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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НЕЗРІЛІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ СТАВИТЬ
ПІД СУМНІВ МАЙБУТНЄ НЕ ЛИШЕ УКРАЇНИ, А Й САМОГО ЄС
Активне обговорення українського питання на 50-й Мюнхенській
конференції з питань безпеки (31 січня – 2 лютого 2014 р.), засіданні
Європейського парламенту (6 лютого), засіданні Ради ЄС на рівні міністрів
закордонних справ (10 лютого) не принесло жодних реальних результатів, і
продемонструвало
невідповідність
діючих
забюрократизованих
європейських механізмів викликам сучасності. Як і перед Вільнюським
самітом, європейські лідери продовжують говорити про право України вільно
обирати свій курс, критикувати Росію за тиск, і абстрактно обіцяти надати Києву
колись потім фінансову допомогу.
Резолюція Європарламенту1 та Висновки Ради ЄС2 лише повторили
те, що вже кілька тижнів є предметом не надто успішних переговорів між
опозицією та владою в Україні: необхідність формування нового уряду і
проведення конституційної реформи. Сумнівна «цінність» таких порад особливо
очевидна за умов, коли переговори в Києві все більше нагадують затягування часу
в очікуванні на закінчення сочинської Олімпіади. Варто також відзначити, що
якщо в Резолюції Європарламенту є згадка про можливість санкцій, то у
Висновках Ради ЄС – немає.
Схоже, що в Брюсселі, як і в Києві, очікують, які кроки здійснить
В.Путін, щоб потім відреагувати на них. У Висновках Ради ЄС навіть є
обіцянка «швидко реагувати на будь-яке погіршення ситуації», хоча не зрозуміло,
для чого очікувати на погіршення, якщо можна його упередити. Спроба Ради ЄС
трохи втішити прихильників євроінтеграції словами, що Угода про Асоціацію «не
становить кінцевої мети у стосунках Україна-ЄС», свідчить про те, що в Брюсселі
досі не до кінця усвідомлюють – зараз йдеться не про інтеграцію, а про виживання
України як незалежної суверенної держави. Про те, наскільки російські
спецслужби «не втручаються» в українські справи, яскраво свідчить факт, що саме
російські чиновники першими «знайшли» та розпіарили в Інтернеті записи
підслуханої телефонної розмови заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд
із послом Джеффрі Пайєтом у Києві.
Обурення В.Нуланд інертністю європейської дипломатії, імовірно, викликане
1

European Parliament resolution of 6 February 2014 on the situation in Ukraine (2014/2547(RSP)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0098.
2
Council conclusions on Ukraine . –
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/140960.pdf.
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розчаруванням Вашингтону в нездатності ЄС захищати власні
інтереси, що не дає США можливості зменшити свою присутність в
Європі
та
більш
ефективно
зосередитися
на
АзіатськоТихоокеанському регіоні. На Мюнхенській конференції держсекретар
США Джон Керрі заявив, що ніде боротьба за демократичне майбутнє Європи не є
сьогодні більш важливою, ніж в Україні; і що Україна має вибрати, з ким вона – з
усім світом, чи з однією країною. Імовірно, що своєю заявою Керрі хотів: 1)
показати Росії, що США не мають наміру «здавати» Україну; 2) вказати Європі, що
вона недооцінює можливі геополітичні наслідки втрати України.
Ще одним свідченням того, що після двох місяців спостереження за
безпорадними спробами Євросоюзу протиставляти тиску Росії свої «рішучі»
резолюції, Сполучені Штати таки вирішили долучитися до розв’язання
української кризи, стали заяви Барака Обама під час Інтернет відео-конференції 1
лютого 2014 р. Назвавши причиною українських протестів рішення зупинити
євроінтеграцію, Б.Обама висловив сподівання, що в Україні буде
сформовано «більш легітимний уряд», і повідомив, що представники США
«щодня спілкуються з урядом України, щоб досягнути позитивного вирішення»3.
А 10 лютого Палата представників Конгресу США 381 голосами проти
2 прийняла Резолюцію «На підтримку демократичних і європейських
устремлінь народу України, та його право вибирати своє майбутнє,
вільно від залякування і страху», в якій українську владу попередили про
можливість «цільових санкцій»4.
Щоправда, обіцянки фінансової допомоги, про яку говорила В.Нуланд 6
лютого у Києві, досі не набули більш конкретних обрисів у вигляді цифр, термінів
і умов надання. Власне, як і відповідні обіцянки Євросоюзу, лідери якого, схоже,
досі не розуміють, що набагато дешевше допомогти Україні зараз, ніж згодом
долати наслідки можливого краху 46-мільйонної держави на самому кордоні ЄС.
Отже, ситуація навколо України показала, що Європейський Союз
досі не став геополітичним гравцем, здатним відстоювати свої
цінності та інтереси. Занадто забюрократизовані керівні механізми ЄС,
невміння усвідомити та артикулювати спільні загальноєвропейські інтереси,
злагоджено протистояти зовнішньому тиску – загрожують майбутньому єдиної
Європи значно більше, ніж будь-яка економічна криза. Якщо зараз Євросоюз
не зможе захистити Україну, він не лише продовжить втрачати
союзників (наступними будуть Молдова і Грузія), але й втратить свою
внутрішню єдність. США вже чітко дали зрозуміти, що мають намір залишити
європейські справи самим європейцям. Тож розніженій натівською
безпековою парасолькою Європі час дорослішати й вчитися брати
відповідальність за долю на своєму континенті.
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
01.02.2014. У ЄС нагадали, що пропозиція про асоціацію досі
актуальна
Пропозиція ЄС про асоціацію з Україною все ще актуальна. Про це заявив голова
Європейської ради Херман ван Ромпей під час Мюнхенської конференції з політики безпеки.
”Наша пропозиція ще актуальна”, - наголосив Ромпей.
За словами політика, ЄС запропонував Україні ”близьку асоціацію на умовах дотримання
ряду умов, які були практично виконані”.
3

Обама: Українці не хочуть, щоб на їх прагненнях поставили хрест. http://ukrainian.voanews.com/content/article/1842492.html.
4
H.Res. 447: Supporting the democratic and European aspirations of the people of Ukraine, and their right to
choose their own... - https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hres447/text.
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Як повідомлялось, раніше Віктор Янукович «дипломатично» зауважив, що цією угодою
хотіли «нагнути» Україну.
Нагадаємо, 21 листопада своїм розпорядженням уряд України призупинив підготовку до
підписання угоди про асоціацію з ЄС та постановив відновити активний діалог з Російською
Федерацією та іншими країнами Митного союзу. Це рішення викликало масові акції протесту в
Україні.
13 грудня Янукович заявив, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом була
підготовлена з порушенням національних інтересів, тому відповідальні за її розробку будуть
усунені від роботи або зовсім звільнені.
Тиждень

01.02.2014. Фюле: Наполягаємо на звільненні Тимошенко
Євросоюз продовжує наполягати на звільненні екс-прем'єра Юлії Тимошенко.
Про це єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан
Фюле заявив на зустрічі в Мюнхені з дочкою екс-прем'єра Євгенією Тимошенко та заступником
голови партії "Батьківщина" Григорієм Немирею, повідомляє прес-служба Тимошенко.
"Ми продовжуємо порушувати питання про звільнення Юлії Тимошенко під час кожної
нашої зустрічі, і розглядаємо це як лакмусовий папірець на відданість демократії і як символ
відсутності верховенства права в Україні", - заявив Фюле.
Також він поінформував про позицію ЄС щодо України, яка враховує останні випадки
ескалації конфлікту і полягає в тому, що необхідно притягти всіх винних до відповідальності.
"Згідно з нормами європейського права, це питання обговорюється в інституціях ЄС та
країнах-членах ЄС. ЄС має намір інтенсифікувати свою роль у вирішенні загострення політичної
кризи в Україні", - підкреслив Фюле.
Також він заявив, що обговорюватиме ситуацію в Україні на зустрічі з генеральним
секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.
У свою чергу глава МЗС Норвегії Берґе Бренде заявив, що новий уряд Норвегії зайняв
принципову позицію щодо збільшення тиску для звільнення Юлії Тимошенко та інших
політв'язнів.
"Україна - це європейська держава, а її народ заслуговує на гідне майбутнє. Юлія
Тимошенко та інші політв'язні режиму Януковича мають бути негайно звільнені", - зазначив
Бренде.
Окрім того глава МЗС Норвегії висловив особливе занепокоєння намаганням політизувати
армію.
"Втягування армії в політичні конфлікти є неприпустимим", - підкреслив міністр.
Українська правда

01.02.2014. Кожара закликав ЄС пустити Росію за круглий стіл
про долю асоціації
Україна закликає Євросоюз провести технічні переговори за договором про асоціацію, в
яких би взяли участь представники Росії.
Про це заявив в.о. міністра закордонних справ Леонід Кожара в ході конференції з безпеки
в Мюнхені, повідомля РИА Новости.
"Зараз настав час сісти за один стіл – Україні і ЄС - і визначити, як ми будемо виконувати
договір про асоціацію. Ми також хочемо, щоб за столом були присутні представники Росії. Не на
політичному рівні, а на технічному", - заявив він.
За словами Кожари, "Росія здатна розумно підійти до вирішення цілого ряду проблем, які
можуть бути вирішені тільки з її участю".
"Тому ми закликаємо ЄС надати підтримку ідеї проведення технічних переговорів", - додав
в.о. глави МЗС.
Українська правда

03.02.2014. Дебати про Україну в Мюнхені: знову між двома
стільцями
Із ким Україні краще будувати своє майбутнє - з ЄС чи Росією? І чи варто взагалі так
ставити питання? Під час дебатів про Україну на Мюнхенській конференції з безпеки думки
розділилися.
Колишній радник президента США з питань національної безпеки (1977-1981), провідний
американський геостратег Збігнев Бжезинський ще на початку дискусії про Центральну та Східну
Європу 1 лютого однозначно став на бік євромайданівців. Експерт вважає стратегічні спроби
знайти вирішення для українського конфлікту складними.
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Президента Віктора Януковича Бжезинський назвав дрібним шахраєм. "Такі люди
відрізняються двома ознаками. Вони доволі дурні. Вони завжди намагаються знайти можливість
вкрасти. І вони не здатні передбачити довгострокові наслідки своїх дій", - сказав Бжезинський. І
зробив висновок: саме це ускладнює стратегічне планування ворогам Януковича.
Що Росія означає для України
Утім, розмова про особистісні риси президента України швидко переросла в обговорення
складніших політичних тем. Про них на Мюнхенській конференції говорили український міністр
закордонних справ Леонід Кожара та голова комітету зі справ СНД та зв´язків зі співвітчизниками
російської Держдуми Леонід Слуцький.
В Україні, пояснював Кожара, проживають вісім мільйонів етнічних росіян. Через це
відвернутися від Росії неможливо, вважає український міністр закордонних справ. "Кожному уряду
доведеться стикатися із цією проблемою", - сказав він.
Членство в ЄС - не привід для образ
Одразу постало й інше питання: чи ображає проєвропейський курс України і перспектива
членства в Європейському Союзі Росію? Чи обернеться партнерство ЄС із Україною ворожістю до
РФ? Ніхто з учасників дискусії таку думку не підтримав, у тому числі й депутат Держдуми
Слуцький.
"Політичне майбутнє України не вирішується ані в Брюсселі, ані в Москві, а в Києві", прокоментував він. За його словами, Росія й надалі хоче підтримувати тісні відносини з Україною.
У цьому контексті Слуцький згадав про один із інтеграційних проектів Росії на пострадянському
просторі - Євразійський економічний союз, до якого, за його словами, може приєднатися Румунія,
хоча вона належить до ЄС. Москва не вважає цей проект конкурентом Євросоюзу, сказав
російський політик і додав, що президент Володимир Путін виступає за єдину торговельну зону
для обох об´єднань, щоб ЄС та ЄврАзЕС підтримували одне одного.
Леонід Кожара зазначив, що співпраця з Росією вигідна для України. Він нагадав про "дуже
привабливу" пропозицію, яку Київ отримав із Москви - знижки на імпорт газу, які, за його
словами, дозволять щомісяця заощаджувати 400 мільйонів доларів. А також обіцяний Москвою
кредит у 15 мільярдів доларів. За словами Кожари, стратегічно він не має нічого проти укладання
угод в обох напрямках. "Але ми мусимо дбати і про щоденний хліб", - резюмував український
міністр.
Дорога терору й насильства
Саме з цією відповідальністю уряд Януковича не впорався, відповів опозиціонер Віталій
Кличко, який теж брав участь у мюнхенських дебатах. Він нагадав, що незадовго до рішення не
підписувати угоду про асоціацію з ЄС Янукович сказав, що Україна йде власним шляхом. "Останні
події показали, що це дорога терору й насильства", - пояснив опозиціонер. Проти цього, за словами
Кличка, виступили всі українці, які хочуть іншої держави, а не такої, в якій живуть нині. У кінці
виступу Кличка пролунали гучні оплески. Очевидно, це були, в тому числі, оплески й
демонстрантам Євромайдану
Європейський простір

03.02.2014. Іноземні ЗМІ: Мюнхенська змова та Україна над
прірвою
Домовленості української опозиції в ході мюнхенської конференції в Росії назвали
"змовою"
Роль Заходу та Росії у пошуку шляху з кризи на Україні - в огляді міжнародної преси від 3
лютого:
Поговори з олігархами
"Україна стоїть на краю прірви і Європа має її повернути назад", - статтю під таким
заголовком вміщує газета Guardian.
""Ще не вмерла Україна" співається в українському гімні. Однак уособленням країни
сьогодні стало скривавлене, порізане обличчя Дмитра Булатова", - пише автор статті Тімоті Гартон
Еш.
На його думку, "ще зарано робити порівняння з Боснією, але сприймати це варто як
політичний Чорнобиль".
Газета закликає британського прем’єра Девіда Кемерона нарешті сказати своє слово щодо
України.
"Якщо британський прем’єр-міністр хоче повернутися до ідеалізму своєї молодості, при
цьому реалізуючи реальну політику, як цього вимагає його посада, я би запропонував йому
приватно переговорити з основними гравцями в Україні, з олігархами. З такими людьми як Віктор
Пінчук, Дмитро Фірташ (щедрий спонсор Кембриджського університету) та Ахметовим", - пише
автор.
На його думку, Європа ще не усвідомлює, як швидко їй знадобиться потенціал України з
огляду на економічні та демографічні тенденції в світі.
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"Мюнхенська змова"
"Российская газета" звинувачує українську опозицію в "продажі" України під час
"мюнхенської змови", як вона назвала переговори опозиціонерів з держсекретарем США у
Мюнхені."
"Ані слова про майбутні демократичні вибори та уряд національної єдності. Право
українського народу самостійно обирати шлях розвитку без порад зовні звелося до того, що група
опозиціонерів, яка представляє меншість в парламенті, заявила, що відтепер вони будуть керувати
державою за спущеним з Вашингтону та Брюсселя планом. Парочка опозиціонерів, один з яких Віталій Кличко […], продала суверенітет України в розрахунку на американську допомогу", - пише
видання.
Як стверджує газета, Захід при цьому готовий закрити очі на "свастики на барикадах
української опозиції, попів, які моляться за знищення "москалів, китайців, жидів та негрів",
львівських чиновників, які прийшли в нацистській військовій формі на похорон колишнього
есесівця з дивізії "Галичина"".
Криза розчарування
Газета The Irish Times стурбована заявами українських військових та радників Путіна щодо
"загрози територіальній цілісності" України, яка начебто викликана протестами.
"Якщо він не придушить масові виступи, він ризикує втратити владу і штовхнути країну до
хаосу, кажуть вони. Але зворотнє теж вірно - військове придушення призведе до громадянської
війни та кризи у відносинах між Росією та ЄС", - пише видання.
Не відкидаючи геополітичну складову протистояння, газета вказує, що криза в Україні є
"здебільшого внутрішньою", викликаною розчаруванням через "олігархів, корупцію та правовим
крутійством".
"Режим Януковича уособлює таку приватну експлуатацію суспільного блага і цинічне
використання геополітичного позиціонування задля увічнення свого панування", - вважає газета.
Примус до статус-кво
Призупинивши подальше фінансування України і посиливши митний контроль товарів,
Путін намагається підштовхнути і владу, і опозицію до якнайшвидшого знаходження компромісу
по збереженню статус-кво, заявив в інтерв’ю щоденнику "Белорусская газета" головний редактор
"Київського телеграфа" Володимир Скачко.
"Тобто Янукович знаходиться при владі, але прискореними темпами створює уряд, який
повинен стати оператором розподілу дешевого газу і розпорядником грошей, які надійдуть
Україні", - пояснив свою точку зору Скачко.
На його думку, відставка прем’єра Миколи Азарова була викликана тим, що "йому просто
набридло покривати негарну поведінку так званої "сім'ї" Януковича".
"Відставка дала владі можливості для маневру як з опозицією, так і з олігархами, які
постараються проштовхнути до Кабміну своїх протеже і таким чином згуртуються навколо
Януковича", - вважає він.
BBC Україна

05.02.2014. Європейська преса: українська опозиція потребує
реальної підтримки
На шпальтах європейської преси триває дискусія щодо України. Оглядачі коментують
заяви про наміри Євросоюзу надати Україні фінансову допомогу, а також пишуть, що українській
опозиції потрібна реальна підтримка.
Німецька газета Bild наголошує, що українській народ потребує реальної підтримки.
"Політикам цього світу все замало спілкування з Віталієм Кличком. От тільки вони досі так і не
допомогли йому. Хоча, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вчора
пригрозив українській владі санкціями. Добре! Ще нікому не допомогла занадто велика
тактовність, коли маєш справу с деспотами і диктаторами! Український президент Янукович і його
вірні друзі збагатилися за рахунок населення, накопичивши при цьому мільйони. Той, хто зараз
говорить про нову багатомільярдну допомогу Україні, діє передчасно. Янукович показав, що він
реагує лише на тиск. Тільки якщо Євросоюз запровадить санкції, наприклад, заборону на в'їзд до
ЄС або блокування банківських рахунків, Янукович справді опинеться в скрутній ситуації. Уряд
США це зрозумів і вибрав такий шлях. Це єдиний спосіб, який допоможе демонстрантам на
Майдані! Замало лише фотографуватись з Кличком та підбадьорювати його приємними словами.
Йому потрібні чіткі заяви, переконливі справи й допомога Заходу", - переконана німецька газета.
Тему продовжує видання Darmstädter Echo. "Оскільки санкції, можливо, швидше за все
підштовхнуть країну в обійми Кремля, Брюссель намагається знайти порятунок за допомогою
давно відомих методів. Хоча пакет фінансової допомоги не дуже оригінальний, він може
допомогти вирішенню конфлікту. Цей проект зачіпає країну, якій загрожує банкрутство, за
найболючіше: безгрошів'я", - наголошує видання.
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Інша німецька газета - Frankfurter Allgemeine Zeitung - вважає, що фінансова допомога ЄС
"посилила б тиск на Януковича, оскільки вона вигідна для тих сил з його табору, в яких є
комерційні інтереси на Заході. "Європейські дебати про санкції, в тому числі про заборону на в'їзд
в західні країни і блокування банківських рахунків, могли б продемонструвати функціонерам, на
яких тримається режим у Києві, як багато вони втратять, якщо протести придушуватимуться
силою. Якщо Захід тепер зможе запобігти державному банкрутству України, запропонувавши при
цьому чіткі умови допомоги, то Київ повинен віддати перевагу цьому варіанту, а не грошам з Росії,
оскільки незрозуміло, чого конкретно Москва очікує у відповідь", - вважає Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
Мюнхенська Süddeutsche Zeitung пише з цього приводу: "Наскільки неясно, яким може
бути політичне вирішення української кризи, настільки з упевненістю можна вже зараз сказати
одне: при врегулюванні цієї ситуації йтиметься не тільки про дипломатію і добру волю, а й про
гроші. З фінансами була пов'язана драматична зміна курсу президента Віктора Януковича, який
розвернувся від Європейського Союзу до альянсу з Росією. (...) Україна в даний час стоїть на краю
прірви вже не тільки в економічному сенсі, а й в політичному. Країні загрожує хаос, а якщо
збудуться найжахливіші сценарії, то і громадянська війна. Такий варіант розвитку подій стане
європейською катастрофою неможливих масштабів, тому уявлення про те, що врегулювання
конфлікту може зірватись через гроші, абсурдне. Принаймні одного демонстранти Євромайдану
вже домоглись: більше ніхто в Європейському Союзі не буде всерйоз ігнорувати той факт, що для
України доведеться зробити значно більше, ніж передбачалось раніше".
Щоденна ліберальна cловацька газета Sme звертає увагу на те, що ні в Україні, ні в Сирії
режим не здатен на компроміси. "В Сирії і Україні не тільки спільне те, що Росія підтримує обидва
режими. В обох країнах правлять люди, які виснажували країну і мають на руках кров. Неможливо
собі уявити, що вони житимуть у власній країні після того, як зречуться влади, і
насолоджуватимуться багатством, яке вони накопичили мафіозними методами, і не будуть
притягнуті до відповідальності за свої дії. Тому що вони обидва, і Асад, і Янукович, це знають і не
сприймають серйозно свою фіктивну готовність до діалогу".
Німецька хвиля

05.02.2014. Європарламент: Україні потрібен стабілізаційний
фінансовий пакет
Європарламентарі усвідомлюють загрозу виникнення громадянської війни в Україні і
вважають, що зупинити її можуть повернення до Конституції 2004-го року та дострокові
президентські вибори.
Під час дебатів з українського питання у Європарлменті депутати часто вживали
неологізми українського Майдану - "Беркут" і "тітушки", демонстрували обізнаність з тонкощами
австрійського бізнесу родини Миколи Азарова та братів Клюєвих, а єврокомісар з питань
розширення й політики сусідства Штефан Фюле висловив свою особисту стурбованість кричущим
випадком викрадення та катування лідера "Автомайдану" Дмитра Булатова. Дебати відбулись у
середу, 5 лютого, в Страсбурзі.
Лідер політичної групи "Альянс лібералів і демократів за Європу" Гі Верховстадт
звинуватив Єврокомісію у відсутності чіткої стратегії щодо України, яка "спроможна змінити хід
подій та зупинити насилля в країні".
На його думку, така стратегія повинна діяти за "принципом зарядженого пістолету", кулі в
якому - це цільові санкції проти представників режиму, відповідальних за насилля. "Обмежити їхні
поїздки по Європі та заморозити їхні капітали, водночас ввівши безвізовий режим для пересічних
Українців, - ось як нам треба діяти", - заявив Гі Верховстадт.
Політик також наголосив, що ЄС має надати Україні вагомий пакет фінансової допомоги,
"який можна протиставити економічному тиску Росії". "Ми повинні допомогти українцям зберегти
їхню національну гідність, бо якщо вони розійдуться з Майдану, тоді весь регіон знову зануриться в
часи Радянського Союзу", - заявив євродепутат.
Фінансова допомога за умови компромісу
Штефан Фюле пояснив, що надання фінансової допомоги Україні з боку ЄС і МВФ можливе
лише у тому випадку, "якщо всі політичні сили досягнуть взаємоприйнятного компромісу". Він
також переконаний, що візити до Києва високих представників Єврокомісії допомогли встановити
діалог між владою і опозицією та "уникнути найгіршого розвитку сценарію, зокрема, введення
надзвичайного стану в країні".
Фюле пообіцяв наступного тижня знову навідатися в Україну. Він висловив обурення тим,
що досі представники влади роблять надто мало для звільнення мирних демонстрантів. "На
активістів Майдану нападають невідомі злочинці, їх викрадають, катають, і це залишається
безкарним", - сказав Єврокомісар. У цьому зв’язку він висловив підтримку ініціативі, яку
запропонувала Рада Європи, з започаткування консультативної слідчої групи. Поки що, вважає
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Фюле, на тлі суперечливого закону про амністію та того, що причетні до викрадень, тортур, нападів
на журналістів, залишаються безкарними "між сторонами панує недовіра".
Щоб не справдився найгірший сценарій
Лідер політичної групи Соціалістів і демократів Ганс Свобода вважає, що найгіршим
сценарієм подальшого розвитку подій в Україні може стати початок громадянської війни та розкол
України. На його думку, "президент Янукович, незважаючи на всю владу, яку має, не об’єднав, а
роз’єднав Україну". "Тому буде правильним провести нові президентські вибори", - вважає
євродепутат. Ганс Свобода наголосив, що ЄС не повинен втягуватися в геополітичні ігри з Росією.
"Але Росія не має права колонізувати іншу країну, хай вона визнає суверенність України і право
українців самим обирати свій шлях розвитку", - сказав Свобода.
Лідер Зелених Ребекка Гармс висловила жаль з приводу того, що тільки після ескалації
насилля, тортур і смертей ЄС "піднявся й замислився над майбутнім України". Вона також
озвучила думку, що після завершення сочинської Олімпіади, коли "Путін вже не буде зацікавлений
у спокої", Україні може загрожувати сценарій розгортання громадянської війни. Гармс застерегла
євродепутатів, що ситуація в Україні хистка і непередбачувана та закликала колег найближчим
часом знову направити місію Європарламенту до Києва.
Лише дебатами Путіна не зупинити
Наразі Україна не може на самоті розв’язати політичну та геополітичну кризу, вважає
позафракційний депутат Адріан Северин. "Внесок ЄС у вирішення цього конфлікту необхідний", наголосив він. Політик запропонував підтримати ідею створення уряду національної єдності в
Україні і "започаткування стабілізаційного фінансового пакету ЄС, рівноцінного російському".
Йоганес Корнеліус ван Баален, який минулого тижня перебував у Києві в складі місії
Європарламенту, розвіяв переконання деяких євродепутатів з приводу розділеності українського
суспільства за мовною ознакою. "На Майдані люди говорять і російською, і українською мовами,
тому це поширене упередження вже давно втратило актуальність", - запевнив він присутніх.
Депутат переконаний, що Євросоюз і США мають запропонувати українцям конкретну допомогу,
"бо дебати в цьому залі пана Путіна не зупинять".
Німецька хвиля

05.02.2014. Європарламент про Україну: cпівпраця - краща за
санкції
Поштовхом до дебатів Європейського парламенту щодо України, які пройшли 5 лютого,
стали останні події в Києві. Позиції депутатів, в цілому, збігаються: треба шукати шляхи для
співпраці та компромісу між політичними силами в Україні.
На початку дебатів перед членами Європарламенту виступив комісар ЄС з питань
розширення та політики сусідства Штефан Фюле.
У своїй промові комісар наголосив, що візити його та Верховного представника ЄС з питань
спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон до Києва змогли запобігти розвитку
найгірших сценаріїв і сприяли діалогу між політиками. Але, комісар наголосив, на браку довіри
між сторонами протистояння.
"На жаль, через суперечливий закон про амністію від 29 січня та тривалу безкарність за
вбивства, викрадання людей, тортури мирних протестувальників та цілеспрямовані дії проти
журналістів, зберігається високий рівень недовіри між сторонами", - сказав пан Фюле.
При цьому комісар наголосив, що лише серйозна співпраця влади і опозиції у переговорах
може сприяти вирішенню ситуації, яке б влаштувало усі сторони.
Комісар переконаний, що з одного боку, влада має забезпечити захист таких прав, як
свобода слова, зібрань, свобода ЗМІ, а з іншого, опозиція має відмежуватися від радикальних
елементів. За словами пана Фюле, на сьогодні позитивним, хоча й єдиним прикладом цього є
звільнення будинків міністерств юстиції та сільського господарства.
Пріоритетом для Києва на сьогодні має залишатися деескалація та стабілізація, зазначив
комісар. І наголосив, що ЄС готовий сприяти в проведенні переговорів, в тому числі щодо внесення
змін до Конституції та щодо підготовки до чесних та прозорих президентських виборів 2015 року.
"У випадку позитивного сценарію ми будемо готові розширити нашу допомогу, базуючись
на реальних зобов’язаннях політичних та економічних реформ у співпраці з МВФ та іншими
міжнародними акторами", - сказав єврокомісар.
Санкції - на столі
Депутати Європарламенту в цілому підтримали підхід Єврокомісії, хоча й говорили про
необхідність більш серйозних заходів. Так, лідер лібералів Гі Верхофстадт висловився за
необхідність розробки персональних санкцій щодо українських урядовців та олігархів.
"Ми маємо підготувати цілеспрямовані санкції проти представників режиму.... Як тільки це
буде зроблено, ми маємо бути готовими застосувати їх, якщо Янукович не відповідатиме
демократичним вимогам, і, в моєму розумінні, це – негайне звільнення усіх протестувальників,
підготовка до нових парламентських виборів та внесення змін до Конституції", - сказав він.
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Схожу позицію висловив і лідер соціалістів Ханнес Свобода.
"Санкції мають залишатися на столі, але зараз – час для дискусій і для пошуку політичного
рішення. Давайте також говорити з Росією. Але Росія має визнати суверенітет України, як ми це
робимо, Росія має визнати територіальну цілісність України, як ми це робимо", - зазначив він.
Представник групи Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольський зазначивши, що
ситуація в Києві все ще може привести до громадянської війни, наголосив на необхідності
реального діалогу між представниками влади та опозиції.
"Нам потрібен реальний діалог, не фальшивий. Нам потрібна реальна амністія, не
фальшива... Нам потрібно посередництво ЄС, оскільки сторони не довіряють одна одній", - сказав
він.
Депутат висловив переконання в тому, що роль Європарламенту в цьому процесі буде дуже
важливою, і зазначив, що саме тому у проекті резолюції, за який депутати голосуватимуть у четвер,
міститься пропозиція створити постійну місії Європарламенту в Україні, яка б намагалася сприяти
пошуку виходу з політичної кризи.
Розширення ЄС як засіб впливу
Нинішні дебати в Європарламенті практично не виявили різниці в оцінках ситуації між
представниками різних політичних груп, як це час від часу траплялося раніше.
Щоправда, частина депутатів виступали за рішучіші дії та чіткішу стратегію ЄС щодо країн
сусідства. Так, голова делегації Європарламенту зі зв’язків з Україною Павел Коваль зазначив, що
не бачить у проекті резолюції чіткого визначення того, що може бути зроблено європейською
стороною для України.
"Ми витратили так багато часу з 2004 року, аналізуючи, що відбувається в Україні, замість
того, щоб взяти на себе відповідальність... Настав час бути сміливим та відкрити двері для
українців, інакше через 4 роки ми знову побачимо майдан", - сказав він.
Комісар Фюле у своїй заключній промові знову повторив свою позицію, висловлену ним на
Мюнхенській безпековій конференції в останні вихідні.
"Якщо ми серйозні у питаннях трансформації цієї частини Європи, давайте будемо
серйозними в інструментах, які ми застосовуємо. І найсерйозніший інструмент, який є в нашому
розпорядженні, - це політика розширення", - наголосив комісар.
"За що ми отримали Нобелівську премію за мир? За угоди про асоціацію? Ні, за
розширення, за руйнування стін", - додав пан Фюле.
У четвер депутати Європарламенту планують схвалити резолюцію за підсумками дебатів. А
вже наступного тижня комісар Фюле знову поїде в Київ, щоб продовжувати переговори з владою та
опозицією.
BBC Україна

06.02.2014. Резолюція Європарламенту щодо України: допомога
- народу, санкції - можновладцям
Сьогодні Європарламент більшістю голосів прийняв жорстку резолюцію щодо ситуації
в Україні, у якій депутати закликали до підготовки санкцій щодо українських чиновників та
олігархів, а також до підготовки «конкретної фінансової допомоги» для України.
Європарламент прийняв сьогодні жорстку резолюцію щодо України, в якій закликав
інституції ЄС та держави-члени вжити термінових заходів, включно з підвищенням
дипломатичного тиску на Україну.
У підготовленій до голосування сьогодні резолюції йшлося про те, що такий тиск може
включати також санкції щодо поїздок та замороження рахунків і майна олігархів та чиновників.
Проте, за поданням Ельмара Брока, такий пункт було замінено на «підготовку до запровадження
персоніфікованих санкцій», а не «запровадження персоніфікованих санкцій».
Крім того, депутати у Європарламенту у своїй резолюції закликали ЄС, США, МВФ,
Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк "продовжувати готувати довгостроковий
пакет конкретної фінансової підтримки» України.
У п’ятому пункті резолюції Європарламент також висловлив стурбованість «через
застосування насилля з боку сил безпеки та тітушків, а також насильницькими діями ультра
націоналістів».
Тиждень

06.02.2014.
Резолюція
Європейського
ситуації в Україні (повний текст)

парламенту

щодо

Тиждень.ua переклав повний текст резолюції щодо ситуації в Українї, яку сьогодні ухвалив
Європарламент.
Спільна пропозиція резолюції Європейського Союзу. Відповідно до правила 110 (2) та (4)
правил процедури. На заміну пропозицій таких груп:
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Verts/ALE, «Зелені і Європейський вільний альянс» (B7-0138/2014)
ALDE «Альянс лібералів і демократів за Європу» (B7-0139/2014)
S&D «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» (B7-0140/2014)
PPE «Європейська народна партія» (B7-0158/2014)
ECR «Європейські консерватори і реформатори» (B7-0163/2014)
EFD «Європа за свободу і демократію» (B7-0164/2014)
щодо ситуації в Україні (2014/2547(RSP))
Хосе Іґнасіо Салафранка Санчес-Нейра, Ельмар Блок, Мейрід Макґінес, Яцек СаріушВольський, Лайма Люсія Андрікієне, Роберта Анґеліні, Єлена Басеску, Іво Белет, Єжи Бузек, Арно
Данжан, Маріо Давид, Маріо Ґабріель, Міхаель Ґалер, Марієтта Ґіаннакоу, Анджей Ґжиб, Ґуннар
Гокмарк, Елізабет Жеґл, Тюн Келам, Андрей Коватчев, Едуард Кукан, Елжбета Катаржина
Лукачієвська, Моніка Луіса Маковей, Франциско Хосе Міллан Мон, Радвіле МоркунайтеМікуленієне, Надежда Неїнскі, Ріа Оомен-Руїтен, Алоїз Петерле, Андрей Пленковіч, Берндт
Поссельт, Крістіан Дан Преда, Ґийорґи Шюпфлін, Сальвадор Седо і Алабарт, Боґуслав Сонік,
Давор Іво Стієр, Інес Вайдере від імені групи PPE
Лібор Роучек, Ана Ґомес, Тоніно Пікула, Марія Єлені Коппа, Лііса Яаконсаарі, Боріс Зала,
Давид Мартін від імені групи S&D
Ґі Вергофстадт, Йоган Корнеліс ван Баален Ґрехем Вотсон, Луїс Майкл, Леонідас Донскіс
Маріет Шааке, Маріель де Сарнес, Рамон Тремоса і Бальсельс, Сара Людфорд Ґербен-Ян Ґербренді,
Ганну Таккула, Александер Ґраф Лемсдорфф від імені групи ALDE.
Ребекка Гармс, Вернер Шульц, Марк Демесмекер, Індрек Таранд, Раюль Ромева і Руеда,
Тарья Кронберґ від імені групи Verts/ALE
Чарльз Теннок, Ришард Антоній Леґутко, Томаш Пьотр Поренба, Павел Роберт Коваль,
Ришард Чарнецький, Марек Генрик Міґальський, Адам Бєлан від імені групи ECR
Ярослав Пашка від імені групи EFD
Резолюція Європейського парламенту щодо ситуації в Україні (2014/2547(RSP)
Європейський парламент:
Беручи до уваги свою резолюцію від 12 грудня 2013 року щодо результатів саміту у Вільнюсі
та майбутнього Східного партнерства з особливою увагою до України
Беручи до уваги свою резолюцію від 23 жовтня 2013 року щодо «Європейської політики
сусідства: на шляху до зміцнення партнерства. Позиція Європейського парламенту щодо звітів
2012 року»
Беручи до уваги свою резолюцію від 12 вересня 2013 року щодо тиску Росії на країни
Східного партнерства (у контексті майбутнього саміту Східного партнерства у Вільнюсі)
Беручи до уваги спільну декларацію Вільнюського саміту Східного партнерства від 29
листопада 2013 року;
Беручи до уваги висновки Ради щодо України від 20 січня 2014 року;
Беручи до уваги звільнення прем’єр-міністра Азарова та його уряду 28 січня 2014 року;
Беручи до уваги спільну заяву прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи щодо України
від 29 січня 2014 року;
Беручи до уваги Угоду про партнерство і співробітництво між ЄС та Україною, яка набула
чинності 1 березня 1998 року та нову Угоду про асоціацію, яку було парафовано 30 березня 2012
року;
Беручи до уваги саміт Росія-ЄС від 28 січня 2014 року;
Беручи до уваги Правило 110 (2) та (4) Правил Процедури
А. У той час як протести, які почалися більше ніж два місяці тому в результаті рішення
президента Януковича не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС і тривають до цього часу у столиці,
а невдоволення поширюється і на інші міста, включно зі східними регіонами України; в той час як
народне повстання в Україні охопило більшість регіонів, де адміністрації цих регіонів знаходяться
під контролем народу;
В. У той час як за останні тижні ситуація ще більше погіршується і пришвидшується; люди
виходять на вулиці, щоб захистити демократію і громадянські свободи після жорстоких
репресивних дій Беркуту до протестувальників, активістів-правозахисників та журналістів;
С. У той час як незважаючи на міжнародний тиск, українська влада продовжує проводити
політику залякування, репресій, катувань і насильства щодо протестувальників, що призвело до
того, що більш ніж 2000 людей отримали поранення, багато людей було викрадено і щонайменше
шість осіб загинуло;
D. У той час як прийняття 16 січня 2014 владною більшістю ряду законів, які серйозно
обмежують свободу висловлювання думок і зборів, спровокувало обурення міжнародної спільноти
і спричинило запеклі зіткнення в Києві, що призвело до втрати людських життів;
Е. У той час як будь-який силовий розгін або проголошення надзвичайного стану буде
вважатися кримінальним вчинком та порушенням основних прав із серйозними міжнародними
наслідками;
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F. У той час як під час відвідування Києва з 28 до 30 січня 2014 року спеціальна делегація
Європейського парламенту зустрілася з владою та Євромайданом, політичною опозицією,
церковними лідерами і отримала ретельний і глибокий аналіз ситуації в Україні.
1. Вітає демократичний дух і стійкість українського народу після двох місяців відважних
протестів, які наражаються на жорстоку реакцію з боку влади, і висловлює цілковиту солідарність і
підтримку зусиллям народу заради вільної, демократичної, незалежної України та її європейську
перспективу;
2 . Висловлює глибоку стурбованість з приводу серйозної політичної кризи в Україні і
запеклих протистоянь у Києві та інших містах України; рішуче закликає до політичного
врегулювання кризи і наполягає на справді демократичній дискусії щодо шляхів і засобів
подолання конфронтації та поділів у країні;
3 . Рішуче засуджує ескалацію насильства щодо мирних громадян, журналістів, студентів ,
громадських активістів, опозиційних політиків і духовенства і висловлює свої щирі співчуття
сім'ям загиблих в результаті насильства в Україні; закликає українську владу повною мірою
поважати права громадян та основні свободи та вжити негайних заходів для припинення
безкарності через розслідування і покарання тих, хто чинить насильство проти мирних
демонстрантів;
4. Закликає також протестувальників на Майдані утримуватися від застосування сили і
підтримувати легітимність своєї справи мирним шляхом, а також просить усіх лідерів опозиції
продовжувати утримуватися від неспровокованого насильства і дотримуватися мирного протесту;
5. Висловлює стурбованість з приводу надмірного застосування насильства з боку сил
безпеки та тітушок, а також насильницькими діями радикальних націоналістів;
6. Вимагає зокрема, щоб президент Янукович припинив ганебне застосування загону
спеціального призначення «Беркут» та інших сил безпеки в провокуванні, викраденні, нападах,
тортурах, побитті і приниженні прихильників Євромайдану, а також свавільні арешти і
перевищення термінів попереднього ув'язнення; є особливо стурбованим повідомленнями про
застосування тортур і наголошує на міжнародних зобов'язаннях України щодо цього; вказує на
нещодавній випадок із лідером «Автомайдану» Дмитром Булатовим, якого було викрадено і
піддано тортурам;
7. Закликає президента Януковича припинити таку практику і вимагає негайного і
безумовного звільнення і політичної реабілітації всіх протестувальників і політичних незаконно
затриманих в’язнів, включно з Юлією Тимошенко, закликає до започаткування незалежного
слідчого комітету під егідою визнаного міжнародного органу, наприклад, Ради Європи, для того
щоб розслідувати всі порушення прав людини, які мали місце з часу початку демонстрацій;
8 . Нагадує про готовність ЄС підписати Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з
Україною, як тільки політичну кризу буде подолано, а відповідні вимоги буде виконано, як це
визначено Радою міністрів закордонних справ від 10 грудня 2012 року і підтримано резолюцією
парламенту від 13 грудня 2012 року;
9. Схвалює рішення Верховної Ради України про скасування законів, що обмежують
протест, і їхнє підписання президентом Януковичем, як позитивний крок на шляху до політичного
врегулювання кризи; висловлює жаль з приводу того, що закон про амністію, що перетворює
жертв у заручників було затверджено 29 січня без згоди опозиції; вважає, що звільнення
протестувальників без висунення умов значно полегшило б переговори і заспокоїло суспільство;
10 . Наполегливо закликає президента і уряд всерйоз розпочати широкий діалог з
опозицією, громадянським суспільством і протестувальниками Майдану, щоб розрядити
напружену і поляризовану ситуацію і знайти шляхи для мирного подолання нинішньої політичної
та суспільної кризи в Україні;
11. Нагадує президенту Януковичу про його зобов’язання перед українським народом і
міжнародним співтовариством утримуватися від використання репресивних методів, розв’язати
нинішню політичну кризу і поважати право на мирний протест;
12 . Закликає до подальшої участі ЄС задля посередництва та полегшення процесу, що веде
до деескалації, більш конструктивного політичного діалогу в країні і виходу з кризи, а також
подолання повної втрати довіри; підкреслює той факт, що такий діалог має бути прозорим і
повною мірою охоплювати Євромайдан та громадянське суспільство;
13 . Бере до уваги, після численних прохань простих українських громадян, активістів та
політиків, що активна участь країн-членів Європейського парламенту в Києві може попередити
подальшу ескалацію кризи і закликає, у зв'язку з цим, до створення постійної місії Європейського
парламенту в Україні з метою розрядити напруженість і сприяти діалогу між сторонами; доручає
Конференції президентів створити цю місію якнайшвидше;
14 . Закликає інституції ЄС і держав-членів вжити термінових заходів, зокрема, підвищення
дипломатичного тиску і підготовку персональних цілеспрямованих заходів (санкції для в’їзду та
замороження фінансових і майнових активів) щодо всіх тих українських чиновників і законодавців
і їхніх бізнес-спонсорів (олігархів) які несуть відповідальність за репресивні заходи та смерть
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протестувальників, та активізувати зусилля, щоб зупинити відмиванням грошей і ухиленням від
сплати податків українськими компаніями і бізнесменами у європейських банках;
15. Закликає ЄС, США, МВФ, Світовий банк, ЄБРР та ЄІБ продовжувати готувати
довгостроковий пакет конкретної фінансової підтримки, щоб допомогти Україні вирішити
погіршення її фінансової та соціальної ситуації і забезпечити економічну підтримку для
започаткування урядом необхідних докорінних та всеохопних реформ української економіки
16 . Вітає і підтримує роботу, яку проводить ЄС та США для створення істотного пакету
підтримки для України, який має бути запропоновано новому надійному тимчасовому уряду, щоб
полегшити теперішню скрутну щодо платежів ситуацію;
17 . Вважає , що одним з важливих заходів для розв'язання кризи в Україні є повернення до
Конституції зразка 2004 року, яка була незаконно, оминаючи український парламент, скасована у
2010 році Конституційним судом, створення тимчасового уряду та дострокові вибори;
18 . Закликає інституції ЄС і держав-членів взяти на себе зобов'язання широкого відкриття
для українського суспільства, зокрема за допомогою швидкої угоди про безкоштовний візовий
режим і врешті до безвізового режиму; вважає, що візовий збір негайно повинен бути значно
зменшеним для молодих українців разом із посиленням наукового співробітництва, розширенням
молодіжних обмінів та збільшення доступності стипендій;
19 . Вважає, що мають докладатися подальші зусилля для включення України до
енергетичного ринку ЄС через Енергетичне співтовариство;
20 . Закликає Росію застосувати конструктивний підхід і зупинити каральні заходи і
надмірний тиск, спрямований на підрив суверенного права своїх сусідів вільно визначати своє
майбутнє; наполегливо закликає ЄС та його держави-члени говорити з Росією в один голос на
підтримку європейського устремління країн Східного партнерства, які вільно обирають
поглиблення своїх відносини з ЄС; підкреслює, що застосування політичного, економічного та
іншого примусу порушує Гельсінський Заключний Акт і Будапештський меморандум щодо
безпеки України 1994 року; вказує, що і ЄС і Росія зобов’язані робити активний внесок у справу
миру і процвітання спільних сусідів, що приносить користь і для ЄС і для Росії; знову повторює
своє переконання, що співпраця для досягнення цієї мети є єдиним способом вирішення ситуації;
21 . Підтримує подальше залучення громадянського суспільства до процесу реформування
країни; заохочує підвищення міжпарламентського співробітництва з Парламентською Асамблеєю
ЄВРОНЕСТ; вітає залучення Конференції представників місцевих і регіональних влад Східного
партнерства;
22 . Доручає своєму Голові передати цю резолюцію до відома Ради, Комісії Віце президента Комісії/Верховного представника Союзу із закордонних справ і політики безпеки,
держав-членів, президента України, уряду України, Верховної Ради, Парламентської асамблеї
Євронест, Парламентської Асамблеї Ради Європи та Організації з Безпеки і Співробітництва в
Європі.
Тиждень

06.02.2014. Перепелиця: Резолюція Європарламенту відображає
побоювання повторення в Україні балканської історії
Євроструктури розглядають ситуацію в Україні як загрозу власній безпеці. Про це в ефірі
Еспресо.TV заявив доктор політичних наук Григорій Перепелиця. Коментуючи сьогоднішню
резолюцію Європарламенту щодо України політолог зауважив, що це є адекватною реакцію на
події в нашій країні. "Європарламент не може бути осторонь. Більше того, євроструктури
розглядають ситуацію в Україні як загрозу своїй безпеці. Європа вже пережила в 90-ті роки
балканський конфлікт, і вона не хоче його повторення. Цими двома чинниками: загостренням
політичної ситуації і порушенням прав людини, – і була зумовлена ця резолюція", – зазначив
Перепелиця.
Нагадаємо, сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію по ситуації в Україні, в
якій закликав інституції ЄС та держави-члени ЄС розпочати підготовку персоналізованих цільових
санкцій проти представників чинної української влади.
Еспресо ТВ

10.02.2014. ЄС готує для України і допомогу, і санкції
Європейський союз готовий допомогти вирішенню кризи в Україні, у тому числі фінансово
підтримати реформи, але попереджає, що за умови загострення конфлікту може запровадити
санкції. Про готовність ЄС допомогти Україні заявила глава зовнішньополітичної служби Кетрін
Ештон.
"Ми готові підтримати процес діалогу, який дуже важливий, щоб покласти край ситуації, і
ми готові (допомогти - ІФ) нашою економічною підтримкою також із реформами", - заявила вона у
Брюсселі в понеділок.
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Ештон зазначила, що ЄС із цього питання перебуває у контакті з іншими країнами та
інституціями".
У свою чергу міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що у разі
продовження в Україні насильства та репресій "без сумніву, так чи інакше, будуть наслідки".
Так глава зовнішньополітичного відомства Швеції відповів на запитання про можливе
введення санкцій щодо України.
"Я думаю, що важливо дати сигнал, що якщо будуть подальші репресії або порушення прав
людини, будуть наслідки. Ми говорили про це раніше. Наслідки будуть, так чи інакше", - сказав
він.
При цьому Більдт нагадав, що раніше в Україні було скасовано законодавчий пакет від 16
січня, що "було добре".
"Ми бачили відставку уряду, який, будьмо відверті, себе дискредитував. Але політичний
діалог не триває, і ми сподіваємося, що його буде відновлено. Це - єдиний шлях уперед", - заявив
глава МЗС Швеції.
Як відомо, у понеділок Рада ЄС із питань зовнішньої політики проведе засідання, на якому
серед інших буде розглянуто українське питання.
На цьому засіданні, можливо, буде розглянуто питання щодо можливої підготовки санкцій
проти українських чиновників, причетних до насильства в країні.
Українська правда

10.02.2014. ЄС запровадить санкції в разі погіршення ситуації
Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ не ухвалила рішення про
запровадження адресних санкцій проти українських можновладців, але ЄС буде "швидко готовий"
до такого кроку в разі погіршення ситуації в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ
Литви Лінас Лінкявічус.
Коментуючи результати засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ,
литовський міністр зазначив, що ЄС вимагає створення в Україні широкого за політичною
ознакою нового уряду з більшими повноваженнями за рахунок президентських повноважень.
"Ми погодили, що реакція Європейського Союзу - якщо ситуація на місці погіршиться, - то
ЄС прореагує швидко. Це означає, що ми не плануємо щось робити зараз, поки ми бачимо певні
аспекти діалогу. Діалог - це єдиний шлях виходу з цієї ситуації. І ми заохочуємо діалог (між владою
та опозицією)", - сказав Л. Лінкявічус, відповідаючи на запитання.
"Були вже гарні ознаки - скасування антидемократичних законів 16 січня, наприклад. У ЄС
є певні вимоги - це новий широкий уряд, конституційна реформа, перерозподіл влади між
Президентом та урядом на користь уряду та прозорі демократичні вибори - все це будуть позитивні
ознаки для виходу з кризи", - сказав литовський міністр.
"Якщо ці вимоги будуть виконані - особливо, що стосується нового уряду, який буде
готовий до реформ - ми будемо й далі тісно працювати з Україною, а також залучимо міжнародні
фінансові інституції - МВФ, ЄБРР для можливого фінансового пакета допомоги. Рано ще говорити
про цифри, але важливо пам'ятати, що ця допомога матиме умови. Якщо всі ці кроки будуть
виконані, то не буде потреби вживати тих заходів[санкцій]", - додав литовський міністр
Європейський простір

10.02.2014. Асоціація не
Євросоюзу з Україною - Рада ЄС

є

кінцевою

метою

у

відносинах

У Євросоюзі офіційно заявляють, що укладання Угоди про асоціацію не є кінцевою метою у
відносинах з Україною. Про це йдеться у висновках Ради ЄС із закордонних справ, засідання якої
відбулося у понеділок у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Рада висловлює своє переконання у тому, що ця угода не встановлює кінцеву мету у
відносинах ЄС-Україна", - зазначається в документі.
Водночас міністри наголосили на готовності підписати Угоду про асоціацію з Україною,
включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, щойно держава буде готовою для
цього.
"Це не кінець. І багато чого може статися у майбутньому", - прокоментувала зазначену
позицію щодо України високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін
Ештон.
Як відомо, ст.49 Угоди про Європейський Союз визначає право кожної європейської
держави стати членом Співтовариства.
Включення тези про перспективи набуття членства України у ЄС, чого не було здійснено,
стало одним із принципових питань під час переговорного процесу з укладання Угоди про
асоціацію між сторонами.
Укрінформ
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11.02.2014. Висновки Ради міністрів ЄС щодо ситуації в Україні
(11/02/2014)
Під час своєї зустрічі, що відбулася у Брюсселі 10 лютого, Рада міністрів ЄС із закордонних
справ ухвалила такі висновки щодо ситуації в Україні
1. ЄС з глибоким занепокоєнням слідкує за ситуацією та політичною кризою, що триває в
Україні, й залишається готовим швидко відреагувати на будь-яке її погіршення. Рада ЄС
стривожена ситуацією з правами людини в Україні, зокрема випадками насильства, зникнення
людей, тортур і залякувань. Також Рада ЄС висловлює глибоке співчуття з приводу смертей та
поранень з обох сторін. Міністри закликають усі сторони утриматися від насильства та
відмежуватися від радикальних дій. Влада країни повинна вжити всіх необхідних заходів для
шанування та захисту засадничих прав громадян України. Будь-які демонстрації мають проходити
мирно. Слід негайно припинити умисні напади на організаторів й учасників мирних протестів, а
також на журналістів. Рада ЄС продовжує закликати українську владу до належного проведення
прозорого і неупередженого розслідування усіх актів насильства та притягнути зловмисників до
відповідальності. Необхідно вирішити питання нинішньої атмосфери безкарності, що уможливлює
такі дії. ЄС також заохочує владу України без зволікань призначити свого представника до
Консультаційної групи Ради Європи з розслідування ситуації.
2. Рада ЄС вітає нещодавні кроки, зокрема рішення Верховної Ради України від 28 січня
скасувати закони, які надмірно обмежували здійснення основоположних свобод. Потрібні
подальші зусилля, щоб знайти довготривале рішення для нинішньої політичної кризи.
Європейський Союз закликає всі сторони до пошуку – шляхом всеохопного діалогу –
демократичного рішення, що відповідатиме прагненням українського народу. ЄС також спонукає
Україну до застосування міжнародних механізмів для владнання кризи. Новий уряд, сформований
за участі всіх зацікавлених сторін, конституційна реформа, що поверне більшу врівноваженість
владних повноважень, а також підготовка до вільних і чесних президентських виборів допоможе
повернути Україну на стійкий шлях реформ. ЄС й надалі готовий надати експертну підтримку в
усіх сферах, де це може бути корисно, та спонукає Україну залучити практичну допомогу
міжнародних організацій, таких як Рада Європи, ОБСЄ й ООН. Європейський Союз високо цінує
зусилля країни, що нині головує в ОБСЄ, та її пропозицію підтримки.
3. ЄС залишається вірним своїм зобов’язанням щодо підтримки курсу реформ в Україні. На
основі впровадження економічних і політичних реформ новим урядом України ЄС готовий і надалі
– спільно з міжнародною спільнотою та міжнародними фінансовими інституціями – докладати
зусилля, щоб допомогти Україні знайти життєздатний вихід з її складного економічного
становища, згідно з добре обґрунтованими умовами. Рада ЄС заохочує Високого представника
Європейського Союзу та Європейську Комісію продовжувати свої зусилля для досягнення цієї
мети.
4. Рада ЄС вітає невтомні зусилля Високого представника ЄС та Європейської Комісії щодо
сприяння діалогу між різними сторонами в Україні. ЄС продовжить бути активно залученим у
відносини з Україною та підтримуватиме свою присутність на високому рівні, аби допомогти
сторонам в їхніх зусиллях стабілізувати ситуацію та вивести Україну з нинішньої кризи.
5. У контексті своїх висновків від 10 грудня 2012 року та висновків Європейської Ради від
19-20 грудня 2013 року, Рада підтверджує налаштування підписати Угоду про асоціацію, у тому
числі про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, щойно Україна буде готовою. Рада ЄС
наголошує на праві всіх суверенних держав приймати власні рішення в сфері закордонної
політики без неправомірного зовнішнього тиску. Рада ЄС висловлює переконання, що Угода про
асоціацію не є кінцевою метою співпраці між ЄС і Україною».
Сайт представництва ЄС в Україні

12.02.2014. Жозе Мануел Баррозу: Санкції щодо України не на
часі
Санкції щодо України зараз стали б помилкою і пріоритетом має стати створення
сприятливих умов для мирної зміни влади в країні, заявив президент Європейської комісії Жозе
Мануел Баррозу.
"Зараз ми перебуваємо у фазі, коли пріоритетом є стабілізація ситуації в країні, аби
уникнути насильства, аби покласти початок серйозній розмові між владою і опозицією", - сказав
пан Баррозу в інтерв'ю агенції Reuters.
"Інші заходи на цьому етапі, можуть мати лише негативні наслідки", - наголосив він.
За його словами, ЄС повинен допомогти Україні "створити умови... для передачі влади або
знайти рішення, яке було б повністю легітимним".
Водночас пан Баррозу додав, що особисто запевнив президента Віктора Януковича, що
якщо ситуація погіршиться і насильство проти демонстрантів триватиме, ЄС не стоятиме осторонь.
Європейський простір
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
05.02.2014. Ш. Фюле: Прогресу з безвізовим режимом немає
через Україну
Європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан
Фюле звинуватив українську сторону у відсутності прогресу щодо безвізового режиму.
Виступаючи у середу в Страсбургу на пленарному засіданні Європарламенту, пан Фюле
зазначив, що відносини ЄС з Україною полягають не лише в угоді про політичну асоціацію, але й у
контактах між людьми.
"Це також стосується контактів між людьми, безвізового режиму. Але це не через нас
(немає прогресу в цьому питанні - ред.).., але через українців. На жаль, ми не бачимо прогресу у
цій конкретній справі, як ми це бачимо, наприклад, в наших відносинах з Молдовою", - сказав пан
Фюле.
Європейський простір

ЕКОНОМІКА
03.02.2014. ЄС і США готують план фінансової допомоги
Україні
Євросоюз і Сполучені Штати працюють над планом фінансової допомоги Україні.
Про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявила Верховний представник ЄС із зовнішніх справ
та політики безпеки Кетрін Ештон.
"(ЄС і США. - Ред.) розробляють план - Український план, як я запропонувала його
називати. У ньому відображено те, що нам потрібно зробити вже зараз у різних сферах економіки,
щоб поліпшити ситуацію", - сказала вона.
За словами Ештон, йдеться про надання допомоги Україні у перехідний період, коли
тимчасовий уряд може розпочати політичні та економічні реформи перед призначеними на 2015
рік президентськими виборами.
Верховний представник ЄС не назвала конкретний обсяг допомоги, проте зазначила, що
"цифри будуть чималі". Вона також додала, що пакет може складатися не лише з грошей, а й
містити інвестиційні зобов'язання та інші пропозиції.
При цьому, як повідомила Ештон, умови допомоги Україні не передбачатимуть укладення
Києвом довгострокової угоди з Міжнародним валютним фондом.
Укрінформ

03.02.2014. Жозе Мануел Баррозу:
економічній скруті, але не через Угоду з ЄС

Україна

перебуває

в

Президент Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу заявляє, що нинішні економічні
труднощі України не пов’язані з Угодою про асоціацію з ЄС і що Євросоюз готовий допомогти
Києву в разі підписання Угоди.
Про це Баррозу сказав на спільній прес-конференції з грузинським прем’єр-міністром
Іраклієм Гарібашвілі.
«Україна перебуває в економічній скруті, але не через Угоду про асоціацію з нами. Країна
постала перед численними економічними викликами і ми маємо поглянути, чи ми можемо тут
щось вдіяти. Ми це обговорюємо з нашими різними партнерами, як допомогти Україні на
європейській стежині», – сказав Баррозу.
«Бо європейський шлях – це те, чого чітко прагнуть більшість українців. Вони хочуть
наблизитись до Європейського Союзу і ми, звичайно, готові підтримати це», – додав президент
Єврокомісії.
Баррозу також сказав, що ЄС є найбільшим донором України, виділивши їй 3,3 млрд євро в
грантах і 10,5 млрд євро у вигляді кредитів. Він додав, що 610 млн євро макроекономічної
допомоги ЄС будуть виділені Україні як тільки вона досягне угоди з Міжнародним валютним
фондом про відновлення кредитування.
«Ми також готові збільшити нашу допомогу для імплементації Угоди про асоціацію із
глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі», – додав Баррозу.
Європейський простір
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03.02.2014. ЄС, США і МВФ допоможуть Україні - за умови
реформ
Європейський Союз, Сполучені Штати та Міжнародний валютний фонд
розглядають пакет економічної допомоги, щоб вивести Україну з кризи, але лише за
умови здійснення глибоких політичних реформ Києвом.
"Ми розглядаємо способи, як нам підтримати Україну в нинішній економічній і політичній
ситуації", - сказала агентству Reuters Мая Косьянчіч, речниця верховного представника ЄС з
питань спільної зовнішньої політики Кетрін Ештон.
Баронеса Ештон, яка цього тижня знову поїде до Києва в спробі розрядити політичну
напруженість, сказала в інтерв'ю Wall Street Journal у неділю, що Брюссель і Вашингтон працюють
над планом допомоги, який би розглянув нагальні потреби різних секторів української економіки.
Ринки зросли
Можливість західної допомоги спричинила стрибок цін доларових облігацій українського
уряду.
"Стаття WSJ позитивно вплинула на ціни", - цитує Reuters Гебріела Стерна, економіста
біржової компанії Exotix. Він каже, що біржі пильно стежать за інформаційними повідомленнями з
України, чим пояснюється волатильність на ринку цінних паперів.
Доларові облігації України з терміном погашення у 2023 році від п'ятниці подорожчали на
понад 2 пункти і наблизилися до 87 центів з долара, а бонди з погашенням у 2020 виросли на 1,6
до 87,80.
Розрахунки
В інтерв'ю американському виданню Кетрін Ештон повідомила про переговори ЄС і МВФ з
приводу допомоги Україні і зазначила, що допомога буде пов'язана з політичними реформами або
формуванням нового уряду.
Переговори між Україною і МВФ щодо виконання умов для пакету кредитування на суму 15
млрд доларів зайшли в безвихідь, коли український уряд назвав занадто жорсткими вимоги фонду
щодо підвищення тарифів на газ для населення.
У грудні минулого року президент Янукович підписав у Москві угоди з Росією про
фінансову допомогу Кремля на суму 15 млрд доларів.
Російська позиція
У понеділок президент Янукович, який від минулого четверга перебував на лікарняному з
гострим респіраторним захворюванням, повернувся на роботу - повідомила його прес-служба.
Минулого тижня уряд Росії заявив, що подальші транші обіцяної Україні фінансової
допомоги будуть надані після того, як стане відомо, хто очолить уряд у Києві.
А в понеділок на офіційній сторінці МЗС Росії вміщено коментар з приводу ситуації в
Україні, у якому Росія висловлює стурбованість "спробами української опозиції ще більше
загострити ситуацію в країні".
"Один із лідерів опозиції навіть публічно закликає українців створити народні патрулі для
патрулювання вулиць і влаштування протестів біля будівель регіональних адміністрацій. Все це
прямо суперечить заявам про те, що опозиція дотримується принципів демократії і європейських
цінностей", - сказано в тексті документа.
На вихідні Україна стала найбільшим "яблуком розбрату" між Заходом і Росією під час
міжнародного безпекового форуму в Мюнхені. Сторони звинуватили одна одну у втручанні у
внутрішні справи України.
МЗС Росії в останньому коментарі стверджує: "Викликає збентеження те, що цих
провокативних кроків вживають відразу після зустрічі лідерів опозиції і представників західних
держав у Мюнхені. Ми сподіваємося, що українська опозиція відмовиться від мови погроз та
ультиматумів і посилить діалог із владою, щоби вивести країну з глибокої кризи в конституційних
рамках".
Тим часом на брифінгу для журналістів за підсумками Мюнхенської конференції в.о.
міністра закордонних справ Леонід Кожара заявив, що представники країн ЄС і США не
порушували в дискусіях питання санкцій проти представників української влади.
"На офіційних зустрічах, де я був, питання санкцій не піднімалося. Це я чув як заклики від
української опозиції", - сказав Леонід Кожара. Пан Кожара сказав, що ЄС спільно зі США і МВФ ще
не пропонували Україні жодного плану фінансової допомоги, а під час візиту до Києва Кетрін
Ештон влада знову повернеться до розмов про Угоду про асоціацію.
"Не маємо дати саміту Україна-ЄС, але готуємо документ: дорожню карту імплементації
Угоди про асоціацію. Будемо про це говорити з пані Ештон, яка прибуде найближчим часом", сказав пан Кожара.
У Мюнхені президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей та інші європейські політики
заявляли, що двері ЄС залишаються для України відкритими, а Угоду про асоціацію можна буде
підписати, щойно до цього буде готова українська влада.
BBC Україна
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04.02.2014. Ґернот Ерлер: фінансову допомогу з ЄС отримає
лише опозиційний уряд України
Фінансова допомога Україні з боку ЄС та США буде надана тільки створеному українською
опозицією перехідному уряду. Про це заявив координатор німецько-російської співпраці в МЗС
Німеччини Ґернот Ерлер.
"Мета цієї допомоги - підтримати у трансформаційній фазі сили реформаторів", наголосив Ґернот Ерлер у вівторок, 4 лютого, в інтерв'ю Deutschlandfunk.
"Тобто адреса допомоги вельми однозначна: тимчасовий уряд, який буде створений
опозицією... Це вельми необхідна перспектива - запропонувати населенню реалістичний шлях на
той випадок, якщо влада опиниться в руках опозиції", - пояснив Ерлер.
Опозиція у Києві потребує економічної перспективи з огляду на те, що нинішня влада
отримала пропозицію надання кредиту Росією на суму понад 15 мільярдів євро, пояснив політик з
лав Соціал-демократичної партії Німеччини.
Коментуючи заяви представників ЄС про те, що західні донори не "торгуватимуться" з
Україною з огляду на отримувані нею кредити від Кремля, Ерлер зазначив: "Без такої пропозиції
виникає ситуація тиску. Зважаючи на те, як поводитиметься російський уряд, одна сторона може
завжди заявляти про те, що вона має перспективу на цей та наступні роки. Водночас інша сторона
не буде спроможна щось запропонувати з фінансової точки зору. Цей дисбаланс буде не на користь
українській опозиції".
На запитання про те, чи не стане обов'язковою умовою надання фінансової допомоги
повернення України до тексту Конституції 2004 року, Ерлер зауважив, що нині йдеться тільки про
"тимчасовий уряд, перехідний період, політичні та економічні реформи". "Зрозуміло, що це не має
стати діжкою без дна", - підсумував політик.
Європейський простір

ІНШІ ПОДІЇ ЄС
03.02.2014. ЄС розглядає ЗВТ з Євразійським економічним
союзом лише як довготермінову перспективу
У Європейському Союзі розглядають можливість створення зони вільної торгівлі з
майбутнім Євразійським економічним союзом лише у довготерміновій перспективі.
Про це власному кореспондентові Укрінформу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії з
питань торгівлі Джон Кленсі, коментуючи ініціативу Росії про створення ЗВТ між ЄС і майбутнім
Євразійським економічним союзом.
«Єврокомісія згодна розглядати ЗВТ між ЄС і Митним союзом (у майбутньому
Євразійським економічним союзом. - Ред.) у контексті довготермінової мети, але задля цього має
бути виконано багато умов», - наголосив Кленсі.
Він зазначив, що нині ЄС не має офіційних відносин з Митним союзом, а структури
Євросоюзу здійснюють лише технічні контакти з Євразійською економічною комісією з таких
питань, як фітосанітарні норми та інструменти торговельного захисту.
За інформацією представника Єврокомісії, російська сторона, зі свого боку, пропонує
офіційному Брюсселю розглянути створення ЗВТ у перспективі до 2020 року.
Кленсі додав, що ЄС позитивно оцінює співпрацю з митними союзами, які прагнуть
лібералізації торговельних відносин, однак, на його переконання, Митний союз Росії, Білорусі і
Казахстану не належить до таких інтеграційних об'єднань. «Нині лише один член Митного союзу
(РФ. - Ред.) є членом СОТ. Росія і Митний союз також вдаються до багатьох обмежувальних
заходів», - зауважив речник Єврокомісії.
Він також акцентував увагу на неможливості створення зони вільної торгівлі між ЄС і
Росією. Це сталося у зв'язку зі створенням у 2010 році Митного союзу, до компетенції якого
російська сторона передала багато своїх суверенних прав у сфері торгівлі. Зокрема, йдеться про
тарифну політику, фітосанітарні норми, діяльність митниці.
Як повідомляло агентство, на саміті Росія - ЄС 28 січня у Брюсселі президент Росії
Володимир Путін виступив з ініціативою створити зону вільної торгівлі між ЄС і майбутнім
Євразійським економічним союзом.
Укрінформ

06.02.2014. Єврокомісія звинувачує Росію у порушенні прав
людини та невиконанні зобов'язань у межах СОТ
Єврокомісія звинувачує Росію в невиконанні зобов'язань у сфері конкуренції після вступу у
Всесвітню торгову організацію (СОТ), а також у галузі захисту прав людини. Про це заявив
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єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле, коментуючи європарламентарям
про результати саміту Росія-ЄС, що відбувся 28 січня.
"Росія не виконує свої зобов'язання після вступу до СОТ у серпні 2012 року. Ми стурбовані
збільшенням кількості протекціоністських заходів, які нашкодили підприємницькій діяльності ЄС.
Росія зараз є світовим лідером у цій сфері. Разом з Митним союзом, вона несе відповідальність за
третину усіх протекціоністських заходів, введених в 2013 році, й за п'яту частину подібних заходів,
що діють сьогодні", - заявив Фюле.
За його словами, "Росія не дотримується і багатьох інших зобов'язань, включаючи галузь
прав людини".
"Щоб отримати вигоду і розвинути наші стратегічні відносини, нам необхідно підвищити
рівень довіри, і це може бути зроблено тільки на підставі взаємних зобов'язань. Росія була готова
почати щирі і конструктивні дискусії з цих питань", - сказав єврокомісар.
Як повідомлялось, перед початком саміту ЄС-Росія комісар Євросоюзу з енергетики Гюнтер
Еттінгер (Günther Oettinger) закликав Москву і Брюссель не вступати в конфлікт навколо України.
За його словами, необхідно досягти балансу економічних інтересів усіх трьох сторін.
"Перетягування Києва до Москви або до Брюсселю не приведе ні до чого. Тут можуть бути
тільки переможені" , - заявив Еттінгер
Раніше керівники ЄС критикували Росію за тиск на Україну, результатом чого стало
непідписання Києвом Угоди про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" наприкінці
листопада в Вільнюсі.
Тиждень

07.02.2014. Меркель розкритикувала Нуланд за образу ЄС
Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що образливі висловлювання Вікторії
Нуланд про спроби ЄС врегулювати конфлікт в Україні "абсолютно неприйнятні".
Перед цим заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд відмовилася коментувати
оприлюднений запис телефонної розмови, яка начебто відбулася між нею та американським
послом в Україні Джеффрі Пайєттом.
Раніше Державний департамент заявив, що пані Нуланд "звісно, вибачилася" за підслухану
розмову, коли поспілкувалася зі своїми партнерами з ЄС.
У США натякають, що розмова з'явилася в інтернеті за участі Росії.
На записі жіночий голос, схожий на голос пані Нуланд, зневажливо відгукується про
спроби ЄС врегулювати кризу в Україні і спересердя вживає щодо ролі Євросоюзу лайливе слово.
Речниця пані Меркель Крістіан Вірц заявила, що німецький канцлер повністю підтримує
роботу представника ЄС Кетрін Ештон щодо пошуку виходу з політичної кризи в Україні.
"Канцлер вважає такі коментарі абсолютно неприйнятними і хоче наголосити, що пані
Ештон робить відмінну роботу", - сказала пані Вірц.
Раніше на прес-конференції в Києві пані Нуланд відмовилася коментувати запис.
"Це приватна, дипломатична розмова", - сказала вона.
Заступниця держсекретаря США також не відповіла прямо на запитання журналістів, чому
їй, судячи з оприлюдненої розмови, подобається Арсеній Яценюк і не подобається Віталій Кличко
як потенційний урядовець.
Пані Нуланд додала, що в рамках своїх візитів до України вона зустрічалася з кожним з
лідерів опозиції і вони знають про позицію США з приводу "мирного, демократичного,
ненасильницького вирішення кризи".
Втручання у внутрішні справи
Двоє учасників розмови, яка начебто відбулася між пані Нуланд і американським послом
Джефрі Пайєттом, далі відверто обговорюють переваги і недоліки трьох основних лідерів опозиції.
Запис було розміщено в мережі YouTube і забезпечено титрами з російським перекладом.
Походження запису невідомо, але Білий Дім наголошує, що вперше посилання на цю публікацію
з'явилася в мікроблозі співробітника російського уряду.
Жіночий голос на записі, зокрема, говорить про те, що не вважає одного з лідерів
української опозиції Віталія Кличка готовим до роботи в уряді, а також нецензурно висловлюється
про роль Європейського Союзу у врегулюванні ситуації в Україні.
Прес-секретар Держдепартаменту Джен Псакі заявила, що Вікторія Нуланд вже зв'язалася
зі своїми європейськими колегами і вибачилася.
Запис було розміщено в мережі відразу по тому, як Росія звинуватила Вашингтон у
втручанні у внутрішні справи України.
Спостерігачі відзначають, що сама Росія втручається в розвиток ситуації на Україні,
використовуючи в основному економічні важелі з метою спонукати президента Януковича
відмовитися від встановлення тісніших відносин з ЄС.
BBC Україна
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10.02.2014. ЄС стурбований бажанням швейцарців закрити
кордони
Міністри закордонних справ країн-членів ЄС стурбовані рішенням швейцарців
запровадити квоти на мігрантів. Голова зовнішньополітичного відомства Німеччини ФранкВальтер Штайнмаєр вважає, що це рішення суперечить інтересам Швейцарії.
“Дуже просто: тому, що Швейцарія живе на своїй репутації відкритої країни в центрі
Європи. По-друге, тому що економічний успіх Швейцарії в останні роки завжди залежав від
достатньої кількості кваліфікованих мігрантів з сусідніх країн ЄС”, – переконаний міністр
закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Інші міністри також не вітають результати референдуму. Так, у Люксембурзі кажуть, що
таке рішення швейцарців матиме вплив на діяльність антиімміграційних партій в самому ЄС.
“Не можна з одного боку мати привілейований доступ до внутрішнього ринку ЄС, а з
іншого – відмовлятися від вільного руху людей, ці речі – пов‘язані”, – каже міністр закордонних
справ Люксембургу Жан Ассельборн.
Своїм “ні” вільному руху осіб Швейцарія поцілила сама в себе, оскільки поставила під
питання двосторонні угоди з Європейським Союзом, підписані після років переговорів: за
принципом гільйотини перегляд однієї угоди може привести до перегляду всіх інших угод. Але цей
результат – також попередження Євросоюзу. Голосування в Швейцарії посилює позиції окремих
ксенофобів та популістів в країнах-членах та політичних партіях. І це – за 100 днів до виборів до
Європарламенту.
Європейський простір
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЗАГРУЗНУВШИ В АФГАНІСТАНІ, НАТО ВТРАЧАЄ ВПЛИВ У
ЄВРОПІ
Хоча
ситуація
навколо
України
несе
потенційні
загрози
Північноатлантичному Альянсу, проте останній займає відсторонену позицію, що
особливо контрастує з тією демонічною роллю в українських подіях, яку приписує
НАТО російська пропаганда. На тлі існування ризиків, що важливий
партнер Альянсу, яким є Україна, може не лише увійти до складу не
надто дружнього ОДКБ, але й взагалі розпастися внаслідок
інспірованого зовні громадянського конфлікту, Генсек НАТО робить
обережні заяви у себе в «Твіттері» лише тоді, коли починають говорити про
можливе залучення до протистояння в Україні збройних сил5.
10-12 лютого, під час робочого візиту до Києва Президент Парламентської
асамблеї НАТО Хью Бейлі назвав «абсолютно неприйнятним» застосування сили
проти мирних демонстрантів і закликав українців обирати «між минулим і
майбутнім»6. Проте справа якраз у тому й полягає, що шалений російський тиск
не дає Україні можливості вільно зробити вибір. А найпотужніший у світі
військово-політичний блок нічим не може зарадити, щоб захистити від
зовнішнього тиску свого «важливого партнера», як люблять називати Україну
високопосадовці НАТО.
Ситуація, що склалася, яскраво демонструє, що просто партнерські
відносини не здатні захистити навіть такого важливого контрибутора
безпеки, яким є Україна. Українські миротворці допомагають забезпечувати
мир і безпеку в різних куточках світу, у т.ч. в місіях під егідою НАТО. Проте, коли
справа
дійшла
до
загроз
українському
суверенітету
й
територіальній цілісності – їй доводиться розраховувати лише на
власні сили. Така ціна позаблоковості.
Події навколо України також оголили слабкість самого НАТО,
перш за все його політичної складової. Виявилося, що всі розмови про
посилення невійськової компоненти Альянсу, які ведуться вже понад десятиліття,
так і залишилися розмовами: ні прогнозувати кризові ситуації, ні упереджувати їх
5

Генсекретар НАТО: армія України має зберігати нейтралітет. http://www.radiosvoboda.org/content/article/25249013.html
6
У Верховній Раді відбулося засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО. http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/87661.html.
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загострення превентивними заходами в НАТО досі не вміють. А провідні
європейські члени НАТО, які одночасно є й провідними членами ЄС,
демонструють неспроможність захистити власні політичні, економічні та
безпекові інтереси від Росії.
Ув’язнувши в Афганській кампанії, яка не лише не дала США контрою над
Центральною Азією, але ще й розсварила із Пакистаном, НАТО втратив ініціативу
в Європі. Просування блоку на Схід зупинилося, система ПРО не збудована, – і це
аж ніяк не покращило відносини із Росією, що звикла трактувати поступки як
ознаку слабкості. В 2008 р. Росія «помстилася» за Югославію, окупувавши
частину території Грузії, яка декларувала намір стати членом НАТО. В 2013 р.
Росія повернула собі вплив на Вірменію, а неприхований тиск на Україну поставив
останню на межу громадянського конфлікту. Наприкінці січня 2014 р. у ЗМІ
просочилась інформація, що Росія вже кілька років проводить випробування
балістичної ракети середньої дальності класу «земля-земля», чим порушує
Договір 1987 року про ліквідацію ракет середньої і малої дальності7.
При цьому, всі очевидні поразки НАТО в Європі аж ніяк не компенсуються
успіхами в Азії. Вплив на Афганістан, судячи з усього, буде втрачено дуже скоро
після виведення союзницьких військ, а Китай все більш відкрито тисне на
американських союзників, заявляючи про свої права на спірні острови та
територіальні води.
Намагаючись стати загальносвітовою організацією, НАТО
зменшив увагу до Європи, проте в більшості його європейських
членів немає достатньої мотивацій займатися справами безпеки
поза межами Євроатлантики. Брюсселю явно потрібно переосмислити свої
підходи до забезпечення безпеки в тому регіоні, для захисту якого, власне, НАТО і
створювався. А Україні після виходу з кризи треба буде серйозно
замислитися над ефективністю концепції позаблоковості в умовах
агресивного середовища.
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
01.02.2014. Расмуссен: Україна повинна бути вільною у виборі
свого майбутнього
Генсек НАТО заявив, що збирається продовжувати стежити за розвитком подій з
переживаннями. Крім цього, він встиг привітати Україну зі скасуванням законів, прийнятих 16
січня.
На конференції з безпеки в Мюнхені генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен
заявив, що Україна повинна бути вільною у виборі свого майбутнього.
Генсек НАТО заявив, що збирається продовжувати стежити за розвитком подій з
переживаннями. Крім цього, він встиг привітати Україну з скасуванням законів, прийнятих 16
січня, і висловив справжню стурбованість спробами втягнути війська у внутрішньополітичну
кризу.
Генсек НАТО заявив, що вітає скасування в Україні антипротестного законодавства, проте
дуже переживає за спроби втягнути ВС в умовах кризи.
Нагадаємо, раніше Расмуссен висловив стурбованість спробами залучити армію для
вирішення кризи в Україні.
Нагадаємо, 31 січня, відкрилася 50-я щорічна Мюнхенська конференція з питань політики
безпеки, яка триватиме три дні. Головними темами форуму стануть врегулювання конфлікту в
Сирії і політичного протистояння в Україні, а також ситуація навколо ядерної програми Ірану.
Обговорення ситуації в Україні проходить сьогодні, 1 лютого.

7

U.S. Says Russia Tested Missile, Despite Treaty. - http://www.nytimes.com/2014/01/30/world/europe/us-saysrussia-tested-missile-despite-treaty.html?_r=2.
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Від України на форум вирушить міністр закордонних справ Леонід Кожара. Також беруть
участьВіталій КличкоПетро Порошенко. Останній на Мюнхенському форумі повинен зустрітися з
Генсеком ООН Пан Гі Муном. Крім того, на конференцію поїхав іАрсеній Яценюк.
ZN.UA

05.02.2014. НАТО виділило майже 700 тис. євро на утилізацію
українських боєприпасів
NSPA (Агентство НАТО з матеріально-технічного забезпечення) видало новий нарядзамовлення на 685 тисяч євро на продовження робіт з утилізації боєприпасів, повідомляє УНН з
посиланням на інформацію ДК "Укроборонпром".
За рахунок цих коштів у першому півріччі 2014 року буде утилізовано 2740 тон
боєприпасів.
Для реалізації проектів з утилізації боєприпасів Укроборонсервіс залучає в якості
субпідрядників інші підприємства ДК "Укроборонпром", зокрема, Державний НДІ хімічних
продуктів, Шосткінські казенні заводи "Зірка" та "Імпульс", Хімічне казенне об'єднання імені
Г.І.Петровського.
Протягом 2009-2011 років за контрактом з NSPA Укроборонсервісом в Україні було
утилізовано 15 тис. тонн боєприпасів, в 2012 році – 16,8 тис. тонн.
У квітні 2012 року було підписано рамкову тристоронню угоду між Міністерством оборони
України, NSPA і українськими підприємствами з утилізації боєприпасів, легкого озброєння та
стрілецької зброї. З підписання угоди розпочалася реалізація другого етапу проекту Трастового
фонду НАТО/ПЗМ з утилізації легких озброєнь і звичайних боєприпасів в Україні. Орієнтовна
вартість робіт становить 25 млн. євро, термін реалізації – 3-4 роки. Роботи з утилізації виконує ДП
"Укроборонсервіс".
Зазначимо, в Україні за різними оцінками, зберігається 1,5-2 млн тонн непридатних
снарядів, які потребують утилізації. Для виконання робіт з утилізації боєприпасів в Україні
залучаються Хімічне казенне об’єднання імені Г. І. Петровського, Донецький казенний завод
хімічних виробів, Шосткінський казенний завод “Імпульс”, державний науково-дослідний інститут
хімічних
продуктів,
асоціація
підприємств
“Співдружність”,
Державний
концерн
“Укроборонсервіс”.
УНН

10.02.2014.
У
Верховній
Раді
Міжпарламентської ради Україна-НАТО

відбулося

засідання

У заході взяли участь члени делегації Парламентської асамблеї НАТО, члени Постійної
делегації Верховної Ради України у ПА НАТО, народні депутати України, урядовці, представники
міністерств і відомств, громадські діячі.
Співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО- Заступник Голови Верховної Ради
України Руслан Кошулинський, відкриваючи засідання, зазначив, що співпраця українських і
європейських парламентаріїв поновлюється через деякий час. Він нагадав, що її базовим
інструментом ось вже шостий рік поспіль є Національна програма Україна-НАТО, левова частка
якої становить цивільна, а не військова частина. "Засадами Програми передбачаються такі
внутрішні завдання Україні як: зміцнення демократичних інститутів, захист свобод і прав людини,
свобода слова, боротьба з корупцією, боротьба з фінансовою злочинністю, що є сьогодні вкрай
загостреними питаннями для України", - наголосив він.
Р.Кошулинський також привітав членів Міжпарламентської ради з 10 річницею діяльності і
закликав учасників засідання до гострої й плідної розмови.
Співголова Міжпарламентської ради - Голова Парламентської асамблеї НАТО Х'ю Бейлі
зазначив, що це перше засідання після липня 2012 року. "Останні драматичні події в Україні
глибоко схвилювали нас усіх. Через понад двадцять років з часу здобуття незалежності
український народ все ще обирає своє майбутнє. На жаль, цей процес є болісним, інколи навіть з
насильством. Я не хотів би закликати вас до вибору між Сходом чи Заходом, а скоріше до вибору
між минулим і майбутнім", - наголосив він.
Х.Бейлі також зазначив, що український народ, його представники з різних політичних
партій, а також влада чітко сказали, що майбутнє України в Європі.
Голова Парламентської асамблеї НАТО відзначив, що європейська спільнота готова
підтримати будь-яких лідерів, які готові повести український народ до кращого майбутнього. "Ми в
Асамблеї віримо в діалог, тому що відсутність діалогу призводить до конфронтації, навіть до
ворожнечі, посилює політичну поляризацію і розкол у суспільстві. Відсутність діалогу є головним
фактором, який лежить сьогодні в основі кризи в Україні", - наголосив Х.Бейлі.
Співголова Міжпарламентської ради також зазначив, що застосування сили і утиск мирних
демонстрантів у розв'язанні цієї кризи є абсолютно неприйнятним. "Ми закликаємо Президента і
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владу провести розслідування цих подій і притягнути до відповідальності тих, хто порушив базові
принципи свободи зібрання і свободи слова", - зазначив він.
За словами Х.Бейлі, "криза далеко ще не розв'язана і можливість найгіршого сценарію не
зникла, але є позитивні ознаки: український парламент скасував деякі закони і проголосував закон
про амністію".
Співголова Міжпарламентської ради висловив сподівання, що представники влади і
суспільства зможуть знайти порозуміння, досягти компромісу, щоб країна йшла нормальним
демократичним шляхом.
Х.Бейлі зазначив, що європейські парламентарії протягом двох днів зустрічатимуться з
ключовими учасниками політичної кризи, а також розглянуть питання відносин між Україною і
НАТО. "На міжпарламентському рівні співробітництво між Україною і НАТО є комплексним і
продуктивним і у цьому зв'язку Міжпарламентська рада Україна-НАТО є чудовим форумом для
обміну думками щодо пріоритетів та подальшого розвитку нашої співпраці", - наголосив він.
Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорій Немиря
відзначив, що Україна перебуває всередині кризи, найглибшої кризи в українській сучасній історії.
"Криза не тільки політична, вона все більше набуває характеру соціального повстання, причиною
якого є не тільки незадовільна робота владних інститутів", - наголосив він.
Г.Немиря відзначив, що Україна має репутацію надійного партнера Альянсу. "Однак ця
репутація може постати перед ризиком, оскільки партнер не може бути надійним, коли його
система врядування не функціонує - на вулицю виходять люди і вперше в історії України мирні
люди гинуть", - зазначив він.
Голова Комітету Верховної Ради також зазначив, що політична криза є безпрецедентною, а
відтак вона вимагає безпрецедентного вирішення. За його словами, для її вирішення
першочерговим завданням є невикористання сили і утримання від цього з обох боків, а також
потрібні заходи, спрямовані на зміцнення довіри. На його думку, перший крок назустріч має
зробити влада.
Г.Немиря вважає, що після скасування "драконівських" законів, особливо важливим є
звільнення політичних в'язнів, створення політичного інструменту, який зможе забезпечити
систему розподілу влади в країні, зміна виборчого законодавства і проведення дострокових
виборів.
Голова Постійної делегації Верховної Ради України в НАТО Володимир Олійник зазначив,
що у Верховній Раді цінують співпрацю з НАТО за всіма напрямками і цінують всі добрі поради.
Водночас, він зауважив, що ця співпраця повинна базуватися на європейських стандартах,
уникненні подвійних стандартів в підходах і оцінках. "Коли нам говорять, що потрібно
реформувати економіку, правову систему країни і надають добру допомогу, ми це тільки вітаємо.
Водночас, кожен з вас навряд чи вітає пряме втручання у внутрішні справи як України, так і
кожної країни Європи, зокрема щодо формування уряду. На превеликий жаль, ми повинні
констатувати, що останнім часом такі спроби втручатися у внутрішні справи України мали місце.
Ми категорично проти такого втручання з боку країн Європейського співтовариства, США, Росії", наголосив він.
В.Олійник відзначив, що причини політичної кризи в Україні значно глибші, ніж про них
говорять. За його словами, за 22 роки в Україні нічого не було реформовано і змінено. "Люди
вийшли на Майдан не за опозицію, люди, навіть, вийшли не за європейський вектор, вони вийшли
за зміни, які відповідали б європейським стандартам", - наголосив народний депутат.
Голова Постійної делегації також зазначив, що "нереформована Україна, особливо в
соціальному плані, вийшла на майдани і вимагає змін, не перезавантаження прізвищ, а
докорінних змін".
В.Олійник констатував високий вимір недовіри як опозиції до влади, так і навпаки. На його
думку, необхідно зробити все, щоб зблизитися. "Ми за те, щоб громадяни мали конституційне
право на мирні зібрання, право висловитися з приводу будь-яких питань, але ми повинні
відмежуватися від спроб розв'язання проблем в Україні екстремістськими методами", - зазначив
він.
В.Олійник підтримав колег у тому, що необхідно зупинити спроби, пов'язані з
насильницьким шляхом розв'язати всі проблеми, тобто за введення мораторію. За його словами,
вихід з цієї ситуації немає простого рішення. "Навіть перевибори дадуть таку ж саму владу, тільки
інші обличчя. Бо сім раз в Україні обирали парламент і сім раз ми не задоволені своїм вибором. А
значить, є щось таке, що закладає механізм безвідповідальності депутатів і парламенту в цілому.
Без хорошої конституційної реформи нам не обійтися. Про це треба говорити відверто. Не
повернення, бо повернення нічого не дає. Є добрі напрацювання Конституційної Асамблеї, як
можуть лягти в основу конституційної реформи", - наголосив він.
Голова Постійної делегації вважає, що наступним кроком може бути зміна механізму
призначення та звільнення суддів. На його думку, до розв'язання окремих питань виходу з
політичної кризи необхідно долучити українське суспільство. "Ми за те, щоб переглянути закон
26 of 66

INTERNATIONAL WEEKLY # 02 (01.02.2014 — 12.02.2014)

27 of 66

про референдум, ми готові повернутися і до питання про ЦВК. Безперечно, ми за те, щоб провести
потім перевибори, але за новими правилами, які повинні бути змінені у легітимний спосіб. Ми
розуміємо, що так як вчора було, не буде. Бо криза повинна дати серйозний сигнал владі на те, щоб
ми боролися з корупцією, боролися за рівні конкурентні умови в економіці, щоб врешті-решт не
знищували середній і малий бізнес і безперечно, всі питання справедливості, які пов'язуються з
судовою владою, були вирішенні. Тому - це спільне завдання для влади і для опозиції, для
українського суспільства", - завершив В.Олійник.
Європейські парламентарії у виступах зазначали, що вони приїхали для того, щоб побільше
побачити і почути, а не повчати. Вони відзначали, що також мають конфлікти у своїх країнах,
пов'язані з перерозподілом влади, інші проблеми, які вимагають діалогу та взаємодії різних гілок
влади.
Члени парламентської делегації НАТО наголошували на тому, що їх цікавлять глибинні
причини української політичної кризи, оскільки вони недостатньо розглядаються і
обговорюються. А це, на їхню думку, може дати чітку відповідь і напрацювати необхідні кроки для
виходу з кризи.
Учасники засідання також наголошували на тому, що доля України для них дорога і вони
готові обговорювати ситуацію як друзі, не даючи ніяких уроків. На їхню думку, потрібно спільно
шукати вихід з кризи, адже й представники влади, й опозиції висловлюють згоду до пошуку
шляхів виходу з ситуації та подальшого майбутнього України.
Члени делегації Парламентської асамблеї НАТО протягом двох днів візьмуть участь в
інших заходах, на яких, зокрема, розглядатимуться політичні та військово-оборонні аспекти
виконання Річної національної програми Україна-НАТО на 2013 рік, тощо.
Сайт ВРУ

12.02.2014. НАТО підтримує українців у
демократію і пропонує допомогти з Конституцією

боротьбі

за

Президент Парламентської асамблеї НАТО Х’ю Бейлі заявив, що Північноатлантичний
альянс підтримує українців у боротьбі за демократію.
Про це Бейлі сказав на зустрічі з донькою екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенією
Тимошенко та заступником голови партії "Батьківщина", головою комітету Верховної Ради з
питань європейської інтеграції Григорієм Немирею, повідомляє сайт політсили.
Сторони обговорили поглиблення політичної кризи в Україні та можливі шляхи виходу з
неї. Євгенія Тимошенко повідомила президенту ПА НАТО позицію її матері щодо конкретних
шляхів мирного вирішення кризи.
Бейлі заявив, що НАТО підтримує народ України у його боротьбі за демократію та засудив
застосування сили до мирних протестувальників.
"Ми шоковані останніми подіями в Україні. Має бути проведено розслідування цих подій та
притягнуто до відповідальності тих, хто порушив базові принципи свободи зібрання та свободи
слова", - сказав він.
Президент ПА НАТО передав слова підтримки та солідарності лідеру опозиції України Юлії
Тимошенко.
У зустрічі також взяв участь генеральний секретар ПА НАТО Девід Гоббс.
Члени ПА НАТО пропонують українським нардепам допомогу у підготовці змін до
Конституції
Члени Парламентської асамблеї НАТО запропонували свою підтримку українським
депутатам у частині підготовки змін до Конституції України, оскільки, на їхнє переконання, "це є
найважливішою передумовою виходу з кризи".
Про це йшлося сьогодні, 12 лютого, під час зустрічі голови ВР Володимира Рибака та членів
Парламентської асамблеї НАТО на чолі з її президентом Х’ю Бейлі, повідомляє прес-служба
Верховної Ради.
Також, на думку члена ПА НАТО Вітольда Ващиковського, "важливим елементом виходу з
кризи може стати ухвалення "перехідного документу", який би дозволив сторонам сісти за стіл
переговорів". Підготовка остаточної версії, за його словами, потребує значного часу, можливо,
проведення парламентських слухань, але важливість підготовки такого тимчасового документу
обумовлена нинішньою ситуацією в країні, коли "може урватись терпець" в обох сторін.
Члени делегації запропонували також розглянути питання про можливість залучення
міжнародних посередників до участі у розв’язанні конфлікту для досягнення згоди у суспільстві,
додали у прес-службі.
У свою чергу Рибак висловив переконання, що співпраця з Альянсом сприятиме
здійсненню внутрішньодержавних реформ в Україні.
За його словами, Україна прагне продовжувати партнерські відносини з Альянсом з усіх
питань, що становлять взаємний інтерес, використовуючи наявні механізми та формати співпраці.
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"З цього постулату ми виходимо і в розвитку парламентського виміру співробітництва України з
НАТО", - наголосив Рибак.
Раніше Х'ю Бейлі закликав президента України Віктора Януковича розслідувати факти
порушення свободи зібрань в Україні. Він підкреслив важливість того, що вибіркове правосуддя та
застосування сили проти громадян мають залишитися в минулому.
"Ми всі закликаємо президента і владу України провести розслідування тих подій і
притягнути до відповідальності тих, хто порушував базові принципи свободи зібрань і свободи
слова", - заявив голова Парламентської асамблеї НАТО і додав, що "кризу далеко ще не подолано".
NEWSru.ua

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
01.02.2014.
Генеральний
секретар
НАТО
закликав
справжнього стратегічного партнерства між НАТО і Росією

до

Виступаючи у суботу (1 лютого) на 50-й Мюнхенській конференції з безпеки, Генеральний
секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен окреслив важливі кроки з посилення зусиль, спрямованих
на створення справжнього стратегічного партнерства між НАТО і Росією. «Ми повинні бути більш
амбіційними. Ми повинні рішучіше долати наші виклики, тому що ми поділяємо фундаментальні
інтереси», – сказав Генеральний секретар. Він наголосив: «Ніхто не хоче повертатися до ліній
розподілу і ворожнечі минулих часів, то ж давайте припинено користуватися словами і підходами
минулого і будемо рухатися вперед».
Виступаючи в дискусії разом з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим,
міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром і міністром
закордонних справ Франції Лораном Фабіусом, пан Фог Расмуссен також чітко вказав на те, що
Україна повинна мати свободу вибору свого власного шляху без будь-якого зовнішнього тиску.
За лаштунками конференції Генеральний секретар НАТО також провів двосторонні
зустрічі з міністром оборони Німеччини д-ром Урсулою фон дер Лейєн, прем’єр-міністром
Чорногорії Міло Джукановічем, міністром закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркгальтером,
який виконує обов’язки президента Швейцарської Конфедерації і головуючий в ОБСЄ, а також
міністром закордонних справ Лівії Могаммедом Алі Абдулазізом.
NATO.int

03.02.2014.
партнерами

Вперше

НАТО

літає

над

Ісландією

разом

з

Літаки-винищувачі з країн-членів і партнерів НАТО в понеділок (3 лютого 2014 року)
розпочали проведення широкомасштабних льотних заходів із оборони повітряного простору
Ісландії. Це перший захід такого характеру, що проводиться на цьому острові.
Для участі в «Айсленд ейр міт 2014» (IAM 2014) зібралися учасники з країн – членів НАТО
– Ісландії, Норвегії, Нідерландів і США, та з країн-партнерів – Фінляндії і Швеції. Підтримку їм
надає літак НАТО АВАКС.
«Це ще один крок уперед шляхом чудової співпраці між НАТО і Фінляндією та Швецією:
вперше ми літаємо разом над Ісландією», – зазначив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог
Расмуссен.
Здатність взаємодіяти з країнами з-поза меж Альянсу є однією з головних можливостей
НАТО. Цей тренувальний захід, який відбувається у контексті Нордичної військової співпраці
(NORDEFCO), посилює цю здатність.
Серед заходів IAM 2014 бойова підготовка пілотів на літаках різних типів, операції з
протидії в повітрі і захист особливо важливого повітряного об’єкта від нападу з повітря.
«Завдяки цьому тренуванню наші пілоти, наземний персонал і офіцери наведення
винищувачів будуть краще підготовлені, набудуть досвіду і будуть здатні краще діяти разом під час
операцій в разі необхідності», – зазначив Генеральний секретар.
Норвегія, Фінляндія і Швеція направили на навчання свої винищувачі і літаки
забезпечення. США і Нідерланди надали засоби заправки в повітрі, а Ісландія забезпечує
підтримку країни, що приймає, в тому числі засоби для ведення пошуково-рятувальних робіт.
НАТО координує цей захід через свій Об’єднаний повітряний оперативний центр (CAOC) в
Уедемі, Німеччина. Норвегія відрядила для навчань директора з тренування. Фінські і шведські
літаки перебувають під його оперативним управлінням.
Під час IAM 2014 використовується перевага присутності в Ісландії норвезьких літаків, які
здійснюють місію НАТО із забезпечення повітряного спостереження і перехоплення над Ісландію
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в мирні часи в разі необхідності. Проте IAM 2014 не має нічого спільного з цією місією, яка
здійснюється виключно членами НАТО.
NATO.int

03.02.2014. Генеральний секретар НАТО прибув до Лондона для
обговорення саміту в Уельсі
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у понеділок (3 лютого 2014 року), в
розмові з прем’єр-міністром Девідом Кемероном, обговорив процес підготовки до вересневого
саміту НАТО в Уельсі і подякував Великій Британії за те, що вона прийматиме в себе цю зустріч
високого рівня. «На цьому саміті буде сформоване майбутнє нашого Альянсу. Ми забезпечимо
НАТО необхідним обладнанням і навичками для долання загроз, що постають перед нами, таких
як тероризм, нестабільні держави, піратство, ракети і кібернапади», – сказав Генеральний
секретар.
NATO.int

05.02.2014. Генеральний секретар НАТО високо оцінив реформи
в Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі в середу (5 лютого) відвідав штаб-квартиру НАТО
для участі в першому цього року засіданні Комісії НАТО-Грузія. Генеральний секретар НАТО
Андерс Фог Расмуссен подякував Грузії за її видатну роль в операціях НАТО і високо оцінив
зусилля Грузії з втілення важливих реформ. «Грузія – міцний і відданий партнер НАТО. Ви
відіграєте значну роль у наших операціях. Ви здійснюєте важливі реформи. І сьогодні, після
вільних і чесних президентських виборів минулого року, ми бачимо у вашій країні більш зрілу
демократію», – сказав Генеральний секретар.
NATO.int

06.02.2014.
Балканах

Албанія

–

цінний

союзник

НАТО

на

західних

5 – 6 лютого 2014 року генерал Кнуд Бартелс відвідав Албанію з метою обговорення
військових реформ у цій країні і зміцнення співпраці між військовими. Обмінюючися думками з
прем’єр-міністром, міністром оборони і начальником Генерального штабу, генерал Бартелс визнав
міцну відданість цієї країни колективній обороні і операціям на чолі з НАТО. Він перший голова
Військового комітету НАТО, який відвідав Албанію з моменту її вступу до Альянсу в 2009 році.
NATO.int
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

ГЛАЗЬЄВ ОЗВУЧИВ ТРИ РОСІЙСЬКІ СЦЕНАРІЇ ЩОДО
УКРАЇНИ
Сочинська зустріч Віктора Януковича та Володимира Путіна (7 лютого), від
якої в Україні очікували якихось рішень, відбулася в умовах повної утаємненості.
Жодної офіційної інформації за підсумками зустрічі оприлюднено не було, окрім
хіба що підтвердження самого факту, що вона мала місце.
Натомість, якраз напередодні цієї зустрічі, бачення можливих сценаріїв
розвитку подій в Україні озвучив радник Президента РФ Сергій Глазьєв.
Нагадаємо, що напередодні Вільнюського саміту саме С.Глазьєв пророкував
відмову України від підписання Угоди про Асоціацію та ЗВТ із ЄС, і що зрештою
його аргументація була прийнята українськими урядовцями. Зі слів С.Глазьєва в
інтерв’ю «Коммерсанту» від 6 лютого 2014 р.8 можна зробити висновок, що Росія
бачить три варіанта вирішення української кризи:
Сценарій 1. Силовий розгін Майдану після відмови виконати
умови Закону про «амністію». С.Глазьєв сказав «Коммерсанту», що ліміт
поступок з боку української влади вичерпано («амністія, яку запропонував
В.Янукович - це максимум того, що влада може зробити»), а «що стосується
початку застосування сили, то в ситуації, коли влада стикається зі спробою
державного перевороту, у неї просто немає іншого варіанту дій».
Про те, що Росія віддала би перевагу, щоб силовий розгін відбувся після
закінчення Олімпіади, повідомив у ефірі телеканалу «Россия-1» заступник голови
Державної думи РФ Володимир Жириновський: «Він вам покаже жару, коли
закінчиться Олімпіада. Ви ще узнаєте, хто такий Янукович. Зараз він захворів про
всяк випадок. А потім він заявить: «Набоїв не жаліти!» А ми надамо набоїв.
Замість грошей ми надамо набоїв»9.
Сценарій 2. Дезінтеграція України через «федералізацію». Радник
російського
Президента
назвав
федералізацію
України
«очевидною
необхідністю». При цьому, під федералізацією С.Глазьєв має на увазі надання
регіонам «можливості часткового зовнішньополітичного самовизначення»,
8

Сергей Глазьев: федерализация — уже не идея, а очевидная необходимость. http://www.kommersant.ua/doc/2400532.
9
Жириновський: За кілька тижнів Янукович отримає від Росії набої та не буде їх шкодувати. http://espreso.tv/new/2014/01/31/zhyrynovskyy_za_kilka_tyzhniv_yanukovych_otrymaye_vid_rosiyi_naboyi_ta_ne
_bude_yikh_shkoduvaty.
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відзначивши, що східні та південні області більше тяжіють до Росії, а західні – до
ЄС. Отже, фактично йдеться про провоеквання розпаду держави, коли одна
половина України вступить до Митного Союзу, а інша – до Євросоюзу.
Ідею федералізації України вже кілька років активно просуває кум
Президента Росії Віктор Медведчук, а останніми тижнями – КПУ та окремі
народні депутати від Партії регіонів. Характерно, що проти ідей федералізації
висловився голова Донецької ОДА Андрій Шишацький, відзначивши, що «це все
може погано закінчитися, аж до втрати незалежності»10.
Сценарій 3. «Активне втручання Росії». На питання про можливість
«активного втручання Росії» С.Глазьєв відповів, що Будапештський меморандум
про гарантії безпеки Україні 1994 року навіть «зобов’язує втручатися, коли
виникають конфліктні ситуації такого роду». При цьому, радник Президента
РФ «не бачить жодної необхідності» виносити українське питання на Раду
Безпеки ООН, адже «є гаранти безпеки, в тому числі Росія».
Про загрозу відкритого силового втручання Росії попереджають також
колишній радник В.Путіна Андрій Ілларіонов та відомий аналітик
Андреас Умланд, які вважають, що Кремль може спробувати
реалізувати в Україні «грузинський сценарій», коли російські
«миротворці» будуть «змушені» відгукнутися на прохання керівників східних та
південних регіонів захистити їх від «фашистів і бандерівців»11. Відзначимо, що
деякі депутати кримського парламенту вже висловили намір підготувати
звернення до РФ із проханням «про захист»12, тож сценарій опрацьовується.
Отже, Кремль пропонує В.Януковичу три сценарії, два з яких завідомо
неприйнятні для нього, бо руйнують Україну як державу і відповідно –
позбавляють його влади. Такими чином Москва фактично підштовхує
В.Януковича до силового сценарію, бо нібито «немає іншого варіанту». При
цьому, С.Глазьєв в тому ж таки інтерв’ю визнає, що наслідком можуть стати
санкції Заходу у вигляді «внесення в чорний список з арештом всіх активів,
рахунків і конфіскацією майна». Очевидно, що варіант із невиїзним президентом,
якому більше немає куди інтегруватися, окрім як до Митного Союзу, цілком
влаштував би Росію. А щоб «полегшити» українській владі вибір, Росія знову
вдалася до економічного тиску: Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що
Україна отримає другий транш обіцяного кредиту ($2 млрд.) лише після того, як
розрахується за газ (а борг вже становить $3,3 млрд.)13. Крім того, російські
митники знову запровадили більш жорсткий режим для продукції українських
експортерів.
Проте Києву варто пам’ятати, що всі вищезгадані сценарії – це лише
російське бачення, яке базується на інтересах РФ в інтерпретації В.Путіна. І хоча
три місяці тому С.Глазьєв зміг спрогнозувати і пролобіювати
відмову України від підписання Угоди про асоціацію та ЗВТ із ЄС,
проте ні він, ні його партнери в Україні не змогли передбачити, які
наслідки матиме ця відмова, і перед якою прірвою опиниться держава, яка
ще нещодавно впевнено рухалася в напрямку євроінтеграції. Загроза війни і
розпаду держави – надто висока ціна за знижку на газ. В України має бути свій
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власний сценарій, що базується на її державних інтересах, і в якому немає місця ні
розколу, ні ізоляції, ні інтервенції.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
01.02.2014. Леонід Кожара провів переговори зі своїми колегами
з Ірану, Німеччини, Польщі, Нідерландів
31 січня Міністр закордонних справ України Леонід Кожара розпочав візит до Німеччини
для участі у Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Першим заходом програми стала зустріч з Міністром закордонних справ Ірану
Мохаммадом Заріфом.
Леонід Кожара привітав свого колегу з прогресом, досягнутим Іраном у рамках переговорів
з групою 5+1.
Під час зустрічі сторони обговорили перспективи поглиблення двостороннього
співробітництва у сфері літакобудування, енергетики та сільського господарства. Міністри також
домовились найближчим часом визначити дату проведення чергового засідання двосторонньої
міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.
У рамках візиту до Німеччини Міністр закордонних справ України Леонід Кожара також
зустрівся з Міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Під час зустрічі сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Сторони
підтвердили важливість зусиль зі стабілізації ситуації в Україні з метою уникнення будь-яких
проявів насильства.
Глава зовнішньополітичного відомства України поінформував німецького колегу щодо
кроків, які здійснюються з цією метою. Міністр запросив Ф.-В.Штайнмаєра відвідати Україну у
зручний для нього час.
Крім того, Леонід Кожара провів зустріч з Міністром закордонних справ Польщі
Радославом Сікорським.
Міністри підтвердили стратегічний характер співробітництва між двома державами.
Особливу увагу під час зустрічі було приділено внутрішньополітичній ситуації в Україні.
Р.Сікорський висловився за якомога скоріше врегулювання політичної кризи в Україні мирним
шляхом.
Під час зустрічі також були обговорені актуальні питання двосторонніх відносин.
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара також поінформував Міністра
закордонних справ Нідерландів Франса Тіммерманса про внутрішньополітичну ситуацію в Україні
та запевнив у твердій налаштованості керівництва України на вирішення політичної кризи
мирними засобами.
Міністр закордонних справ Нідерландів висловив розуміння складності нинішньої ситуації,
підкресливши необхідність демонстрації відповідальності усіма учасниками переговорного
процесу. Як підкреслив Франс Тіммерманс, Нідерланди, як і ЄС у цілому, глибоко зацікавлені у
якнайшвидшому врегулюванні ситуації в Україні і готові надавати необхідну підтримку.
Під час зустрічі був також обговорений подальший діалог між Україною та ЄС.
Урядовий портал

01.02.2014. Леонід Кожара провів зустрічі з генеральними
секретарями ОБСЄ та ООН
У рамках візиту до Німеччини для участі в роботі Мюнхенської конференції з питань
безпеки Міністр закордонних справ України Леонід Кожара провів зустріч з Генеральним
секретарем ОБСЄ Ламберто Дзанньєром.
Леонід Кожара запевнив, що Україна активно долучатиметься до роботи організації у
рамках трійки ОБСЄ. Враховуючи результати українського головування, сторони домовились
спільно працювати над просуванням порядку денного організації.
З цією метою у рамках конференції буде проведено спільну зустріч Міністра закордонних
справ України Леоніда Кожари, Діючого голови ОБСЄ Президента та Глави департаменту
закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтера та Генерального секретаря ОБСЄ Ламберто
Дзанньєра.
Також Леонід Кожара зустрівся з Генеральним секретарем ООН Бан Кі-Муном, якого
поінформував про останні кроки Президента України Віктора Януковича, спрямовані на
стабілізацію ситуації в України.
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Бан Кі-Мун дав високу оцінку діям Президента, спрямованим на розв'язання політичної
кризи. Бан Кі-Мун наголосив на важливості збереження позитивної динаміки у нормалізації
ситуації, підкресливши ключову роль керівництва України.
Під час зустрічі було також обговорено результати нещодавнього візиту до України
Спеціального посланника Генерального секретаря ООН Роберта Серрі.
Урядовий портал

03.02.2014.
Кожара
претензії до України

погрожує

жорстко

територіальні

В. о. міністра закордонних справ Леонід Кожара обіцяє жорстку реакцію в разі претензій
інших країн на територію України. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".
"Хотів би сказати, що офіційних заяв ніяких немає... Якщо такі заяви будуть на офіційному
рівні, то, безумовно, ми дамо належну і жорстку оцінку", - заявив Кожара.
Так в.о. міністра прокоментував матеріали румунських і турецьких ЗМІ, в яких журналісти
висловлювалися за необхідність владам їхніх країн претендувати на деякі території України.
Чиновник додав, що в деяких країнах-сусідах ряд політиків на неофіційному рівні
неодноразово заявляли про претензії на українську територію.
Кожара також обурився обговоренням ситуації в країні і виходу з неї іншими державами
без участі української сторони.
"Україна займає надзвичайно важливе геополітичне місце в Європі, і зрозуміло, що в
Україні існує дуже багато інтересів інших країн. І нам дуже неприємно, коли українські питання
обговорюються без участі самих українців", - сказав Кожара.
При цьому він відмовився уточнити, про які саме країни він говорить.
Тиждень

03.02.2014. Леонід Кожара: Європейський шлях не суперечить
розвитку ефективного співробітництва з РФ
У рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки Міністр закордонних справ
України Леонід Кожара взяв участь у панельній дискусії «Глобальна сила та регіональна
стабільність з фокусом на Центральну та Східну Європу».
Під час свого виступу Міністр закордонних справ України наголосив на готовності до
подальших ефективних переговорів з метою остаточної стабілізації внутрішньополітичної ситуації
в Україні.
Леонід Кожара наголосив, що європейська інтеграція є головним пріоритетом подальшого
розвитку України та висловив впевненість у тому, що європейський шлях не суперечить розвитку
ефективного співробітництва з Російською Федерацією.
У своєму виступі Міністр закордонних справ України поінформував про виконання Урядом
України всіх домовленостей, досягнутих під час переговорів з опозицією.
Урядовий портал

03.02.2014. Уряд працює над збільшенням експорту
Збільшення експорту – головне завдання Уряду у зовнішній сфері, зазначив заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим Коломієць.
«У сучасних складних зовнішніх умовах, коли переважна більшість торговельних партнерів
України перебуває в стані рецесії або ще не оговталась від наслідків світової фінансової кризи,
перед Урядом України першочерговим постає завдання створення умов для нарощування експорту
та мінімізації негативного впливу зовнішнього середовища на функціонування економіки
України», – розповів Вадим Коломієць.
Він повідомив, що на даний час центральними й місцевими органами виконавчої влади
проводиться практична реалізація Плану заходів із розвитку й реалізації експортного потенціалу
України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до
2015 року. Реалізація цього Плану заходів спрямована на поліпшення умов торгівлі, сприяння
вітчизняним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності у нарощуванні обсягів експорту та
розширенні ринків збуту вітчизняної продукції.
«Задля стимулювання експортної діяльності та з метою підвищення позицій національних
виробників на перспективних світових ринках Уряд здійснює роботу із запровадження
ефективного механізму державної фінансової підтримки експорту», – підкреслив заступник
Міністра.
За його словами, запровадження такого механізму сприятиме забезпеченню захисту
українських експортерів від ризику неплатежів і фінансових втрат у разі настання політичних і
комерційних ризиків (зокрема шляхом страхування й гарантування експорту); створенню
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належних умов для виходу українських виробників на зовнішні ринки збуту, підвищенню
конкурентоспроможності продукції вітчизняних експортерів на світових ринках.
«Позаяк одним із основних торговельних партнерів України є Російська Федерація,
забезпечення реалізації Плану дій, а саме Дорожньої карти з урегулювання торговельних
обмежень у двосторонній торгівлі між Україною та Російською Федерацією на 2013 – 2014 рр.,
підписаної в Москві під час 6 засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, надасть
додатковий поштовх для нарощування присутності вітчизняних товарів на традиційних ринках
збуту», – підсумував Вадим Коломієць.
Довідково:
Очікується позитивний вплив на експорт від затвердження й реалізації плану заходів щодо
впровадження Концепції створення системи державної підтримки експорту України на період до
2015 року, розробка якого передбачена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013
№ 586-р.
Урядовий портал

04.02.2014. Через заяви Штайнмаєра до українського МЗС
запросили німецького посла
Посла ФРН Кристофа Вайля було запрошено до МЗС України. З ним поговорили про заяви
керівника німецького зовнішньополітичного відомства Штайнмаєра щодо подій в Україні.
Українське міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Кристофа Вайля у
вівторок, 4 лютого. З німецьким дипломатом зустрівся заступник міністра закордонних справ
України Андрій Олефіров.
Як повідомляється на офіційній веб-сторінці українського зовнішньополітичного
відомства, "увагу німецької сторони було привернуто" до заяви міністра закордонних справ
Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, яку він зробив у понеділок увечері в інтерв'ю
німецькому телеканалу ARD щодо внутрішньополітичних подій в Україні.
"У цьому контексті, зокрема, було наголошено на необхідності об’єктивної оцінки розвитку
внутрішньополітичних процесів в нашій державі та утримання від провокуючих заяв", - йдеться у
повідомленні МЗС України. Крім того, Олефіров висловив сподівання, що Німеччина "займатиме
конструктивну неупереджену позицію, що є важливим для успішного врегулювання нинішньої
ситуації".
Перспектива санкцій
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
пригрозив українській владі санкціями, якщо так і не буде знайдено політичного рішення виходу з
кризи. Про це він сказав 3 лютого в інтерв'ю німецькому громадсько-правовому мовнику ARD.
"Санкції ми повинні зараз продемонструвати як загрозу", - заявив Штайнмаєр.
За словами міністра, потрібно бути готовим до такого кроку, якщо ситуація в Україні не
покращиться, а в переговорах між урядом та опозицією не намітиться поступ. "Україна - це той
випадок, в якому ми маємо діяти, щоб допомогти сторонам знайти політичне рішення й не
допустити більшого застосування насильства. Ми цим займаємося, я цим займаюся. Сподіваюся,
що зрештою - успішно", - додав він.
Як відомо, ще в п'ятницю, 31 січня, федеральна канцлерка ФРН Анґела Меркель
висловилася проти запровадження санкцій.
Німецька хвиля

06.02.2014. Коментар МЗС України стосовно
Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні

Резолюції

В Україні взяли до уваги схвалення 6 лютого 2014 року Резолюції Європейського
Парламенту щодо ситуації в Україні.
Цей документ містить низку сигналів, які співпадають з підходами Уряду України до
врегулювання політичної кризи в нашій державі. Віднайдення взаємоприйнятного політикоправового компромісу щодо виходу з кризи шляхом мирного діалогу, попередження
насильницьких дій та забезпечення поваги прав і свобод людини були і залишаються в основі дій
української влади.
Важливе значення має заклик Європейського Парламенту до протестувальників Майдану
утриматися від застосування сили та зберегти законність своєї справи мирним шляхом і вимога до
усіх опозиційних лідерів продовжувати утримуватися від насильства та підтримувати мирний
характер протестів.
Разом з цим, викликає розчарування упередженість в оцінках Європейського Парламенту
дій української влади та ігнорування переважної більшості конструктивних зусиль керівництва
України з реалізації заходів встановлення довіри та налагодження мирного й інклюзивного
діалогу з опозицією та громадянським суспільством.
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На жаль, цілий ряд оцінок, висловлених в Резолюції Європейського Парламенту, ставлять
під сумнів неупередженість та ефективність діяльності запропонованої постійної спеціальної місії
ЄП в Україну, доцільність створення якої потребує додаткового вивчення.
Незбалансований характер резолюції, а також заклики до запровадження обмежувальних
заходів з боку ЄС не сприяють формуванню загальнонаціонального примирення та атмосфери
довіри в Україні, а відтак підривають процес стабілізації ситуації.
В той же час слід відзначити далекоглядні сигнали, висловлені під час вчорашніх дебатів у
Європейському Парламенті від імені Високого представника ЄС та Європейської Комісії,
відповідно до яких стратегія ЄС щодо України зосереджується не навколо санкцій, а навколо
діалогу та взаємодії, в тому числі на основі визнання європейської перспективи України.
Підтверджуємо, що курс європейської інтеграції та впровадження суспільно-політичних і
соціально-економічних реформ з метою наближення до кращих європейських стандартів на основі
укладення та подальшої імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС залишається
незмінним пріоритетом нашої держави.
У зв’язку з цим, високо оцінюємо ініціативу Європейської Комісії щодо координації
підготовки стратегічного пакету фінансової допомоги Україні на цілі впровадження соціальноекономічних реформ та підтримки макроекономічної ситуації. Залишаємося відкритими для
подальших консультацій зі стороною ЄС, міжнародними фінансовими організаціями та іншими
донорами з цього питання.
Сайт МЗС України

07.02.2014. МЗС України засудило теракти у Багдаді
Міністерство закордонних справ України засудило теракти у Багдаді, зокрема смертоносні
вибухи біля будівлі МЗС Іраку.
Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.
"Рішуче засуджуємо прояви тероризму та екстремізму в будь-яких формах і висловлюємо
свою підтримку уряду та народові дружнього Іраку у протидії цьому ганебному явищу, яке не
визнає кордонів", - йдеться у заяві.
Українське МЗС також висловило співчуття родинам загиблих і побажало скорішого
одужання постраждалим.
Нагадаємо, у середу в іракській столиці сталася серія вибухів недалеко від так званої "зеленої
зони", де розташовані урядові установи і посольства, у результаті чого загинули щонайменше 16
людей. Біля будівлі міністерства закордонних справ Іраку одночасно вибухнули два заміновані
автомобілі. Загинули щонайменше 7 людей, поранені 15.
Укрінформ

12.02.2014. Кожара чекає від Євросоюзу і МВФ "конкретних
пропозицій" щодо фінансової допомоги Україні
В.о. міністра закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що Україна досі не отримала
конкретних пропозицій від Євросоюзу щодо надання фінансової допомоги. Київ хотів би почути
від Брюсселя якусь конкретику у цьому питанні.
"Що стосується фінансової допомоги, то досі не сформульовано окремий пакет фінансової
допомоги ані з боку ЄС, ані з боку міжнародних фінансових інституцій", - повідомив він
журналістам під час заходів у зв'язку з роковинами смерті колишнього міністра закордонних справ
Геннадія Удовенка.
За словами Кожари, Україна на сьогоднішній день потребує коштів для стабілізації фінансовоекономічної ситуації.
"Ми не бачили конкретних пропозицій і ми чекаємо, що ці конкретні пропозиції буде надано",
- підкреслив він.
Тиждень

ПРЕЗИДЕНТ
05.02.2014. Янукович
конституційної реформи

обговорив

з

Ештон

перспективи

Президент України Віктор Янукович зустрівся із віце-президентом Європейської Комісії високим представником Європейського Союзу в закордонних справах і безпековій політиці Кетрін
Ештон. Про це повідомляє прес-служба Глави декржави.
"Сторони обговорили шляхи стабілізації політичної ситуації в Україні, хід економічних
реформ та заходи зі зміцнення демократичних інституцій. Зокрема, йшлося про необхідність
гарантування безпеки громадян, забезпечення об'єктивного, прозорого й неупередженого
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розслідування останніх резонансних подій, а також перспективи проведення конституційної
реформи", - йдеться у повідомленні
Укрінформ

06.02.2014. Президент провів зустріч з помічником Державного
секретаря США з питань Європи та Євразії
Відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з помічником Державного
секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд.
Під час зустрічі сторони обговорили шляхи врегулювання внутрішньополітичної ситуації в
Україні на основі діалогу влади та опозиції. Глава держави наголосив, що зробить усе для того, щоб
запобігти ескалації конфлікту в державі. Віктор Янукович зазначив, що всі питання повинні
вирішуватися виключно шляхом мирних переговорів та політичного діалогу. «Тільки за рахунок
діалогу і компромісів можливо вивести країну з політичної кризи», - сказав Президент. За його
словами, найближчим часом буде вжито заходів із пришвидшення звільнення затриманих під час
масових акцій. Президент також підкреслив, що він є прихильником якнайшвидшого проведення
конституційної реформи з дотриманням усіх необхідних процедур з підготовки Основного закону.
Віктор Янукович виявив готовність до продовження діалогу з опозицією.
Сайт Президента України

07.02.2014.
Відбулася
зустріч
Генеральним Секретарем ООН

Президента

України

з

У Сочі Президент України Віктор Янукович провів зустріч з Генеральним секретарем
Організації Об'єднаних Націй Бан Кі-муном. Сторони обговорили ситуацію в Україні та питання
подальшого співробітництва нашої держави з ООН.
«Радий нашій зустрічі та можливості продовжити наш діалог щодо актуальних подій в
Україні, а також нагальних питань співробітництва України та ООН», - сказав Глава держави на
початку зустрічі. Віктор Янукович подякував Бан Кі-муну за увагу, яку той приділяє Україні. Він
зазначив, що наша держава уважно ставиться до ініціатив, висловлених ООН щодо врегулювання
політичної ситуації в Україні. «Я вдячний за Вашу збалансовану й виважену позицію та поділяю
заклики щодо необхідності виявлення сторонами стриманості з метою уникнення подальшої
напруженості й насилля та проведення конструктивного діалогу», - зауважив Президент.
Глава держави підкреслив, що українська влада докладе всіх зусиль, щоб не допустити
ескалації конфлікту. «Протягом останнього часу нам вдалося зробити важливі кроки у процесі
мирного врегулювання політичної ситуації в Україні», - наголосив Віктор Янукович.
Сайт Президента України

07.02.2014. Глава держави зустрівся з Генеральним секретарем
Ради Європи
Президент України Віктор Янукович зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи
Турбйорном Ягландом під час робочого візиту до Російської Федерації.
Під час зустрічі Глава держави зазначив, що Україна цінує увагу, яку Рада Європи приділяє
нашій країні, зокрема тим подіям, які наразі відбуваються. Він висловив сподівання, що це
сприятиме ефективному врегулюванню політичної кризи в державі.n «Ми цінуємо те, що у грудні
минулого року Ви відреагували на ці події і відвідали Україну, щоб сприяти розв’язанню
конфліктної ситуації», - сказав Віктор Янукович під час зустрічі з Турбйорном Ягландом у Сочі.
«Ми також високо оцінюємо Ваші заяви щодо ситуації в Україні як збалансовані й виважені, що
безперечно сприяє пошуку шляхів мирного розв’язання внутрішньополітичної кризи», - зазначив
Президент.
Глава держави підкреслив, що останнім часом були зроблені важливі кроки у цьому
напрямку. Зокрема, повідомив він, скасовано дев'ять законодавчих актів, прийнятих 16 січня 2014
року, а також закон, що передбачає звільнення від відповідальності осіб, підозрюваних або
звинувачених у скоєні злочинів, пов’язаних з їх участю в масових акціях протесту. «Ми
налаштовані на продовження конструктивних переговорів з опозицією для пошуку шляхів виходу
з політичної кризи в межах правового поля», - резюмував Віктор Янукович.
Сайт Президента України

07.02.2014. У Сочі відбулася зустріч Президентів України та
Швейцарії
У Сочі відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента
Швейцарської Конфедерації, діючого голови ОБСЄ Дідьє Буркхальтера.
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Глава Української держави подякував своєму швейцарському колезі за пропозицію щодо
надання платформи ОБСЄ для сприяння внутрішньополітичному діалогу влади з представниками
опозиції. Президент України зазначив, що наразі актуальним питанням є проведення
конституційної реформи. «Її необхідно проводити у чіткому законодавчому полі. Для цього
передбачається створення тимчасової спеціальної комісії Верховної ради України», - сказав Віктор
Янукович. Він наголосив, що до цієї роботи обов’язково будуть залучені вітчизняні фахівці,
експерти Ради Європи, представники Венеціанської комісії, Конституційної асамблеї та
громадянського суспільства. «Найбільш чутливі питання у разі необхідності будуть винесені на
всенародне обговорення», - сказав Глава Української держави.
Сайт Президента України

12.02.2014. Відбулася зустріч Віктора Януковича зі Штефаном
Фюле
Президент України Віктор Янукович зустрівся з Комісаром ЄС з питань розширення та
Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.
Обговорювалися питання врегулювання політичної кризи в Україні шляхом інклюзивного
діалогу між владою, опозицією та громадянським суспільством, утримання від насильницьких та
екстремістських дій, забезпечення поваги до прав людини. Глава держави відзначив активну роль
Європейського Союзу та Ради Європи у віднайденні демократичних шляхів виходу з кризи в
Україні.
Було
наголошено
на
важливості
об'єктивної
та
неупередженої
оцінки
внутрішньополітичних процесів у державі.
Сайт Президента України

ОПОЗИЦІЯ
01.02.2014. Верховному Комісару ООН розповіли, як силовики
порушують права людини в Україні
Верховного Комісара ООН з прав людини Наванетхем Піллей закликали не залишатися
осторонь подій в Україні та терміново вжити дієвих заходів для початку діяльності міжнародних
фахівців, які б фіксували та ставали на заваді численних порушень прав людини з боку міліції.
З таким закликом до Комісара ООН звернувся народний депутат, голова комітету
Верховної Ради з питань прав людини Валерій Пацкан.
Як повідомили в прес-службі партії УДАР, відповідний лист депутат відправив 31 січня.
“Упродовж останніх днів ситуація в Україні стрімко погіршується внаслідок системного
порушення представниками правоохоронних органів та тіньових афільованих з ними структур
фундаментальних прав людини, в тому числі права на життя. Останній кричущий випадок таємно викрадений активіст Автомайдану Дмитро Булатова, який дивом залишився живий після
середньовічних знущань і тортур над ним”, - зазначив Пацкан. Він також наголосив, що на
сьогодні доля більш як тридцяти активістів та простих мирних протестувальників невідома.
“Водночас, є усі підстави вважати, що до зникнення цих осіб безпосередньо причетні оперативні
служби міліції та пов’язані з ними організовані кримінальні угрупування”, - йдеться у листі. На
думку народного депутата, міліція в період президентства Януковича перетворилася на каральні
структури, які діють поза Конституцією і становлять велику небезпеку для суспільства.
Нагадаємо, що в Україні заснували комісію з розслідування порушень прав людини.
Найавторитетніші фахівці у галузі права та колишні політв’язні збиратимуть докази для
cпеціального трибуналу за фактами порушення прав людини під час мирних протестів в Україні.
Тиждень

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МВФ
06.02.2014. У МВФ заявляють, що українська влада досі не
проявила інтерес до співпраці
Міжнародний валютний фонд як і раніше готовий до співпраці з Україною, проте на
сьогоднішній день не бачить якоїсь зацікавленості української влади в спільній роботі. Про це під
час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ
Джеррі Райс.
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«Фонд, як і раніше, готовий підтримати проведення реформ в Україні. Але поки ми не
бачимо, щоб влада висловлювала інтерес до співпраці», - сказав він.
Райс підкреслив, що Фонд не раз озвучував умови надання фінансування Україні. «Ми переконані,
що вже озвучені нами заходи дійсно здатні допомогти Україні подолати складності і вразливість
економіки», - зазначив представник Фонду.
Разом з тим, за його словами, можливе відновлення переговорів з Україною жодним чином
не повинно бути і не буде пов'язано з аналогічними переговорами України з Росією чи
Європейським Союзом. «Немає ніякого зв'язку між переговорами з приводу програми співпраці
України і МВФ і переговорами, які веде Україна з Росією чи Європейським Союзом щодо надання
фінансування для розвитку економіки країни», - сказав Райс.
Нагадаємо, востаннє можливість співпраці з фондом обговорювалася в грудні 2013 року.
Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард тоді заявила про готовність МВФ
фінансово допомогти Україні (потенційний обсяг допомоги міг скласти до $15 млрд), але
зазначила, що український уряд повинен виконати ряд вимог, зокрема, провести реформу
ціноутворення на енергоносії та реформу у валютній сфері. Тоді ж президент Віктор Янукович
заявив, що Україна готова відновити переговори з МВФ про надання кредиту, але тільки у випадку,
якщо Фонд погодиться на перегляд умов його надання.
У той же час сьогодні, 6 лютого, Європейський парламент закликав ЄС, США,
Міжнародний валютний фонд та інші фінансові установи продовжувати готувати пакет фінансової
допомоги Києву для подолання економічної кризи в Україні.
Як відомо, в 2013 році в Україні працювали кілька місій Фонду, проте жоден з візитів не
привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand-by в обсязі
близько $15 млрд. Відсутність прогресу в переговорах зумовило відсутність прогресу з
Європейським Союзом про надання фінансової допомоги в обсязі 610 млн євро.
Згідно з прогнозом МВФ, економіка України в 2014 році може продемонструвати зростання
не більше ніж на 1%.
Крім цього, нагадаємо, що Україна у 2014 році повинна виплатити МВФ $3,72 млрд, з яких
$1,025 млрд - у період з 30 січня по 12 лютого.
Тиждень

МБРР
12.02.2014. МБРР надасть Україні кошти для впровадження
енергозберігаючих технологій, - О.Вілкул
«Урядом проводиться системна робота щодо залучення коштів міжнародних фінансових
організацій (МФО) для модернізації житлово-комунального господарства, впровадження
енергозберігаючих технологій та підвищення якості комунальних послуг. Зокрема, 12 лютого
Кабінет Міністрів прийняв рішення про залучення коштів Міжнародного банку реконструкції та
розвитку для реалізації проекту «Підвищення енергоефективності у секторі централізованого
теплопостачання України». Переговори з МБРР заплановані орієнтовно на 20-21 лютого 2014
року», - сказав в.о. Віце-прем'єр-міністра Олександр Вілкул.
Завдяки реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у секторі
централізованого
теплопостачання
України»
10
підприємств
теплокомуненерго
(«Вінницяміськтеплоенерго», «Міськтепловоденергія» (м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
обл.),
«Харківські
теплові
мережі»,
«Івано-Франківськтеплокомуненерго»,
«Миколаївоблтеплоенерго», «Херсонтеплоенерго», «Дніпротеплоенерго», «Кіровоградтепло» та
«Чернігівська ТЕЦ») зможуть зменшити споживання природного газу на 3,2% (47,1 млн. м3),
знизити виробничі витрати на 11% (на 467 млн. грн./рік), модернізувати технічний стан систем
центрального теплопостачання та підвищити якість комунальних послуг для громадян.
Сума позики може складати до 382 млн. дол. США, з яких близько $ 332 млн. буде надано
МБРР та близько $50 млн. «Фондом чистих технологій» МБРР. За попередніми умовами МБРР
строк кредитування – 18 років з «платіжними канікулами» на 5 років. Річна відсоткова ставка
станом на 27.01.2014 становить – 0,59%. Загальна сума кредиту, умови та строки кредитування
будуть визначені за результатами переговорів з МБРР.
«Завдяки підтримці Уряду підприємства отримають фінансування на дуже вигідних
умовах, які дозволять швидко розрахуватися з кредитами та в подальшому спрямувати
зекономлені кошти на модернізацію об'єктів теплоенергетики. Це створить можливість
реконструкції та оновлення систем централізованого теплопостачання, магістральних та
розподільчих теплових мереж; реконструкції ЦТП (центральних теплових пунктів) з
облаштуванням ІТП (індивідуальних теплових пунктів), встановленням насосних станцій,
пластинчастих теплообмінників та заміною електродвигунів насосів», - зазначив експерт
представник Інституту технічної теплофізики НАН України Олександр Сигал.
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Також проектом передбачена реконструкція котелень із заміною обладнання; будівництво
локальних котелень та когенераційних станцій на них; впровадження автоматизованої системи
диспетчерського управління теплопостачанням та встановлення енергозберігаючого обладнання.
Також Кабінет Міністрів запропонував Президенту України Віктору Федоровичу Януковичу
склад української делегації для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та
розвитку щодо укладення Угоди про позику. Очолити делегацію пропонується першому
заступнику Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Григорію Семчуку.
Довідково
Наразі Уряд разом з МФО реалізує чотири міжнародні проекти з модернізації ЖКГ.
Перший проект - проект розвитку місцевої інфраструктури, реалізується спільно зі
Світовим банком в 14 містах 12 областях України. Це Одеса, Чернігів, Бориспіль, Кам'янецьПодільський, Черкаси, Коломия, Дрогобич, Харків, Херсон, Кременчук, Івано-Франківськ,
Новоград-Волинський, Слов'янськ, Нова Каховка. Роботи в рамках проекту вже повністю
завершені в 5 містах - Черкасах, Коломиї, Новій Каховці, Дрогобичі та Кам'янці-Подільському.
Загальна вартість проекту – 140 млн. дол.
Другий проект реалізується в Миколаєві спільно з Європейським інвестиційним банком
(ЄІБ). Проект спрямований на модернізацію систем водопостачання та водовідведення на суму
понад 31 млн. євро.
Третій проект - це «Модернізація теплопостачання, водовідведення та енергозбереження»
реалізується в Україні спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку ( ЄБРР) на суму
147,5 млн. євро в 8 містах: Велика Ялта, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Тернопіль, Житомир,
Івано-Франківськ, Черкаси.
Четвертий проект «Демо Україна» реалізується в Україні з Північною екологічною
фінансовою корпорацією (NEFCО) на загальну суму 10 млн. євро. Він спрямований на
впровадження енергоефективних заходів у секторі теплопостачання. Для участі в проекті відібрано
10 міст: Донецьк, Івано-Франківськ, Вінниця, Житомир, Кам'янець-Подільський, Київ,
Олександрія, Кривий Ріг, Полтава, Севєродонецьк.
Наразі ведеться робота з МФО з розробки 5 проектів на суму майже 10 млрд. грн. Проекти
стосуються
підвищення
ефективності
регіонального
управління,
самоврядування,
енергоефективності, ресурсозбереження та вирішення екологічних проблем.
Урядовий портал

ЄБРР
03.02.2014. ЄБРР спрямує $100 млн на підтримку української
енергетики
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить українським банкам $100
млн для кредитування проектів з розвитку енергетики.
Про це йдеться у прес-релізі ЄБРР.
«Програма фінансування розміром $100 млн є продовженням діяльності ЄБРР,
спрямованої на підтримку розвитку сталих джерел енергії та енергоефективності в Україні», йдеться у повідомленні.
«Райффайзен Банк Аваль» став першим банком-учасником цієї програми та отримає від
ЄБРР фінансування в обсязі $20 млн.
Нова програма фінансування сталої енергетики ЄБРР є продовженням Української
програми енергоефективності (UKEEP), в межах якої у 2007-2013 рр. через п'ять фінансових
посередницьких установ було успішно профінансовано 77 проектів з енергоефективності по всій
країні.
Нагадаємо, ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2014
року банк узяв на себе зобов'язання щодо надання $11,9 млрд в рамках 321 проекту в Україні.
Укрінформ

06.02.2014. Україна продовжує плідну співпрацю з ЄБРР в
енергетичній сфері - Арбузов
Кабінет Міністрів продовжує системну співпрацю в енергетичному секторі з Європейським
банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).
Про це заявив в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов, інформує прес-служба урядовця.
"Я хочу подякувати нашим колегам з ЄБРР за системну підтримку енергетичного сектору.
Будучи найбільшим інвестором в Україні, банк підтримує нас у реалізації великих проектів в
енергетичній галузі. Нам особливо важливо, що кошти виділяються на вигідних для нашої
економіки умовах", - сказав Арбузов, відзначивши у цьому зв'язку останнє рішення банку щодо
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виділення Україні з підключенням українських банків 155 млн доларів на підтримку енергетики та
малого бізнесу.
З цих коштів, за його словами, 100 млн доларів буде вкладено у розвиток стійких джерел
енергії та енергоефективності.
Крім цього, в.о. прем'єр-міністра нагадав, що ЄБРР також затвердив нову програму
підтримки малих і середніх підприємств у 55 млн доларів.
"Кошти за цим проектом допоможуть українським підприємствам стати на шлях
енергоефективності, економії та скорочення потреб в енергії. Ця допомога узгоджується зі
стратегією щодо зниження викидів при виробництві електроенергії, а також захисту
навколишнього середовища", - додав Арбузов.
Укрінформ

РАДА ЄВРОПИ
02.02.2014. Генсек
конфлікту в Україні

РЄ

застеріг

від

подальшої

ескалації

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив занепокоєння поточною
ситуацією в Україні і застеріг від ескалації конфлікту в Україні.
Про це кореспонденту Укрінформу у Франції повідомив офіційний представник
Генерального секретаря Ради Європи Даніель Хольтген.
"Існує реальна небезпека загострення ситуації, якщо опозиція і уряд (України - ред.) не
зможуть домовитися щодо прозорого розслідування заяв про порушення прав людини, і будуть
неспроможними брати участь у справжньому політичному діалозі", - сказав Ягланд.
За його словами, хоча обидві сторони погодилися у грудні працювати з Радою Європи, вони
до сих пір не взяли участь у термінових і необхідних розслідуваннях з представниками організації.
"Я закликаю українську опозицію і уряд взяти участь у створенні та роботі консультативної
групи з розслідування, про яку ми домовлялися", - наголосив Генсек РЄ.
Він нагадав, що така ініціатива була одноголосно підтримана 47-ма державами-членами
Ради Європи та ПАРЄ. Ягланд зазначив, що створення так званої Консультативної групи
розслідування може бути "першим кроком до відновлення довіри" в Україні.
Укрінформ

10.02.2014. РЄ вимагає покарати українських міліціонерів за
жорстокість
Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнієкс стурбований надмірним
застосуванням сили правоохоронними органами в Україні. Він закликає владу розслідувати
випадки надмірного насильства та покарати винних.
Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнієкс стурбований надмірним
застосуванням сили з боку українських силових структур та їхніх співробітників. "Немає потреби
розбивати людям череп та вибивати зуби для того, щоб їх затримати", - заявив Муйжнієкс. Він
вважає, що необхідно запобігти подальшим випадкам насильства та у судовому порядку покарати
винних у минулих інцидентах. Про це він заявив у понеділок, 10 лютого, підбиваючи попередні
підсумки своєї кількаденної місії в Україні.
Також не було жодної необхідності цілити гумовими набоями у голови людей, щоб
утримати юрбу під контролем або відповісти на насильство з боку протестувальників, додав він.
Крім того, не можна змиритися з використанням водометів за мінусових температур, підкреслив
комісар Ради Європи з прав людини. Муйжнієкс закликав українську владу "недвозначно"
засудити перевищення сили працівниками міліції та розслідувати ці випадки.
Муйжнієкс констатував, що унаслідок зіткнень з озброєними підрозділами міліції були
поранені сотні осіб, деякі з них отримали важкі поранення. Смертельні випадки, за його словами,
також стали результатом цих сутичок. З боку окремих груп демонстрантів також мало місце
насильство, наголосив комісар Ради Європи.
Муйжнієкс перебував в Україні з 5 по 10 лютого для підготовки доповіді про становище в
Україні, він зустрічався із десятками свідків. Нагадаємо, що наприкінці січня у Києві відбулися
важкі сутички між протестувальниками та підрозділами "Беркуту". Від гумових куль
спецпризначенців міліції постраждали сотні людей, у тому кілька десятків журналістів.
Німецька хвиля
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11.02.2014. У МВС відбулася зустріч Міністра з Комісаром Ради
Європи з прав людини
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко поінформував Комісара Ради Європи Нільса
Муйжніекса щодо дій правоохоронців під час акцій протесту, які останнім часом відбуваються у
державі.
Зокрема, було обговорено питання щодо ідентифікації правоохоронців під час охорони
громадського порядку, а також про травми, отримані працівниками органів внутрішніх справ та
мітингувальниками внаслідок заворушень. Особливо було зазначено, що правоохоронцями
спеціально удари по голові не завдаються, що кулі можуть рикошетити, і така зброя прицільно не
використовується.
Окремо піднімалося питання залучення громадських формувань до охорони громадського
порядку спільно з правоохоронцями. У зв’язку з останнім, Міністр зазначив, що у державі є Закон
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», відповідно до якого
громадські формування з охорони громадського порядку створюються і діють у взаємодії з
правоохоронними органами. Окрім цього, мають право створювати громадські об'єднання для
участі в охороні громадського порядку, сприяти органам місцевого самоврядування та
правоохоронним органам.
За словами Міністра, значна увага приділяється Плану заходів із виконання обов’язків та
зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, зазначений План заходів
затверджений Указом Президента України.
«Це не означає, що після підведення підсумків за результатами виконання вищевказаного
Плану заходів, ми стали приділяти менше уваги питанням дотримання прав людини. В МВС
продовжує діяти відділ спостереження за дотриманням прав людини в діяльності органів
внутрішніх справ», - підкреслив Віталій Захарченко.
Головним чинником забезпечення відповідності правоохоронних органів України
європейським нормам і стандартам, безумовно, є їхня реформа.
Стратегічною метою реформування, за словами Міністра, є поетапне перетворення системи
органів МВС у цивільне правоохоронне відомство європейського зразка.
«Ми не боїмося впливу інститутів громадянського суспільства, а самі зацікавлені в
об’єктивному проведенні громадського моніторингу і за його результатами обов’язково урахуємо
конструктивні зауваження громадськості та рекомендації правозахисників», - підкреслив очільник
міліцейського відомства.
Окремо слід зазначити, що на виконання зобов’язань України, що впливають з її членства в
Раді Європи та рекомендацій Комісара Ради Європи з прав людини Т.Хаммарберга, Міністерством
постійно ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо необхідності використання
попереднього ув’язнення лише у виняткових випадках.
Урядовий портал

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
КРАЇНИ ЄВРОПИ
НІМЕЧЧИНА
03.02.2014.
підтримка

Франк-Вальтер

Штайнмаєр:

Україні

потрібна

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр виступає за конституційні
зміни в Україні, які б обмежили владу президента. На цьому складному шляху Києву необхідна
підтримка, вважає міністр.
Коли Україна стане на шлях політичного рішння, "тоді необхідно додатково подбати про те,
щоб складний шлях зрештою не закінчився економічною катастрофою", вважає керівник
зовнішньополітичного відомства Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Про це він заявив після зустрічі зі своїм турецьким колегою Ахметом Давутоглу в
понеділок, 3 лютого, в Берліні, повідомляє інформаційне агентство dpa.
Таким чином Штайнмаєр прокоментував повідомлення про те, що нині, за словами
верховної представниці з питань зовнішньої політики та політики безпеки ЄС Кетрін Ештон,
Євросоюз та США спільно з Міжнародним валютним фондом готують план фінансової допомоги
Україні.
Необхідні конституційні зміни
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Водночас Франк-Вальтер Штайнмаєр ще раз наголосив на необхідності змін в Конституції
задля нового формату політичної влади в Україні.
За словами міністра, ці зміни повинні відбуватися "у напрямку Конституції, що діяла до
2004 року", а "права президента та прем'єра мають бути заново збалансовані", передає агентство
afp.
На думку Штанймаєра, Україна нині постала перед "вирішальним моментом" і потребує
"багато підтримки з-за кордону". Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, своєю
чергою, заявив: важливо, "щоб для України були збережені європейські перспективи". За його
словами, стабілізація ситуації в Україні важлива для всього регіону, зокрема і для Туреччини.
Європейський простір

08.02.2014. Партія Меркель сказала, коли можливі санкції щодо
України
Позиція урядової партії Німеччини - Християнсько-демократичного союзу - щодо кризи в
Україні стала жорсткішою. Якщо в Україні і надалі порушуватимуть права людини, то ХДС
вимагатиме санкцій.
"Якщо українське керівництво і надалі відмовлятиме в елементарних громадянських
правах, то ми виступатимемо за те, щоб міжнародна спільнота запровадила санкції стосовно
окремих персон, проти пригноблювачів", - зазначається у резолюції, ухваленій федеральним
правлінням Християнсько-демократичного союзу у суботу, 8 лютого, в Ерфурті.
Голова цієї партії, канцлерка ФРН Анґела Меркель, заявила, що весь час виступає за те,
щоб сторони конфлікту в Україні розмовляли, "щоб трансформаційний процес відбувся мирно",
цитує її слова агентство dpa. Меркель також наголосила, що нині все ще робить ставку на
досягнення рішення шляхом переговорів між українською владою та опозицією.
Спільну пропозицію ЄС і США - надати Україні допомогу і цим врятувати її від банкрутства
- правління ХДС привітало. "У відповідь ми очікуємо від київського уряду реформ, які
гарантуватимуть права людини та оживлять економіку країни", - йдеться у документі, який
наводить агентство Reuters.
Канцлерка ФРН також наголосила в Ерфурті, що Європа та США переслідують однакову
мету. "Ми хочемо в Україні абсолютно однакового...Якщо в нюансах є розбіжності, то ми повинні
про це відкрито говорити", - сказала Анґела Меркель.
Як відомо, днями в інтернеті було оприлюднено запис підслуханої розмови американської
дипломатки Вікторії Нуланд з послом США у Києві, де вона жорстко критикувала позицію ЄС,
говорячи про кризу в Україні, і навіть вжила лайку "Fuck the EU", за що згодом вибачилася.
Німецька хвиля

10.02.2014. Глава МЗС Німеччини: народ України не погодиться
на підозрілі компроміси
ЄС працюватиме, використовуючи свої можливості, аби знайти політичне рішення кризи в
Україні, яке включає також серйозне обговорення змін до конституції. Про це заявив міністр
закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр перед зустріччю Ради міністрів
закордонних справ ЄС, яка відбувається у цей час у Брюсселі.
„Бажаного прогресу в переговорах між опозицією та представниками пПрезидента України
не відбулося. Всупереч надії, яку ми могли мати минулого тижня, що після невеликого зближення,
яке надав закон про амністію, прогресу у минулі вихідні досягнути не вдалося», - заявив політик.
«Мітинги на вихідних показали, що народ України не задовольнять підозрілі компроміси.
Мітинги також показали, що затягування часу, чим знову намагається займатися Янукович, не є
перспективою для політичного рішення», – наголосив Штайнмайєр.
За словами міністра, ЄС і надалі працюватиме, використовуючи свої можливості, над
пошуком політичного виходу з кризи в Україні, який «включає в себе в даний час і на наступному
етапі серйозне обговорення конституційних змін».
Тиждень

10.02.2014. Штайнмайєр: Поки в Києві триває діалог, від
санкцій потрібно утриматися
Поки в Україні триває діалог між владою та опозицією, міжнародна спільнота повинна
утриматися від погроз санкціями на адресу офіційного Києва.
На цьому міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр наголосив в
інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, передає власний кореспондент Укрінформу в ФРН.

42 of 66

INTERNATIONAL WEEKLY # 02 (01.02.2014 — 12.02.2014)

43 of 66

"Поки відбуваються якісь зрушення - відставка прем'єр-міністра та уряду, скасування
законів, що обмежували політичну діяльність, ухвалення закону про амністію - потрібно
утриматися від погроз санкціями і спробувати підтримати розпочатий процес", - сказав він.
Коментуючи нецензурне висловлювання заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд
відносно ЄС, зроблене нею під час телефонної розмови з послом США в Україні Джеффрі
Пайєттом, Штайнмайєр підкреслив, що його турбує не стільки власне вульгарна фраза Нуланд,
скільки сам зміст розмови.
"Мене турбує не стільки ця фраза, скільки та точка зору, що за допомогою кількох погроз
санкціями можна врегулювати конфлікт, який зайшов у глухий кут. Скоріше навпаки", - зауважив
глава німецького МЗС. За його словами, над питанням про можливе запровадження санкцій
"потрібно подумати", але спочатку слід сприяти просуванню діалогу між українськими владою та
опозицією.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала висловлювання Нуланд "абсолютно
неприйнятним".
Нагадаємо, минулого тижня в мережі YouTube з'явився відеоролик із записом розмови
чоловіка і жінки, чиї голоси схожі на Нуланд і Пайєтта. У тексті розмови серед іншого йдеться про
варіанти участі лідерів опозиції в новому українському уряді. В окремий момент між
співрозмовниками лунає фраза, сформульована у вульгарній формі, про те, що позицію ЄС в цьому
процесі слід ігнорувати. Вашингтон вибачився перед європейцями через цю розмову.
Укрінформ

ПОЛЬЩА
01.02.2014. Туск каже, що домігся узгодження європейської
позиції щодо України
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи з візитами у ключових європейських
столицях, домігся узгодження спільної європейської позиції щодо України.
Про це Туск заявив у п'яницю після завершення переговорів з прем’єр-міністром Великої
Британії Девідом Кемероном, передає власний кореспондент Укрінформу.
“Здається, вдалося узгодити спільну позицію країн ЄС, що Україна й надалі залишається
спільною проблемою і спільною відповідальністю”, - сказав Туск.
На його переконання, європейські країни розуміють, що спільна позиція ЄС щодо України
є “необхідною передумовою, аби досягнути якогось результату”.
Глава польського уряду наголосив, що майбутнє країни має вирішуватися в Києві без
зовнішнього втручання. “Для нас, також і Польщі, важливо, щоб майбутнє України вирішувалося
без тиску і зовнішнього впливу, і це стосується усіх сусідів України”, - підкреслив Туск.
Він зазначив, що заручився підтримкою європейських лідерів у питанні збереження
європейських перспектив для України. “Ще не кожен готовий говорити, що ця перспектива для
України є реальною, але навіть ті, хто був скептичний, кажуть, що підписання Угоди про асоціацію
не повинно бути кінцем її європейського шляху”, - підкреслив голова Ради міністрів РП. Він назвав
“добрим знаком”, що таку думку він почув, зокрема, від президента Франції Франсуа Олланда,
прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, а також інших лідерів півдня Європи, які
традиційно найбільше дистанціювалися від подальшої співпраці з Україною.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Туск провів 30-31 січня переговори щодо України з
главами урядів "Вишеградської четвірки", президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу,
президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером ФРН Ангелою Меркель та прем'єр-міністром
Великої Британії Девідом Кемероном.
Укрінформ

01.02.2014. Радослав Сікорський про Україну: Запроваджувати
санкції ще зарано
Кризу в Україні можна розв´язати, якщо влада й опозиція досягнуть компромісу, вважає
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це він розповів у інтерв´ю DW.
Deutsche Welle: пане Сікорський, на початку Мюнхенської конференції з
питань безпеки ви зустрілися з міністром закордонних справ України Леонідом
Кожарою. Досі ви постійно застерігали від кривавого сценарію, який може
розгорнутися в Україні. Чи змінилося щось після вашої розмови з українським
колегою?
Радослав Сікорський: Нині я бачу кращі можливості для діалогу між владою й опозицією.
Україна потребує термінових реформ, а їх може здійснювати тільки ефективний і стабільний уряд.
Я радію тому, що уряд у Києві розглядає можливість внесення змін до Конституції, які могли б
створити кращий баланс між повноваженнями президента й парламенту. На цьому могли б
зійтися і опозиція, і влада.
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Опозиція каже, що Україні потрібен "план Маршалла", тобто план відбудови.
Як на це дивиться польський уряд із огляду те, що ви вже маєте досвід отримання
допомоги на шляху до ЄС?
Україна вже має "план Маршалла". Я тільки нагадаю, що коли Польща підписала угоду про
асоціацію з ЄС у 1993 році, то отримувала з Брюсселя мінімальну фінансову допомогу. Ми
одержали пропозиції допомоги і зі США, але не скористалися ними або повертали їх. Натомість
Україна могла б одразу отримати мільярдну фінансову допомогу від Міжнародного валютного
фонду, як тільки розпочне запроваджувати реформи. Також допомогу пообіцяли Брюссель,
Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк. З угодою про
асоціацію з ЄС надійність України зросла б і вона змогла б отримувати дешевші кредити.
Іншими словами, Україна має достатньо допомоги?
Якщо Україна хоче обговорювати кошти та допомогу для реалізації угоди про асоціацію, ми
маємо бути відкритими для цього.
Під час Мюнхенської конференції ви проведете зустрічі з міністрами
закордонних справ Німеччини та Росії. Що б ви хотіли почути від Москви?
Коли Росія запропонувала Україні дешевший газ і кредити, ішлося про акт "християнського
милосердя". Нині ми чуємо про якісь умови. Я б хотів почути думку Росії про актуальні події в
Україні та спитати, чи не вважає Росія, що Україна має сама вирішувати свою долю.
Наскільки при цьому ви узгоджуєте свою позицію з німецькою?
Ми це обговорювали, адже важливо, щоб дві великі держави Євросоюзу узгоджували свої
позиції. До того ж, Німеччина та Польща серед країн Європи найбільше цікавляться Україною.
Між нами немає суперечностей, у той час як інші країни ЄС говорять про санкції. На думку
Варшави та Берліна, для цього ще було б зарано.
Коли вас питають про позитивний сценарій розвитку подій в Україні, ви
говорите про поділ відповідальності між опозицією та владою в Києві. Чи згадуєте ви
при цьому досвід Польщі в 1989 році, коли опозиція та комуністи, що були при владі,
сформували спільний уряд?
Успішна трансформація нам фактично вдалася. Але на початку відбувся компроміс, який
усіляко критикували. Пропозиція президента Януковича для одного з лідерів опозиції - посада
прем´єр-міністра - нагадує нам те, що тоді було в Польщі, - "наш президент, ваш прем´єр-міністр".
Це добре вдалося. Життєві стандарти в Польщі та Україні тоді були схожими, а сьогодні ми втричі
заможніші, ніж українські сусіди. Це цінний досвід, яким можна скористатися
Німецька хвиля

04.02.2014. Прем’єр-міністр Польщі: ЄС не залучатиме Росію до
переговорів про майбутнє України
Країни Євросоюзу не хочуть залучати до своїх переговорів з Україною Росію, щоб вона дефакто вирішувала майбутнє свого сусіда. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск після свого
турне по всій Європі, передає «Gazeta Wyborcza» повідомлення РАР.
Туск розповів, що йому вдалося досягти того, що країни ЄС вироблять "більш-менш"
спільну позицію щодо ситуації в Україні. Він також сказав, що країни союзу не піддають на спокусу
трьохсторонніх перемовин за участю Москви.
"Усі підтверджують, що Україна є суверенно державою, і такі додаткові формати, в яких
Росія де-факто визначатиме майбутнє України, не цікавлять жодну європейську країну", - заявив
Туск.
Крім того, він запевнив, що переконує ЄС виробити програму підтримки України, в тому
числі передбачити можливість членства України в союзі після підписання Угоди про асоціацію.
Туск пояснив, що мова не йде про створення якогось окремого фінансового фонду для
України, але у міжнародних фінансових установ є джерела, які можна буде залучити, якщо Україна
дійде до асоціації. Проте умовою будь-якої допомоги ЄС висуває діалог всередині України і відмову
від насильства.
"Умовою є відмова від будь-яких актів насильства в Україні і передовсім внутрішній
компроміс. Якщо українці не порозуміються, то жодні старання ЄС не принесуть результату", підсумував прем’єр-міністр Польщі.
Як відомо, Туск здійснював всеєвропейське турне і проводив зустрічі з першими особами
країн ЄС з метою виробити програму підтримки України та єдину позицію союзу до ситуації в
країні. Раніше він заявляв, що подальше загострення конфлікту між владою та опозицією в Україні
та застосування репресій проти учасників антиурядових демонстрацій призведе до катастрофи.
Тиждень
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Нинішня ситуація в Україні, де триває протистояння влади та опозиції, нагадує те, що
відбувалося у Польщі у 80-их роках минулого століття, де сторонам вдалося знайти компромісне
врегулювання політичного конфлікту.
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив міністр закордонних
справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі польського публічного телебачення TVP.
Міністр зазначив, що президент України Віктор Янукович в рамках компромісного
варіанта вирішення кризи запропонував представникам опозиції увійти до складу нового уряду.
"Це польський сценарій: ваш президент, наш уряд", - сказав він.
Сікорський зазначив, що обговорював ситуацію в Україні з лідерами української опозиції
на минулих вихідних у Мюнхені та сказав, що вони готові увійти до нового уряду у випадку
повернення в дію Конституції 2004 року.
"Вони кажуть так: входження до уряду в умовах зміненої Конституції, яка усю владу дає
президенту, є пасткою. При поверненні до Конституції, в умовах якої президент Янукович був
обраний та котра передбачає парламентсько-президентську модель, то на цих умовах вони готові
до того, аби взяти відповідальність за країну", - сказав Сікорський.
Польський міністр зазначив, що вирішення політичної кризи в Україні найбільше зараз
залежить від чинного українського президента, котрий, за його словами, надалі має найбільший
вплив на те, що відбувається в країні.
"Він перебуває під потужним впливом подій та зовнішніх факторів, але поки що вважаємо,
що він є найважливішою особою у цій кризі. Від нього найбільше залежить", - cказав польський
міністр.
Сікорський назвав складним досягнення компромісу в Україні через "цілковитий брак
довіри" між політиками, але закликав оцінити певні вчинки Януковича, серед яких назвав
анулювання антидемократичних законів 16 січня та підписання закону про амністію.
"Вважаю та раджу українцям, аби пішли дорогою 1989 року (коли польська влада та
опозиція сіли за стіл переговорів та домовились про компроміс - УНІАН), а не 1981 року, коли теж
були "гарячі голови", які собі не уявляли, що влада має у запасі введення надзвичайного стану
(влада це зробила для придушення акцій протесту - УНІАН)", - сказав він
Сікорський також зауважив, що міжнародні посередники можуть виконати роль
своєрідного "нотаріуса", котрий би зафіксував досягнуті між ними домовленості, котрі дозволять
вийти з кризи та слідкувати за тим, аби вони виконувалися.
Як повідомляв УНІАН, глава польського МЗС заявив, що Польща бачить більше поганих,
ніж добрих сценаріїв розвитку ситуації в Україні, але вважає можливим досягнення компромісу в
найближчі кілька тижнів.
Польща розпочала ринкові та демократичні реформи після того, як влада та опозиція у
1989 році на "круглому столі" домовились про політичний компроміс, в рамках якого в країні
відбулися перші частково вільні вибори до парламенту та представник опозиції очолив уряд
Польща, яка підписала Угоду про асоціацію з ЄС наприкінці 1991 року, приєдналася до
європейської спільноти в 2004 році.
УНІАН

07.02.2014.
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На запрошення Пенсійного фонду України у м. Львові відбулась українсько-польська
робоча зустріч з метою узгодження процедур дій та формулярів зв‘язку для реалізації Угоди між
Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення, яка набула чинності з 1 січня 2014
року.
У робочій зустрічі брали участь фахівці Пенсійного фонду України на чолі з заступником
Голови правління Валентиною Никитенко та начальником головного управління Фонду у
Львівській області Олександром Друговим і представники Установи соціального страхування
Республіки Польща на чолі з Головою Установи Збігнєвом Дердзюком. Сторони обмінялися
інформацією щодо пенсійних систем України та Польщі та змін, що відбулися після двосторонніх
консультацій експертів у червні 2013 року, обговорили питання двостороннього співробітництва у
галузі пенсійного забезпечення та узгодили бланки формулярів зв‘язку для використання у
подальшій співпраці. Зустріч відбувалась у дружній та конструктивній атмосфері.
Урядровий портал
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07.02.2014. Туск: У Європі не вважають українську опозицію
радикалами
У Європі вважають вимоги і поведінку української опозиції цілком відповідальною і
розумними.
Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск за підсумками низки своїх зустрічей з
лідерами країн ЄС, передає Gazeta Wyborcza повідомлення РАР.
Він розповів, що мав телефонні розмови з лідерами української опозиції, в ході яких
переказав позицію Євросоюзу щодо ситуації в Україні.
За словами Туска, у ЄС дуже зацікавлені у компромісному вирішенні ситуації в Україні і
вважають владу відповідальною за насильство.
Він вважає, що пропозиції української опозиції "звучали дуже раціонально і
відповідально".
"Сьогодні опозиція в Україні не є радикальною, вона поводиться відповідально", - заявив
Туск.
"Політичні вимоги, які стосуються праці на новою Конституцією чи поверненням
Конституції 2004 року, дискусія щодо дострокових виборів президента ,пер форматуванням
виборчої комісії, щоб вибори в Україні були чесні і вільні, амністія – це вимоги цілком у межах
відповідальності і стриманості", - пояснив він.
На думку Туска, як би це не парадоксально було, ситуація в Україні може допомогти Грузії і
Молдові швидше підписати свої угоди про асоціацію.
Українська правда

10.02.2014. Україна отримає допомогу від ЄС, якщо проведе
реформи - Сікорський
Україна може розраховувати на фінансову допомогу від Євросоюзу виключно у випадку
проведення економічних реформ.
Про це у понеділок перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявив
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає власний кореспондент
Укрінформу.
"У розпорядженні України потенційно вже зараз є величезні кошти з МВФ, ЄІБ, ЄБРР,
макроекономічна підтримка Єврокомісії. Але Україна має розпочати реформи, оскільки у разі
відсутності реформ в економіці Україна не отримає допомоги", - зазначив Сікорський.
На його думку, Київ отримає підтримку Заходу, якщо почне активно діяти на міжнародній
арені, аби протидіяти економічному тиску з боку Росії. "Якщо б Україна вирішила подати позов до
СОТ на економічні санкції (з боку Росії - Ред.) і почала шукати нових ринків збуту для сталеварної
продукції тощо, то ми надали б їй свою експертну і торговельну підтримку, аби цей бойкот не мав
політичного підгрунтя", - наголосив міністр закордонних справ РП.
Укрінформ

ФРАНЦІЯ
04.02.2014. Глава МЗС Франції: кризу в Україні не подолати
"шляхом ескалації репресій"
Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявив, що вирішення української
проблеми не може бути досягнуто «шляхом ескалації репресій». Про це він сказав в ефірі
радіостанції France Info.
«Такий шлях абсолютно неприпустимий», – наголосив Фабіус.
За його словами, Франція «виступає за діалог».
«Іншого шляху немає», – додав міністр.
«Я зустрічався в останні дні і з представниками української опозиції на конференції з
безпеки в Мюнхені, також у мене була зустріч із міністром закордонних справ України. У Києві
зараз перебуває представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Кетрін Ештон. Я
підтримую контакти з усіма ними. Те саме робить мій колега із США, державний секретар Джон
Керрі. Всі ми спрямовуємо свою енергію в одному напрямку – на врегулювання», – розповів
Фабіус.
Він також зазначив, що можливе виділення Україні фінансової допомоги з боку ЄС і МВФ
«не повинне перетворюватися на шантаж».
Як повідомлялось, 28 січня Лоран Фаб’юс привітав "скасування українським парламентом
законів, які обмежували в неприпустимий спосіб, політичні свободи".
Нагадаємо, 24 січня МЗС Франції викликало на розмову посла України, щоб висловити
"обурення" репресіями проти учасників демонстрацій у Києві.
Тиждень
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Можливий візит президента України Віктора Януковича до Чехії став темою бурхливих
дебатів у чеському парламенті. Депутати наполягають на скасуванні запрошення.
Протистояння загострилася, завдяки тому, що відомий вже громадський протест проти
перебування українського президента Віктора Януковича у Празі на запрошення його чеського
колеги перенісся зі сторінок газет до парламентської зали, набувши рис протесту політичного.
Скасувати запрошення для Віктора Януковича закликали чеського президента Мілоша
Земана як представники урядової коаліції, так і опозиційні парламентарі. Найбільш гострої
критики зазнав чеський президент від представниці опозиційної Громадянсько-демократичної
партії (ГДП) Яни Чернохової. "Офіційне запрошення глави держави має велику вагу, а тож воно і
дозволяє визначити, на чий бік схиляється той, хто його підписує", - цитують Чернохову чеські
ЗМІ.
За словами голови ГДП Петра Фіали, привітавши Януковича на празькому Граді, в
резиденції чеських королів, Земан висловить таким чином свою підтримку державному діячеві,
який на всі способи намагається придушити опозицію.
Земан за дострокові вибори
Сьогоднішній господар у празькому Граді наполягає на своєму і пояснює, чому саме. У
четвер в інтерв’ю громадській телевізії Мілош Земан повідомив, що під час зустрічі з Януковичем
хоче вказати йому на єдино правильний шлях виходу з кризи, а це, наголосив Земан, мають бути
дострокові парламентські та президентські вибори. На завершення інтерв’ю він повторив те, що
чехи чули від нього вже раніше: "Мусимо вислухати обидві сторони конфлікту, а Янукович,
безперечно, такою стороною і є".
Реагуючи на заяву Мілоша Земана, Лубомир Заоралек, зауважив, що він як міністр
закордонних справ не вважатиме Януковича гідним партнером за будь-яких обставин, а лише в
тому разі, якщо він не вдасться до насилля і шукатиме конституційних шляхів розв’язання кризи.
Прем’єр-міністр Богуслав Соботка повідомив журналістам, що чеське дипломатичне
відомство запросило для консультацій лідерів української опозиції і що такі консультації мали б
відбутися найближчим часом. Але чи зустрінеться з ними чеський президент, поки що не відомо.
Німецька хвиля

07.02.2014. МЗС Чехії готується надати допомогу пораненим
на мирних демонстраціях українцям
Міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек зазначив, що потрібно зупинити
репресивну машину, яка діє в Україні. Про це він заявив на спеціальному брифінгу, присвяченому
ситуації в Україні.
«Не можна погодитись з катуванням, побиттями людей і знущанням над ними», – каже Л.
Заоралек.
«Якщо я десь бачу, що когось переслідують і забирають у нього право висловлювати свою
незгоду, тоді ми повинні цю людину захистити», – додав Любомір Заоралек.
Коментуючи ситуацію, яка склалась в Україні, чільний чеський політик звернувся до
історії. «У минулому, протягом останнього століття такі криваві події починались подібним
шляхом, ми їх не зрозуміли, не виступили проти них, а вони розгорнулись таким способом, що з
ними не змогли нічого вдіяти. Ось чому я вважаю важливим сказати, що це неприпустимо», –
сказав голова МЗС Чехії.
Любомір Заоралек також заявив, що Міністерство закордонних справ Чехії готується
надати гуманітарну допомогу пораненим на мирних демонстраціях людям, які вже понад два
місяці домагаються відставки президента Віктора Януковича. Мова про суму в перерахунку 200
тисяч доларів.
Він також пообіцяв, що на допомогу постраждалим будуть використані відповідні кошти з
Вишеградського фонду.
Європейський простір

11.02.2014. Чехія: ЄС має бути готовим до санкцій щодо України
Міністр закордонних справ Чехії побоюється зміцнення авторитаризму в Україні. Він
вважає, що в разі продовження насильства ЄС повинен запровадити санкції до українських
можновладців.
Європейський Союз має бути готовим до введення санкцій щодо керівництва України,
якщо воно продовжить застосування сили проти мирних демонстрантів. Про це заявив у понеділок
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міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек. Він стурбований появою, як він сказав,
авторитаризму радянського ґатунку.
Своїми думками Заоралек поділився в інтерв'ю агенції Reuters. У понеділок українське
питання обговорювалось на Раді міністрів закордонних справ ЄС. Чеський міністр вважає
неприйнятним спостерігати за тим, як відверто порушуються права людини на кордонах
Європейського Союзу. "Ці прояви насильства та роль органів влади у залякуванні є абсолютно
неприйнятними. Це щось дуже близьке до нашого досвіду в часи соціалістичного минулого," відзначив Заоралек.
Голова чеського МЗС каже, що не бачить "шансів уникнути санкцій, якщо станеться
ескалація насильства. "Євросоюз повинен використати усі інструменти, які є в його
розпорядженні", - переконаний Заоралек.
Французький та німецький міністри закордонних справ - Франк-Вальтер Штайнмаєр та
Тьєрі Репантен, представляючи спільне рішення Ради ЄС заявили, що приводу для санкцій наразі
немає. Цей інструментарій залишається в резерві на той випадок, якщо ситуація в Україні
погіршуватиметься. "Був консенсус із приводу того, що поки не слід розглядати питання санкцій,
доки ми бачимо хоч якийсь прогрес у переговорах між владою та опозицією", - сказав Штайнмаєр.
Маленький стимул для опозиції
Міністри закордонних справ ЄС спробували зацікавити Україну можливістю тісніших
відносин. Вони доповнили свою спільну заяву словами про те, що угода про асоціацію - "не кінцева
мета співпраці між ЄС та Україною". Як повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні
джерела, це було зроблено за ініціативи Польщі. Польська сторона начебто аргументувала, що ЄС
має надати Україні перспективу членства в ЄС бодай у далекому майбутньому і цим підтримати
демократичну опозицію.
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський застеріг, що якщо в Україні спалахне насильство,
ЄС зіткнеться із потоком біженців. "Ми не можемо ігнорувати небезпеки того, що якщо ситуація
погіршиться, а це поки що цілком імовірно, то ця 40-мільйонна країна, і кількість біженців
зачепить усіх нас", - заявив Сікорський.
Німецька хвиля

КРАЇНИ АЗІЇ ТА ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
ІНДІЯ
06.02.2014. Індія спростила візовий режим для України і ще 179
країн
Після прибуття в Індію туристи повинні будуть пройти лише біометричну ідентифікацію,
щоб отримати візу, яка дійсна протягом 30 днів і не підлягає подовженню.
Уряд Індії спростив візовий режим для туристів зі 180 країн, дозволивши їм отримувати
візи по прильоту до країни. Про це повідомляє індійська The Economic Times.
Очікується, що відповідні зміни почнуть діяти з вересня 2014 року. При цьому туристи з
цих країн повинні будуть подати заяву онлайн для отримання електронного дозволу на подорож в
Індію мінімум за три дні до поїздки.
Після прибуття до Індії вони повинні будуть пройти лише біометричну ідентифікацію, щоб
отримати візу, яка дійсна протягом 30 днів і не підлягає подовженню.
При цьому отримати індійську візу по прибуттю в країну можна буде у 26 аеропортах по
всій країні.
В Індії очікують, що таке рішення дасть серйозний поштовх розвитку туризму.
У той же час, туристи з восьми країн "з попереднього списку" - Пакистан, Судан,
Афганістан, Іран, Ірак, Нігерія, Сомалі, Шрі-Ланка, як і раніше, будуть подавати документи на візу
через посольство.
На даний момент візи після прибуття в Індію отримують громадяни лише 12 країн, в тому
числі, Японії, Фінляндії, Сінгапуру, Індонезії, Люксембургу та Нової Зеландії.
Дзеркало тижня

11.02.2014. Україна розробить ЗРК для Міноборони Індії
Представники державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства
«Спецтехноекспорт» і державної корпорації Larsen & Toubro ltd. (Індія) підписали контракт на
розробку зенітно-ракетного артилерійського комплексу в рамках тендеру на постачання 138 ЗРК
для Міністерства оборони цієї країни.
Про це повідомив перший заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Андрій
Стефанішин, інформує прес-служба держконцерну.
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«Індійська корпорація є одержувачем тендерної документації і має право брати участь у
тендері», - йдеться у повідомленні.
Українські виробники поставлять одну бойову та одну командну машини. Командну
машину виготовить Харківський автомобільний завод, бойову - ДП «ДержККБ «Луч», гармату ДП «КБ «Артозброєння», що входять до складу концерну.
У разі успішних випробувань індійські збройні сили візьмуть на озброєння цю техніку.
Укрінформ

11.02.2014. «Укроборонпром» готовий до тіснішої співпраці з
Індією
Державний концерн «Укроборонпром» готовий до тісної інтеграції з індійськими
партнерами в авіабудуванні та виготовленні високоточних озброєнь з метою створення на
території цієї країни нових виробництв.
Про це заявив заступник генерального директора концерну Максим Глущенко під час
переговорів із заступником міністра оборони Індії Шанкаром Агарвалом у рамках міжнародної
виставки «Defexpo 2014» (Індія), повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».
«Обсяги торгівлі з Індією за 2012 рік у сфері ВТС становили майже 120 млн доларів США. У
2013-му ці показники зросли більш як утричі - до 397,4 млн доларів США. Ми успішно виконали
контракт на поставку ракет Р-27 виробництва ДАХК «Артем». У стадії підписання перебуває ряд
опціонів. Успішно розвивається співпраця у сфері постачань силових газотурбінних установок для
кораблів», - зазначив Глущенко.
За його словами, «Укроборонпром» представив пропозиції для участі в офсетних тендерах
Міністерства оборони Індії, у яких обов'язковою умовою є залучення індійських партнерів.
Укрінформ

ШРІ-ЛАНКА
07.02.2014. Шрі-Ланка зацікавлена у ремонті та модернізації
військової техніки в Україні - "Укроборонпром"
Держконцерн "Укроборонпром" і Збройні сили Республіки Шрі-Ланка готові розвивати
військово-технічне співробітництво у сфері ремонту і модернізації, а також поставок нових зразків
військової техніки та озброєнь.
Про це заявив заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Максим Глущенко
після зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Шрі-Ланки генерал-лейтенантом
Джагатом Джайясурія в рамках міжнародної виставки "DEFEXPO - 2014", повідомляє прес-служба
держконцерну.
"Начальник Генштабу висловив зацікавленість у ремонті і модернізації вертолітного парку
і військових кораблів Збройних сил Шрі-Ланки за участю підприємств "Укроборонпрому", - сказав
він.
За словами Глущенка, під час переговорів ішлося також про постачання Україною до ШріЛанки запасних частин для авіації, бронетехніки і військових кораблів.
Сторони домовилися створити спільну комісію у складі представників підприємств
"Укроборонпрому", спецекспортерів та Збройних сил Шрі-Ланки. На території цієї країни комісія
проведе аналіз перспектив двостороннього співробітництва, а також дасть технічну оцінку стану її
військової техніки. Після цього українські спецекспортери представлять Збройним силам ШріЛанки комерційну і технічну пропозиції щодо поглиблення двостороннього військово-технічного
співробітництва.
Укрінформ

РОСІЯ
01.02.2014.
Екс-радник
Путіна:
розчленувати Україну за прикладом Грузії

Кремль

готується

У найближчі тижні вирішиться доля незалежної України. Кремль готується до
розчленування України за прикладом того, як від Грузії були відокремлені Абхазія і Південна
Осетія. Про це заявив екс-радник Володимира Путіна, член російського Комітету солідарності з
Майданом" і економіст Андрій Ілларіонов в ефірі "Громадського телебачення".
"Я хотів би ще раз звернутися до вас і до ваших глядачів. Зараз доля, не побоюся цього
слова, не тільки Майдану, але й України буде вирішуватися протягом найближчого тижня –
максимум двох тижнів. Це ключові події і ключове час", – заявив він.
"І мені здається, що саме в ці дві-три, максимум, тижня буде вирішуватися доля незалежної
України", – додав Ілларіонов.
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Він звернув увагу на те, що в ефірі російського телебачення такі спікери як Володимир
Жириновський, Сергій Глазьєв і Сергій Доренко неодноразово закликали до жорсткого
придушення виступів опозиції в Києві.
"Ніхто вже не приховує, йде відверта пропагандистська підготовка до втручання з боку
Росії в українські справи", – сказав Ілларіонов. Він уточнив, що Кремль сумнівається в надійності
Віктора Януковича, в якості можливої альтернативи йому розглядаються Андрій Клюєв і Віктор
Медведчук.
"Кремль перестав орієнтуватися тільки на Януковича. Мабуть, прийнято рішення, що
виявився недостатньо надійним… Дії здійснюються незалежно від того, яка позиція Партії регіонів
і Януковича", – стверджує екс-радник Путіна.
За його словами, останнім часом щодо України неодноразово озвучувався тезу: "Головне
дожити і пережити початок Олімпійських ігор".
"Потім іноземні гості або вже поїдуть, або буде несуттєво, чи залишаться вони. Головні
рішення мають бути прийняті впродовж максимум 10 днів… Інакше Україна може вийти з кризи і
зміцніти… Нарешті, в подальшому увага Заходу може бути більшою, ніж зараз", – пояснив
Ілларіонов логіку керівництва Російської Федерації. За його словами, Кремль розглядає чотири
сценарії відносно України. Перший – повний контроль над всією Україною з допомогою особи, яка
буде користуватися довірою всієї країни.
"Але цей варіант стає малоймовірним", – зазначив Ілларіонов.
"Головний варіант, на якому зосереджується більша частина сил, – федералізація або
конфедералізация України. Люди, так чи інакше пов'язані з Кремлем, постійно називають цей
варіант… Мета полягає в тому, щоб встановити контроль над Східною та Південною частиною
України", – додав він.
"Третій варіант – якщо не вдасться встановити контроль над усім Півднем та Сходом, то
встановити над найбільш важливими районами. Перші кандидати – Одеська, Миколаївська,
Луганська, Донецька, Харківська області, Крим", – вважає Ілларіонов.
"Четвертий варіант – Крим або ж зупинитися тільки на Севастополі. По суті справи,
єдиному регіоні України, де питома вага російських жителів перевищує половину населення
регіону. Раніше подібні плани висловлювалися в приватних виступах, академічних, а зараз це
активно обговорюється в прямому ефірі у прайм-тайм державних телеканалів. Кажуть, що Україна
– держава, що не відбулася. Найголовніше, що історичний шанс на "возз'єднання Росії" через
кілька тижнів може закритися, тому відкладати вирішення питання не можна", – розповів ексрадник Путіна.
"Ситуація дуже схожа на ту, що була влітку 2008 року, коли російське керівництво
вирішило, що тільки в тому році можна добитися відторгнення Абхазії та Південної Осетії від
Грузії. Тоді в секретній доповіді говорилося, що вікно можливостей – не більш ніж кінець 2008
року. Це був час Пекінської олімпіади. Очевидно, якийсь подібний документ по Україні вже існує, і
його цитують різні виступаючі люди в російських ЗМІ", – вважає Ілларіонов.
Він нагадав, що в 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Володимир Путін сказав, що
Україна – це історичне непорозуміння, держава, створена на російських землях". Ілларіонов також
прокоментував заяви активістів Майдану про те, що в Україні вже присутні представники
російських спецслужб.
"Україна вже сприймається як майбутній театр бойових дій. Туди вже закидаються
підрозділи, які повинні бути до офіційного початку серйозних операцій… Зрозуміло, що сучасна
Україна – це не Грузія, не заняття аеропорту в Косово. Україна – велика країна. По відношенню до
неї можуть бути застосовані набагато більш тонкі засоби – будуть користуватися українськими
силами, політиками, лише при деякому супроводі російських підрозділів", – вважає екс-радник
Путіна.
Тиждень

01.02.2014. Коментар: на Майдані вирішується і доля російської
демократії
Протести на Майдані цікаві для Кремля не лише з точки зору зовнішньополітичного
впливу. Події в Україні могли б змінити відносини громадян і влади в Росії, вважає Інґо
Маннтойфель.
Чи коритимуться громадяни могутній владі, чи братимуть ініціативу у власні руки –
питання, актуальне не лише для України
Україна потрібна президентові Росії Володимиру Путіну не лише для реалізації своїх
зовнішньополітичних амбіцій та створення Євразійського об'єднання країн з центром у Москві на
противагу ЄС. Протести проти українського президента Віктора Януковича – передусім їх
результат – матимуть значний вплив на політичне самоусвідомлення росіян.
Російське бачення "східнослов’янської спільноти"
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У Росії прийнято вважати українців "братнім народом". Перше східнослов'янеське
державне утворення – Київську Русь – росіяни вважають колискою своєї державності та
початковою точкою відліку власної історії.
Донині значна частина населення у Росії переконана, що росіяни, білоруси та українці –
єдиний народ, з чим категорично не погоджуються національно свідомі українці. Культурні обійми
"російського брата" вони сприймають як зазіхання на державну незалежність та національну
самобутність. Утім, ідея спільного слов'янського майбутнього може стати палицею на два кінці. З
одного боку, вона слугує аргументом на користь тісніших взаємозв’язків України з Росією. Але з
іншого боку, масові протести українців проти влади могли б змінити відносини між народом і
громадянами у Росії.
Протести проти верхівки
Адже якщо демонстрації "братів-українців" проти влади матимуть успіх, багато росіян
замисляться: чи не зможуть і вони змінити долю своєї країни, вийшовши на протест проти
верхівки? У Росії почали сумніватися у широко розповсюдженому переконанні, що європейська
ліберальна демократія не сумісна зі східнослов’янськими традиціями.
З цієї причини Кремль з самого початку намагався дискредитувати протестний рух у Києві.
У російських медіа матеріали про Україну та демонстрації на Майдані мають особливий відтінок:
демонстрації проти влади змальовуються як "кероване з-за кордону збіговисько націоналістів та
екстремістів".
Неможливо заперечувати, що серед учасників протестів представлені, зокрема, і
націоналістичні та радикальні суспільні групи. Особливо це стосується деяких активістів на вулиці
Грушевського, які не цураються силових дій. Факт, якому німецькі медіа не завжди приділяють
достатню увагу.
Громадянин чи підданий?
Але свідома дискредитація російськими ЗМІ всього протестного руху як "керованого з-за
кордону" має на меті завадити, щоб українська іскра акцій протесту перекинулася на "братський
російський народ". Такого роду теорії змов поширюються задля того, щоб втримати пересічного
російського громадянина у стані політичної апатії. Він, як і раніше, має залишатися стороннім
глядачем, який черпає інформацію з телевізора та не заважає Кремлю.
У конфлікті між демонстрантами та президентом Януковичем вирішується не лише доля
України та зовнішньополітична стратегія Путіна. Йдеться про більше: чи російський народ
коритиметься могутньому Кремлю, чи зможе взяти справу у свої руки?
Німецька хвиля

02.02.2014. Матвієнко підтвердила готовність Росії стати
посередником на переговорах в Україні
Росія готова виступити посередником на переговорах влади й опозиції в Україні й гарантом
можливих домовленостей, якщо така пропозиція надійде.
Про це заявила голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко в телеінтерв'ю, передають
російські ЗМІ.
"Якщо Україна вважатиме за необхідне посередницькі зусилля Росії в переговорах або щоб
Росія стала гарантом домовленостей, якщо Росію запросять, безумовно, ми відгукнемося на таке
запрошення", – сказала Матвієнко.
На думку російського спікера, шанс знайти за столом переговорів мирні шляхи розв'язання
політичної кризи в Україні ще не загублено, і основа для переговорів є, зокрема, останні кроки
влади країни. "Те, що відбувається на Майдані. – це спроби насильницького скидання влади, що
діє. У будь-якій іншій країні були б вжиті найкрутіші заходи. А Президент України проявляє
терпіння. Він сів за стіл переговорів, пішов на безпрецедентні поступки", – зазначила Матвієнко.
Проте той факт, що безлади в Україні і після цих вжитих заходів продовжуються, на думку
російського спікера, є свідоцтвом того, що опозиції не потрібні ніякі домовленості.
Укрінформ

03.02.2014. Влада готова допустити Росію до енергетичних
активів України, щоб відтягнути проблему газових боргів
Глави профільних міністерств України і РФ Едуард Ставицький та Олександр Новак
обговорили співпрацю в енергетичній сфері, під час якої Україна запропонувала РФ відновити
переговори щодо створення газотранспортного консорціуму.
Крім того, Ставицький запропонував розпочати реалізацію проекту зі спільного освоєння
Газпромом і Нафтогазом структури Палласа та налагодити співпрацю в галузі транспортування
газу і відновити переговори про створення газотранспортного консорціуму, пише "КомерсантУкраїна" з посиланням на Міненерго України. Крім того, сторони обговорили питання можливої
участі Росії в модернізації гідроелектростанцій і енергоблоків Хмельницької АЕС.
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Між тим, джерело видання у Міненерго зазначило, що "запропонувавши співпрацю в
ширшому форматі, українська сторона спробувала переконати російське міненерго припинити
загострювати ситуацію з боргом Нафтогазу".
За підсумками переговорів Едуард Ставицький заявив, що Україна постійно платить гроші
Газпрому, і питання про реструктуризацію заборгованості України за куплений в кінці минулого
року газ поки не стоїть на порядку денному.
"За підсумками січня в понеділок ми будемо розуміти повну суму, яку ми заплатили", –
сказав Ставицький.
У Газпромі, між тим, заяву українського міністра офіційно не коментували. Але джерело в
монополії підтвердило поточну суму боргу в $ 2,7 млрд , термін розрахунків за який минув 25
січня.
У Газпромі додають, що ситуація з реструктуризацією платежу зараз досить туманна, і у
Газпрому немає розуміння, в які терміни Нафтогаз розрахується. У російській компанії додали, що
термін погашення боргу за січень закінчується 10 лютого.
Нагадаємо, 23 січня, начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії
"Газпром" Віктор Валов заявив, що борг України минулорічні поставки російського газу складає
2,7 млрд дол, термін погашення – 25 січня.
24 січня міністр енергетики та вугільної промисловості Ставицький заявив журналістам,
що Україна планує до кінця січня вирішити питання з оплатою боргу перед "Газпромом" в обсязі
2,7 млрд дол і що у сторін є розуміння вирішення питання. При цьому він запевнив, що всі
розрахунки будуть проведені своєчасно.
Проте, 29 січня прем'єр-міністр Росії Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що Україна ще не
приступила до погашення боргу.
Тиждень

03.02.2014. Бойко та Міллер обговорили у Москві розрахунки
України за газ
Набір питань, які обговорють на кожній московській зустрічі, майже однаковий: запаси у
ПСГ і транзит, розрахунки за газ за боргами і за поточні постачання.
У Москві відбулася робоча зустріч виконуючого обов'язки віце-прем'єр-міністра України
Юрія Бойка з головою правління російського "Газпрому" Олексієм Міллером. Про це повідомила
прес-служба українського в.о. віце-прем'єра у понеділок, 3 лютого.
"Під час зустрічі обговорювали питання проходження осінньо-зимового опалювального
періоду і безперебійного та безаварійного транзиту російського газу через територію України до
країн Європи.
Сторони також обговорили процес розрахунків за поточні постачання в Україну
російського природного газу і механізм погашення Україною заборгованості за поставлений у
минулому році російський природний газ", – йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.
Інформацію від прес-служби "Газпрому" поки не оприлюднено.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що українська сторона
попросила "Газпром" ще раз перенести термін оплати 2,7 мільярда доларів за постачання газу
восени 2013 року. Президент РФ також заявив, що йому нещодавно доповіли, що українська
сторона просить дати розстрочку за платежами цього року, які здійснювалися вже за новими,
зниженими цінами.
Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв на зустрічі Путіна з членами уряду заявив,
що Україна не здатна платити за російський газ в повному обсязі навіть за зниженими цінами.
Раніше Ставицький заявив, що НАК "Нафтогаз України" вирішить питання оплати боргу
перед російським "Газпромом" на 2,7 мільярда доларів до кінця січня.
"Ці питання вирішуються, їх буде вирішено до кінця місяця… Ми розрахуємося вчасно з
нашими партнерами, або знайдемо спільну мову, якщо нам не вистачатиме оборотних коштів, хоча
я впевнений, що все буде нормально", – сказав він.
Як повідомлялося з посиланням на заступника начальника департаменту
зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому" Віктора Валова, "Нафтогаз України" мав до 25 січня
виплатити російському монополісту 2,7 мільярда доларів у рахунок оплати боргу за 2013 рік, за
яким було надано відтермінування. При цьому, менеджер "Газпрому" не виключив, що може
знадобитися нова відстрочка.
У 2013 році Україна платила за російський газ понад 400 дол. за тисячу кубометрів. З
початку 2014 року ціну знижено до 268,5 дол. за тисячу кубометрів
ZN.UA
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03.02.2014. Американське видання «The Washington Post» пише,
що спроба встановити в Україні диктатуру за російським зразком
повністю провалилася.
На думку автора статті, в Україні перемогли захисники демократії, а Путін не зміг купити
суверенітет України.
У середині січня Віктор Янукович в терміновому порядку провів через парламент серію
законопроектів, спрямованих на придушення протестів у країні та скопійованих з російського
законодавства. Президент Росії Володимир Путін, йдеться у статті, використав таку тактику, щоб
придушити демонстрації у Москві у 2012 році.
"Але в Україні такі заходи лише ще більше посилили протестний рух, якийперекинувся на
регіони", – пише The Washington Post.
Віктор Янукович був змушений підписати скасування законів і амністію для учасників
протестів. Це сталося відразу після того, як прем'єр-міністр України Микола Азаров пішов у
відставку.
Після цього з'явилася інформація, що президент взяв лікарняний через гостре
респіраторне захворювання. Чи дійсно президент України захворів, або це черговий
дипломатичний хід з боку Януковича – поки залишається незрозумілим.
Як зазначає видання, Янукович перебуває під серйозним тиском не тільки з боку опозиції,
але й з боку Путіна, який, з огляду на останні події, вирішив відтермінувати черговий транш
кредиту Україні.
Державний секретар США Джон Керрі заявив, що майбутнє України не повинно бути
заручником у протистоянні між Росією і США. Керрі також закликав Януковича та опозицію піти
на поступки один одному і дійти згоди.
"Янукович вже ухвалив низку заходів для того, щоб перевага на наступних президентських
виборах була на його боці. Йому необхідно піти на ще більші поступки, а лідерам опозиції потрібно
переконати своїх прихильників, зокрема, радикально налаштованих протестувальників, що не
можна скидати Януковича недемократичними методами" , – заявив держсекретар США.
На думку видання The Washington Post, дуже важливою є і позиція Європи. Можливо,
Янукович захоче піти на серйозні поступки, але тоді стає очевидним, що Путін не допомагатиме
Україні, і у гру повинен вступити ЄС.
Видання доходить висновку, що Європа повинна буде надавати фінансову допомогу Україні
в обмін на домовленості з МВФ та гарантії чесних і демократичних виборів.
"Українці відмовилися продавати незалежність країни і свої свободи Путіну. Тепер
першочергове завдання Заходу – донести до українських політичних лідерів, що Україна може
розвиватися демократичним шляхом" , – резюмує The Washington Post.
iPress.ua

04.02.2014. Депутат Держдуми розповів про цілі створення
“Слов’янського антифашистського фронту” в Криму
Лідер російської партії "Родина" депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов і лідер
української партії "Русское единство" депутат Верховної Ради АРК Сергій Аксьонов, які заснували в
Криму "Слов'янський антифашистський фронт", розповіли про цілі створення об'єднання.
Маніфест про створення міжнародного громадського руху підписали у вівторок у
Сімферополі, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми не можемо залишатися осторонь від подій, які відбуваються в Україні. Ми добре
розуміємо, що в Україні живуть люди, які хочуть не лише євроінтеграції, а й інтеграції з Росією, з
Митним союзом. Ми вирішили об'єднатися і створити антифашистський фронт, який і буде
прообразом об'єднання всіх слов'янських народів. Це велике завдання, але, воно здійсниме", –
зазначив на брифінгу Журавльов.
У маніфесті йдеться про "загальногромадянську мобілізацію і розгортання у регіонах
масової антифашистської громадської кампанії "Визволення України".
Аксьонов у свою чергу розповів, що будуть "як мінімум конкретні дії, спрямовані проти
конкретних заходів, які пропагують нацистські ідеї".
"Ми готові сприяти нашим співвітчизникам у будь-якій точці України. Наші прихильники є
у всіх регіонах України і не сумніваюся, що ми зможемо мобілізувати їх на захист", – заявив він.
Політики, які підписали маніфест, звернулися до президента України з вимогою "поновити
порядок і законність в країні", а також до Президента РФ з проханням вжити заходів
дипломатичного характеру "по захисту інтересів і прав російських громадян і російських
співвітчизників на території України в умовах розгулу войовничої русофобії та неонацистського
насильства".
Укрінформ
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05.02.2014. Пєсков: РФ має уважно дослухатися до звернень
України за сприянням
Прес-секретар Президента Росії Дмитро Песков розповів, як Росія може повестися у разі
звернення українських колег до Володимира Путіна за сприянням.
Про це Пєсков розповів в інтерв'ю зарубіжним ЗМІ 5 лютого.
"Росії, власне, напевно, треба робити те, що вона робить. Перше, незважаючи ні на що,
надавати допомогу братській країні і одному з наших провідних партнерів. Друге, не втручатися у
внутрішні справи України і уважно прислухатися до можливих звернень наших українських
партнерів на предмет сприяння, надання тих або інших послуг. Але, знову ж таки, тільки якщо ці
звернення надходять від самих українців", – сказав він, відповідаючи на запитання про дії Росії у
разі звернення парламенту Криму з проханням про гарантії для автономії.
Водночас Дмитро Пєсков зазначив, що керівництво Росії хотіло би бачити Україну
"процвітаючою, стабільною, демократичною, багатою і дуже близькою нам і духовно, і економічно,
і інвестиційно".
Крім того, він наголосив, що російське керівництво із занепокоєнням спостерігає за
ситуацією в Україні. Пєсков побажав "українським колегам і партнерам" якнайшвидше
врегулювати ситуацію у країні.
Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого на засіданні президії кримського парламенту регіонал
Володимир Кличніков запропонував обговорити на пленарному засіданні сесії Верховної Ради АРК
19 лютого питання про створення робочої групи, яка підготувала б зміни і доповнення до
Конституції АРК і України. Нововведення стосувалися би проведення загальнокримського
опитування про статус Криму, про прийняття звернення до президента і законодавчих зборів РФ з
проханням виступити гарантом непорушності статусу автономії Криму.
Спікер кримського парламенту Володимир Константинов дав процедурне доручення
опрацювати ці питання. Він також дав протокольне доручення секретаріату ВР АРК підготувати на
прохання депутата Сергія Цекова звернення до Російської Федерації про допомогу та захист.
Укрінформ

05.02.2014. Росія заморожує спільні з Україною авіаційні
проекти
Міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації має намір скоротити плани з
виробництва авіатехніки на 30 %, а фінансування програми «Розвиток цивільної авіатехніки Росії
до 2015 року» зменшити на 5,3 %.
Фінансування перспективних проектів будування літаків піддається серйозному перегляду.
Зокрема, на завершення робіт за проектом Sukhoi Superjet в 2014 році пропонується виділити
замість раніше запланованих 900 млн рублів тільки 624 млн. У 2015 році обсяг фінансування ще
більше зменшиться: з 780 до 580 млн. Витрати на «Іркут МС- 21» будуть збережені, правда, 650
млн із запланованих 17,7 млрд рублів будуть перенесені з 2014 року на 2015-й. У підсумку
фінансування проекту нового літака на цей рік складе лише 15,5 млрд руб. Бюджет на створення
«Літака – 2020» також скоротять: у 2014 році на нього виділять 685 млн рублів замість раніше
обіцяних 785 млн, а в 2015-му фінансування проекту скоротиться удвічі і складе лише 1,48 млрд
руб. Загалом за федеральною цільовою програмою на розвиток цивільної авіатехніки Росії в 2014
році пропонується витратити 43,2 млрд замість 45,5 млрд рублів, а в 2015 році – 45,9 замість
48,420 млрд рублів.
Коригування планів із виробництва російської авіатехніки відбувається не вперше. У грудні
2013 -го уряд прийняв рішення скоротити випуск літаків і гвинтокрилів з 100 до 83 одиниць.
Таким чином , у разі ухвалення нової редакції федеральної цільової програми плани з виробництва
авіатехніки на 2014-2015 роки скоротяться більш ніж на 40 %.
Показово, що до пріорітетих напрямків не ввійшов жоден із спільних україно-російських
проектів.
Експерти зауважують, що внесення змін у федеральну програму продиктоване
об'єктивними причинами.
«Можна припустити, що ця корекція пов'язана з тією динамікою продажів, яка
прогнозується, з портфелем і прогнозом замовлень», – вважає головний редактор журналу
«Авіатранспортний огляд» Олексій Синицький.
На думку незалежного авіаційного експерта Андрія Крамаренка, цифри вирішили
привести у відповідність до реальності.
«Ми вже з 2010 року повинні були виробляти по 60 авіалайнерів Sukhoi Superjet 100 на рік.
Природно, що темпи виробництва переглядаються. Фактично в Росії SSJ- 100 виробляються
дрібносерійно, а Ан-148 – епізодично. Інша авіатехніка, незважаючи на те, що в програмі вона є,
по факту не виробляється», – переконаний експерт.
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За його словами, зараз близькомагістральний Sukhoi Superjet 100 є чи не єдиним
вітчизняним проектом цивільного літака, який дістався до стадії комерційної експлуатації. При
цьому деякі деталі лайнера, включаючи двигуни, розроблялися і закуповувалися у іноземних
виробників авіатехніки. У підсумку частка імпортних комплектуючих у збірці склала більше 53 %.
Інші проекти вітчизняних авіавиробників знаходяться тільки на стадії розробки.
«Проект «Літака-2020» ж не зрозумілим ні для кого. Ніхто не розуміє його концепції. МС21 дійсно розробляється. Той же Ан-148 повинен був здійснюватися більш швидкими темпами. Але
поки все досить погано. Є ще Ту-204СМ, але він не тільки не пішов у серію, він навіть у
виробництво не пішов», – нарікає Крамаренко.
Про наявність проблем в авіабудуванні говорять і в Мінтрансі.
«У нас дефіцит літаків вітчизняного виробництва. Лише торік їх було вироблено 16, з
урахуванням і Ту-204, і Ан-148, і Superjet. Наступного року, напевно ця цифра буде трохи більшою
– близько 30», – заявив міністр транспорту Росії Максим Соколов.
Як повідомлялося, у серпні 2011 року Україна і Російська Федерація домовилися про
спільне серійне виробництво Ан-148-100 і його модифікацій, різних видів двоконтурних двигунів
АІ-222-28 і Д-36-МБ. Тим часом, у серпні 2013 року віце-прем'єр РФ Дмітрій Рогозін заявив, що
Росія може відмовитися від співпраці з Україною в авіабудуванні у межах проектів АН-124 і АН-70.
Але в грудні минулого року екс-прем’єр Микола Азаров запевнив, що проект спільного випуску 80
літаків Ан-124 для Росії принесе Україні 12,89 мільярдів доларів прибутку.
«Україна і Росія відновлюють серійне виробництво літаків Ан-124 з українськими
двигунами. Загальний обсяг спільного виробництва 80 літаків», – зазначив Азаров.
Тиждень

06.02.2014. У Кремлі вже пропонують
придушення Майдану федералізувати Україну

замість

силового

Українська влада робить помилку, відтягуючи силове вирішення кризи, бо якщо Майдан не
розійдеться сам, силове придушення протестів буде неминуче. Для того, щоб вийти з кризи,
потрібно розглянути план по федералізації держави.У цьому переконаний радник президента
Російської Федерації Сергій Глазьєв, у сферу відповідальності якого входять питання зближення
України та Росії.
В інтерв’ю "Комерсант-Україна" Глазьєв заявив, що федералізація уже стала для України
необхідністю.
"Думаю, це вже не ідея, а очевидна необхідність. У рамках жорсткої унітарної держави буде
відбуватися постійне протистояння. Щоб його припинити, потрібна федералізація. Потрібно дати
регіонам достатньо прав, можливість самостійно формувати свої бюджети і навіть можливість
часткового зовнішньополітичного самовизначення. У світовій практиці є такі приклади, хоча вони
і мають дивний вигляд з точки зору міжнародного права, коли в рамках однієї країни діють різні
торгово-економічні режими", – розповів радник Путіна, пригадавши, що Гренландія входить до
складу Данії, однак не входить до Євросоюзу.
Глазьєв вважає, що предметом переговорів має бути формат формат федеративного
устрою.
"Зверніть увагу: на сьогоднішній день економічні, культурні, людські зв'язки між
областями Західної та Східної України менші, ніж зв'язки між Південно-Східною Україною і
Росією, а також між західними областями та країнами Євросоюзу. Зараз це помітно по механізмах
культурного обміну. Невдовзі ж це буде проявлятися і в економіці. Фактом є також те, що різні
частини України тяжіють до різних торгово-економічних утворень. При цьому областей,
зацікавлених в Митному союзі, набагато більше, ніж тих, що можуть розраховувати на реальну
вигоду від вільної торгівлі з ЄС", – переконаний Глазьєв.
За його словами, федералізація України навряд чи призведе до її поділу.
"Зазвичай ламаються жорсткі структури. Гнучкі – такі як федерація – пристосовуються до
нових умов. І вони дозволять уникнути протистояння "стінка на стінку" – того силового варіанту,
який ми бачимо сьогодні", – зауважив Глазьєв.
Нагадаємо, що лідер партії УДАР Віталій Кличко неодноразово заявляв, що федералізація
зруйнує Україну, а конституційна реформа – виведе з кризи. Тим часом, у Партії регіонів теж
вважають небезпечною тенденцією розмови про федералізацію України.
Тиждень

07.02.2014. Бойкот європейськими лідерами Олімпіади в Сочі є
формою тиску на Путіна - експерти
Відмова лідерів деяких європейських держав прибути на церемонію відкриття зимової
Олімпіади в Сочі є в певному сенсі санкцією щодо президента Росії Володимира Путіна через
незгоду з його політикою стосовно інших країн і, зокрема, України.
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Таку думку в ефірі "Радіо Свобода" у п'ятницю висловив професор, доктор політичних наук,
експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця.
"Я розцінюю це (відмову деяких європейських лідерів їхати до Сочі. - Ред.) як певну
санкцію. Це питання політичного тиску, тому що санкції можуть бути різними, вони містять у собі
масу інструментаріїв - це фінансові, комерційні, торгівельні, політичні, політико-дипломатичні,
культурні санкції", - сказав він.
Експерт припустив, що ігнорування Олімпіади в Сочі є засобом тиску з боку Заходу на
самого Путіна через незгоду з його політикою відносно України і "тією реваншистською
політикою, яку Путін намагається провадити не тільки відносно України, а й відносно Європи".
Водночас колишній народний депутат України Тарас Чорновіл висловив в ефірі думку, що
хоча Україна зараз "дуже на слуху" в західних ЗМІ через останні політичні події, рішення деяких
європейських високопосадовців пов'язане навіть не з Україною, а з політикою Росії щодо Сирії та
Ірану.
"Ми іноді переоцінюємо вагу для Заходу української проблеми. Там навіть аналітичні
служби, на превеликий жаль, досі не можуть зрозуміти кардинальної відмінності між Україною і
Білоруссю, яка ніколи не була оліграхічною державою і де санкції дійсно виявилися в певний
момент неефективними", - зазначив екс-нардеп.
Як повідомляли ЗМІ, президент США та президенти Франції, Німеччини, Естонії заявили,
що не будуть брати участі у відкритті зимової Олімпіади в Сочі.
Укрінформ

07.02.2014. Переговори у Сочі стануть рубіконом в україноросійських відносинах - експерт
Переговори у Сочі президентів України і Росії стануть рубіконом в україно-російських
відносинах, оскільки їх результати можуть мати вирішальний вплив на розвиток ситуації в нашій
державі.
Таку думку в ефірі "Радіо Свобода" у п'ятницю висловив професор, доктор політичних наук,
експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця.
"Переговори в Сочі, безумовно, будуть рубіконом в українсько-російських відносинах, тому
що ситуація в Україні почала розвиватися не за тим сценарієм, який планувала Росія, відтак
фактично вона має переорієнтовуватися на інший сценарій і схеми реалізації своїх власних
інтересів в Україні", - сказав він.
За словами експерта, первинний сценарій північного сусіда був інтеграційним, "коли Росія
за допомогою кредиту вгамовує оліграхів, робить їх слухняними", а також створює єдину
ідеологічну і політичну платформу для "подальшого повернення України в Росію через Митний
союзі і далі Євразійський союз".
"Сьогодні відбувається перегляд стратегії, і, я думаю, що в Сочі Путін запропонує якийсь
інший сценарій", - вважає експерт.
Укрінформ

07.02.2014. Росія закрила кордон для цукерок Колеснікова і
вугілля Ахметова
Російська Федерація з 6 лютого 2014 року обмежила ввезення на свою територію цілого
переліку продукції українських підприємств.
Про це заявляє Луганська регіональна торгово-промислова палата.
"Зокрема, підтверджена інформація про повернення на митну територію України
транспортних засобів з продукцією торгових марок "АВК", "Конті", а також продукції ПАТ
"Миронівський хлібопродукт". Пояснення представників ФМС РФ - претензії до якості продукції,
що ввозиться", - сказано в повідомленні.
Крім того, за інформацією Луганської регіональної торгово-промислової палати, на
територію РФ обмежене і ввезення українського вугілля ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит" (холдинг
ДТЕК належить бізнесмену Рінату Ахметову).
"Росіяни пояснюють, що це пов'язано з питаннями безпеки проведення Олімпіади в Сочі", йдеться в повідомленні.
"Конті" пов'язують з народним депутатом від фракції Партії Регіонів Борисом
Колесниковим.
29 січня 2014 року на внутрішніх митних пунктах РФ була розпочата тотальна перевірка
української продукції та введені додаткові критерії по спрацьовуванню ризиків при розмитненні
продукції походженням з України.
Газета UA
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08.02.2014. Путін зустрівся з Януковичем у Сочі
Російський президент як господар Олімпіади зустрівся з українським президентом в
рамках церемонії відкриття Ігор.
Президент РФ Володимир Путін поговорив з главою української держави Віктором
Януковичем. Президенти зустрілися в Сочі.
Як повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, зустріч відбулася в
п'ятницю пізно ввечері на полях церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор.
Пісків, однак, не уточнив, про що говорили глави держав, передає РІА Новини.
Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що спілкування буде в тому чи іншому форматі, як і з
багатьма, хто приїжджає на відкриття Олімпіади.
Янукович перебуває в Сочі з 6 лютого. Вчора він взяв участь у церемонії відкриття XXII
зимових Олімпійських ігор.
ZN.UA

08.02.2014. Росія назвала нову умову для другого траншу
Україні
Москва чекає, поки Київ оплатить поставки російського газу, і поки що не перерахувала
другий транш фінансової допомоги Україні, заявив глава російського Мінфіну Антон Силуанов.
Його заява прозвучала після того, як у п'ятницю в Сочі зустрілися президенти Росії і України.
Подробиці їхньої зустрічі невідомі. Раніше ЗМІ повідомляли, що борг України за газ на початок
лютого склав близько 3,4 млрд доларів.
У грудні Москва і Київ домовилися про зниження вартості російського газу для України на
третину, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 млрд доларів. Перші 3 млрд доларів
Україна отримала тоді ж. Однак наприкінці січня Володимир Путін заявив, що зобов'язання
залишаться в силі, але виконувати їх будуть вже після формування в Києві нового уряду.
Тепер міністр фінансів сказав про ще одну умову: "Ми чекаємо виконання зобов'язань
українською стороною з розрахунків за газ. Сума там не маленька. Наприкінці січня мала бути
оплата, вона поки що не здійснена. Ми б хотіли, щоб ми разом виконували наші зобов'язання". За
його словами, спочатку були домовленості, що всі 15 млрд доларів допомоги Україні переведуть до
травня цього року. У суботу помічник російського президента Юрій Ушаков підтвердив, що
Володимир Путін поспілкувався віч-на-віч з українським президентом Віктором Януковичем в
день відкриття Олімпіади.
Українська опозиція раніше висловлювала припущення, що Віктор Янукович поїхав до
Сочі, аби узгодити з російським лідером свої подальші дії.
BBC Україна

10.02.2014. Що готує нам Володя Путін?
Прогнози на майбутнє України стають усе менш оптимістичними. Політичне затишшя, яке
запанувало останніми днями у країні, мало кого заспокоїло. Усі розуміють, що в одну мить воно
знову може закінчитись i вибухнути новими барикадами, новими атаками протестувальникiв чи
"Беркута", новим неспокоєм. Країна занурилася в невизначеність, а те, що коїться в економіці,
узагалі здатне увiгнати в шок кожного, хто розуміє, до чого усе іде. Недавня міжнародна
конференція у Мюнхені, де розглядалося "українське питання", остаточно розвіяла ілюзії у тих, хто
вважав, що, як то кажуть, Захід нам допоможе. Усе вказує на те, що західні політики, особливо
європейські, не готові робити складні ставки, не готові далi вести гру за Україну. Європа, яка
щойно оклигала від кризи, як видається, не хоче конфлікту з Росією, який може обернутись для неї
проблемами. Європа не готова платити за шанс для українців, не готова масштабно кредитувати
нову українську владу. Останню крапку минулого понеділка поставив Баррозу, який безапеляційно
заявив, що Єврорсоюз грошей для України не має. Певні зусилля ще роблять США, але й у них, як
виглядає, вистачає серйознiших справ у світі -- і в Сирії, і в Ірацi, і в Афганістані...
Мабуть, розуміння усього цього неабияк додало спокою Президентовi Януковичу, який
останніми днями демонструє такий стиль поведінки, наче керує раєм, а не Україною. Але
справжнім тріумфатором після безуспішних спроб Європи впродовж понад двох місяців виробити
якусь нову узгоджену політику щодо України може почуватися ще одна людина -- Володимир
Путін. Щоб європейці заспокоїлись остаточно, Росія та Білорусь цими днями заборонили доступ на
своїх ринки цілого ряду товарів з Європи. У підсумку, Україна опинилась у своєрідній пастці. Люди
на вулицях, економіка падає, гривня знецінюється, привид громадянської війни стукає у наші
оселі, а в черзі потенційних рятівників лише одна особа -- наш північний сусід. Але ніхто не
сумнівається у тому, що це не безкорисна допомога, що Путін спробує взяти, як то кажуть, по
максимуму.
Особливої похмуростi цiй драматичнiй картинi додає заява екс-радника Володимира
Путiна, економiста Андрiя Iлларiонова, який звернувся до українцiв iз застереженням. "Зараз доля
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не тiльки Майдану, а й України вирiшуватиметься протягом найближчих двох тижнiв. Це ключовi
подiї й ключовий час. I менi здається, що саме у цi два, максимум три тижнi вирiшуватиметься
доля незалежної України", -- заявив росiйський полiтик.
За словами Iлларiонова, Кремль, намагаючись скористатися кризовою ситуацiєю в Українi,
розробив три основнi варiанти взяття її пiд свiй протекторат. Його прогноз надзвичайно похмурий:
Кремль готується встановити повний контроль над Україною. Не виключена і часткова військова
інтервенція. А загалом екс-радник Путіна називає три сценарії, як може діяти найближчим часом
Росія. У чому їх суть? Наскiльки великою є iмовiрнiсть їх практичного втiлення? Хто i коли їх
реалiзовуватиме? Про це -- у розмовi з полiтичними експертами Iгорем Золотаренком, Олегом
Миколайчуком, Валерiєм Ларiним та генералом української контррозвiдки Олександром
Скипальським.
Перший сценарiй, як прогнозує Iлларiонов, передбачає повний контроль над усiєю
Україною за допомогою особи, котра матиме довiру всiєї країни. Хто мiг би бути цiєю особою?
I. Золотаренко:
- Цей сценарiй є найменш вiрогiдним, бо у нас такого полiтика наразi нема i у
найближчому часi не передбачається. Навiть якщо Януковичу допоможуть потойбiчнi сили i вiн
зможе на якийсь час врегулювати ситуацiю, то все одно вже нiколи не стане тим, на кого
молитиметься вся Україна. Про Медведчука годi й говорити -- його не надто радiсно сприймають
навiть на сходi країни. Для Путiна, звiсно, це саме та фiгура, яка готова максимально жорстко
придушити народний протест, але у Медведчука наразi найбiльший негативний рейтинг, i його
швидка iнфiльтрацiя у владу є сумнiвною. Правда, його полiтична реiнкарнацiя можлива за iнших
обставин, однак про це трохи згодом.
О. Миколайчук: - Клюєв для захiдних i центральних регiонiв теж став уособленням терору
та репресiй, а бiльшостi жителiв пiвденних i схiдних областей це прiзвище взагалi нiчого не
говорить.
Другий варiант, який вважається чи не найголовнiшим, -- федералiзацiя, або
конфедералiзацiя України. Мета цього сценарiю полягає у тому, щоб встановити контроль
Кремля над схiдною та пiвденною частинами України. Наскiльки вiн реалiстичний?
I. Золотаренко: -- Цей сценарiй i справдi сьогоднi можна вважати чи не найбiльшою
загрозою для унiтарностi та державного суверенiтету України. Його реалiзацiя вже почалася.
Зокрема, в арсеналi Медведчука та Путiна -- масштабна iнформацiйна вiйна, на яку Росiя вже
видiлила майже пiвмiльярда доларiв. Скуповуються телеканали, органiзовуються загони
провокаторiв. Кремль мрiє перетворити Україну на сiру буферну зону мiж Росiйською Федерацiєю
та Євросоюзом. Щоб досягти цiєї мети, конче треба пiдштовхнути Януковича до жорсткого
силового сценарiю.
В. Ларiн: - Так, Росiя нинi робить усе, аби сторони протистояння не досягли компромiсу.
Мета проста: у разi подальшої ескалацiї напруження народнi ради у низцi областей не визнають
центральну владу, а тим часом ради Криму, Донбасу, Харкова й iнших пiвденних областей
скликають другий "сєвєродонецьк". I країну розколено.
О. Миколайчук: - Передумови для цього вже створюються. Проросiйське радикальне крило
в оточеннi Януковича, що асоцiюється з Медведчуком, посилило свiй тиск через харкiвських
очiльникiв Добкiна, Кернеса та компанiю. Цьому хору федералiстiв дедалi гучнiше пiдспiвує ще
один полiтичний партнер Медведчука -- комунiст Симоненко, який кiлька днiв тому навiть
надрукував в офiцiйному парламентському органi свою так звану федеральну концепцiю
Конституцiї України, яка взагалi не передбачає iнституту президентства. Тобто, цей сценарiй уже
запустили на сто вiдсоткiв. Якщо вiн спрацює, тодi Медведчук з подачi свого кума Путiна i справдi
може стати прем'єром уряду пiвденно-схiдних регiонiв.
За третім сценарієм, якщо не вдасться встановити контролю над усiм пiвднем та
сходом країни, то Росiя намагатиметься "вiдкусити" бодай найважливiшi регiони -- Одесу,
Миколаїв, Луганськ, Донецьк, Харкiв або ж за найгiрших для Кремля розкладок -- принаймнi
вiдколоти Крим. Такий сценарiй також є вiрогiдним?
I. Золотаренко: - Цей сценарiй для нас найгiрший, бо не виключає збройного
громадянського конфлiкту знову ж таки з подальшим розколом України. Москва, iмовiрно,
надасть вiйськову пiдтримку. У цьому випадку Україну може чекати доля Грузiї, бо вiд нашої
країни тимчасово можуть вiдiрвати певнi територiї. У минулому столiттi Україна шiсть разiв
втрачала свiй суверенiтет власне через зовнiшню збройну агресiю.
О. Миколайчук: - Справдi, найбiльш уразливим в Українi в цьому планi є Крим, зокрема
Севастополь. Це - мiсце, де iснує неймовiрно великий ризик рiзних провокацiй, пов'язаних iз
будинками, де живуть родини росiйських морякiв, базою морської пiхоти чи кораблями
Чорноморського флоту. До речi, вже є iнформацiя про те, що росiйським морякам на час, допоки
їхнi кораблi патрулюватимуть узбережжя Сочi, де проходитиме Олiмпiада, рекомендують вивезти
свої родини iз Севастополя. Та й Служба безпеки України неспроста повiдомила про анонiмнi
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погрози пiдриву гiдроелектростанцiй, атомних електростанцiй та iнших об'єктiв, "пошкодження
яких може мати особливо тяжкi наслiдки для населення України та сусiднiх держав".
А у який спосiб цi сценарiї Росiя могла б реалiзувати на практицi?
В. Ларiн: - Технологiя вiдпрацьована ще на початку 1990-х, у часи протистояння мiж
Молдавiєю та Приднiстров'ям. Так звана рука Москви свого часу зробила все, аби в Молдовi
наростали прорумунськi настрої, вона культивувала заклики до об'єднання з Румунiєю, введення
латинської абетки тощо. Тож немолдавське населення у Приднiстров'ї почало протестувати проти
утискання їхнiх громадянських прав. Вони спершу сформували Ради трудових колективiв на
пiдприємсnвах, потiм провели з'їзд народних депутатiв Приднiстров'я всiх рiвнiв, на якому i
з'явилась iдея створення незалежної держави у Приднiстров'ї. Пiсля цього мiж Приднiстровською
республiкою i Молдавiєю почалося жорстке збройне протистояння. Росiї зовсiм не обов'язково
приєднувати до себе Україну чи якусь її частину -- достатньо поставити своїх людей на певнi
посади, аби повнiстю котролювати ту чи iншу територiю.
I. Золотаренко: - Грунт для цього варiанту вже готується: ВР АРК звернулася до Януковича
з вимогою навести порядок у державi всiма доступними методами, а депутати Севастопольської
мiської ради навiть написали Путiну листа з проханням надати Українi вiйськову допомогу. У разi
поглиблення кризи з аналогiчним проханням можуть звернутися до Москви й iншi пiвденнi та
схiднi регiони. Нагадаю, що окупацiя частини Грузiї 2008 року також вiдбулась нiбито на прохання
абхазького i пiвденноосетинського сепаратистських режимiв.
О. Скипальський, генерал української контррозвiдки: -- Не слiд також забувати, що в
Українi досi дiє потужна мережа агентiв впливу Кремля, яких майже неможливо iдентифiкувати.
Бо агентурнi архiви КДБ, за наказом Кремля, почали масово перевозити у Москву за два роки до
розвалу СРСР -- у 1989-му. Чимало документiв було просто знищено на мiсцях. Менi, наприклад,
вiдомий випадок, як на Обухiвський паперовий комбiнат тiльки з Київського КДБ було привезено
понад десять вантажiвок документiв, якi знищили в резервуарах iз кислотою. Тi архiви, що
якимось чином не були лiквiдованi за перiод 1989 - 1991 рокiв, потiм успiшно зачистили самi
агенти, користуючись своїми зв'язками у спецслужбах. Правда, чимало з цих документiв були
продубльованi на електромагнiтнi носiї i переправленi до Москви. Тому тепер у Кремля є
можливiсть доволi успiшно смикати за ниточки колишню радянську агентуру в Українi. Точну її
кiлькiсть, iз названих причин, пiдрахувати неможливо, але навiть за приблизними пiдрахунками,
вiдштовхуючись вiд їх тодiшньої кiлькостi (а вона коливалася у межах кiлькох десяткiв тисяч),
сьогоднi це вiд десяти до п'ятнадцяти тисяч агентiв. У той чи iнший спосiб вони виконують
завдання росiйських спецслужб, остерiгаючись з їхнього боку шантажу, викриття та iнших
неприємностей.
Чому, на вашу думку, можливiсть втiлення цих сценарiїв окреслюється у часi двоматрьома тижнями?
I. Золотаренко: - Фактор Олiмпiади в Сочi дуже суттєво стримує зовнiшнiй публiчний вплив
Кремля на подiї в Українi. Там будували мiльярднi одноразовi стадiони не для того, щоб тепер туди
на знак протесту не приїхав захiдний iстеблiшмент. Тут є двi логiки. За однiєю з них -- для Кремля
принциповим є лише вiдкриття Олiмпiади, а пiсля того може бути що завгодно. Друга логiка
говорить, що важливим є i закриття Олiмпiади. Тобто, допоки Iгри триватимуть, Росiя, швидше за
все, змущена буде себе стримувати.
В. Ларiн: - Ця ситуацiя дуже нагадує лiто 2008-го, коли росiйське керiвництво вирiшило,
що тiльки в тому роцi можна домогтися вiдторгнення Абхазiї i Пiвденної Осетiї вiд Грузiї. Тодi в
секретнiй доповiдi йшлося, що вiкно можливостей - не бiльш нiж кiнець 2008 року. До речi, саме
того року вiдбувалася Олiмпiада в Пекiнi. Поза всяким сумнiвом, схожий таємний документ iснує й
щодо України, i цiлком ймовiрно, що на практицi вiн почне реалiзовуватись одразу пiсля вiзиту
Януковича в Росiю. Бо Путiну дуже розходиться на тому, аби Україна не встигла вийти з кризи i не
змогла за короткий час вiдновити полiтичну стабiльнiсть.
До речі:
А варто було читати Бжезинського Знаменитий американський аналітик ще
два роки тому передбачив, як Путін поведеться з Україною
Міжнародну ситуацію, в яку себе загнав нинішній український режим, Збігнев
Бжезинський спрогнозував у книзі “Стратегічне бачення”, що вийшла друком на початку 2012
року. Варто зазначити - автор є одним із найшанованіших у світі ідеологів та аналітиків у царині
міжнародної політики. У 1970-ті роки він був радником iз питань національної безпеки президента
США Джимі Картера. У довідниках його й досi називають одним із трьох найвпливовіших
геостратегів США. Про порушенi в його пророчій книзі теми щодо України спілкуємося з
політологом Олександром Палієм.
Що, власне, Бжезинський прогнозував у своїй книзі?
- Бжезинський прогнозував зусилля з боку Москви в напрямi проникнення в українські
служби безпеки і військового командування та, відповідно, послаблення здатності України
захищати свій суверенітет у разі виникнення реальної загрози. Також він стверджує, що Росія
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використає ціну на газ як інструмент тиску на Україну і в питаннях, якi визначають геополітичну
роль нашої країни у світі та глибину нашого суверенітету.
Але надворі ХХI століття, а не ХIХ, i дедалі частіше експансіоністський цілей держави
досягають без воєн. А що у випадку з Україною?
- Отож-бо й воно! Основним інструментом новітнього підкорення держав виступає
економіка. Кремль i далi тиснутиме на Київ задля приєднання України до Єдиного економічного
простору, поступово відштовхуючи її від прямого контролю над великими промисловими
активами шляхом злиття і поглинання російськими компаніями. Якщо встановити одразу
контроль над великою країною для Росії виявиться заскладним завданням, то ситуація, крім того,
“можливо, потребуватиме використання деяких сил і в усякому разі награної економічної кризи в
Україні". А це було написано три роки тому.
Експрес UA

12.02.2014. У січні російський газ для України подорожчав до 398
доларів
Середня митна вартість імпортованого Україною природного газу підвищилася в січні 2014
року на 1,49 %, або на 5,83 долара до 398,14 доларів за тис. куб м. в порівнянні з груднем 2013 року.
Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Зазначається, що показник середньої митної вартості газу, розмитненого в січні 2014 року,
розрахований з урахуванням ціни на природний газ та придбаного Національною акціонерною
компанією «Нафтогаз України» у грудні 2013 року відповідно до умов контракту з російським
«Газпромом».
Як повідомлялося, середня митна вартість імпортованого Україною газу знизилася в грудні
2013 року на 0,68 %, або на 2,69 долара до 392,31 доларів за тис. куб. м.
У січні Україна імпортувала газ тільки з Росії.
Нагадаємо, у січні «Нафтогаз України» і «Газпром» затвердили коефіцієнт до формули
ціни на газ на перший квартал 2014 року, який повинен привести до її зниження до 268,5 доларів /
тис. куб. м.
Як відомо, 17 грудня в Москві Газпром і Нафтогаз підписали доповнення до газового
контракту 2009 року, згідно з яким вартість газу для України знизиться з $410 до $268,5 за тисячу
кубометрів.
При цьому Газпром щоквартально переглядатиме ціну на газ для України.
Експерти відзначають, що надана Газпромом знижка на газ, при всій вигідності для
України, грає на руку і Росії, оскільки дозволить збільшити обсяг продажів палива.
Тиждень

12.02.2014. Торгівельні війни Росії з Україною як стимул для
розвитку українських виробників
Росія, схоже, знову обмежує імпорт харчової продукції з України. Чи не пора українським
підприємствам замислитися про пошук нових ринків збуту з огляду на непередбачувану
політику з боку Росії ?
Інформацію про обмеження імпорту Росією продукції українських підприємств днями
оприлюднила Луганська торгово-промислова палата. Згідно з офіційним повідомленням, Росія
повертає на митниці продукцію таких торгівельних марок як "АВК" і "Конті", а також "Нашу рябу"
виробництва "Миронівського хлібопродукту". Пояснення з боку митної служби Росії, які наводить
Луганська торгово-промислова палата, - претензії до якості продукції.
Заборона діє?
У спілкуванні з Deutsche Welle українські виробники підтвердили існування митних
проблем з постачанням товарів у Росію. "Насправді експорт в Росію на даний момент
призупинений. І в практиці експортних продаж компанії це не перший випадок", - зазначила у
розмові з Deutsche Welle представник компанії "Миронівський хлібопродукт" Анастасія Соботюк.
Вона вказала, що в минулому році експорт курятини в Росію був призупинений на 2-3 місяці, а
після Росії подібних заходів вжив і Казахстан.
Головне, каже Соботюк, що підприємство прийняло до уваги нестабільність експортних
продажів в країни Митного союзу і за останній час значно розширило географію експорту м’яса
птиці. "На даний момент у портфелі компанії близько 40 країн світу – Азії, Африки, Близького
Сходу та ЄС". Представниця компанії додала також, що попри зупинку експорту продукції в Росію,
усі виробництва працюють на повну потужність, а експортна команда нині намагається
переорієнтувати деякі обсяги курячого м’яса на інші ринки.
Кондитерська галузь вже постраждала
Виникнення нових проблем з постачанням продукції не можуть приховати і українські
кондитери, хоча в офіційних коментарях йдеться лише про тимчасові проблеми на митниці. Так
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прес-секретар "АВК" Альона Зубенко в коментарі Deutschе Welle повідомила, що компанія не
отримувала офіційних претензій від Росспоживнагляду. Не було нарікань до якості українських
солодощів і під час останньої експертизи фахівцями російського відомства декілька місяців тому.
Уся продукція компанії має сертифікати, передбачені законодавством Російської Федерації. Та,
попри все, проблеми на митниці виникли, і наразі фахівці "АВК" намагаються "увійти в діалог з
представниками російських регулюючих організацій, щоб з’ясувати деталі".
Натомість прес-служба компанії "Конті" відмовилася від будь-яких коментарів ситуації. У
неформальному ж спілкуванні представники кондитерських підприємств пояснюють своє
небажання акцентувати проблему тим, щоб "зайвим чи необережним словом не нашкодити
інтересам українських виробників". Наразі компанії відмовляються коментувати і економічні
втрати, які несуть через непослідовну політику Росії. Хоча ці втрати можна вже передбачити,
спираючись на минулий досвід. Як відомо, через санкції Росії минулого року компанія "Рошен"
змушена була демонтувати свої виробництва в регіонах, зокрема в Маріуполі, а працівники
поповнили списки безробітних у центрі зайнятості.
Політичний присмак?
Щоправда, далеко не всі експерти бачать в російсько-українських відносинах глибокі
проблеми. На переконання голови донецького філіалу Національного інституту стратегічних
досліджень Юрія Макогона, сьогоднішні розмови про торгівельні війни – це спроба ескалації
якихось дрібних проблем на тлі політичної ситуації. "Це спроби підігрівання антиросійських
настроїв, але нічого спільного з фактичним розвитком двосторонніх відносин вони не мають. До
того ж, і альтернативи російському ринку експерт не бачить. " На інших ринках велика
конкуренція, а внутрішній ринок розбалансований, купівельна спроможність населення падає", зазначає експерт.
Нові ринки чекають на український продукт?
На думку ж голови Всеукраїнської спілки вчених економістів Олександра Кендюхова,
Україні був би сенс знайти способи поширити свої ринки, враховуючи непередбачувану політику з
боку Росії. Економічна політика українських підприємств традиційно орієнтована на Росію і в
більшості своїй за інерцією такою і зберігається. У той же час, якщо не зациклюватися лише на
ринку металургії, який наразі дуже проблематичний в плані світової конкуренції, то насправді для
імпорту продовольства можна розглядати і колосальний китайський ринок, і, безперечно, ринок
ЄС, який значно цікавіший, ніж російський, каже експерт.
Так чи інакше багато українських підприємств вже запроваджують світові стандарти
управління якістю, отримують міжнародні сертифікати. Утім, наскільки ця система працює в
Україні - це ще питання, зауважує Кендюхов.
Щодо торгівельних війн, які веде Росія протягом останніх років, це не що інше, як бажання
корегувати поведінку України і бачити її в рамках об’єднання під керівництвом Росії, впевнений
Кендюхов. "Я вважаю, що потрібно саме в цьому напрямку шукати причини. Утім, така політика не
викликає зростання симпатій з боку українців. Більш продуктивною була б послідовна політика
відкритості та прогнозованості замість непередбачуваної політики "батога та пряника", - додає
експерт.
Німецька хвиля

США ТА КАНАДА
01.02.2014. Обама сподівається, що в Україні сформують
«більш легітимний уряд»
Президент США Барак Обама сподівається, що в Україні буде сформовано більш
легітимний уряд, а влада зрозуміє, що люди прагнуть брати участь у визначенні власної долі. Про
це Обама заявив в рамках Інтернет відео-конференції з американцями.
Відповідаючи на питання з приводу ситуації в Україні, Барак Обама зазначив, що США
ведуть активний діалог з опозицією та урядом.
"Ми переконані, що по-перше, правила, які обмежують протести та свободу слова зрештою
є контр-продуктивними і ми виступаємо проти цього", - зазначив Обама.
"По-друге. Має бути шлях реструктуризувати уряд України у спосіб, який дозволить
опозиції та людям на вулицях брати участь у підготовці до демократичного процесу, який створить
більш легітимний та єдиний уряд. Це буде не просто, але ми намагаємось допомагати у
переговорах на шляху до цієї мети".
"Третє. У довготерміновій перспективі, частина того, що відбувається є проявом того, що
українці очевидно дивляться на Європу та Захід, як партнерів у переході до більш вільної
економіки, на основі вільного ринку. Очевидно, вони мають сильні історичні зв'язки з Росією та
значні комерційні стосунки з Росією, і ними не треба жертвувати".
"Я думаю, що чого українці не хочуть - і ми бачимо підтвердження цьому на вулицях - так
це, щоб за зачиненими дверима було поставлено хрест на їх прагненні до більш вільного
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суспільства інтегрованого до Європи. Ми вже бачили подібне у світі. Державам тепер важко діяти
за старими правилами, які не враховують реальні надії та сподівання звичайних людей"
"Коли є Інтернет, смартфони, Google та технології та інформація, люди хочуть брати участь
у визначенні власної долі. Тепер не можна обмежувати інформацію так як раніше. Сподіваюсь, що
влада України визнає це, і все вирішиться мирно. Я завжди стурбований випадками застосування
сили і, як я вже казав, ми щодня спілкуємось з урядом України, щоб досягти позитивного
вирішення", - зазначив президент США.
Тиждень

03.02.2014. О.Вілкул провів зустріч з новим президентом
Американської торговельної палати в Україні Б.Кейсі
Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул і новопризначений президент Американської
торговельної палати в Україні Бернард Кейсі обговорили можливості співробітництва в галузі
транспорту, будівництва, туризму, енергозбереження.
«За останні роки Урядом забезпечено прийняття цілої низки програмних документів, які
стосуються, в тому числі, розвитку транспортної сфери. Зокрема, прийнята стратегія розвитку
морських портів України на період до 2038 року, яка передбачає, в тому числі залучення
інвестицій в розвиток і модернізацію портової інфраструктури. Також у минулому році була
прийнята державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг до 2018 року,
якою передбачається проведення концесійних конкурсів на будівництво доріг. І перші такі
конкурси ми розраховуємо провести вже цього року», - сказав Олександр Вілкул.
Він зазначив, що Урядом також ухвалена Концепція Державної цільової програми розвитку
аеропортів до 2023 року.
Важливим кроком до поглиблення українсько-американського співробітництва стало
отримання Україною восени минулого року першої категорії безпеки Федеральної авіаційної
адміністрації США (FAA). Завдяки цьому знято обмеження на польоти українських
авіаперевізників у Сполучені Штати. Створені можливості для розширення географії польотів до
цієї країни. В цілому за минулий рік на понад 7% (до 15,1 млн. пасажирів) збільшився
пасажиропотік через українські аеропорти та вийшло на український ринок 12 нових іноземних
авіаперевізників, втому числі 6 лоу-костів.
Прийняття Урядом Концепції розвитку туристичної сфери до 2022 року також відкриває
нові можливості для залучення американських інвестицій в Україну.
«Ми розраховуємо, що Американська торговельна палата, окрім традиційної підтримки
американських компаній та інвесторів на ринку України, буде приділяти більше уваги сприянню
виходу українських компаній на ринок США. А також налагодженню взаємовигідних контактів
між американськими компаніями та українськими експортерами», - сказав Олександр Вілкул.
У зустрічі також взяв участь попередній президент Американської торговельної палати в
Україні Хорхе Зукоскі, який зазначив: «Ми дуже багато реалізували спільних проектів. Хочу
подякувати особисто пану Віце-прем’єру Олександру Вілкулу. Ви та ваша команда дуже добрі
партнери Американської торговельної палати. Я впевнений у подальшому ефективному
співробітництві».
«Моє завдання, - сказав новопризначений президент Американської торговельної палати в
Україні Бернард Кейсі, - продовжити реалізацію порядку денного, який почав реалізувати Хорхе
Зукоскі і створювати нові можливості для розвитку іноземного бізнесу в Україні. У тому числі
стратегічними напрямками є IT, космічна сфера, сільське господарство, енергетика, авіаційна
сфера. Моє завдання – залучити в Україну якомога більше іноземних компаній для виробництва
продукції для внутрішнього та зовнішнього ринку, в тому числі, для Китаю».
Олександр Вілкул зазначив, що зі свого боку Уряд продовжує роботу зі спрощення ведення
бізнесу в нашій країні. Зокрема, Україна здійснила колосальний ривок щодо спрощення
дозвільних процедур у будівництві. У рейтингу Світового Банку з ведення бізнесу Україна
піднялася за цим показником на 145 пунктів (з 186-го місця на 41 місце). «Наша мета - увійти в 20ку рейтингу Світового банку», - сказав Олександр Вілкул.
Цікавою для інвесторів є також житлово-комунальна сфера, в тому числі, впровадження
енергозберігаючих технологій у комунальне теплопостачання.
Наразі український Уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими
організаціями (Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та ін.), у сфері модернізації
ЖКГ. Вже реалізується 4 великих проекти загальною вартістю понад 3 млрд. грн. Ведеться
підготовка до реалізації з ще 5 проектів на суму майже 10 млрд. грн.
«Активізація співпраці Уряду України та Американської торговельної палати сприятиме
пожвавленню українсько-американських торговельно-економічних відносин, збільшенню прямих
іноземних інвестицій у вітчизняну економіку та створенню нових робочих місць», - сказав
Олександр Вілкул.
Урядовий портал
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05.02.2014. Фінансові санкції США - реальність чи ні?
Оглядачі відзначають, що останнім часом США стали активнішими щодо кризи в Україні.
Про це свідчить хоча б той факт, що у четвер до Києва має прибути заступник
Держсекретаря США зі справ Європи на Євразії Вікторія Нуланд. Це буде вже другий її візит за час
політичної кризи в Україні.
Перед тим у Вашингтоні заявили, що продовжують підтримувати політичний процес в
Україні, який веде до створення перехідного уряду.
Віце-президент Джо Байден провів кілька телефонних розмов з Віктором Януковичем,
закликаючи врегулювати ситуацію мирним шляхом.
А посол США в Україні Джеффрі Пайєтт в останньому інтерв'ю у Києві зауважив, що у разі
силових дій проти мітингувальників на українську владу можуть чекати санкції. Він нагадав, що
США вже запровадили адресні санкції щодо людей, які мають стосунок до застосування сили на
Майдані.
"Якщо би раптом стались якісь силові сценарії, як то запровадження надзвичайного стану,
або намагання силою зачистити Майдан, то це би потягнуло до за собою дуже серйозні економічні
та візові санкції з нашого боку", - попередив пан Пайєтт.
Однак наскільки реальними є фінансові санкції до українських посадовців і що з цього
приводу говорять у США?
"Прояв лідерства США"
Американські сенатори поки що не кажуть, щодо кого можуть застосувати фінансові
санкції. Хоча минулого тижня у Вашингтоні повідомили, що це можливо.
Працівники Конгресу, які займаються цим питанням і просять не називати їхніх імен,
розповідають, що вже обговорювали підготовку до фінансових санкцій з посадовцями Білого Дому,
до яких можуть вдатися у разі силового сценарію розвитку подій у Києві.
Сенатор-республіканець зі штату Техас Тед Круз, який може балотуватися на наступні
президентські вибори США, у коментарі для ВВС Україна зауважив, що Сполучені Штати повинні
повернутися до своєї ролі активного посередника у Центральній і Східній Європі.
"Громадськість України просто жадає прояву лідерства США. Те, що адміністрація Барака
Обами фактично залишила регіон, "розв'язало руки" Володимиру Путіну і його імперським
апетитам. США мають повернутися до своїх фундаментальних цінностей, до ролі активного
захисника демократій у світі. Президент Янукович отримує від Путіна не лише гроші, а його стиль
правління, поводження з людьми, в той час як громадяни хочуть свободи", - заявив сенатор.
Пан Круз, батько якого постраждав від режиму Кастро на Кубі, також наголосив, що кожна
людина на Майдані - герой: "Ситуація в Україні застала США сплячими. Ми не очікували таких
дій. Ці люди - справжнє натхнення. Як тільки у нас стає трішки холодніше - люди сидять вдома, а
українці стоять кожну ніч у такі морози. Це справді герої".
"Більше розмовляти"
Втім, деякі оглядачі у Вашингтоні виступають проти застосування будь-яких санкцій.
Директор Інституту Кеннана Мет Раджанскі, промовляючи у вівторок у Вашингтоні в Центрі
Глобального інтересу, наголосив, що санкції мають і контрдію.
"Подивіться на список Магнітського, санкції проти Білорусі, Куби - вони нічого не змінили.
На мою думку, США слід більше розмовляти, як з українською владою, олігархами, так і з Росією...
До того ж деякі кроки мітингуючих були відверто антиросійськими, включно з гаслом "Слава
Україні-героям Слава!", що належить УПА, через що російські медіа акцентують увагу лише на
страшних для них фактах".
Деякі американські експерти, які знаються на українському питанні, включно з
професором Інституту Петерсона Андерсом Аслундом і головою правозахисної організації Freedom
House Девідом Креймером у своїх коментарях в соціальних мережах сприйняли короткотермінову
лікарняну відпустку Віктора Януковича як чіткий сигнал, що він залишає владу.
"Чим швидке Віктор Янукович залишить посаду, тим краще буде для України. Його
фатальна помилка - пресинг голосувати за свою версію закону про амністію, що не залишило
мітингувальникам іншого шляху як вимагати його відставки", - зауважив пан Аслунд у своїй статті
на сайті інституту.
Водночас, на думку експерта університету Джонса Гопкінса Дона Дженсена, який був
дипломатом у Москві, Захід мусить розуміти, що головне для Українського президента - зберегти
його владу будь-якими способами. У коментарі ВВС Україна він додав, що зараз - це ставка на
Кремль.
Він також порадив стежити за тим, що відбуватиметься після Олімпійських Ігор у Сочі, де
Віктор Янукович, за словами експерта, отримає певні вказівки від російського президента.
"Українське майбутнє стратегічно важливе для Росі, тому США важливо не залишити
бажання українців до свободи та демократії. Санкції проти української влади, закриття рахунків,
віз - це важливо, але цього замало. США треба запропонувати Україні певний "пакет" - роль
медіатора, підтримку нових виборів, економічний "пакет", що може включати пресинг на Росію
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через СОТ, і дуже важливо - пряму допомогу США українському енергетичному сектору", - сказав
Дон Дженсен.
BBC Україна

11.02.2014. Конгрес США підтримав українців
Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію, в якій підкреслила
право українців обирати своє майбутнє "без залякувань і страху". Українській владі знову нагадали
про персональні санкції.
Американські конгресмени у понеділок, 10 лютого, ухвалили резолюцію, в якій висловили
підтримку "демократичним і європейським прагненням" українських протестувальників. Цим
документом Палата представників підкреслила право українського народу "вільно, без залякувань
і страху, обирати своє майбутнє". За відповідне рішення проголосував 381 конгресмен, проти двоє. Про це повідомляє в вівторок, 11 лютого, агенція afp.
У резолюції конгресмени закликали український уряд поважати демократичні права свого
народу, покарати винних у насиллі проти мирних протестувальників та зняти кримінальні
обвинувачення з людей, затриманих за відстоювання своїх прав. Українські опозиційні партії та
всіх протестувальників попросили виявляти максимальну стриманість і уникати конфронтації.
Персональні санкції проти можновладців
Американські парламентарі закликали США та Євросоюз нагадати українській владі, що
відповідальні за застосування сили проти мирних демонстрантів понесуть персональну
відповідальність. Якщо ж насилля триватиме, Палата представників може розглянути цільові
санкції проти його замовників та виконавців, ідеться в документі.
Усі сторони закликали продовжувати конструктивний діалог для пошуку мирного виходу з
політичної кризи в Україні. США і ЄС мають продовжувати підтримувати "бажання мільйонів
українських громадян мати тісніші відносини з Європою шляхом підписання угоди про асоціацію".
Раніше резолюцію щодо України ухвалював американський Сенат. Вагомість нового
документу полягає в тому, що домогтися схвалення резолюцій у Палаті представників набагато
важче, ніж у Сенаті, зауважує "Українська правда".
Німецька хвиля

12.01.2014. Конгресмени на боці Євромайдану : Хто є хто?
Прийняття резолюції 447 на підтримку «демократичних і європейських прагнень народу
України і його права на вибір свого власного майбутнього без залякування та страху» в Палаті
представників Конгресу США супроводжувалося традиційними в такому випадку дебатами.
Першим виступив конгресмен від Нью-Джерсі Кріс Сміт, який оприлюднив вражаючу як
на американського законодавця статистику:
«Лише на київському Майдані, площі Незалежності, понад 1,800 осіб, переважно учасників
протестів, але також і поліції, отримали поранення. Тридцять шість осіб пропало безвісті, 49
залишаються в ув’язненні, 26 – під домашнім арештом. Були здійснені напади на щонайменше 30
медиків, які надавали допомогу постраждалим на Майдані.
Також 136 журналістів стали жертвами нападів на Майдані, включно з журналістом, що
займається розслідуваннями, Тетяною Чорновол, яку брутально побили на Різдво, після чого
слідчі, уявіть собі, заявили, що вона є жертвою суперечки на дорозі!».
Сміт детально ознайомив конгресменів з випробовуваннями, що випали до долю Дмитра
Булатова, та заявив, що героїзм, який проявляє український народ, виборюючи своє право на
справедливість та гідність, надихає.
Конгресмен закликав своїх колег звернутися до українського уряду з закликом утриматися
від насилля у майбутньому та покарати винних у використанні насильства проти учасників мирних
протестів. А також – звільнити
усіх затриманих лише за те, що вони здійснювали свої
демократичні права.
Конгресмен поділився деталями своєї зустрічі з Патріархом Філаретом та Верховним
Архієпископом Святославом, які, за його словами, занепокоєні можливістю навіть більшого
насилля та вибуху громадянського конфлікту.
Пригадав Сміт і слова Папи Римського Франциска, який закликав усіх учасників конфлікту
в Україні до мирного діалогу, та кардинала Нью-Йорку Тимоті Ділана.
Останній у своєму блозі висловив підтримку протестуючим та поділився своїм баченням
конфлікту як «смакуванням урядовими злочинцями свого шансу бити, залякувати та знущатися
над сотнями тисяч патріотичним українців».
Він також описав Українську Греко-Католицьку Церкву як «церкву, яку морили голодом,
піддавали грубим утискам, кидали у в’язниці, піддавали тортурам та знищували Гітлер, Сталін та
компанія», фактично поставивши сучасну українську владу в один рядок з тиранами 20-го
століття.
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Поділився Кріс Сміт і власним когнітивним дисонансом чи, як він висловився,
«парадоксом». Адже він активно співпрацював з українськими міністрами, іншого
високопосадовцями, дипломатами, включно з Міністром закордонних справ Леонідом Кожарою,
які зробили на нього приємне враження.
Кріс Сміт – відомий у США борець з сучасним рабством. Саме цю проблему Україна обрала
в якості свого пріоритету під час головування в ОБСЄ. На думку Сміта, Україна зробила реальні,
щирі зусилля в цьому напрямку та досягла певних успіхів.
Також, представляючи резолюцію, Сміт наголосив, що вона не є вказівкою, чи підписувати
Україні Угоду про Асоціацію з ЄС. З цим має визначатися український народ. Це не політика,
сказав він. Це – питання прав людини.
«Український народ пережив страшні страждання у минулому столітті і це саме те, що дає
мирному спротиву на Майдані таку силу, - вважає конгресмен. – Незадоволення українського
народу Януковичем, його відкатом від демократії рухає цим протестом. Багатостраждальний
український народ заслуговує на уряд, який ставиться до нього з повагою».
Наступним виступив автор резолюціє конгресмен з Нью-Йорка Еліот Енґель. Він описав
еволюцію протестів від незадоволення відмовою від підписання Угоди про Асоціацію з ЄС до
ескалації насилля та привітав «те, що виглядає початком змістовних переговорів між урядом та
опозицією».
Енґель схвалив зусилля Адміністрації Обами та ЄС щодо деескалації напруги в Україні, але
закликав до більш активної позиції США.
"Ця резолюція сприяє цій цілі, засуджуючи зі всією серйозністю всі акти насильства,
незалежно від того, хто їх здійснює. Дозвольте мені також використати цю можливість, аби
засудити всі прояви екстремізму в Україні, всі прояви ненависті та антисемітизму. (…)"
"В цій резолюції йдеться, що всі, хто віддавав накази чи безпосередньо використовував
насильство, мусять персонально відповідати за свої дії, включно, де це є прийнятним,
застосуванням персональних санкцій. Саме тому я вітаю нещодавнє скасування віз Державним
департаментом кільком особам, пов’язаним з використанням насильства".
Енґель описав резолюцію та підсумував, що вона «мусить послати чіткий сигнал, що ми
підтримуємо народ України. В цей критичний момент вони мусять знати, що Сполучені Штати та
Конгрес США стоять поруч з ними, коли вони намагаються побудувати демократичну, процвітаючу
та безпечну Україну, в якій поважають людські прав та гідність, і яка є частиною Європи».
Конгресмен від Пенсільванії Джім Ґерлах, співголова Групи підтримки України в
американському Конгресі, нагадав про закони 16 січня, які «криміналізують мирний протест», та
зауважив, що дії Януковича не залишаються непоміченими в американському Конгресі.
Також на підтримку прийняття резолюції висловився інший співголова групи підтримки
України Сенді Левін.
Він розповів, що під час його зустрічі з представниками української опозиції його
найбільше вразило те, що для тих, хто бере участь в протестах, найбільшим страхом є навіть не
бути побитим чи пропалим безвісті, а те, що світ забуде про Україну, що «міжнародна
громадськість переключить свою увагу на щось інше, а наша відданість правам людини та
верховенству права є лише словами, що зовнішньополітичні пріоритети візьмуть гору над
ідеалізмом».
Прийняття цієї резолюції, як також прийняття резолюції в Сенаті та зусилля Адміністрації
Обами, на його думку, має продемонструвати українському народу, що США підтримують їх
демократичні прагнення.
«Ми демонструємо українському президенту Януковичу, що Америка не буде ігнорувати
репресії з боку уряду та грубі порушення прав людини, і як показала Адміністрація Обами,
Америка не лише буде засуджувати, а і діяти». Левін закликав адміністрацію застосувати додаткові
дії, такі як персональні фінансові санкції, якщо порушення прав людини та насильство триватиме,
до чого власне і закликає прийнята у понеділок резолюція.
Тему порушення прав людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією порушив
конгресмен від Род-Айленду Девид Сісілін. На його думку, «широка та неприйнятна гомофобія, що
підтримується державою, яку ми спостерігаємо в сусідній Росії повільно перекидається і на
Україну».
Він розповів членам Палати представників про законопроекти, що готуються в Верховній
раді, які забороняють так звану пропаганду гомосексуалізму, а на ділі, говорить Сісілін, є
«обмеженням фундаментальних прав на свободу асоціації, слова та зібрань для всіх українців,
незалежно від їх сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності».
Конгресвуман з Огайо Марсі Каптур, яка на днях також зустрілася з лідерами Української
православної (КП) та Греко-Католицької Церков, висловила своє захоплення участю в протестах
священиків, які «стояли спинами до барикад, захищаючи студентів у протистоянні з поліцією». У
своєму виступі Каптур зверталася до Бога та цитувала український гімн А для тих, хто ще
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сумнівався в необхідності проголосувати за резолюцію, вона пояснила значимість України для
світу:
«Світ потребує Україну. Вона вже третій за обсягом експортер зернових в світі. Талант її
людей, їх креативність, їх розуміння піддавалися утискам протягом багатьох-багатьох десятиліть та
поколінь. Настав час України і ми будемо стояти поруч з її народом у надії на краще майбутнє для
всіх».
Каптур звернула увагу на те, що практично усі Церкви в Україні підтримують протести, що
свідчить про те, що люди виборюють не лише права, а і моральні принципи.
Біл Паскрел, конгресмен з Нью-Джерсі, пригадав приклад Сирії, де на зміну розгону
мирних протестів прийшла Громадянська війна та мільйони біженців – проблема, яку світ досі не
знає як вирішувати.
Він закликав Конгрес та американську владу не повторювати цю помилку та діяти зараз, до
ескалації насилля в Україні.
Конгресмен Біл Кітінг пригадав про зовнішній тиск на Януковича та його уряд з метою не
підписувати Угоду про Асоціацію з ЄС, що, на його думку, йде в розріз з національними інтересами
та було зроблено без консультацій з іншими політичними силами в країні. А також підкреслив, що
резолюція не приймає жодної зі сторін конфлікту, натомість закликає усі сторони утриматися від
насилля та розпочати конструктивний діалог.
У результаті дебатів, які по суті стали виступами на підтримку демократичних протестів в
Україні, резолюція була прийнята 381 одним голосом. Лише двоє конгресменів проголосували
проти.
Голос Америки
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