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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Рік тому в Донецьку проросійські демонстранти захопили урядову будівлю, що
ознаменувало собою початок збройного конфлікту на сході України, який поніс за
собою великі страждання та руйнування. Український президент на минулому тижні
прийняв рішення про можливість проведення референдуму щодо федералізації
країни.
Ukraine’s unhappy anniversary = [Нещаслива річниця для України] // The Globe and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/editorials/ukraines-unhappyanniversary/article23828053/). – Toronto, 2015. – 07.04.

***
І НАТО, і США публічно визнали, що Росія не дотримується угоди, що була
досягнута у Мінську. Про це свідчать факти подальшого озброєння Росією повстанців
на сході України. Окрім того, спостерігаються постійні військові тренування
російських військових на кордоні з Україною. Таке нарощування військової
потужності Москвою на Донбасі наводить на думку, що Росія бажає захопити ще
більше української території. Тут постає питання: чому США та їх союзники досі
сподіваються на дипломатичне вирішення з Росією цього конфлікту?
Blank, Stephen Putin’s next offensive : The Russian military has a choice of Ukrainian
targets if the West remains spineless = [Наступний наступ Путіна. Російські військові
обирають українські цілі, якщо Захід продовжує не реагувати.] / S. Blank // The
Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/9/stephen-blank-putinsnext-offensive-in-ukraine/). – Washington, 2015. – 09.04.

***
Після місяця відносного спокою боротьба на сході України знову посилюється,
в той час як дипломати збираються у Берліні для обговорення ситуації в Україні.
Спостерігачі від ОБСЄ заявляють про інтенсивні зіткнення на лінії фронту з
використанням важкої артилерії.
Fighting Picks up in War-Torn Eastern Ukraine = [На охопленому війною сході
України боротьба посилюється] / Associated Press // The Epoch Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1319010-fighting-picks-up-in-war-torn-eastern-ukraine/). –
New York, 2015. – 13.04.

***
В результаті зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та
Франції було домовлено про відведення зброї малого калібру від лінії фронту на сході
України. Також було вирішено створити чотири робочі групи з вирішення найбільш
актуальних проблем, що стоять перед людьми, які проживають на території,
охопленої бойовими діями.
Ukraine, Russia, Agree to Withdraw Tanks, Mortars, Small Artillery From Front Lines =
[Україна та Росія погодилися на відведення танків, мінометів та малої артилерії від
лінії
фронту]
/
Associated
Press
//
The
Epoch
Times
(http://www.theepochtimes.com/n3/1319739-ukraine-russia-agree-to-withdraw-tanks-mortarssmall-artillery-from-front-lines/). – New York, 2015. – 13.04.

***
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За останню добу на сході України один український військовослужбовець
загинув і шестеро поранено, заявив представник української армії, звинувачуючи
повстанців у використанні важкого озброєння, яке мало було бути відведеним згідно
останніх мінських домовленостей.
Violence escalates in East Ukraine = [На сході України зростає насильство] / Reuters
// The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Violence+
escalates+in+East+Ukraine&NewsID=451646). – Kathmandu, 2015. – 13.04.

***
Незважаючи на домовленості, досягнуті між міністрами закордонних справ
Росії та України, на околицях Донецьку з новою інтенсивністю відновилися бойові
дії.
Fighting erupts in eastern Ukraine : Heavy shelling heard in Donetsk as Russian-back
rebels and Ukrainian forces clash in the latest threat to the Minsk ceasefire signed in February =
[На сході України боротьба відновлюється. В Донецьку було чутно інтенсивний обстріл
через зіткнення проросійський повстанців та українських військ, незважаючи на
підписану у лютому Мінську угоду припинення вогню.] / Associated Press // The Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/apr/14/fighting-erupts-in-eastern-ukraine). – London,
2015. – 14.04.
РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ

На думку Томаса Грема, виконавчого директора Kissinger Associates, потрібно
працювати над довгостроковим рішенням кримської проблеми, яке могло б
задовольнити Москву і з яким погодився б Київ, Вашингтон і Брюссель. На думку
експерта, компроміс міг би включати наступні елементи: Росія може надати
українським компаніям більше прав у територіальних водах півострова, виплатити
Києву і приватним бізнес-структурам компенсації за націоналізовану власність і
організувати повторне волевиявлення („не обов’язково у формі референдуму”), яке
підтвердило б, що більшість кримчан бажають бути громадянами Росії.
Байгарова, Ксения Двухфамильная система Америки / К. Байгарова
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2702466). – М., 2015. – 06.04. – № 59.

//

***
За даними французької розвідки, Росія ніколи не готувала військове вторгнення
в Україну, заявив глава французької розвідки генерал Крістоф Гомар на виступі перед
Національною асамблеєю країни.
Разведка Франции опровергла данные спецслужб США о якобы „вторжении
России на Украину” // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2707661). – М., 2015. –
11.04. – № 64.

***
Джерело Frankfurter Allgemeine Zeitung у штаб-квартирі НАТО заявило, що
Росія постачає зброю ополченцям на сході України. У Північноатлантичному альянсі
вважають, що з Росії в ДНР і ЛНР надходить бронетехніка, артилерія і системи
протиповітряної оборони. Представник НАТО уточнив, що йдеться також про сучасні
моделі танків – Т-80 і Т-90.
Шевченко, Ксения Россия по-прежнему отправляет войска и вооружения через
открытую
границу
с
Украиной
/
К. Шевченко
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2707757). – М., 2015. – 12.04. – № 65.
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ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА

Український президент заявив, що підтримує проведення референдуму щодо
устрою країни, якщо це буде необхідно. Нагадаємо, що однією з ключових вимог, що
висунули повстанці на сході країни ще на початку конфлікту, було проведення
конституційної реформи з метою федералізації України. Порошенко при цьому
виступає різко проти ідеї федералізації, оскільки вважає, що це послабить країну і
надасть можливість Росії впливати на внутрішню ситуацію ще більш жорстко. При
цьому президент зауважив, що він має надію на те, що український народ виступить в
своїй більшості за збереження унітарної держави.
Luhn, Alec Poroshenko endorses referendum on federalisation of Ukraine : President
concedes that ballot may be necessary for constitutional reform although he remains opposed to
the concept = [Порошенко підтримує проведення референдуму щодо федералізації
України. Президент визнає, що голосування може бути необхідним для конституційної
реформи, хоча він, як і раніше, виступає проти такої концепції.] / Al. Luhn // The
Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/apr/06/poroshenko-endorses-referendum-onfederalisation-of-ukraine). – London, 2015. – 06.04.

***
Президент України підписав закон, що забороняє трансляцію фільмів, які
пропагують звеличення російських військових та правоохоронних органів. Volokh, Eugene
Ukraine bans broadcast of many Russian films = [Україна заборонила трансляцію багатьох
російських
фільмів]
/
Eug. Volokh
//
The
Washington
Post
(http://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/04/06/ukraine-bansbroadcast-of-many-russian-films/). – Washington, 2015. – 06.04.
ВЕРХОВНА РАДА

Десяток українських депутатів заблокували парламентську трибуну на самому
початку засідання, вимагаючи створити тимчасову слідчу комісію, яка повинна
вивчити випадки корупції в Кабінеті міністрів. До групи входять народні обранці від
Блоку Петра Порошенка, партії „Свобода”, „Батьківщина” та Радикальної партії.
Депутати заблокували трибуну Ради і зажадали відставки Яценюка.
Лихоманов, Петр Депутаты заблокировали трибуну Рады и потребовали
отставки Яценюка / П. Лихоманов // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/07/radasite-anons.html). – М., 2015. – 06.04.

***
З 1 квітня депутати Верховної Ради України отримуватимуть підвищену
зарплату – тепер вона становить 17,5 тисячі гривень або близько 900 доларів. Таку
інформацію в соціальній мережі поширив колишній депутат українського парламенту
від партії „Батьківщина” Андрій Павловський. При цьому екс-депутат нагадав, що
підвищення зарплат відбулося одночасно з підвищенням майже в три рази
комунальних тарифів для населення, привітавши з „доброю новиною” нинішнього
депутата і колишнього журналіста Мустафу Найєма – одного з ініціаторів „революції
гідності”.
Лихоманов, Петр Экс-депутат рады сообщил о повышении зарплат украинских
парламентариев / П. Лихоманов // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/14/radasite-anons.html). – М., 2015. – 14.04.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
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Верховна Рада України не змогла створити комісію для розслідування випадків
корупції в уряді Арсенія Яценюка і не стала відстороняти його від виконання
обов’язків. Замість цього звинувачення на адресу прем’єра вирішили розібрати
публічно. У свою чергу Яценюк, якому вже не вдається ігнорувати скандал, обіцяв
назвати з парламентської трибуни імена своїх високопоставлених недругів.
Лихоманов, Петр Яценюка обсудят публично / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/04/08/rada.html). – М., 2015. – 08.04.

***
Уряд Арсенія Яценюка проходить серйозну перевірку на міцність. На засіданні
антикорупційного комітету Верховної Ради планують розглянути обвинувачення в
причетності українського прем’єра до незаконних схем, за якими з бюджету імовірно
викрадено 7,6 млрд гривень. Українські експерти стверджують: скандал пов’язаний з
жовтневими місцевими виборами і йде на користь команді президента Петра
Порошенка.
Тарасенко, Павел Украину лишают доверия к премьеру / П. Тарасенко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2703666). – М., 2015. – 09.04. – № 62.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

У Києві розпочинає роботу Конституційна комісія, якій належить розробити
текст нової Конституції. Українські лідери не виключають ймовірності затвердження
основних положень проекту на всенародному референдумі. Президент Петро
Порошенко за останній час кілька разів публічно заявив, що готовий дізнатися думку
всіх громадян України з питаннь державного устрою і кількоісті державних мов. Два
названі главою держави питання були внесені в український порядок денний
представниками Росії, які рекомендували федералізацію та підвищення статусу
російської мови в якості інструменту стабілізації ситуації на Донбасі. Офіційний Київ
рекомендацію не прийняв, вважаючи її шкідливою, яка призведе до розколу країни.
Опитування фондом „Демократичні ініціативи” ім. І. Кучеріва спільно з
соціологічною службою Ukrainian Sociology Service, засвідчило, що для більшості
українців не ці питання є пріоритетними. Третина населення очікує від влади в першу
чергу викорінення корупції, ще стільки ж – заходів щодо поліпшення ситуації в
економіці.
Ивженко, Татьяна Украинцы требуют от власти воевать за Донбасс = [Українці
вимагають від влади воювати за Донбас] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-04-03/1_ukraina.html). – М., 2015. – 03.04.
ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА

Проти бізнесмена Ігоря Коломойського відновлено кримінальну справу
десятирічної давності. Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін.
На Украине возобновлено уголовное дело против Коломойского // Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/04/10/kolomoyskiy-anons.html). – М., 2015. – 10.04.
ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ

Бійці батальйону „Айдар” влаштували пікет біля генпрокуратури України в
центрі Києва. Протестуючі вимагали відставки прокурора Анатолія Матіоса. Вони
впевнені, що головний військовий прокурор дискредитує учасників силової операції
на сході України і чинить тиск на бійців батальйонів, в тому числі і на „Айдар”.
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Федякина, Анна Бойцы батальона „Айдар” пикетировали здание генпрокуратуры
Украины / А. Федякина // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/08/aidar-siteanons.html). – М., 2015. – 08.04.

***
Варварством „фашистських нелюдів” назвали робочі легендарного
Харківського тракторного заводу знесення пам’ятника Серго Орджонікідзе біля
прохідної підприємства. Після масових виступів харківської громадськості МВС
змушене було взяти справу про знесення пам’ятників під особливий контроль. Проти
учасників злочину порушено кримінальну справу за статтею „хуліганство, вчинене
групою осіб”.
Саможнев, Александр Рабочие Харькова назвали „варварством” снос памятника
Орджоникидзе / А. Саможнев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/11/rabochiesite-anons.html). – М., 2015. – 12.04.
УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ

Олігарх Ігор Коломойський, якому в 2008 році заборонили в’їзд до США,
перебуває у Сполучених Штатах. Коломойський скористався нещодавньою розмовою
з послом США для того, щоб позбутися статусу нев’їздного. Як виняток
Коломойському дали одноразову візу на короткий візит до США.
Игорь Коломойский нашелся в США, которые ранее запретили ему въезд //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/05/kolomoyskiy-anons.html). – М., 2015. – 04.04.

***
В Україні звільнили голову Державної фінансової інспекції України Миколу
Гордієнка, відстороненого від посади ще місяць тому. Раніше Гордієнко в телеефірі
звинуватив уряд Арсенія Яценюка в корупції. За його даними, збиток від корупції
Кабінету Міністрів для бюджету України склав 7,5 млрд гривень.
На Украине уволили обвинившего Яценюка в коррупции чиновника // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/04/05/gordienko-anons.html). – М., 2015. – 04.04.

***
Український уряд відправив у відставку першого заступника голови державної
служби з надзвичайних ситуацій Анатолія Бойка, повідомляється на сайті кабінету
міністрів. У повідомленні говориться, що пан Бойко залишає свій пост у зв’язку з
законом про люстрацію.
Украинское правительство отправило в отставку еще одного заместителя главы
ГСЧС // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2707680). – М., 2015. – 12.04. – № 65.

***
Президент України Петро Порошенко звільнив з посади посла України в США
Олександра Моцика, який за сумісництвом був і послом в Антигуа і Барбуда, а також
в Тринідад і Тобаго. Головна претензія до Моцика з боку Києва – лояльність посла до
Віктора Януковича.
Волков, Константин Порошенко уволил посла Украины в США / К. Волков //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/14/posol-site-anons.html). – М., 2015. – 14.04.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
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В Одеській області за ініціативою представників національних громад
Бессарабії була створена Народна рада Бессарабії для захисту прав національних
меншин, що проживають на цій території. До неї увійшли сім національних громад,
включаючи болгарську, гагаузьку, російську, українську, циганську, молдавську та
польську. Главою ради був обраний організатор Союзу придністровців України
Дмитро Затуливітер.
Байкова, Татьяна Киев испугался „русского следа” в Одессе / Т. Байкова //
Известия (http://izvestia.ru/news/585212#ixzz3Wsr5bFoq). – М., 2015. – 09.04.
АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
„Благими намірами може бути вимощена дорога в пекло”, – говорять автори
статті про підхід Заходу щодо надання допомоги Україні. 11 березня МВФ оголосив
про допомогу Україні у розмірі 40 млрд. дол. (17,5 млрд. дол. нового кредиту і 15-20
млрд. дол. списання попередніх). Така допомога могла б врятувати будь-яку
нормальну країну, але ситуація в Україні – далека від нормальної. Основна проблема
– великі масштаби корупції, що досягла 30 млрд. дол. на рік, або 14 % ВВП країни. І
вихід з економічної кризи для України полягає не в списанні боргів, а в розслідуванні
корупційних схем, завдяки чому багато хто з чиновників міг би бути притягнений до
відповідальності.
Lebedev, Alexander ’The west is wrong to write off Ukraine’s debts’ : It’s easy to feel
sorry for a country crippled by war and corruption – but dismissing past debts is not the way to
help, say Alexander Lebedev and Vladislav Inozemtsev = [„Захід помиляється, коли хоче
списати українські борги”. Легко жаліти країну, що паралізована війною та корупцією,
але звільнення від боргів не є шляхом допомоги, говорять Олександр Лєбєдєв та
Владислав
Іноземцев.]
/
Al. Lebedev,
V. Inozemtsev
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/apr/13/ukraine-debts-lebedev-corruption). – London,
2015. – 13.04.
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Агентство Reuters повідомило, що західні партнери знову перенесли терміни
проведення донорської конференції, на якій повинні були бути прийняті рішення про
надання Києву великих позик. Спочатку передбачалося, що конференція в підтримку
України пройде в кінці січня – на початку лютого 2015 року. У січні стало відомо про
її перенесення на квітень. Тепер же розмови йдуть про те, що остаточне рішення
великі іноземні кредитори приймуть лише ближче до кінця року.
Арбузов, Сергей Оплеуха Запада украинской власти / С. Арбузов // Известия
(http://izvestia.ru/news/584946#ixzz3WQGNUI00). – М., 2015. – 04.04.

***
Співдружність незалежних держав (СНД) зберігає актуальність, незважаючи на
наявність на пострадянському просторі більш просунутих інтеграційних структур і
гострі суперечності між членами організації. Це стало ясно в ході зустрічі глав МЗС
країн СНД у Бішкеку. Україна, високопоставлені офіційні особи якої ще минулого
року оголосили про швидкий вихід з СНД, була представлена послом Миколою
Дорошенко.
Черненко, Елена Содружество не зависит от государств / Е. Черненко //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2702003?isSearch=True). – М., 2015. – 04.04. –
№ 59.

***
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Президент Чехії Мілош Земан заявив про неможливість подальшого свого
спілкування з послом США в його країні. Таку недипломатичну заяву він зробив у
результаті критики зі сторони американського посла щодо можливої поїздки Земана
до Росії на парад 9 травня.
Czech president, US envoy in rare public spat over Ukraine = [Президент Чехії та
посол США публічно посварилися через Україну] / Associated Press // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/world/europe/czech-president-us-envoy-in-rare-public-spatover-ukraine/2015/04/06/fdf5b7ee-dc43-11e4-b6d7-b9bc8acf16f7_story.html). – Washington,
2015. – 06.04.

***
Під час свого візиту до Москви прем’єр-міністр Греції закликав Європу
призупинити дію санкцій, що були введені проти Росії, зауважуючи, що вони можуть
призвести до нової холодної війни. Брюссель в свою чергу незадоволений діями
грецької влади, яка порушує єдність ЄС по відношенню до дій Росії в Україні.
Walker, Shaun Alexis Tsipras in Moscow asks Europe to end sanctions against Russia :
Greek leader’s ’springtime for Russian-Greek relations’ fails to extend to bailout loans from
Vladimir Putin, but he warns sanctions could cause ’new cold war’ = [Алексіс Ціпрас в Москві
просив Європу зупинити дію санкцій проти Росії. Відновлення грецьким лідером
російсько-грецьких відносин є недостатнім для продовження кредитного порятунку від
Володимира Путіна, але прем’єр попереджає, що санкції можуть спричинити „нову
холодну
війну”.]
/
Sh. Walker
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/apr/08/alexis-tsipras-in-moscow-asks-europe-to-endsanctions-against-russia). – London, 2015. – 08.04.

***
Міністр закордонних справ Німеччини запросив своїх колег з Росії, України та
Франції до Берліну для обговорення імплементації Мінських мирних домовленостей.
4 foreign ministers to discuss Ukraine in Berlin Monday = [Чотири міністри
закордонних справ обговорять ситуацію в Україні у понеділок в Берліні] / Associated Press
// The Himalayan (http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=4+foreign+
ministers+to+discuss+Ukraine+in+Berlin+Monday&NewsID=451155#sthash.0ses69f4.dpuf). –
Kathmandu, 2015. – 09.04.

***
Прем’єр-міністр Греції заявив про прагнення до перезавантаження відносин з
РФ у фінансовій та енергетичній сферах. Зокрема він заявив, що „замкнуте коло
економічних санкцій проти РФ і риторика холодної війни віддаляють Грецію від
прийняття рішень по Україні”.
Ципрас: „Санкции против РФ лишь отдаляют решение украинского кризиса” //
Известия (http://izvestia.ru/news/585198#ixzz3Wssau2AF). – М., 2015. – 09.04.

***
Відвідини російським президентом Путіним селища Марфіно стали початком
грандіозного святкування 9 травня – Дня перемоги над фашизмом. 9 травня на
Кремлівській площі планується парад, який буде наймасштабнішим за усі роки
святкування Дня перемоги, і на якому мають бути представлені найновітніші
розробки військової російської техніки. На цей парад російська влада запросила
лідерів 68 іноземних держав для демонстрації своє військової величі. Поки що
запрошення прийняли лише 25 з них. Ні президента США, ні президента Франції на
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параді не буде, канцлер Німеччині прибуде лише 10 травня для участі у церемонії
покладання квітів до могили невідомого солдата. Відмова найвпливовіших світових
політиків свідчить про міжнародну ізоляцію Росії в результаті її зовнішньої політики
по відношенню до України та в результаті анексії Криму.
Neef, Christian Punishing Putin: EU Leaders Snub Moscow World War II
Commemorations = [Покарання Путіна: Лідери ЄС зневажливо поставилися до
вшанування Москвою пам’ятних дат Другої Світової Війни] / Ch. Neef // Spiegel
(http://www.spiegel.de/international/europe/eu-leaders-plan-boycott-of-wwii-commemorationsin-moscow-a-1028011.html). – Hamburg, 2015. – 10.04.

***
Уряд Канади в найближчі місяці планує направити в Україну своїх
військовослужбовців. Вони не будуть задіяні в силових операціях.
Канада отправит на Украину военных для участия в учениях // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2707569). – М., 2015. – 11.04. – № 64.

***
Незважаючи на триваючі сутички між урядовими військами і підтримуваними
Росією бандитами на деяких ділянках лінії фронту, європейські чиновники останнім
часом робили оптимістичні заяви: їм здається, заходи, узгоджені в лютому в Мінську,
продовжують працювати. Проте Росія і Україна конфліктують через чергові етапи
угоди, що покликані реінтегрувати ці регіони до складу України при збільшенні
місцевої автономії. Київ запропонував розширити їх місцеві повноваження після
виборів, які повинні пройти за участю міжнародних спостерігачів. Але Росія хоче,
щоб сепаратисти брали участь в прямих переговорах з Києвом, у тому числі з
конституційних реформ, що, за твердженням українських чиновників, має на меті
зірвати спроби України інтегруватися із Заходом, – йдеться в статті.
Marson, James Officials Push for Lasting Peace Deal in Ukraine : Foreign ministers to
meet Monday with Russian, Ukraine counterparts to discuss hurdles = [Європейські офіційні
особи домагаються тривалої мирної угоди в Україні. Міністри закордонних справ
зустрінуться в понеділок з російським та українським колегами, щоб обговорити
проблеми]
/
J. Marson,
A. Troianovski
//
The
Wall
Street
Journal
(http://www.wsj.com/articles/european-officials-push-for-durable-peace-deal-in-ukraine1428881704). – New York, 2015. – 12.04.

***
Віце-прем’єр і міністр закордонних справ Бельгії, голова Комітету міністрів
Ради Європи Дідьє Рейндерс під час свого візиту до Москви висловив думку про те,
що конфлікт на сході України можна вирішити „не в точності за бельгійським
зразком, але можна взяти до уваги якісь міркування, зокрема щодо наділення
автономією, правом прийняття рішень, адже необхідно, щоб жителі Луганської та
Донецької областей відчували себе частиною України – але з достатніми правами
прийняття рішень, відчували себе комфортно”.
Дудина, Галина Необходимо рассматривать возможности сотрудничества с РФ /
Г. Дудина // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2704953). – М., 2015. – 12.04. –
№ 65.

***
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Як правило, США замість бойових частин відправляють у країни Східної
Європи інструкторів для розвитку системи спільної бойової підготовки. Це вже
відбувається на Яворівському полігоні в Україні.
Кравченко, Анастасия Военные расходы Восточной Европы выросли из-за
ситуации на Украине / А. Кравченко // Известия (http://izvestia.ru/news/585310#ixzz3XacZX
SGb). – М., 2015. – 13.04.

***
Канада планує приєднатися до очолюваної США тренувальної місії
українських військових. Швидше за все, канадські військові приєднаються до своїх
колег вже у середині травня.
Brewster, Murray Canada preparing to join U.S. and Britain in training Ukrainian troops
= [Канада планує приєднатися до США та Великобританії у навчанні українських
військових]
/
M. Brewster
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-preparing-to-join-us-and-britain-intraining-ukrainian-troops/article23920936/). – Toronto, 2015. – 14.04.

***
У ході переговорів міністрів закордонних справ обговорювалися питання,
пов’язані з ситуацією в Україні, процес реалізації Мінських угод. За результатами
переговорів було підготовлено підсумковий документ, що відображає прихильність
країн „четвірки” виконанню Мінських домовленостей.
„Нормандская четверка” призывает создать рабочие группы по Украине //

Известия (http://izvestia.ru/news/585376). – М., 2015. – 14.04.

***
У підсумку проведених переговорів міністри закордонних справ чотирьох країн
висловили глибоку занепокоєність посиленням бойових дій на сході України.
Німецький урядовець заявив, що переговори були тяжкими та спірними у деяких
моментах.
’Grave concern’ about renewed Ukraine fighting, say European foreign ministers :
Ceasefire must be ’more comprehensively’ respected, says Germany’s Frank-Walter Steinmeier,
after meeting in Berlin with French, Russian and Ukrainian counterparts = [Європейські
міністри закордонних справ говорять про відновлення бойових дій на сході України як
такі, що „викликають стурбованість”. Після зустрічі у Берліні з колегами з Франції,
Росії та України німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр
говорить, що угоду про припинення вогню сторони мають поважати більш повно.] /
Agence France-Presse // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/apr/14/graveconcern-renewed-ukraine-fighting-european-foreign-ministers). – London, 2015. – 14.04.

***
Американський сенатор Роберт Портман не зміг пригадати розмови з Петром
Порошенко про введення миротворчої місії ООН в Україну. Слова сенатора
суперечать заявам прес-служби Порошенко, згідно з якими під час зустрічі політиків
Порошенко „особливо відзначив необхідність введення міжнародної місії з
підтримання миру, щоб забезпечити стабільність мирного процесу”.
Сенатор США не вспомнил разговор о миротворцах ООН на Украине с
Порошенко // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/15/senator-anons.html). – М.,
2015. – 15.04.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

100 мільйонів доларів кредиту, який Польща надасть Україні, можуть піти на
будівництво стіни вздовж російсько-українського кордону. ЄС вже не раз
висловлювали занепокоєння у зв’язку з намірами Києва використовувати кредити для
будівництва „великої української стіни”. Проте представник зовнішньополітичної
служби ЄС Майя Косьянчич у відповідь на такі претензії заявляла, що фінансова
допомога Україні не є цільовою, а значить, в Брюсселі не можуть вказувати Києву, як
витрачати ці гроші.
Федякина, Анна Польша построит Украине стену на границе с РФ / А. Федякина
// Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/10/polsha-site.html). – М., 2015. – 11.04.
НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Расмуссен каже, що Росія поєднує
звичайні засоби ведення війни з витонченими кампаніями пропаганди та
дезінформації і спробами вплинути на громадську думку через фінансові зв’язки з
політичними партіями в країнах НАТО та участь в НКО.
Sharkov, Damien Russia Engaging in ’Hybrid War’ With Europe, Says Former Nato
Chief = [Екс-генсек НАТО: Росія веде „гібридну війну” з Європою.] / D. Sharkov //
NEWSWEEK (http://www.newsweek.com/2015/04/24/former-nato-chief-says-europe-hybrid-warputin-322293.html). – London, 2015. – 15.04.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ

Оперативники ФСБ і МВС Росії провели в Липецьку серію обшуків на
підприємствах холдингу Roshen, підконтрольного президенту України Петру
Порошенку, і в будинках у місцевих топ-менеджерів компанії. Заходи проводилися в
рамках розслідування кримінальної справи за фактом шахрайства при відшкодуванні
ПДВ на суму близько 180 млн руб. при будівництві кондитерської фабрики ВАТ
„Липецька кондитерська фабрика „Рошен”. У СКР вважають, що відшкодування було
вироблено обманом, зокрема через завищення кошторисної вартості робіт. У
„Roshen” назвали дії силовиків неправомірними і неприпустимими.
Инютин, Всеволод В украинских конфетах нашли русские налоги / В. Инютин //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2699464?isSearch=True). – М., 2015. – 04.04. –
№ 59.

***
Депутат Держдуми від КПРФ Вадим Соловйов готує проект закону про
заборону економічної присутності російських держкомпаній в Україні. У зв’язку з
внесенням до Верховної Ради України законопроекту про націоналізацію власності
країни-агресора та її резидентів, який ставить під загрозу всю російську приватну і
державну власність в Україні парламентарій пропонує прийняти норму про заборону
для російських державних компаній і чиновників набувати майно на території
сусідньої держави.
Рункевич, Дмитрий Госкомпаниям хотят запретить инвестировать в экономику
Украины / Д. Рункевич // Известия (http://izvestia.ru/news/584908#ixzz3WQFdTKix). – М.,
2015. – 04.04.

***
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Депутати Верховної Ради України Юрій Чижмарь та Олег Ляшко
запропонували ввести кримінальну відповідальність за публічне заперечення „факту
військової агресії” країною, яка визнана Радою „державою-агресором”. За словами
пана Чижмаря, законопроект спрямований проти людей, які нав’язують суспільству
думку, що Росія є миротворцем і партнером України.
Соколовская, Янина Активы боевых действий / Я. Соколовская // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2699454?isSearch=True). – М., 2015. – 04.04. – № 59.

***
Українська влада вирішила продовжити співпрацю з Росією в галузі космосу.
Представники дніпропетровського Південмаша дали згоду на обслуговування двох
майбутніх стартів ракет „Зеніт” з космодрому Байконур. Крім того, українці
підтвердили намір запустити свій супутник „Либідь” за допомогою Роскосмоса з
Байконура.
Чеберко, Иван Украина возобновляет сотрудничество с Роскосмосом / И. Чеберко
// Известия (http://izvestia.ru/news/584999). – М., 2015. – 04.04.

***
Володимир Путін на зустрічі з російськими бізнесменами розповів, що глава
України Петро Порошенко запропонував йому „забрати Донбас” до складу Росії, але
він відмовився це зробити, повідомляє Forbes. За іншою версією, „Порошенко
запропонував Росії забрати Донбас на фінансове забезпечення. А Путін сказав про те,
що мова про це може йти тільки у випадку, якщо Донбас увійде до складу Росії, поки
ж Донбас – частина України і всі виплати повинні бути з української сторони”, –
говорить співрозмовник Forbes. Опитані тим же Forbes експерти не вірять ні в
серйозність подібної пропозиції з боку Порошенка, ні в можливість подібної відповіді
з боку Путіна: для останнього заклик до незалежності Донбасу означав би нові
санкції, а для першого згоду з цим означає втрату підтримки в українському
суспільстві. Все це скоріше схоже на шантаж з боку Кремля. Своєрідне тестування
реакції на подібні пропозиції. І заодно сигнал західним партнерам про готовність
Росії вийти з конфронтації, вдовольнившись малим – тобто тими територіями, які
сьогодні контролюються проросійськими сепаратистами, вважають експерти та автор
публікації.
Кривошеев, Павел Донбасс без ручки = [Донбас без ручки] / П. Кривошеев //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/04/06/1385719.html). – С.Пб., 2015. – 06.04.

***
Міністерство освіти України, очолюване Сергієм Квітом, написало нові
параграфи в підручник історії для 11-го класу. Хоча розробники методичних і
навчальних матеріалів підкреслювали, що прагнули „не допустити в шкільні тексти
мову про агресії, фобії і злостивості щодо всього російського”, на практиці
антиросійська пропаганда присутня у підручнику.
Лихоманов, Петр Все не так, ребята... / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/04/09/uchebnik.html). – М., 2015. – 08.04.

***
Літаки Ан-148 за ліцензією українського холдингу „Антонов” збираються і
проходять техобслуговування на ВАТ „Воронезьке акціонерне літакобудівне
товариство”. Комплектуючі для Ан-148 поставляють в тому числі українські заводи
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„Мотор-Січ” (двигуни), дніпропетровський „Південмаш” (виробляє в тому числі
агрегати шасі), а також харківське ВАТ „Авіаконтроль” (компоненти електронних
систем) та ін. За даними „Мотор-Січ”, велика частина комплектуючих (69%)
виробляється в Росії, 24% – в Україні; ще 7% комплектуючих постачають французькі,
німецькі, американські та англійські компанії.
Армиджанян, Мария „Дочка” „Аэрофлота” приостановила эксплуатацию
украинских
самолетов
/
М. Армиджанян
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/585224#ixzz3WsqYQzkJ). – М., 2015. – 09.04.

***
„Російські ЗМІ стали більш войовничими і ідеологізованими навіть порівняно з
радянськими часами: вони демонізують український проєвропейський рух Майдану і
стверджують, що новий уряд у Києві організовано американськими шпигунами і
спирається він на фашистські банди”, – пише керівник московського корпункту The
Financial Times Катрін Хіллі в своїй статті. Тим часом Путін продовжує заперечувати
присутність російських солдатів на Україні, хоча є все більше доказів протилежного.
Це бісить його західних колег, – йдеться в статті. Багато росіян відчувають не менший
шок, коли зростаючий розкол із Заходом проникає в їх повсякденне життя. Тепер
людей примушують до вибору: або відчувати себе росіянином і вороже ставитися до
України, або – українцем і вороже ставитися до Росії.
Hille, Kathrin What Russians really think : Many in the west see Russia as aggressive and
brainwashed. But its citizens have a different view = [Що насправді думають росіяни. Багато
хто на Заході вважає росіян агресивними і зомбованими (з промитими мізками). Але
його громадяни мають іншу точку зору] / K. Hille // Financial Times
(http://www.ft.com/cms/s/2/505bfd22-de2e-11e4-8d14-00144feab7de.html#ixzz3XHnQ3rB9). –
London, 2015. – 10.04.

***
Президент України Петро Порошенко розповів про законодавчу ініціативу, яка
спростить надання громадянства країни росіянам. Мова, насамперед, йде про
активістів, які переслідуються на батьківщині за проукраїнську позицію.
Петр Порошенко намерен упростить предоставление украинского гражданства
россиянам // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2707819). – М., 2015. – 11.04. –
№ 64.

***
На думку секретаря Громадської палати РФ, співголови Загальноросійського
народного фронту Олександра Бречалова, в Україні протягом останніх двадцяти років
у кожному муніципалітеті працювала НКО і як результат цього впливу – Україна
„перевзула” проти Росії майже цілу країну.
Елкина, Мария Более четырех тысяч российских НКО финансируются из-за
рубежа / М. Елкина // Известия (http://izvestia.ru/news/585291#ixzz3XAeUmTs2). – М.,
2015. – 13.04.

***
Росія відновлює переговори по зоні вільної торгівлі України та ЄС. Зустріч
відбудеться на експертному рівні. Від результату зустрічі залежить, чи залишиться
Україна в зоні вільної торгівлі СНД і в єдиному просторі техрегулювання, а значить –
порвуться або збережуться економічні зв’язки між країнами.
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Зубков,
Игорь
Тонкая
связь
/
И. Зубков
(http://www.rg.ru/2015/04/15/torgovlya.html). – М., 2015. – 14.04.

//

Российская

газета

***
Ще півроку росіян найбільше хвилювала ситуація в Україні. Стрілянина,
бомбардування, потоки біженців, перспективи перетворення локальної конфронтації в
глобальну – все це відсувало на другий план проблеми всередині країни. Потім у
жовтні-листопаді був економічний шок – низькі ціни на нафту, слабкий рубль,
санкції. Тоді всі згадали про те, що крім України є власна економіка – ціни, зарплати і
т.д. Сьогодні ж склалася цікава ситуація – населення Росії перебуває в точці
тимчасової рівноваги, коли і те і інше страшно.
Елкина, Мария ВЦИОМ: россиян пугают рост цен и международные конфликты
/ М. Елкина // Известия (http://izvestia.ru/news/585471). – М., 2015. – 16.04.
МИТНА ПОЛІТИКА

В американському рішенні про введення антидемпінгових мит говориться, що
Україну в розгляді представляла компанія Interpipe Europe SA, яка належить
українському мільярдерові Віктору Пінчуку. У 2014 році збитки „Інтерпайп” суттєво
зросли, наприклад Нижньодніпровський трубопрокатний завод наростив збитків
більш ніж в 15 разів порівняно з 2013 роком – до 1,02 млрд дол. Також збитки
виросли і в інших підприємств групи – „Втормет”, „Ніко Тьюб”, Новомосковський
трубний завод.
Фиш, Сергей Evraz добился в Канаде льгот для себя и санкций для Украины /
С. Фиш // Известия (http://izvestia.ru/news/585315). – М., 2015. – 14.04.
ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ

Україна закрила місцеві пункти пропуску на кордоні з Росією, заявивши про
односторонній вихід з угоди про малий прикордонний рух. Глава луганської обласної
військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль звернувся з проханням, щоб на
Великдень і в поминальні дні прикордонники відкрили кордон там, де є суміжні села
з Росією.
Баранов, Илья Границу приоткроют на поминки / И. Баранов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2702551). – М., 2015. – 06.04. – № 59.

***
Президент України Петро Порошенко підписав закон, який забезпечить
будівництво фортифікаційних споруд у Донбасі. Як наголошується в заяві, закон
розроблено у зв’язку з виникненням особливих обставин, які унеможливлюють
дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.
Петр Порошенко подписал закон о строительстве оборонительных инженерных
сооружений // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2707709). – М., 2015. – 11.04. –
№ 64.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Україна веде переговори з декількома країнами про валютні своп-лінії. Про це
заявив перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду
(МВФ) Девід Ліптон. Ліптон зазначив, що валютні резерви НБУ скоротилися місяць
тому до $5,6 млрд., що ледь покривало місячний обсяг імпорту країни. Однак завдяки
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кредитним коштам МВФ, виділеним в березні, і своп-лінії на $ 2 млрд., угоду про яку
було підписано з Китаєм, вони можуть вирости до трьох місяців імпорту. Своп-лінія –
угода між центральними банками різних країн про взаємний обмін валют за
фіксованими курсами. „Обговорюються свопи з ще двома, можливо, трьома країнами,
що також може зміцнити валютні резерви України”, додає Ліптон.
Talley, Ian Ukraine in Talks to Boost Emergency Cash Reserves : IMF official says
currency swap lines could help boost shaky Ukraine currency = [Україна веде переговори для
збільшення термінових грошових резервів. МВФ говорить, що валютні своп-лінії
можуть укріпити валюту України] / I. Talley // The Wall Street Journal
(http://www.wsj.com/articles/ukraine-in-talks-to-boost-emergency-cash-reserves-1428427799). –
New York, 2015. – 07.04.

***
Рейтинг України знижено міжнародним агентством Standard & Poor’s (S & P) c
„ССС” до „СС”. Мова йде про довгостроковий суверенний рейтинг в іноземній
валюті. Прогноз по Україні негативний, повідомляє агентство. А це означає, що в
країні дуже висока схильність кредитних ризиків і дефолт України по боргу в
іноземній валюті практично неминучий, відзначають аналітики. Разом з тим, S & P
підтвердило рейтинг України за національною шкалою „uaB +” і короткостроковий
суверенний кредитний рейтинг в іноземній і національній валюті на рівні „С”.
Грицюк, Марина S&P понизило рейтинг Украины / М. Грицюк // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/04/10/reiting-site-anons.html). – М., 2015. – 11.04.

***
Віце-прем’єр міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко
повідомив, що на відновлення Донбасу Україні необхідно 1,5 млрд дол.
Властям Украины на восстановление Донбасса требуется $1,5 млрд //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2707713). – М., 2015. – 12.04. – № 65.

***
Міністр фінансів України Наталія Яресько перейшла від оборони в наступ.
Міністр почала відкрито погрожувати міжнародним кредиторам. А заодно
ненав’язливо психологічно готувати українців і світову фінансову еліту до
неминучого дефолту України.
Воробьев, Владислав Минфин Украины пригрозил международным кредиторам не
выплатить долги / В. Воробьев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/15/ukrainasite.html). – М., 2015. – 15.04.
ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Незважаючи на жорсткий політичний конфлікт, Україна витримала
опалювальний сезон 2014-2015 років, імпортуючи з Росії газ, вугілля та
електроенергію. За традицією в центрі подій на публіці були газові відносини. Але
насправді для енергетики України газ значить не так багато, як вугілля, що забезпечує
47% вироблення електроенергії. До початку нового опалювального сезону Україні
доведеться вирішити проблеми своєї вугільної галузі або відразу приготуватися до
масштабного імпорту, фінансування якого ускладнюють низькі енерготарифи та
курсові різниці.
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Скорлыгина, Наталья Не газом единым / Н. Скорлыгина // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2704640). – М., 2015. – 09.04. – № 62.

***
Одним із ключових факторів розвитку для паливно-енергетичного ринку
України, і, як наслідок, для енергетичних взаємин Москви і Києва в наступному
опалювальному сезоні стане реформа тарифів і субсидій. Її Україна змушена була
запустити в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом. Київ вже почав
швидко піднімати тарифи на газ, тепло і електрику.
Тарифы
ниже
себестоимости
//
(http://www.kommersant.ru/doc/2704638). – М., 2015. – 09.04. – № 62.

КоммерсантЪ

***
Фізичні поставки природного газу через територію Угорщини та Польщі в
Україну відновлені з 9 квітня, повідомив керівник прес-служби оператора
газотранспортної системи компанії „Укртрансгаз” Максим Бєлявський. За його
словами, 9 і 10 квітня фізично в українську ГТС газ з цих двох напрямів надходить.
Всього з 1 по 9 квітня з Європи в Україну надійшов 361 млн куб. м газу.
„Укртрансгаз”: поставки газа на Украину через Венгрию и Польшу возобновились

с 9 апреля // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2707667). – М., 2015. – 11.04. –
№ 64.

***
Учасники форуму „Європа і Євразія: на шляху до нової моделі енергобезпеки”
в Берліні, організованого Валдайським клубом, констатували наявність серйозних
проблем у взаємному розумінні перспектив розвитку російсько-європейського
енергетичного партнерства, пов’язаного з безперебійністю енергопотоків через
Україну. В ЄС сумніваються в тому, що транспортування газу через Україну до 2019
року, як обіцяли в „Газпромі”, буде припинена.
Мухин, Алексей Евразийский проект как предложение к сотрудничеству /
А. Мухин // Известия (http://izvestia.ru/news/585470). – М., 2015. – 16.04.
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ

За минулі півроку в Києві порушено 11 кримінальних справ, пов’язаних з
пропажею особистих коштів і цінностей з банківських осередків. При цьому в міліції
припускають, що так чи інакше у крадіжках брали участь співробітники фінансових
установ, які мали дублікати ключів депозитарних осередків – ці особисті сейфи
відкриваються одночасно клієнтом і співробітником банку.
Лихоманов, Петр Сейфы нараспашку / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/04/02/banki-kiev-site.html). – М., 2015. – 04.04.
СУСПІЛЬСТВО

З початком бойових дій на сході України місцеві колонії перестали отримувати
продукти харчування, а також необхідні медикаменти. Представники організації
„Лікарі без кордонів” відмічають велику поширеність туберкульозу серед ув’язнених,
що відбувають покарання на території ведення бойових дій.
Chernov, Mstyslav Misery, tuberculosis in prisons of war-torn east Ukraine = [На сході
України, що охоплений війною, у в’язницях вирують страждання та туберкульоз] /
M. Chernov // The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/world/europe/misery18

tuberculosis-in-prisons-of-war-torn-east-ukraine/2015/04/08/19599b20-ddef-11e4-b6d7b9bc8acf16f7_story.html). – Washington, 2015. – 08.04.
ІСТОРІЯ

Історія України буде описана „без політичної упередженості” за допомогою
німецько-української комісії, нещодавно створеної за ініціативи Асоціації істориків
Німеччини. За даними німецьких ЗМІ, темою міжнародних досліджень стане не до
кінця вивчена тема голодомору, різноманітні прояви насильства 1930-1940 років, а
також „однобоке відтворення образів історичних особистостей, таких як Степан
Бандера”.
Байкова, Татьяна Пушков: „Украинская историческая наука сегодня – это форма
пропаганды” / Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/585124). – М., 2015. – 07.04.
КУЛЬТУРА ТА НАУКА

Російсько-українська військова драма „Битва за Севастополь” Сергія
Мокрицького очолила прокат в Росії. Фільм вийшов у прокат і в Україні, незважаючи
на прийнятий Верховною Радою закон, що забороняє показ російських кіно- і
телефільмів про армію.
Корнацкий, Николай „Битва за Севастополь” возглавила российский прокат /
Н. Корнацкий // Известия (http://izvestia.ru/news/585115). – М., 2015. – 07.04.

***
Напередодні ювілею Перемоги у Москві відкрилася експозиція робіт
військових фотожурналістів. У експлікаціях представлені репортажі сучасних
фотокорів, що стали свідками збройних конфліктів в Афганістані, Придністров’ї,
Чечні, Югославії, Південній Осетії, а також подій, що відбуваються на південному
сході України.
Завьялова, Ольга Музей современной истории России показывает „Правду в
объективе” / О. Завьялова // Известия (http://izvestia.ru/news/585425). – М., 2015. – 15.04.
РЕЛІГІЯ

Президент України Петро Порошенко привітав громадян своєї країни з
воскресінням Христовим і разом з сім’єю в ніч з суботи на неділю відвідав
богослужіння у кількох храмах Києва.
В пасхальную ночь президент Украины принял участие в богослужениях разных
церквей // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2707743). – М., 2015. – 12.04. –
№ 65.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Автор піддає критиці позицію журналіста Данила Грачова – „лютого і видного
пропагандиста вільної України”, який з’явився з народу в якості ведучого в ток-шоу
на телеканалі НТВ. Російські мережі захлинулися від обурення. Автор публікації
підтримує введення жорсткої цензури у російських ЗМІ.
Роганов, Сергей Это пресное слово свобода / С. Роганов
(http://izvestia.ru/news/584915#ixzz3WQHChjMc). – М., 2015. – 04.04.

//

Известия

ІМІДЖ КРАЇНИ

Міністерство оборони Індії та генеральний конструктор українського
держпідприємства (ГП) „Антонов” Дмитро Ківа спростували інформацію про
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зникнення на ДП „Завод 410-й цивільної авіації” в Києві п’яти Ан-32 індійських ВПС.
Літаки проходили ремонт і модернізацію за контрактом, укладеним в липні 2009 року
між ВПС Індії і „дочкою” ДК „Укрспецекспорт” – компанією „Спецтехноекспорт”.
Все це можна було б визнати помилкою журналістів, якби не було схоже на правду.
П’ять індійських Ан-32 могли використовувати в рамках АТО і забути на якомунебудь військовому аеродромі в поганому технічному стані. У гіршому випадку –
вони знищені ополченцями. Не виключений і варіант продажу літаків третім країнам.
Гундаров, Владимир Индийские самолеты в степях Украины = [Індійські літаки в
степах України] / В. Гундаров // Независимая газета (http://nvo.ng.ru/nvoevents/2015-0403/2_news2.html). – М., 2015. – 03.04.
ІНФОРМАЦІЯ

Валентина Лисиця, піаністка українського походження, що була відсторонена
від роботи у симфонічному оркестрі в Торонто, заявила, що планує дати
безкоштовний концерт у церкві. Проте намісник церкви говорить про відсутність
бронювання піаністкою церкви для проведення концерту, тому, скоріше за все, він не
відбудеться.
Toronto church says it won’t allow Ukrainian-born pianist to perform = [Церква
Торонто заявляє, що не допустить виступу піаністки українського походження] /
Canadian
Press
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/toronto/controversial-ukrainian-born-pianist-says-shellplay-free-toronto-concert/article23871798/). – Toronto, 2015. – 09.04.
ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В РОСІЇ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров відвідав урочистості з нагоди 70-річчя
визволення Словаччини. На думку співрозмовників міністра „Донбас має право на
самовизначення і вільне волевиявлення за прикладом Криму”.
Байкова, Татьяна „Братья-россияне, спасибо, что освободили” / Т. Байкова //
Известия (http://izvestia.ru/news/584993#ixzz3WQDHLorv). – М., 2015. – 04.04.

***
Публіцист Єгор Холмогоров вважає, що в Україні поширюється небезпека
нацизму. Зокрема, він стверджує, що серед тих, хто бореться з нацизмом, слід назвати
ополченців Новоросії, які виступили проти бійців батальйону „Азов” у
співвідношенні 10: 1.
Холмогоров, Егор Стойкий оловянный враг / Е. Холмогоров // Известия
(http://izvestia.ru/news/585083). – М., 2015. – 07.04.
ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В ІНШИХ КРАЇНАХ

Грецький прем’єр Алексіс Ципрас висловив думку, що Україна турбує Грецію з
точки зору захисту інтересів „десятків тисяч українців грецького походження, що
проживають в основному в Маріуполі і в сусідніх регіонах”, тобто безпосередньо у
фронтовій і прифронтових зонах.
Колесников, Андрей Поход эмбаргонавта / А. Колесников // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2704738). – М., 2015. – 09.04. – № 62.
РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обидві сторони
конфлікту в Україні мають відвести важке озброєння калібру більше 100 мм від лінії
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фронту. Це сприятиме підвищенню впевненості щодо виконання Мінських
домовленостей.
Russia minister calls for heavy arms pull back = [Російський міністр закликає до
відведення
важкого
озброєння]
/
Reuters
//
The
Himalayan
(http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Russia+minister+calls+for+heavy+
arms+pull+back&NewsID=450592). – Kathmandu, 2015. – 04.04.

***
Порошенко, заявивши про бажання зберегти унітарну державу, одночасно
робить все, щоб вона розкололася, вважає голова Комітету з міжнародних справ
Державної думи Олексій Пушков. Зокрема, розколу країни сприятимуть закони про
героїзацію УПА та про заборону радянської символіки, зазначив він.
Пушков: Закон о запрете знамени Победы – путь к расколу Украины // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/04/11/pushkov1-anons.html). – М., 2015. – 11.04.

***
Заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми Олександр
Романович вважає, що країни ЄС зацікавлені в Росії набагато більше, ніж в Україні.
Зокрема, він посилається на екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який заявив,
що останнім часом ЄС допускав дуже багато помилок щодо Росії, а курс на прийом
України в європейське співтовариство помилковий, оскільки всі розуміли, що Україна
не може в нього вступити.
Башлыкова, Наталья ЕС не сможет ужесточать санкции к России /
Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/585087#ixzz3XAdM9fYi). – М., 2015. –
13.04.

***
За словами глави МЗС РФ, деструктивна лінія у зв’язку з подіями в Україні
призвела до серйозної кризи у відносинах РФ із Заходом. Міністр закордонних справ
РФ Сергій Лавров заявив, що Росія зіткнулася з широкомасштабною інформаційною
війною, коли „вживаються безпрецедентні зусилля зі спотворення образу Росії та її
політики”.
Лавров: „Россия столкнулась с широкомасштабной информационной войной” //
Известия (http://izvestia.ru/news/585269#ixzz3XAfnynf8). – М., 2015. – 13.04.

***
США та їхні союзники використовують ситуацію в Україні для підриву Росії і
дестабілізації ситуації на теренах ШОС – очевидно, що сама Україна американців і
їхніх союзників не цікавить, вважає секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.
Егоров, Иван Кто заигрывает с боевиками / И. Егоров // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/04/15/patrushev.html). – М., 2015. – 14.04.

***
„Анекдотичні заяви Держдепу США про ситуацію в Україні показують,
наскільки слабо американці володіють проблемами, які рвуться вирішувати”, – заявив
Сергій Наришкін на засіданні експертної ради, присвяченої трансформації системи
міжнародних інститутів, звинувативши США в розбалансуванні системи
міжнародних інститутів, в тому числі у сфері безпеки.
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Башлыкова, Наталья В Госдуме призывают к выходу России из ПАСЕ /
Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/585357). – М., 2015. – 15.04.

***
За час конфлікту на Донбасі Росія відправила на південний схід України 23
гуманітарні конвої.
Варламова, Ирина Донбасс начал поставлять на Дон уголь и колючую проволоку /
И. Варламова // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/15/reg-ufo/donbass.html). – М.,
2015. – 15.04.

***
Депутат Державної думи Шамсаїл Саралієв вважає, що Порошенко, Турчинов,
Кличко, Яценюк, Тимошенко, Ющенко та інші прозахідні політики своїми
нескінченними революціями кожен раз відкидають країну назад. Зокрема, він
зазначив, що іноземні агенти, внутрішні вороги власної країни під прикриттям
західних спонсорів організували український Майдан, підсумок якого відомий:
зруйновані міста, тисячі загиблих і поранених, економіка на межі розвалу, політична
криза, величезні борги.
Саралиев, Шамсаил Иностранные агенты под маской оппозиции / Ш. Саралиев //
Известия (http://izvestia.ru/news/585398). – М., 2015. – 15.04.

***
За інформацією МНС, цього разу, крім продовольства, предметів першої
необхідності і будматеріалів, білі КамАЗи доставили жителям постраждалих регіонів
Донбасу і не зовсім звичайні вантажі, які раніше ніколи з Росії не приходили. До
складу колони увійшли вантажівки з гуманітарною допомогою для вихованців
Луганського національного республіканського кадетського корпусу імені героїв
Молодої гвардії.
Борисов, Тимофей Луганским кадетам доставили гуманитарную помощь от
московских
собратьев
/
Т. Борисов
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/04/16/lugansk-site-anons.html). – М., 2015. – 16.04.

***
Володимир Путін в рамках прямої лінії прокоментував перспективу зняття
економічних санкцій відносно Росії. На думку президента, скасування
обмежувальних заходів Заходу малоймовірна і вони напряму вже не пов’язані з
подіями в Україні. В. Путін акцентував увагу на виконанні Мінських угод, які, на
його думку, київська влада не поспішає виконувати.
Путин: „Санкции против России уже не связаны с Украиной” // Известия
(http://izvestia.ru/news/585488). – М., 2015. – 16.04.

***
У конфлікту в Україні немає військового вирішення, врегулювати кризу можна,
тільки дотримуючись Мінських угод. Про це заявив глава МЗС Сергій Лавров Росії в
ході виступу на Московській конференції з міжнародної безпеки.
Федякина, Анна Лавров: Киев должен провести конституционную реформу /
А. Федякина // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/16/lavrov-site.html). – М., 2015. –
16.04.
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА

На сайті Forbes з’явилося повідомлення про те, що на закритій зустрічі
Володимира Путіна з бюро правління Російського союзу промисловців і підприємців
президент Росії нібито розповів про те, як президент України Петро Порошенко в
Мінську пропонував забрати Донбас, а президент Росії відмовився від такої
пропозиції, запропонувавши надати Донбасу статус незалежної держави. Проте,
представник МЗС України пан Перебийніс спростував цю інфрмацію.
Кононенко, Максим Казус Перебийниса
(http://izvestia.ru/news/585071). – М., 2015. – 07.04.

/

М. Кононенко

//

Известия

***
Володимир Яковлєв почав кампанію зі збору коштів на свій новий медіапроект
і продюсерський центр, завданням якого є „промотування та фінансування
художнього та публіцистичного контенту, спрямованого проти пропаганди ненависті
в країні”.
Баусман, Чарльз Против ненависти. Только какой и откуда взявшейся? /
Ч. Баусман // Известия (http://izvestia.ru/news/585193#ixzz3WstIQmev). – М., 2015. – 09.04.

***
Як повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, підтримка
ополченців з боку Росії виявляється в частині обладнання, військ і підготовки кадрів.
У Росії подібні заяви вважають неприйнятними і вимагають від західних
представників підтвердження даних фактів.
Макарычев, Максим В НАТО вновь обвинили Россию в поставках оружия на
восток Украины / М. Макарычев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/12/oruzhiesite-anons.html). – М., 2015. – 12.04.
КІБЕРТЕРОРИЗМ

Служби російського Національного центру управління обороною держави
фіксують активізацію інформаційної роботи з-за кордону проти Росії, в тому числі її
Збройних сил та керівників Міноборони. Як правило, учасники інформаційних атак –
російськомовні українські блогери. Відзначається масштабність недавньої раптової
перевірки військ, яка нібито загрожувала Європі, особливо країнам Балтії. Дістається
і міністру оборони Росії Сергію Шойгу. У НЦУОГ звертають увагу на низкопробність
багатьох подібних матеріалів, при цьому відзначають їх масовість і швидкість
поширення в блогосфері. За всім цим простежується цілеспрямована системна
діяльність. А серед першоджерел інформації, яку обговорюють численні українські
блогери, Радіо „Свобода” та інші ЗМІ США.
Мухин, Владимир Пентагон набирает кибербойцов по всему миру = [Пентагон
набирає кібербійців по всьому світу] / В. Мухин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-04-03/2_pentagon.html). – М., 2015. – 03.04.
НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ

Луганський казачий отаман Павло Дремов заявляє, що воює за „соціальносправедливу монархію”, вірить у створення „Новоросії”, яка включить в себе всю
Лівобережну Україну, але сам заздалегідь відмовляється від будь-яких посад у її
органах влади.
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„Верю, что Новороссия будет” = [„Вірю, що Новоросія буде”] / Беседовал Орхан
Джемаль // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/04/03/1384907.html). – С.Пб.,
2015. – 03.04.

***
В результаті атак зі сторони сепаратистів в день, що знаменує початок
збройного конфлікту на сході України, загинуло шість українських солдат.
Mcintyre, Sophie Six Ukrainian soldiers killed in rebel attacks on first anniversary of
uprising = [В першу річницю початку повстання загинуло шість українських солдат в
результаті атак з боку повстанців] / S. Mcintyre // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/six-ukrainian-soldiers-killed-a-year-afterfighting-breaks-out-10157189.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 05.04.

***
Командир бригади луганських бойовиків „Привид” Олексій Мозговий в
інтерв’ю Орхану Джемалю продовжує критикувати керівництво ЛНР, закликає до
боротьби з корупцією і обіцяє піти в політику.
„В этой войне победы не будет” = [„У цій війні перемоги не буде”] / Беседовал
Орхан Джемаль // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/04/07/1386023.html). –
С.Пб., 2015. – 07.04.

***
Донбас святкував першу річницю проголошення Донецької Народної
республіки. Пушілін вважає, що головною причиною того, що на Донбасі вдалося
проголосити незалежну республіку було те, що повстанці на Донбасі відмовилися
бачити в місцевій еліті своїх керівників і пішли з ними на радикальний розрив.
Харківчани ж довірилися тодішнім місцевим керівникам – екс-губернатору Михайлу
Добкіну та меру Геннадію Кернесу. А останні пішли на змову з Києвом.
Чаленко, Александр Почему у Донецка получилось / А. Чаленко // Известия
(http://izvestia.ru/news/585210#ixzz3WsrcggMA). – М., 2015. – 09.04.

***
Російський бойовик на прізвисько Моторола у телефонній розмові з
журналістом зізнався у розстрілі 15 військовополонених. Юристи стверджують, що
таке зізнання при підтвердженні його справжності може слугувати доказом
військових злочинів.
Sukhov, Oleg I killed 15 prisoners of war in Ukraine, claims Russian fighter : Head of
separatist Sparta Battalion says he shot prisoners following the battle for Donetsk airport,
prompting war crimes investigation by Ukrainian government = [Російський бойовик
стверджує, що вбив 15 військовополонених в Україні. Глава сепаратистського
батальйону Спарта говорить, що розстріляв полонених, взятих після битви за
Донецький аеропорт, що, в свою чергу, спонукало український уряд розпочати
розслідування
військових
злочинів.]
/
Ol. Sukhov
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/apr/10/russian-fighter-ukraine-motorola). – London,
2015. – 10.04.

***
На Великдень українські силовики активізували бойові дії і посилили обстріл
території Донецької народної республіки. Як стверджують представники ДНР, це
було цілком очікувано.
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Мельников, Руслан ДНР: На Пасху силовики атаковали храм и больницу /
Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/12/dnr-site.html). – М., 2015. –
12.04.

***
Журналіст телеканалу „Звезда” Андрій Луньов, що підірвався на розтяжці в
районі села Широкіно, прийшов до тями. Міністр охорони здоров’я ДНР Віктор
Кучковий заявив, що для надання допомоги співробітнику телеканалу „Звезда” в
Новоазовськ прибула бригада лікарів з Донецка. Глава ДНР Олександр Захарченко
пообіцяв допомогу пораненому журналісту.
Мельников, Руслан Подорвавшийся на растяжке журналист „Звезды” пришел в
сознание / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/14/lunev-site.html). –
М., 2015. – 14.04.

***
Вирішення конфлікту на Донбасі в чомусь залежить від США і Європи. Про це
заявив представник Донецької народної республіки на переговорах контактної групи
Денис Пушілін. Крім того, він вважає, що обстріли в Донбасі активізувалися через
добровольчі батальйони. Пушілін не виключає також, що посилення активності
обстрілів з боку силовиків може бути пов’язано з затягуванням розслідування причин
катастрофи малайзійського Boeing.
Мельников, Руслан Пушилин: Решение конфликта в Донбассе во многом зависит
от США и ЕС / Р. Мельников // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/13/puchilinsite-anons.html). – М., 2015. – 15.04.
КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ

У зв’язку з різким підвищенням комунальних платежів і зростанням цін на
енергоносії в Україні люди з малим достатком і соціально незахищені верстви ледь
зводять кінці з кінцями.
Саможнев, Александр Петр Порошенко решил бороться с безработицей танками
и БТРами / А. Саможнев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/04/poroshenko-siteanons.html). – М., 2015. – 04.04.

***
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував журналістам
перше засідання Конституційної комісії України. „У Москві як і раніше вважають, що
виконання мінських домовленостей з української сторони належним чином не
здійснюється”, – заявив Пєсков.
Латухина, Кира Кремль: Киев не выполняет минские договоренности должным
образом / К. Латухина // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/07/peskov-siteanons.html). – М., 2015. – 06.04.

***
Присутність республік Донбасу в політичному просторі України надійно
блокувало б устремління влади в Києві до НАТО, але дозволяло б продовжити
розширення економічної інтеграції з ЄС. Тобто угоду в Мінську можна розглядати як
компромісну угоду про майбутнє України між Росією, з одного боку, Німеччиною і
Францією – з іншого.
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Жарихин, Владимир Бойтесь Порошенков, дары приносящих / В. Жарихин //
Известия (http://izvestia.ru/news/585075). – М., 2015. – 07.04.

***
Генпрокурор України Віктор Шокін заявив про відкриття кримінальної справи
за фактам зловживання чиновниками Кабінету Міністрів України. Ахінеєю назвав
голова комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Пушков намагання київської
влади знайти „агентів Кремля” у Верховній Раді України.
Пушков: В Киеве – мания: ищут „агентов Кремля” // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/04/08/pushkov2-anons.html). – М., 2015. – 08.04.

***
Президент України Петро Порошенко відзвітував про свої доходи за рік. За
даними декларації, опублікованої на сайті адміністрації президента України, загальна
сума доходів склала 368 943 679 гривень (близько 15 900 000 доларів). Разом з тим
українські журналісти нагадують, що, в порівнянні з попередніми роками, дохід
Порошенко незмінно зростає. Так, в 2013 році його загальний дохід становив усього
51 мільйон гривень, що майже в 7 разів менше суми, зазначеної в останній декларації.
Федякина, Анна Доходы Порошенко выросли за год в 7 раз / А. Федякина //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/07/poroshenko-dohodi-site-anons.html). – М.,
2015. – 08.04.

***
В структури збройних сил України будуть включені підрозділи „Правого
сектора”, визнаного в РФ екстремістською організацією. Член комітету Держдуми з
оборони Франц Клінцевич впевнений в тому, що бійці ПС будуть всередині армії
проводити свою політичну роботу, проте сумнівається в необхідності визнання всієї
української армії екстремістською організацією.
Рункевич,
Дмитрий
Депутат
требует
признать
экстремистским
формированием
/
Д. Рункевич
(http://izvestia.ru/news/585084#ixzz3WsuYY2UR). – М., 2015. – 09.04.

армию
//

Украины
Известия

***
На думку російских ЗМІ, Верховна Рада України заборонила комуністичну
ідеологію і Велику Вітчизняну війну, визнала 70 років з історії України неіснуючими,
призначила країні нових героїв. Все разом, за винятком закону про „Про правовий
режим воєнного стану”, становить розрекламований владою „пакет декомунізації”,
завершити який київська влада обіцяла якраз до Дня Перемоги.
Лихоманов, Петр Рада – День Беды / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/04/10/zapret.html). – М., 2015. – 10.04.

***
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман доручив профільним
комітетам створити дві робочі групи – з перевірки фактів можливих зловживань в
держсекторі економіки та з питань тарифоутворення. Двом робочим групам доручено
підготувати свої висновки в стислий термін – до 7 травня. Очевидно, що Рада всерйоз
взялася за уряд Яценюка, і міністрам точно не вдасться відбутися протокольним
доганою.
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Воробьев, Владислав Премьеру Украины и его команде пригрозили тюрьмой /
В. Воробьев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/10/yatsenyuk-site.html). – М.,
2015. – 11.04.

***
Автор вважає, що Україна, заборонивши історію і призначивши нових,
кривавих, героїв, зробила актуальними героїв старих, які боролися з фашизмом, за
рівність і братерство. Зокрема, на думку автора, „в Україні набагато більше, ніж
здається – за соціологічними опитуваннями, більше 50 відсотків громадян не бажають
голосувати за нинішні парламентські партії, і ця вже не знеособлена маса, рано чи
пізно скаже своє слово, яке не залишить шансів на виживання України в нинішньому
вигляді”.
Дульман,
Павел
Каменепад
/
П. Дульман
(http://www.rg.ru/2015/04/13/ukr.html). – М., 2015. – 12.04.

//

Российская

газета

***
Київ прийняв нові закони, що забороняють комуністичну символіку і
вшановують українських націоналістів, які були пов’язані з нацистами і займалися
етнічними чистками в роки Другої світової війни. Експерти заявляють, що час для
цього обрано вкрай невдало.
Weir, Fred Do Ukraine’s new nationalist laws justify Kremlin’s criticism? = [Чи
обгрунтована критика Кремля з приводу нових націоналістичних законів на Україні?] /
Weir
F. //
The
Christian
Science
Monitor
(http://www.csmonitor.com/World/Europe/2015/0413/Do-Ukraine-s-new-nationalist-laws-justifyKremlin-s-criticism-video). – Boston, 2015. – 13.04.

***
Україна в нинішньому стані загрожує всій Європі. Про це свідчать слова
секретаря Радбезу України Олександра Турчинова, який заявив про намір створити
якусь „ефективну зброю”, причому не важливо, „брудна” вона буде або „чиста”,
сказав він в день тотальної „декомунізації” країни.
Лихоманов, Петр „Грязная бомба” готова взорваться / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/14/gryaz.html). – М., 2015. – 14.04.

***
У Києві вбито екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів Олега
Калашникова, який ще до державного перевороту в Україні вважався одним з
найбільш проросійськи налаштованих політиків у Партії регіонів, всіляко
підтримував символічні акції регіоналів, наприклад, поширення георгіївських стрічок
до Дня Перемоги.
Алешина, Марина В Киеве убит экс-депутат от „Партии регионов” / М. Алешина
// Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/15/kalashnikov-site-anons.html). – М., 2015. –
15.04.

***
У Рівненській області в Україні був знесений пам’ятник радянському героюрозвіднику Миколі Кузнецову. Пам’ятник легендарному розвіднику, який працював у
роки війни під виглядом німецького офіцера в рейхскомісаріаті України, не дає
спокою українським націоналістам з початку 1990-х. Мабуть, причина в тому, що
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Кузнєцов значився в 4-му управлінні НКВС, яким керував знаменитий Павло
Судоплатов. У 1992 році пам’ятники розвіднику вже були демонтовані у Львові і в
Рівному.
Волков, Константин На Украине снесли последний памятник разведчику
Николаю
Кузнецову
/
К. Волков
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/04/14/pamyatnik-site-anons.html). – М., 2015. – 15.04.

***
Керівники нової України останнім часом все частіше згадують про землю.
Влада пропонує приступити до її глобальної розпродажу в приватні, і швидше за все в
іноземні руки. Першою в списку „тіньових” власників української землі називається
сумно відома американська корпорація „Монсанто”. З приходом нової влади вона
значно розширила своє представництво в Києві. Теоретично у неї може вистачити
коштів на покупку всієї української землі.
Лихоманов, Петр И вывезут снова чернозем эшелонами... / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/04/16/ukraina.html). – М., 2015. – 15.04.

***
Журналіст Олександр Чаленко – про те, чому могли вбити колишнього
представника Партії регіонів Олега Калашникова. Зокрема, він вважає, „що смерть
Калашникова – не останнє політичне вбивство в Україні, і полювання на противників
нинішнього політичного режиму в Києві триватиме”.
Чаленко, Александр Охота на несогласных
(http://izvestia.ru/news/585498). – М., 2015. – 16.04.

/

А. Чаленко

//

Известия

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ

Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію „Газпрому” про
непред’явлення штрафів Україні за недостатній відбір газу. Про це він заявив на
зустрічі з главою „Газпрому” Олексій Міллер.
Путин поддержал предложение о непредъявлении штрафов Украине // Известия
(http://izvestia.ru/news/585178#ixzz3WswARZ68). – М., 2015. – 09.04.
КРИМ

У Росії стартував весняний призов. Вперше в російську армію призвуть
жителів Криму, правда, поки що тільки 500 чоловік.
Козлов, Вячеслав Новобранцев вооружат пластиком / В. Козлов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2699442?isSearch=True). – М., 2015. – 04.04. – № 59.

***
Сонячні електростанції (СЕС) в Криму, котрі позбулися українських зелених
тарифів, не змогли погашати кредити на 800 млн євро, взяті в російських держбанках,
і переходять у їх власність. Але без допомоги держави СЕС не вдасться повернути
борги. ВТБ, Ощадбанк і ВЕБ вже почали домагатися від уряду підтримки для
сонячної енергетики в Криму, але поки питання не вирішене.
Фомичева, Анастасия Крымское солнце закатилось в госбанки / А. Фомичева //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2702566). – М., 2015. – 06.04. – № 59.

***
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Інтеграція Криму в російську пенсійну систему виявилася аж ніяк не
безпроблемним процесом. Зокрема, співробітники пенсійного фонду звинувачують
Фонд України у тому, що він відрізав їх від системи персоніфікованого обліку, що
ускладнило процес переходу до російської пенсійної системи.
Яковлева, Марина Полуостров без накоплений / М. Яковлева // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2703819). – М., 2015. – 06.04. – № 59.

***
Жителі Криму наразі мають у своєму арсеналі лише два способи розрахуватися
за покупки – це готівка і Про-100. Visa, MasterCard та всі інші визнані міжнародні
платіжні системи перестали працювати на півострові після західних санкцій, що були
накладені в знак протесту проти анексії Криму. Про-100 – це перший крок Росії в бік
запуску на півострові власної внутрішньої системи кредитних розрахунків. Проте
скористатися нею можуть лише жителі Криму.
Walker, Shaun Money crisis in Crimea: how sanctions against Russia have made cash
king : International credit cards have pulled out and Russian banks don’t dare move in, meaning
banknotes and a new system called Pro-100 are the only ways to pay = [Грошова криза в
Криму: як санкції проти Росії ввели готівкове владарювання. Міжнародні кредитні
картки спустошені, а російські банки не наважуються заходити, залишаючи
громадянам єдиний засіб розрахунку у вигляді банкнот та нової системи під назвою Про100. ] / Sh. Walker // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/apr/07/moneycrisis-in-crimea-how-sanctions-against-russia-have-made-cash-king). – London, 2015. – 07.04.
ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ

В Україні з квітня минулого року мільйони людей через бойові дії на сході
країни вимушені були стати біженцями у власній країні. Останніми тижнями, коли
бойові дії майже вщухли, страждання цих людей все одно продовжуються через
занадто забюрократизовану систему державного управління, завдяки якій люди не
можуть місяцями отримати необхідну їм допомогу від держави.
Ebel, Francesca Ukraine crisis: After the bullets and shells, it is red tape causing a
million refugees to suffer = [Криза в Україні: після куль та снарядів, бюрократична
тяганина викликає страждання мільйонів] / F. Ebel // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-after-the-bullets-and-shells-itis-red-tape-causing-a-million-refugees-to-suffer-10170119.html?origin=internalSearch). –
London, 2015. – 12.04.

***
Міносвіти просять позначити умови вступу абітурієнтів з Донецької та
Луганської самопроголошених республік до 1 травня, щоб школярі змогли
визначитися зі своїми планами і підготуватися до іспитів. Депутати і громадські діячі
нагадують, що відомство обіцяло визначити цей механізм ще в минулому році.
Анжелина,
Григорян
Минобрнауки
абитуриентами
из
ДНР
и
ЛНР
(http://izvestia.ru/news/585436). – М., 2015. – 16.04.

просят
срочно
определиться
с
/
Г. Анжелина
//
Известия
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