якщо подивитися на стан міста через рік
після початку війни. Багато людей страшно обурені тією назвою, яку Київ дав своїй
військовій кампанії проти бойовиків-сепаратистів – „антитерористична операція”,
поставивши все населення регіону в один ряд з організаціями типу ІГІЛ.
Carden, James Ukraine’s Bloody Civil War: No End in Sight = [Кровопролитна
громадянська війна на Україні: кінця не видно.] / J. Carden // The National Interest
(http://nationalinterest.org/feature/ukraines-bloody-civil-war-no-end-sight-12509). – New York,
2015. – 31.03.

***
Уряд України на своєму останньому засіданні затвердив поправки, що
стосуються видозміни внутрішнього паспорта громадянина України. Тепер замість
паперових книжок українцям видаватимуть пластикові карти. Про це повідомив
заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків.
Лихоманов, Петр Украинцам выдадут карты вместо паспортов / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/01/pasporta-site-anons.html). – М., 2015. – 01.04.

***
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Міська адміністрація Києва хоче прибрати з вулиць української столиці
найменші згадки про Москву. Якщо відповідні рішення буде прийнято, то в столиці
України не залишиться ні Московського проспекту, ні площі, ні моста.
Федякина, Анна С улиц Киева уберут любые упоминания о Москве / А. Федякина //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/01/kiev-moskva-site-anons.html). – М., 2015. –
01.04.

ІСТОРІЯ
Президент України Петро Порошенко розпорядився почати підготовку
пам’ятних заходів до 1000-річчя з дня смерті Володимира Красне Сонечко, назвавши
його творцем „середньовічної європейської держави Русі-України”.
Смирнов, Дмитрий Самые большие города Украины построили русские цари /
Д. Смирнов // Комсомольская правда (http://www.msk.kp.ru/daily/26362.3/3242598/). – М.,
2015. – 01.04.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Концерт Горана Бреговича в Києві був скасований через виступи музиканта в
Криму. Керівництво київського клубу Stereo Plaza розповсюдило заяву, в якій
говориться, що Брегович порушив український закон про „окуповані території”, що
допускає в’їзд до Криму тільки за спеціальним дозволом влади.
Крымова, Юлия В Киеве отменили концерт Бреговича из-за его гастролей в
Севастополе / Ю. Крымова // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/01/regkfo/kievkonsert-anons.html). – М., 2015. – 01.04.

***
У Московському театрі фольклору „Російська пісня” вручили найстарішу
національну кінематографічну премію „Ніка”. Кращим фільмом країн СНД і Балтії
названа картина Мирослава Слабошпицького „Плем’я” (Україна).
Иванова, Виктория „Трудно быть богом” Германа-старшего получил семь премий
„Ника” / В. Иванова // Известия (http://izvestia.ru/news/584790#ixzz3W8NJINRE). – М.,
2015. – 02.04.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Минулої весни російський президент намагався ввести в оману і журналістів, і
решту світу, заперечуючи той факт, що він послав війська на завоювання Криму.
Хоча журналісти були свідками того, як російські сили нахлинули на український
півострів, репортери, що працюють на Кремль, були змушені не суперечити заявам
Володимира Путіна, – пише кореспондент Time Саймон Шустер.
Shuster, Simon Putin’s Confessions on Crimea Expose Kremlin Media = [Визнання
Путіна щодо Криму викривають кремлівські ЗМІ.] / Shuster S. // TIME
(http://time.com/3752827/putin-media-kremlin-crimea-ukraine/). – New York, 2015. – 20.03.

***
Журналіст Олександр Чаленко – про українського журналіста Мустафу Найма,
який всеросійську популярність здобув тим, що став ініціатором Євромайдану.
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Чаленко, Александр Прагматичный Мустафа / А. Чаленко
(http://izvestia.ru/news/584584#ixzz3VlCwOsmw). – М., 2015. – 26.03.

//

Известия

***
Депутат Олексій Журавльов вважає за необхідне дати Роскомнадзору право
відмовляти іноземним громадянам у в’їзді до Росії на підставі моніторингу ЗМІ та
соцмереж. Депутат акцентував увагу на українському журналісті Данилі Грачові,
який допускав раніше в соцмережах негативні висловлювання про Росію, і який
влаштувався на роботу ведучим на телеканал НТВ. Днями НТВ розповсюдило
відеозапис, на якому Грачов публічно кається і просить вибачення у всіх, кого його
записи в соцмережах могли образити. Депутат не вірить у щире каяття телеведучого і
вважає, що він повинен відповідати за свої дії.
Субботина, Світлана Иностранцам, ругающим Россию, предлагают запретить
работать
в
стране
/
С. Субботина
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/584882#ixzz3W8LSjhm8). – М., 2015. – 02.04.

СПОРТ
Динамо-Київ зруйнував надії англійського Евертону на
британського панування у Лізі Чемпіонів, вигравши у англійців 5-2.

відновлення

Five-star Kiev shatter English hopes = [П’ятизірковий Київ зруйнував англійські
амбіції]
/
Agence
France
Presse
//
The
Himalayan(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Fivestar+Kiev+shatter+English+hopes&NewsID=448772). – Kathmandu, 2015. – 21.03.

***
Топ-менеджери українського футболу не виключають можливості бойкоту
Кубку світу , що має пройти у 2018 році в Росії, але сподіваються, що такі дії не
знадобляться. „Якщо слідувати умовам мінських домовленостей, то не буде ніякої
необхідності ставити це питання на порядок денний”, – заявив оптимістично
налаштований президент української федерації футболу Григорій Суркіс. Нагадаємо,
що минулого тижня президент України Петро Порошенко закликав європейських
колег бойкотувати ЧС в Росії.
Willemsen, Eric Ukraine official doesn’t rule out boycott of 2018 World Cup =
[Український чиновник не виключає можливість бойкоту ЧС-2018] / Er. Willemsen // The
Washington Post (http://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/ukraine-official-doesnt-ruleout-boycott-of-2018-world-cup/2015/03/24/6edd3b38-d24b-11e4-8b1e274d670aa9c9_story.html). – Washington, 2015. – 24.03.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Син поваленого в минулому році українського президента Януковича трагічно
загинув в результаті нещасного випадку: мікроавтобус, яким керував Януковичмолодший, пішов під лід найбільшого в світі озера Байкал. Про це повідомив на своїй
сторінці у Фейсбук колишній соратник Януковича Нестор Шуфрич, не повідомляючи
ніяких подробиць.
Son of former Ukrainian leader Viktor Yanukovych dies in accident in Russia : Viktor
Yanukovych’s son of same name killed after minibus plunges through ice on Lake Baikal in
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Siberia, reports Ukrainian politician = [Син колишнього українського президента Віктора
Януковича загинув в аварії в Росії. Син Віктора Януковича з таким же ім’ям загинув
після занурення його мікроавтобусу під лід в озері Байкал у Сибіру, повідомляє
український
політик]
/
Associated
Press
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/mar/22/viktor-yanukovych-former-ukrainian-leaderson-dies-accident-russia). – London, 2015. – 22.03.

***
54 людини загинуло і 15 пропали без вісти в результаті трагедії, що сталася в
крижаних водах західної частини Тихого океану біля берегів Камчатки. Серед людей,
що перебували на борту російського траулера були і громадяни України.
54 dead after Russian trawler sinks off Kamchatka = [Біля берегів Камчатки затонув
російський траулер, в результаті чого загинуло 54 людини] / Reuters // The Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=54+dead+after++Russian+trawler+
sinks+off+Kamchatka&NewsID=450286). – Kathmandu, 2015. – 02.04.

КРИТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АТО
Британські військові інструктори прибули до України з метою медичної та
тактичної підготовки місцевих військ, яка буде тривати протягом двох місяців. Рік
тому, на початку конфлікту, українська армія була неготовою до військового
протистояння через малочисельність особового складу, відсутність сучасного
обладнання та ноу-хау у військовій справі, через некомпетентність її командирів. Все
необхідне обмундирування для бійців закуповували вони самі та їхні родини,
оскільки армія видавала солдатам лише автомат Калашникова. За даними одного з
британських військових, шість з десяти українських солдат загинули через
неправильне поводження зі зброєю, що є наслідком непрофесійної та квапливої
підготовки солдат. Ці проблеми існують і зараз, з ними стикаються інструктори під
час навчань.
Luhn, Alec Corrupt, cash-strapped and lacking skill: the Ukraine army Britons come to
train : With families paying for soldiers’ equipment and even commanders short of knowhow,
UK military instructors seem to have their work cut out = [Корупція, безгрошів’я та брак
навичок: Британці починають тренувати українську армію. Британські військові
інструктори стикаються з проблеми в українській армії, які проявляються у закупівлі
обмундирування солдатам їхніми родинами та відсутністю у командирів розуміння
новітніх
методів
командування.]
/
Al. Luhn
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/mar/19/volunteer-brigades-bridge-ukrainian-armygaps-kiev-army). – London, 2015. – 19.03.

ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
Київ готовий відвести танки від лінії зіткнення на Донбасі. Про це у Харкові
заявив президент України Петро Порошенко. Це вже не перший раз, коли Петро
Порошенко говорить про готовність виконувати умови перемир’я. Проте міжнародні
спостерігачі продовжують фіксувати факти порушень Києвом Мінських угод.
Федякина, Анна Киев вновь пообещал отвести танки / А. Федякина // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/03/26/poroshenko-site.html). – М., 2015. – 28.03.

***
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Силовики з добровольчого батальйону „Айдар” викрали в Луганській області
два автомобілі „швидкої допомоги”. Причому машини були вкрадені на території,
контрольованій українськими силовиками. Примітно також, що про цю подію
повідомив на своєму офіційному сайті керівник Луганської обласної військовоцивільної адміністрації Геннадій Москаль, який зажадав від міністерства оборони
України купити для лікарень нові автомобілі або відшкодувати вартість вкрадених.
Воробьев, Владислав Силовики из „Айдара” украли две машины „скорой помощи” /
В. Воробьев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/01/skoraya-site-anons.html). – М.,
2015. – 01.04.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголос, що вводити закон про особливий статус
ДНР та ЛНР потрібно негайно, як і було домовлено, а не підвішувати цей „щасливий”
момент до часу, коли українська влада сподівається силою завоювати ці території.
Лавров: „Вводить закон об особом статусе Донбасса нужно немедленно” //
Известия (http://izvestia.ru/news/584363#ixzz3V6f8PasT). – М., 2015. – 20.03.

***
На думку голови комітету Держдуми з оборони Володимира Комоєдова,
„перемир’я завдає шкоди Донецькій і Луганській народним республіка – українська
сторона стає сильнішою та більш організованою”.
Кравченко, Анастасия „Мы не будем загрязнять Крым ядерным оружием” /
А. Кравченко // Известия (http://izvestia.ru/news/584446). – М., 2015. – 24.03.

***
Путін позиціонує себе прихильником дипломатії, заснованої на мінських
угодах, але не уточнює, як Росія може досягти більш масштабної мирної угоди з
Україною. Мовчання Путіна з цього питання посилає сильний, хоча й ненавмисний
сигнал аудиторіям в Росії, Україні і на Заході про те, що він створив кризу, яка
вийшла з-під його контролю, – пише автор статті.
Lough, John The Ukraine Invasion Has Slipped Beyond Putin’s Control = [Вторгнення
на Україні вийшло з-під контролю Путіна.] / J. Lough // NEWSWEEK
(http://www.newsweek.com/ukraine-invasion-has-slipped-beyond-putins-control-316755). –
London, 2015. – 25.03.

***
Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про
те, що Росія готова брати активну участь у переговорах по „Мінську-2”. Прессекретар глави держави також підкреслив той факт, що „нормандська четвірка”
функціонує в різних форматах.
Песков: РФ готова принимать активное участие в переговорах по „Минску-2” //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/26/minsk2-anons.html). – М., 2015. – 26.03.

***
Головне слідче управління СК Росії порушило кримінальну справу за фактами
артилерійських обстрілів території Донецької області, в результаті яких були вбиті і
поранені троє неповнолітніх.
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СКР возбудил уголовное дело по фактам обстрелов территории Донбасса //
Известия (http://izvestia.ru/news/584571#ixzz3VlGIa5DI). – М., 2015. – 26.03.

***
Прикордонній службі Федеральної служби безпеки президент Росії доручив
приділяти особливу увагу кордону з Україною. Володимир Путін поставив завдання
не допустити проникнення на територію Росії українських силовиків.
Созаев-Гурьев, Егор Запугать и надавить на нашу страну ни у кого не получится /
Е. Созаев-Гурьев // Известия (http://izvestia.ru/news/584590#ixzz3VlBB0q00). – М., 2015. –
27.03.

***
Депутати Держдуми підготували проект закону про внесення змін до Закону
„Про освіту в РФ”. Документ спрямований на уточнення порядку переведення осіб,
які навчаються в закордонних освітніх організаціях, у російські інститути та
університети. Це стосується ситуації, коли студенти змушені тікаті в інші країни –
наприклад, студенти з ДНР і ЛНР.
Рункевич, Дмитрий Иностранцам хотят разрешить перевод в российские вузы
без потери курса / Д. Рункевич // Известия (http://izvestia.ru/news/584521#ixzz3Vl6zfoWH). –
М., 2015. – 27.03.

***
На оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки Володимир Путін
докладно обговорив хід виконання мінських домовленостей, і в Кремлі не бачать
приводу для нових оцінок ситуації в Україні.
Латухина, Кира Кремль: Нет поводов для новых оценок выполнения минских
договореностей / К. Латухина // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/27/povod-siteanons.html). – М., 2015. – 28.03.

***
Здійснення поставок зброї з США в Україну загрожує зривом крихкого
перемир’я на Донбасі і безпосередньо загрожує безпеці РФ. Про це заявив офіційний
представник МЗС РФ Олександр Лукашевич.
Воробьев, Владислав МИД России: Нас на испуг не взять / В. Воробьев //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/26/mid-site.html). – М., 2015. – 28.03.

***
Депутати Держдуми підготували проект закону „Про внесення змін в окремі
законодавчі акти в частині спрощення порядку отримання посвідки на проживання в
РФ і громадянства РФ для окремих категорій іноземних громадян”. Зокрема,
законопроект пропонує звільнити громадян України від необхідності подання
документа повноважного органу іноземної держави при отриманні виду на
проживання в РФ і громадянства Росії.
Рункевич, Дмитрий В Госдуме предлагают упростить украинцам получение
гражданства
России
/
Д. Рункевич
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/584795#ixzz3W2jNNgJu). – М., 2015. – 31.03.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
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ЄС почав минулого тижня кампанію, метою якої є протистояння значному
потоку пропаганди з Росії, яка, як побоюються багато європейських лідерів,
дестабілізує континент, повідомляє Newsweek. У четвер глави урядів провели в
Брюсселі зустріч, на якій попросили верховного представника ЄС із закордонних
справ Федеріку Могеріні до червня розробити детальний план того, як протистояти
російським „Дезінформаційним кампаніям”.
Capon, Felicity EU to Launch ’Mythbusters’ Taskforce to Counter Russian Propaganda
= [ЄС створює опергрупу „руйнівників міфів”, щоб протистояти російській пропаганді.] /
F. Capon // NEWSWEEK (http://www.newsweek.com/eu-launch-mythbusters-taskforce-counterrussian-propaganda-315480). – London, 2015. – 20.03.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Київ готується до силового вирішення конфлікту. Про це заявив глава
Донецької народної республіки Олександр Захарченко. Як повідомляє прес-центр
Уряду та Народної ради ДНР, він не виключає військових дій, якщо переговорний
процес зірветься.
Мельников, Руслан Захарченко: Киев готовится к войне / Р. Мельников //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/20/voina-site.html). – М., 2015. – 20.03.

***
В інтерв’ю російським ЗМІ глава Луганської республіки Ігор Плотницкий
заявив, що Донбас не відмовиться від міжнародної допомоги в банківській системі.
Ермолаева, Надежда Плотницкий: Выборы в Донбассе должны быть согласованы
с ДНР и ЛНР / Н. Ермолаева // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/20/lnrsite.html). – М., 2015. – 20.03.

***
Україна лише імітує виконання мінських домовленостей. Про таке йдеться в
офіційній заяві представника Луганської Народної Республіки на Мінських
переговорах Владислава Дейнего.
Мельников, Руслан Дейнего: Украина саботирует Минские соглашения /
Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/20/dejnego-site.html). – М.,
2015. – 20.03.

***
Закон про надання особливого статусу Донбасу, прийнятий Верховною Радою
17 березня, набув чинності в суботу, 21 березня. Представники ДНР і ЛНР піддали
закон жорсткій критиці. На їхню думку, київська влада „цинічно посміялася над
своїми партнерами з Євросоюзу, що витратили стільки зусиль на переговори”. У цих
умовах неможливе досягнення компромісу щодо врегулювання ситуації на
південному сході України.
Саможнев, Александр Вступил в силу закон об особом статусе Донбасса /
А. Саможнев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/21/donbass-site-anons.html). –
М., 2015. – 21.03.

***
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Представники ДНР стверджують, що підрозділи української армії
продовжують масовані обстріли території Донбасу, незважаючи на чинну угоду про
припинення вогню. Зокрема, вони наголошують, що близько 90 залпів з трьох танків
по позиціях ДНР протягом трьох годин у районі села Широкіно зафіксувала
моніторингова місія ОБСЄ.
Саможнев, Александр ОБСЕ зафиксировала 90 танковых залпов украинской
армии в Донбассе / А. Саможнев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/21/obsesite.html). – М., 2015. – 21.03.

***
Обмін полоненими між ополченцями і Україною буде продовжений, коли Київ
„відновить чесні переговори”, заявив повноважний представник самопроголошеної
Донецької народної республіки в контактній групі Денис Пушілін.
ДНР: Обмен пленными продолжится, если Киев будет вести переговоры честно //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/27/obmen-anons.html). – М., 2015. – 28.03.

***
Уривки інтерв’ю кореспондента Росбалта з головою так званої „Народної ради”
самопроголошеної ДНР Андрієм Пургіним. „Росія в буквальному сенсі врятувала нас
від замерзання, коли стала поставляти нам газ після того, як це перестала робити
Україна, – стверджує Пургін. – Гуманітарна допомога з Росії теж дуже значна.
Причому, держава дає тільки близько третини цієї допомоги, а все інше – громадяни
та приватні організації”. „Руська цивілізація” більш колективна, менш
індивідуалістична, ніж західна, намагається філософствувати сепаратист. Нове
об’єднання з Україною на політичному рівні неможливо, стверджує Пургін. – Інша
справа – на економічному.
Ротарь, Игорь „Россия нас спасла” = [„Росія нас врятувала”] / И. Ротарь //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/03/31/1383553.html). – С.Пб., 2015. – 31.03.

***
На Сході України влада повстанців почала виплату пенсій громадянам в
російських рублях. Міністр фінансів у сепаратистському уряді в Донецьку заявила,
що розмір виплачених пенсій складе 1,9 млрд. рублів (більше ніж 30 млн. дол.). при
цьому чиновники самопроголошеної республіки наголошують, що гроші для
соцвиплат надходять виключно у формі податків, заперечуючи тим самим надання їм
грошової допомоги Росією.
Chernov, Mstyslav Rebels in eastern Ukraine pay pensions in Russian rubles =
[Повстанці на сході України виплачують пенсії в рублях] / M. Chernov // The Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/business/rebels-in-eastern-ukraine-pay-pension-inrussian-rubles/2015/04/01/97b7e036-d87b-11e4-bf0b-f648b95a6488_story.html). – Washington,
2015. – 01.04.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Російський письменник і політик Едуард Лімонов висловив думку, що з фронту
до Дніпропетровської області терміново перекидає свої сили Нацгвардія України. Це
пов’язано з тим, що у Дніпропетровську побоюються, що через відставку глави
обласної адміністрації І. Коломойського почнуться заворушення. Побоюються, що
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Коломойський піде ва-банк і зробить собі окрему республіку за допомогою „Правого
сектора”.
Лимонов, Эдуард Днепропетровская олигархическая республика? Смелее,
Коломойский! / Э. Лимонов // Известия (http://izvestia.ru/news/584456). – М., 2015. – 24.03.

***
Небажання Києва вести діалог з самопроголошеними ДНР і ЛНР є
контрпродуктивним і заганяє кризу вглиб, передає „Інтерфакс” заяву заступника
голови МЗС РФ Григорія Карасіна.
Карасин: Без прямого диалога урегулирования на востоке Украины не будет //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/03/25/karasin2-anons.html). – М., 2015. – 26.03.

***
Письменник і політик Едуард Лімонов – про те, що змусило Коломойського
піти на мирову з Порошенко і залишити посаду глави Дніпропетровської області.
Лимонов, Эдуард Шикарные отношения / Э. Лимонов
(http://izvestia.ru/news/584746#ixzz3W2a1ExyW). – М., 2015. – 30.03.

//

Известия

***
В міжнародному звіті щодо розслідувань подій на Майдані в минулому році
йдеться про те, що жодний винуватець тих подій досі не притягнутий до
відповідальності. Доповідь Ради Європи під егідою Міжнародної консультативної
ради доводить, що розслідування минулорічних демонстрацій не задовольняє
Європейську конвенцію з прав людини. Однією з причин в звіті називають нестачу
„практичної незалежності”, яка проявляється в розслідуванні правоохоронними
органами справ, які ж вони і вчиняли, тобто відбувається розслідування самих себе.
Luhn, Alec Ukrainian investigations into Kiev clashes ’lacked independence’ : Probes
into protests that led to ousting of president Viktor Yanukovych in 2014 failed to satisfy human
rights convention, international report says = [Українські розслідування подій у Києві
зіткнулися з проблемою „нестачі незалежності”. В міжнародному звіті говориться, що
в процесі розслідування акцій протесту, в результаті яких був зміщений з посади
президент Віктор Янукович у 2014 році, виявлено недотримання умов конвенції з прав
людини.]
/
Al. Luhn
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/mar/31/ukrainian-investigations-into-kiev-clasheslacked-independence). – London, 2015. – 31.03.

***
Добровольчий український корпус „Правий сектор” визнаний Верховним
судом РФ екстремістською організацією, що є нікому в Україні не підпорядкованою
воєнізованою структурою, не збирається залишати своїх позицій на Донбасі. Про це
повідомив голова „Правого сектора” Дмитро Ярош. Таким чином, Петру Порошенко
не вдалося вирішити проблему підпорядкування „добровольців”, і більш того, все
вказує на те, що роль Яроша і його бойовиків в українській політиці тільки
посилиться.
Лихоманов, Петр Ваффен-ПС / П. Лихоманов
(http://www.rg.ru/2015/04/02/situaciya.html). – М., 2015. – 01.04.

//

Российская

газета

***
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В Україні відповідно до указу президента Петра Порошенка стартував призов
юнаків до армії. Призову підлягають молоді люди з 20 до 27 років, термін їх служби
складе півтора роки. Проте призовники, на думку автора, не горять бажанням
захищати батьківщину.
Лихоманов, Петр На Украине стартовал весенний призыв в армию /
П. Лихоманов // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/01/prizyv-site.html). – М.,
2015. – 01.04.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
Після першого раунду переговорів щодо майбутнього газопостачання (які
завершилися без підписання угоди) Росія, Україна та Європейська комісія проведуть
новий раунд переговорів у наступному місяці.
Russia‚ Ukraine‚ EU to hold further gas talks in April = [Росія, Україна та ЄС
продовжать
перемовини
по
газу
у
квітні]
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Russia%26sbquo%3B+Ukraine%26
sbquo%3B+EU+to+hold+further+gas+talks+in+April&NewsID=448791). – Kathmandu, 2015. –
21.03.

***
„Нафтогаз України” звернувся в російську компанію „Газпром” з проханням
продовжити дію „зимового пакета” пільг. Газовий монополіст, у свою чергу, за
рішенням звернувся в уряд. Можливість надання знижок передбачена в угодах між
двома компаніями. А кінцева ціна для українських споживачів залежить від світових
цін на нафту, що і призводить до зниження ціни за російський газ для України. Уряд
погодився з пропозицією „Газпрому” про зниження ціни на паливо для українських
споживачів на 100 дол.
Созаев-Гурьев, Егор Россия вновь поможет Украине скидками на газ / Е. СозаевГурьев // Известия (http://izvestia.ru/news/584823#ixzz3W2h71YVW). – М., 2015. – 30.03.

***
Президент РФ Путін підтрімав рішення про продовження на другий квартал
пільгової ціни поставок газу до України. Питання обговорювалося на зустрічі
президента з прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим. Російська Федерація надасть
Україні знижку при закупівлі газу на три місяці.
Poutine prolonge l’accord gazier avec l’Ukraine = [Путін продовжив газову угоду з
Україною]
//
Le
Figaro
(http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/31/9700120150331FILWWW00326-poutine-propose-de-prolonger-l-accord-gazier-avec-l-ukraine.php). –
Paris, 2015. – 31.03.

КРИМ
18 березня 2014 після появи на території півострова російських військових,
Крим на правах суб’єкта федерації увійшов до складу Росії. Якими б не були
причини, які зробили анексію можливою, її наслідки сумні для всіх причетних,
вважає Валерій Пацкан, перший заступник голови комітету ВРУ з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Forbes спробував
проаналізувати, що приніс жителям Кримського півострова його новий статус.
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„Плюс” №1: збільшення соціальних виплат і доходів бюджетників. „Плюс” №2:
відсутність військового конфлікту. „Мінус” №1: блокована логістика. „Мінус” №2:
невизначений статус території та міжнародні обмеження. „Мінус” №3: стагнація
бізнесу, переділ власності.
Эффект Путина: два позитива и три минуса нового статуса Крыма = [Ефект
Путіна: два позитиви і три мінуси нового статусу Криму] // Minval.az
(http://minval.az/news/78780/). – 19.03.2015.

***
Росія відзначила першу річницю анексії українського Кримського півострова
концертом на відкритому повітрі в центрі Москви, де до натовпу присутніх звернувся
Володимир Путін. Президент країни сказав, що російський народ продемонстрував
„дивовижний патріотизм”, підтримавши приєднання Криму, яке Москва вважає
„історичним поверненням”.
Россия празднует годовщину присоединения Крыма и подумывает о следующей
аннексии = [Росія святкує річницю приєднання Криму і подумує про наступну анексію] //
Minval.az (http://minval.az/news/78773/). – 19.03.2015.

***
Литву обурила заборона головуючої в Організації з безпеки і співробітництва в
Європі (ОБСЄ) відкрити у Відні фотовиставку про Крим, яку литовці разом з
українцями мали намір приурочити до річниці анексії Криму Росією. „Головуюча в
ОБСЄ Сербія і генсек ОБСЄ не дали дозволу на проведення такої виставки в будівлі
ОБСЄ. Вперше в історії ОБСЄ забороняється виставка, покликана привернути увагу
до грубих порушень прав людини ”, – сказав у четвер BNS прес-аташе Міністерства
закордонних справ Литви Кястутис Вашкялявічюс. У прес-релізі МЗС Литви сказано,
що „неприйнятно, що вся організація стає заручником примх однієї делегації, Росії”.
Литву возмутил запрет Сербии открыть в ОБСЕ фотовыставку о Крыме =
[Литву обурила заборона Сербії відкрити в ОБСЄ фотовиставку про Крим] // Литовский
курьер (http://www.kurier.lt/litvu-vozmutil-zapret-serbii-otkryt-v-obse-fotovystavku-o-kryme/). –
Вильнюс, 2015. – 19.03.

***
Офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псакі звинуватила
Росію в репресіях по відношенню до національних меншин півострова Крим. Пані
Псакі зазначила, що „санкції, пов’язані з Кримом, залишаться в силі до тих пір, поки
триває його окупація”.
Гайдаев, Виталий Рынок поймали на слово / В. Гайдаев // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2692030?isSearch=True). – М., 2015. – 21.03. – № 49.

***
Великобританія має на Фолклендські острови менше прав, ніж Росія на Крим.
Таку думку висловив глава комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій
Пушков, коментуючи в Twitter заяву британського МЗС. „До відома Лондона: у
Криму більше підстав перебувати в складі Росії, ніж у Фолклендських островів бути
частиною Великобританії”, – заявив Пушков.
Russia has more right to Crimea than Britain to Falkands, says Russian MP : Head of the
Duma’s foreign affairs committee, Alexei Pushkov, responds to British foreign secretary’s attack
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on Crimea’s annexation = [Російський чиновник заявив, що Росія має більше прав на Крим,
ніж Великобританія на Фолклендські острови. Глава комітету Держдуми Росії з
міжнародних питань Олексій Пушков відреагував на атаку британського міністра
закордонних справ щодо анексії Криму.] / Agence France-Presse // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/mar/23/russia-has-more-right-to-crimea-than-britainto-falkands-says-russian-mp). – London, 2015. – 23.03.

***
Єдиний незалежний телеканал новин у Криму, АТР, був змушений припинити
мовлення після того, як нова влада півострова відхилила спробу телеканалу
зареєструватися для отримання ліцензії. АТР – це єдиний телеканал, що вів мовлення
на мові етнічних меншин – татарів, які виступають проти анексії Росією Криму.
Luhn, Alec Crimea’s independent Tatar TV news channel silenced by ’red tape’ : Russian
authorities’ refusal to renew licence over alleged paperwork ’errors’ forces ATR to shut down
after annexation from Ukraine = [Кримський незалежний татарських телеканал новин
припинив свою трансляцію. Російська влада відмовила у поновленні ліцензії телеканалу
нібито через помилки у документах та змусила його „замовкнути” після відокремлення
півострова
від
України.]
/
Al. Luhn
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/apr/01/crimeas-independent-tatar-tv-news-channelsilenced-by-red-tape). – London, 2015. – 01.04.

МИРНИЙ ПЛАН ПОРОШЕНКО
Мінські домовленості від 12 лютого, підготовлені міністрами закордонних
справ Німеччини, Франції, Росії та України, являють собою єдину реальну платформу
для врегулювання кризи. Схоже, що перші пункти Мінських домовленостей – про
припинення вогню і відведення важких озброєнь – дотримуються. Тим не менш, якщо
не втілити в життя інші пункти угоди, збройне протистояння може початися знову,
що призведе до катастрофічних наслідків. Мінський процес надає шанс для
об’єднання і консолідації країни.
Как преодолеть кризис доверия? = [Як подолати кризу довіри?] // Minval.az
(http://minval.az/news/78789/). – 20.03.2015.
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