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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЄС ТРАДИЦІЙНО ЗАПІЗНЮЄТЬСЯ ІЗ РЕАКЦІЄЮ І ДЕМОНСТРУЄ
РОЗГУБЛЕНІСТЬ
У
ЗВ’ЯЗКУ
ІЗ
ПЕРЕМОГОЮ
КИЇВСЬКОГО
ЄВРОМАЙДАНУ
В українських подіях Євросоюз продемонстрував небезпечну звичку
запізнюватися, принаймні, на два кроки.
Три місяці політики та громадськість України закликали ЄС виконати власне
європейське законодавство про заборону «відмивання» грошей і заблокувати
рахунки корумпованих українських можновладців, а також запровадити візові
санкції. Страх втратити капітали та можливість проводити час в Європі могли
стримати чинну владу та олігархів від кровопролиття. Натомість впевненість у
безкарності – штовхала до силового сценарію. 17 лютого Ангела Меркель
вкотре заявила, що санкцій не буде, і вже наступного дня українська
влада розпочала штурм Майдану із застосуванням вогнепальної
зброї. І тільки після того, як у Києві були вбиті десятки протестувальників, і мова
могла би вже йти про запровадження міжнародних миротворчих сил –
європейські лідери нарешті вирішили запровадили санкції. Реально ж
запровадили їх лише після того, як Майдан повалив владу Януковича, і останній
втік до Росії.
Іншим красномовним прикладом відставання ЄС від розвитку подій стала
Резолюція Європарламенту щодо подій в Україні від 27 лютого1. У той
день, коли російські військові вже захопили приміщення парламенту
та уряду Криму, і де-факто контролювали територією півострова,
європарламентарі нагадували РФ про її зобов’язання відповідно до
Будапештського меморандуму (хоча своє ставлення до гарантій безпеки
Україні росіяни вже показали практичними діями).
У тій же Резолюції Європарламент заявив, що в майбутньому Україна зможе
претендувати на повноцінне членство в ЄС, а Угоду про Асоціацію буде підписано
одразу, «як тільки новий уряд буде готовий зробити це». Вже наступного дня в.о.
Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця заявив, що Уряд України
готовий до підписання угоди, а 1 березня Юлія Тимошенко заявила про
необхідність зробити це негайно. Підписання такої Угоди, безумовно,
посилило би позиції України по запобіганню російської агресії, проте
попередній досвід марнування європейцями часу змушує сумніватися в
їх готовності діяти оперативно і в цьому випадку.
1

European Parliament resolution of 27 February 2014 on the situation in Ukraine. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20140170+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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Українська криза також красномовно засвідчила інституційну та кадрову
слабкість Євросоюзу. Верховний представник ЄС зі спільної зовнішньої та
безпекової політики Кетрін Ештон з очевидністю не користується належним
впливом, щоб адекватно відстоювати позиції ЄС та захищати його партнерів.
Жоден приїзд пані Ештон до Києва не приносив позитивних результатів, навпаки,
саме після чергових спілкувань із нею В.Янукович приймав жорсткі рішення,
очевидно, переконавшись в «беззубій» позиції ЄС.
Переконавшись, що позитивного результату від посланців ЄС
чекати не варто, 20 лютого із місією до Києва виїхали міністри
закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі, яким таки вдалося
переконати В. Януковича підписати наступного дня мирну угоду із лідерами
опозиції. Успіх «Веймарської трійки» на тлі провалів посередницьких зусиль ЄС
яскраво засвідчив необхідність вдосконалювати вкрай неефективні механізми
останнього. Втім, не применшуючи важливої ролі, яку відіграли європейські
дипломати, слід відзначити, що навряд чи й вони усвідомлювали, що В.Янукович
не мав намірів виконувати підписану угоду, як не виконував він і всіх попередніх
домовленостей. Сценарій відведення силовиків з позицій був явно узгоджений із
Кремлем, чиї ЗМІ поспішили відпрацювати «темники» про захоплення
«озброєними екстремістами» Верховної Ради2. Але оскільки реального
захоплення не відбулося, - розгублені силовики, дізнавшись про втечу Януковича
з Києва, залишили приміщення органів державної влади та спішно роз’їхалися по
місцях постійної дислокації.
Схоже, що перемога ЄвроМайдану викликала розгубленість у
лідерів країн ЄС, які замість того, щоб потужно підтримати нову
українську владу, розпочали разом із Б.Обамою наперебій запевняти В.
Путіна, що події в Україні не спрямовані проти Росії. У Москві м’якість
традиційно розцінили як слабкість, і вирішили розпочати збройну
інтервенцію. Про цілковите нерозуміння природи нинішньої російської влади
свідчать заяви голови комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмара
Брока, що нова влада України «не має права… дати підстави великій сусідці
втручатися в Україну»3. Складно зрозуміти, що мав на увазі пан Брок, адже 25
лютого, коли він робив цю заяву, російські військові вже взяли під контроль
Севастополь, хоча жодних провокацій з боку української влади не було.
Жозе Мануель Баррозу та Вільям Хейг у своїх заявах від 1 березня різко
засудили порушення російськими військами суверенітету України, проте нічого не
сказали щодо можливих дій Євросоюзу для захисту України. Про війську
підтримку, звісно, не йдеться, проте й попередження про економічні санкції
були би дієвими. Адже російська економіка, а з нею – і режим Путіна,
критично залежать від виручки за продаж газу в Європу. Залишається
сподіватися, що Євросоюз не планує знову тягнути із санкціями, доки
не проллється кров, як він робив це по відношенню до команди Януковича.
БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА
27.02.2014. Фрегат «Гетьман Сагайдачний» завершив участь в
операції ЄС «Аталанта»
Український національний контингент у період з 3 січня по 26 лютого 2014 року у складі
багатонаціонального корабельного з’єднання запобігав та протидіяв проявам піратства, захищав
2

Російські ЗМІ наперед збрехали про "захоплену Верховну Раду". http://espreso.tv/new/2014/02/20/rosiyski_zmi_napered_daly_informaciyu_pro_zakhoplenu_verkhovnu_radu_skrin
shot.
3
Не можна давати «великій сусідці» підстав для втручання в Україну – Брок. http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/25276463.html.
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цивільні судна, які виконують завдання у рамках Світової продовольчої програми. Під час участі в
операції корабель 30 діб провів в морі безпосередньо на патрулюванні в районах, небезпечних від
піратів.
Щоденно через ці райони проходило близько 50 цивільних суден. Оглядовою командою
контингенту проведено 7 дружніх підходів до місцевих рибалок, оглянуто 4 судна, які викликали
підозри у піратській діяльності. Екіпажем вертольоту Ка-27 за період участі в операції виконано
близько 50 польотів з метою ведення повітряних розвідок надводної обстановки.
Рішучими діями екіпажу вертольоту Ка-27 було зупинено 2 швидкісних човна, які не
відповідали на запити корабля та продовжували свій рух. Вертолітний загін також забезпечив
перельоти особового складу між кораблями в морі, при цьому було здійснено зліт-посадки на
іноземний корабель.
За оцінкою командира національного контингенту контр-адмірала Андрія Тарасова,
особовий склад доклав максимум зусиль для виконання поставлених завдань, продемонстрував
спроможність ВМС ЗС України щодо ефективного захисту цивільного судноплавства.
Євроатлантична Україна

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
13.02.2014. ЄС-Україна: «Спрацювати може лише український
план»
Європейський Комісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле
продовжив зусилля ЄС щодо допомоги Україні у пошуку механізмів розв’язання політичної кризи.
Для цього у вівторок, середу та четвер Фюле провів зустрічі зі своїми українськими партнерами.
Після них Єврокомісар зробив таку заяву
«За останні тижні я втретє приїжджаю в Україну. Нинішній візит пов’язаний із
нещодавньою зустріччю Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Його мета – наголосити на
стурбованості ЄС та на його незмінній готовності допомогти. Водночас моє послання таке: у
ситуації, що склалася, може спрацювати лише один план – український план, що його погоджено
та швидко впроваджено самими українцями.
Я провів розмови з Президентом, лідерами опозиції, представниками громадянського
суспільства та активістами Євромайдану. Усі вони є важливими дієвими особами у цьому процесі.
Я сказав їм, що для пошуку узгодженого рішення, яке ґрунтуватиметься на консенсусі, потрібна
їхня глибока залученість. Під час усіх моїх зустрічей я підкреслював, наскільки важливою є
впевненість і довіра, що є ключовими передумовами політичного процесу. Я, зокрема, дав
зрозуміти, що впевненість і довіра населення не може бути досягнута на Майдані та головних
площах великих міст у той час, як по всій країні люди в уніформах та цивільному або спортивному
вбранні продовжують арешти, залякування та побиття протестувальників.
Важливою частиною програми мого перебування тут були візити до двох лікарень з метою
відвідин поранених протестувальників та міліціонерів. Там моїм головним посланням було те, що
насильство є неприйнятним. Політики мають думати про вплив їхніх дій або бездіяльності. Також,
перебуваючи у лікарнях, я скористався можливістю, аби засвідчити вдячність та високо оцінити
роботу лікарів за таких непростих обставин.
Ось такі думки я виніс з усіх моїх розмов:
- потрібні негайні кроки у напрямі проведення конституційної реформи та формування
нового інклюзивного уряду, забезпечивши вільні та справедливі вибори;
- потрібно призначити члена Консультаційної групи з розслідування ситуації, ініційованого
Генеральним секретарем Ради Європи, та зробити так, аби ця група запрацювала якнайшвидше
(одного члена цієї групи ще не було призначено). Її робота є дуже важливою, адже вона
гарантуватиме, що розслідування, що їх проводитиме українська влада, відповідають
міжнародним зобов’язанням України;
- потрібно підвищити рівень безпеки та зупинити безкарність. Зокрема, йдеться про
важливість у шануванні та захисті прав і свобод, припиненні залякування і побиття, а також
швидкому і прозорому розслідуванні актів насильства;
- дивним та неприйнятним є те, що саме міліція, а не карети швидкої допомоги,
доставляють порених осіб у лікарні;
- у мене була можливість високо оцінити роботу незалежних медіа. Свобода преси є одним
із головних стовпів демократії. Аби прагнути до демократії, журналісти повинні вільно виконувати
свою роботу та не бути об’єктами зумисного нападу та погроз. Нападаючи на пресу, ви тим самим
атакуєте один зі стовпів вашої власної демократії.
Ці думки підводять мене до того, яким чином Євросоюз може сприяти цьому процесу. Ми
продовжуємо підтримувати мирний політичний процес в Україні – зокрема, через нашу
залученість та спираючись на висновки Ради міністрів закордонних справ, ухвалені цього
понеділка.
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Ми, разом з нашими міжнародними партнерами, готові активізувати спільні зусилля, щоб
допомогти Україні впоратися з важкою економічною ситуацією за допомогою програми реформи
та підтримки. У понеділок міністри закордонних справ країн-членів ЄС чітко зазначили: ми готові
швидко реагувати у разі погіршення загальної ситуації в країні. Дозвольте мені також нагадати про
останнє речення висновків Ради ЄС. У ньому країни-члени підтверджують своє налаштування
підписати Угоду про асоціацію, включаючи положення про створення глибокої і всеосяжної зони
вільної торгівлі, з Україною та водночас визнають, що ця Угода не є кінцевою метою нашої
співпраці.
І наостанок: час зараз не на вашому боці. Але ми – на вашому боці. Проте це – український
процес; процес, у якому на кону стоїть доля країни та її народу.
Аби цей процес став успішним, він має бути всеоохопним – у ньому повинні брати участь не
лише влада і опозиція, але й представники громадянського суспільства та бізнесових кіл. Їхня
участь є вкрай важливою для розкриття повного потенціалу цієї красивої країни. І влада має
усвідомити, що вона несе головну відповідальність у цьому процесі».
Більше інформації:
Відео з прес-конфренції Єврокомісара Фюле
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I086367
Сайт представництва ЄС в Україні

13.02.2014. Аманда Пол: "ЄС бракує швидкості та рішучості"
У Євросоюзу немає плану щодо виходу з української кризи. Чому це так і чого можна
очікувати українцям від ЄС у подальшому, DW розповіла брюссельський аналітик Аманда Пол.
DW: Європейський Союз своїм "беззубим" підходом до української кризи викликає скепсис
та розчарування демократично налаштованої громадськості в Україні. Деякі опозиціонери
навіть кажуть, що якщо Брюссель не запровадить санкцій проти високопосадовців України, то
відповідальність за ймовірні майбутні жертви серед мирних демонстрантів лежатиме, у
тому числі, й на ЄС. Як вам видається, імідж ЄС в Україні не постраждає від такої європейської
політики?
Аманда Пол: Власне, позиція ЄС мене не дивує. Тому що, на превеликий жаль, у ЄС немає
єдиної позиції щодо того, як діяти в українській кризі. Частина країн виступає за більш рішучий
підхід. Проте, на жаль, провідні країни ЄС, що якраз відповідають за формування європейської
зовнішньої політики, а саме Німеччина, Франція, Великобританія, обстоюють політику
невтручання. Вони досі вважають, що є ще час для переговорів між конфліктуючими сторонами і
не хочуть погрожувати санкціями. Напевно, в Україні це сприймають як слабкість ЄС. Однак
заради справедливості варто згадати, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС цього тижня
було сказано, що "угода про асоціацію – ще не кінець шляху співпраці між ЄС та Україною". Це
чітка демонстрація підтримки європейцями українців та їхніх прагнень! Таким чином, хоча
позиція ЄС дещо розчаровує, Європа повільно, дуже повільно, але все ж збільшує свою активність в
українському питанні. Українцям варто виявити трохи терпіння і остаточно не розчаровуватися у
ЄС.
Чи має Європа ще якісь "джокери", окрім можливості санкцій, які вона не запровадила?
Якби ЄС запровадив адресні санкції, тобто заморозив банківські рахунки певних осіб та
заборонив їм в'їзд до ЄС, то ці дії забезпечили б кращий підхід українського керівництва до пошуку
компромісу. Адже в низці країн ЄС присутні мільярдні інвестиції українських політичних еліт та
олігархів. Однак поки що ми не бачимо бажання йти цим шляхом. Політики у Європі бояться, що
погрози санкціями закриють канали для діалогу. З іншого боку, вони не хочуть ризикувати
відносинами з Росією та зв'язками з певними олігархами, тобто не хочуть небажаних наслідків.
Принаймні доки в Україні не спостерігається суттєвого збільшення насильства. І доки в Україні не
проллється нова кров, я не думаю, що ми побачимо швидкі зміни підходів Європейського Союзу.
Чи Віктор Янукович залишається легітимним партнером для Європи і, якщо так, то
чому?
Так, він залишається партнером. Тому що Європа вважає, що треба продовжувати говорити
з ним, переконувати його оточення у необхідності компромісів із протестувальниками та
опозицією. Проте, на жаль, ми всі знаємо, що для президента Януковича є лише одна важлива
особа – це він сам. А його підхід продиктований кимось, хто сидить у Кремлі. Він не ухвалює
рішень сам. В цьому ліжку не лише двоє осіб, Україна та ЄС, є ще Росія, яка має значний вплив на
президента Януковича. Разом з тим слід зазначити, що припинити діалог з Януковичем, можливо,
було б контрапродуктивним. Не слід забувати, що присутність європейських офіційних осіб в
Україні, а також представників міжнародних інституцій, в якийсь момент зможе допомогти
зменшити розмах насильства. Їм треба продовжувати свою дипломатичну місію. Тому що ключове
питання досі не вирішене – яким чином вийти з цього глухого кута. Я вірю, що врешті-решт
президент Янукович погодиться на певні поступки, яких від нього вимагають, але лише якщо буде
гарантоване його політичне виживання.
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Давайте пригадаємо скандально відоме висловлювання американської топ-дипломатки
Вікторії Нуланд щодо ЄС. Виникає питання, а чи може ЄС відігравати самостійну роль, не
озираючись на Сполучені Штати?
Нічого нового у позиції Вашингтона ми не почули. США неодноразово наголошували, що
відносини зі Східною Європою, політика Східного партнерства має бути більше сферою
відповідальності Євросоюзу. США займається врегулюванням криз по всьому світі і не може
зробити усі регіони одночасно пріоритетами своєї політики. А ЄС, на превеликий жаль, навпаки,
проводить беззубу політику. У кожної з 28 країн-членів – власні зовнішньополітичні пріоритети.
Лише кілька з них вважають Східну Європу та Східне партнерство пріоритетним напрямком. І як
результат – повна відсутність хоч якоїсь європейської стратегії стосовно України або
східноєвропейського регіону в цілому. Наразі ми бачимо, що для ключових країн ЄС відносини з
Росією є більш пріоритетними, ніж відносини з Україною. Це сумний, але факт.
Як Ви вважаєте, якби у Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні при владі були інші персоналії,
політика щодо України була б іншою?
Щодо Вашингтона, то, безумовно, у добу Джорджа Буша підхід, зокрема щодо Москви, був
іншим. При цьому російська політика Буша оберталася не лише позитивними наслідками. Щодо
Британії, то мене її позиція щиро дивує. Оскільки британці традиційно дуже підтримували Україну
та її європейські прагнення. Нині ж британський прем'єр Девід Кемерон підозріло відмовчується,
замість того, щоб вимагати активнішої ролі ЄС в розв'язанні української кризи. Можливо, це
пов'язано з обсягом інвестицій, зроблених українцям у Лондоні, або, як його жартома називають,
"Лондонграді". В будь-якому разі, досі все це глибоко розчаровує. ЄС відповідає за мир на
європейському континенті. Його дії досі були недостатньо швидкими або недостатньо рішучими.
Аманда Пол – британська аналітик, яка працює у Центрі європейської політики в
Брюсселі (European Policy Centre).
Німецька хвиля

17.02.2014. Жозе Мануел Баррозу: ЄС поки не готовий надати
Україні перспективу членства
"Позиція європейського союзу та країн-членів - просуватися крок за кроком. Ми не
виключаємо цю мету, повноправне членство в Євросоюзі, але на цьому етапі те, що ми
запропонували Україні, зокрема тому, що Україна не готова до вступу в Євросоюз - це політична
асоціація та економічна інтеграція", - сказав Жозе Мануел Баррозу в п'ятницю, 14 лютого,
виступаючи в Лондонській школі економіки.
"На даний момент ми з реалістичної точки зору не можемо надати перспективу членства
Україні та іншим країнам у найближчому майбутньому. Ще не час, але ми не виключаємо цю
перспективу", - заявив глава Єврокомісії.
Нагадаємо, 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів на чолі з Миколою Азаровим прийняв
рішення про відмову від підписання угоди. Президент Віктор Янукович пояснив таке рішення
сильним тиском російської сторони.
Європейський простір

18.02.2014. М. Шульц: Приєднання України до Євразійського
союзу несумісне з зоною вільної торгівлі з ЄС
Приєднання України до Євразійського економічного союзу, який планує створити Росія з 1
січня 2015 року, зашкодить створенню зони вільної торгівлі між ЄС та Україною, нагадав сьогодні
президент Європейського парламенту Мартін Шульц.
«Угода про асоціацію з ЄС не заперечує добросусідських зв’язків і чудової співпрацї з
Росією і взагалі з країнами СНД чи Митного союзу. Однак приєднання України до Євразійського
союзу зробить зону вільної торгівлі з ЄС проблематичною з простої причини несумісності у плані
норм та регулювальних актів», – сказав М. Шульц в інтерв’ю у Брюсселі.
«В будь-якому разі всі суверенні держави мають право ухвалювати власні
зовнішньополітичні рішення без зовнішнього тиску. Асоціація та зона вільної торгівлі з ЄС, яку
роками український уряд визначав як свою головну стратегічну мету перед несподіваною відмовою
від підписання за тиждень до Вільнюського саміту, залишається потужним перетворювальним
механізмом, який допоможе збудувати заможність та стабільність в Україні», – додав президент
Європарламенту.
Росія, яка разом із Казахстаном і Білоруссю створила Єдиний економічний простір і
Митний союз, планує перетворити їх на Євразійський економічний союз і дає знати, що хотіла б
мати в його складі і Україну. Україна заявляє, що прагне тісної співпраці з цими об’єднаннями без
вступу до них; Росія заявляє, що це неможливо. У ЄС уже багато разів заявляли, що підтримують
добрі стосунки між Україною і Росією, але застерігали, що повноцінне членство України в
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нинішньому Митному союзі чи майбутньому Євразійському союзі несумісне зі створенням зони
вільної торгівлі з ЄС, яка є невід’ємною частиною угоди про асоціацію.
Європейський простір

19.02.2014. Санкції щодо української влади – майже вирішена
справа
ЄС запровадить санкції до осіб, відповідальних за кровопролиття в Україні. Про це йшлося
на прес-конференції в Європарламенті за участю активістки Руслани Лижичко в середу в Брюсселі.
На екстреному засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ одностайно
ухвалили: персональні санкції до окремих відповідальних осіб в Україні мають бути запроваджені
негайно. Про це на прес-конференції в Європарламенті повідомив голова комітету Ельмар Брок.
Євродепутати звернулися до Європейської Ради і Єврокомісії з вимогою підготувати відповідний
список прізвищ.
Перед тим присутня на прес-конференції співачка й активістка Євромайдану Руслана
Лижичко звернулася до ЄС із закликом негайно запровадити санкції проти української влади і
зазначила, що розпочне голодування в разі, якщо цього не станеться.
Паралельно до прес-конференції європарламентарів у Брюсселі тривало засідання
Комітету з питань політики та безпеки ЄС на рівні послів. На ньому готували необхідні документи
щодо санкцій, які міністри закордонних справ ЄС мають ухвалити на позачерговому засіданні в
четвер, 20 лютого. Санкції матимуть дві складові. По-перше, відповідальним можновладцям та
олігархам заборонять в'їзд на територію ЄС. Крім того, санкції стосуватимуться їхніх банківських
рахунків. "Ми бачимо, що пан Азаров поїхав до Відня, щоби наглядати за своїми статками, –
зауважив Ельмар Брок. – Ми також знаємо, що олігархи й подібні до них мають свої схованки в
Німеччині, Нідерландах, Великобританії. Я вважаю, ми маємо використати директиву з
відмивання грошей Європейського Союзу і подивитися, чисті там гроші чи ні".У той же час
запровадження санкцій не означає, що більше не буде дипломатичних місій. За словами Ельмара
Брока, Європейський Союз має продовжувати свою місію в Україні і пояснювати переваги
фінансової підтримки ЄС у порівнянні із “шантажем з боку Росії”. Він підкреслив, що у ХХІ столітті
в Європі не можуть повторюватися події, які відбувалися минулого століття у Празі чи Будапешті.
Тим часом євродепутат від Польщі Яцек Саріуш-Вольський зауважив, що із санкціями
щодо українських політиків та олігархів ЄС уже спізнився і що запроваджувати їх треба було ще до
того, як в Україні пролилася кров. Водночас європарламентар закликав ЄС здійснювати більш
жорстку політику щодо Москви. За його словами, ЄС та США не винесли необхідних уроків з
російсько-грузинської війни 2008 року, і тепер нарешті час це зробити.
Німецька хвиля

19.02.2014. Меркель
української влади

і

Олланд

за

адресні

санкції

проти

ЄС вже у четвер обговорюватиме "фінансові санкції та візові обмеження" проти
політичного керівництва України, повідомив президент Ради ЄС Герман ван Ромпей. Президенти
Франції та канцлерка ФРН підтримують цей крок.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу під час позачергової зустрічі, котра
відбудеться у четвер, 20 лютого, в Брюсселі, погодять запровадження "фінансових санкцій та
візових обмежень" проти політичного керівництва України. Про це заявив президент Ради ЄС
Герман ван Ромпей, повідомляє 19 лютого інформаційне агентство dpa. За словами політика, ЄС не
баритиметься і "відреагує на погіршення ситуації цілеспрямованими заходами".
Водночас він підкреслив готовність Євросоюзу до надання подальшої допомоги Україні.
"ЄС готовий підтримати Україну в її намаганнях реалізувати реформи і зміцнити демократію та
економіку", – заявив президент Ради ЄС. За його словами, на цей момент важливою є передусім
деескалація конфлікту. Українська влада має подбати про те, аби відповідальні за надмірне
насильство були покарані, сказав ван Ромпей і закликав владу України до пошуків "справжнього
діалогу з опозицією".
Німеччина та Франція висловилися за санкції
Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час зустрічі із президентом Франції
Франсуа Олландом у Парижі у середу, 19 лютого, заявила, що санкції проти українського
керівництва будуть застосовані, якщо насильство у країні "якнайшвидше" не буде припинене,
повідомляє агентство afp. За її словами, із діями силовиків в Україні "не можна просто так
миритися". Санкції повинні бути направлені проти винних у застосуванні сили, наголосила
канцлерка. "Однак самих лише санкцій недостатньо. Ми повинні знову налагодити політичний
процес", – цитує слова Меркель агентство dpa. Для цього потрібно використати контакти "у
напрямку Росії", сказала канцлерка ФРН, висловивши також солідарність з учасниками протестів в
Україні. На спільній прес-конференції Олланд назвав події в Україні "огидними і неприйнятними".
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Президент Франції чітко висловився за запровадження "швидких та цілеспрямованих"
санкцій проти політичного керівництва України. "Відповідальні за ці злочини повинні знати, що
санкції проти них у будь-якому випадку будуть застосовані", – заявив він.
Питання санкцій розглянуть і в США
За перебігом подій в Україні пильно стежать і в Білому домі. Президент США Барак Обама
у середу, 19 лютого, обговорив ситуацію із Франсуа Олландом, повідомляє reuters. У заяві йдеться
також про те, що Вашингтон розгляне питання застосування санкцій проти відповідальних за
насильство в Україні. Білий дім закликав українську владу відкликати бійців спецпризначення,
оголосити перемир'я та продовжити переговори з опозицією, повідомляє агентство.
Нагадаємо, що президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу також заявляв про те, що
очікує введення санкцій проти керівництва України із боку ЄС. "Ми пояснили, що ЄС реагуватиме
на кожне погіршення ситуації", – йдеться у заяві Баррозу, опублікованій 19 лютого. "Тому ми
очікуємо, що уряди країн-членів зможуть невідкладно ухвалити рішення про цільові заходи проти
відповідальних за насилля та надмірну жорсткість відповідно до пропозиції Верховної
представниці ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки", – заявив політик.
Німецька хвиля

20.02.2014. Баррозу: Країни ЄС дійшли згоди щодо подій в
Україні
Між країнами ЄС запанував широкий консенсус у тому, як реагувати на ситуацію в Україні.
Влада України несе відповідальність щодо забезпечення недопущення кровопролиття і
збереження людських життів. Таку заяву зробив голова Європейської комісії Жозе Мануель
Баррозу після зустрічі з прем'єр-міністром Чеської Республіки Богуславом Соботкою у Брюсселі.
"Між тим, демонстранти повинні зберегти мирний характер протесту. Негайне припинення
насильства, змістовний діалог, який відповідає демократичним сподіванням людей, – це єдиний
шлях для вирішення політичної та інституційної кризи", – підкреслив Баррозу.
"Мені приємно бачити, що між країнами Євросоюзу запанував широкий консенсус в тому,
як реагувати на цю ситуацію", – додав європейський чиновник.
Чеський прем'єр, у свою чергу, зазначив, що його країна дуже стурбована ситуацією в
Україні, і налаштована на "радикальний підхід до українського уряду".
"Мене дуже тішить, що Рада міністрів закордонних справ збереться сьогодні на екстрену
нараду. Чехія готова підтримати загальний та радикальний підхід ЄС щодо української влади,
оскільки саме вона є відповідальною за припинення насильства і початок політичного діалогу", –
заявив прем'єр-міністр Чехії.
Нагадаємо, раніше під час телефонної розмови Баррозу висловив своє "потрясіння і
тривогу у зв'язку з останніми сутичками в Україні, які призвели до загибелі і поранень багатьох
людей". Він закликав до негайного припинення насильства і рішуче засудив застосування сили для
вирішення політичної кризи. Він нагадав про особливу відповідальність українського уряду
уникати насильства і поважати права людини та основні свободи.
ZN.UA

21.02.2014. Британський міністр з питань Європи: іноземна
інтервенція до України не розглядалась
Іноземна інтервенція до України не була серед варіантів, що обговорювалась в ЄС після всіх
нічних перемовин. Про це міністр з питань Європи Великобританії Девід Лідінгтон розповів в
програмі Today на BBC Radio 4.
"Я не думаю, що хтось обговорював інтервенцію", – зазначив Девід Лідінгтон .
Всю ніч в Адміністрації президента тривали перемовини між опозицією, президентом
Віктором Януковичем та главами МЗС Франції, Німеччини та Польщі про вихід України з кризи.
Переговори закінчились під ранок. Підписання угоди про вихід з кризи було анонсовано
сьогодні опівдні.
Нещодавно віце-президент США Джо Байден зателефонував прем'єру Польщі Дональду
Туску з приводу ситуації в Україні. Вони обговорили кроки, які роблять США, Польща і ЄС для
припинення насильства.
BBC Україна

20.02.2014. Європа запроваджує санкції проти українських
чиновників
Герман ван Ромпей заявив, що у ЄС є консенсус щодо необхідності покарати винних у
смертях людей в Україні
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Європейський Союз постановив запровадити візові та фінансові санкції проти винних у
застосуванні неймовірного насильства в Україні.
Про це заявили керівники Євросоюзу під час зустрічі у Брюсселі, яку дублювали в ефірі
"Громадського ТВ".
Герман ван Ромпей заявив, що у ЄС є консенсус щодо необхідності покарати винних у
смертях людей в Україні.
За його словами, мають бути використані можливі і неможливі засоби, щоб примусити до
діалогу всі сторони конфлікту в Києві.
"Ми маємо зрозуміти, які механізми будуть дієвими. Ми вводимо візові санкції за
неймовірне використання сили – це одна відповідь. Інша відповідь – фінансова", – заявив Ромпей.
Він вважає, що в Україні слід обрати нового президента і новий парламент.
Глава Єврокомісії Жозе Баррозу заявив, що головним завданням зараз є деескалація
конфлікту.
"Ми не можемо забути трагічні смерті останніх днів. Саме тому міністри зібрались, щоб
запровадити санкції щодо тих, хто відповідає за насильство", – заявив Баррозу.
За його словами, він мав розмову із керівниками Франції та Німеччини, і Ангела Меркель
та Франсуа Олланд зацікавлені, щоб люди в Україні не гинули і щоб винних у смертях було
покарано.
ZN.UA

20.02.2014. Голови МЗС
продовжать місію в Україні

Німеччини,

Франції

та

Польщі

Голови МЗС Німеччини, Франції та Польщі продовжують посередницьку місію в Україні.
Вони телефоном поінформують про результати свого візиту учасників зустрічі голів МЗС країн
Євросоюзу у Брюсселі.
Голови зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції та Польщі продовжують свою
посередницьку місію в Україні. Франк-Вальтер Штайнмаєр, Лоран Фабіус та Радослав Сікорський
залишаються у четвер, 20 лютого, у Києві, а не їдуть на позачергову зустріч голів МЗС країн-членів
ЄС у Брюсселі – про це повідомляє інформаційне агентство afp із посиланням заяву європейських
дипломатів, зроблених у Брюсселі.
Як заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики
безпеки Кетрин Ештон, вона перебуває на зв’язку із трьома міністрами у Києві. Перед початком
позачергового засідання Ради ЄС, присвяченого виключно українському питанню, Ештон
нагадала, що просила трьох міністрів закордонних справ від свого імені та від імені ЄС вирушити
до Києва, повідомляє "Інтерфакс".
"Я говорила з ними двічі за останні кілька годин, і я доповідатиму про це Раді ЄС", –
поінформувала вона. Ештон нагадала позицію ЄС щодо необхідності припинити насильство в
Україні. Вона наголосила на необхідності проведення діалогу, здійснення конституційної реформи
та забезпечення проведення вільних виборів.
Міністри завершили зустріч із Януковичем
Штайнмаєр, Фабіус та Сікорський тим часом завершили зустріч із президентом України
Віктором Януковичем, котра тривала майже шість годин, повідомляє агентство "Інтерфакс". Після
зустрічі міністри залишили будівлю Адміністрації президента, відмовившись спілкуватися із
представниками ЗМІ.
Після цієї зустрічі, як повідомляє агентство afp із посиланням на заяви, зроблені у колах
німецької делегації у Брюсселі, є надія на прогрес. Як заявила речниця німецького МЗС,
Штайнмаєр, Фабіус та Сікорський продовжать зустріч із лідерами української опозиції у Києві,
повідомляє afp. За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, на зустрічі
з опозицією політики хочуть вивчити можливості для домовленостей із Віктором Януковичем,
повідомляє reuters.
Нагадаємо, що 20 лютого голови МЗС трьох країн ЄС вже зустрічалися із лідерами
української опозиції. Вони планували здійснити короткостроковий візит до Києва і вже у другій
половині дня відбути до Брюсселя, де міністри закордонних справ країн-членів ЄС мають
визначитися щодо запровадження санкцій проти українського керівництва.
Німецька хвиля

20.02.2014. Прем’єр Польщі озвучив, що запропонувала Європа
Януковичу
В інтерв’ю телеканалу TVN-24 Дональд Туск заявив, що Януковичу запропонували в
десятиденний термін створити уряд національної довіри
Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на власні джерела.
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Згідно пропозиції, до літа має бути змінена Конституція і до кінця 2014-го року мають
відбутися дострокові вибори президента та парламента.
Ця пропозиція озвучена Януковичу і нині міністри закордонних справ Польщі, Німеччини
та Франції говорять про це з опозиційною трійкою.
Еспресо ТВ

21.02.2014. Р. Сікорський: Польща контролюватиме виконання
домовленостей
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обіцяє тримати під контролем
процес виконання нинішніх домовленостей між президентом України і опозицією.
"Будемо допомагати у моніторингу виконання досягнутих домовленостей", - зазначив він
журналістам після підписання угоди.
За його словами, документ дає шанс Україні для встановлення спокою в суспільстві і
територіальної цілісності, "а також шанс до реформ та європейської інтеграції".
Міністр також висловив сподівання, що ці події не повторюватися в майбутньому, "щоб
українська політика перейшла туди, куди треба - у парламент і відповідні органи".
Європейський простір

24.02.2014. У ЄС заявляють про підтримку нової влади в Україні
Міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Швеції та Польщі підтримують
нову українську владу, Росія засуджує недотримання угод опозицією.
Британський міністр закордонних справ Вільям Гейґ підкреслив, що Великобританія та
Німеччина узгодили підтримку нової української влади. "Ми узгодили з міністром закордонних
справ Штайнмаєром підтримку нового уряду в Україні та схвалили надання фінансової допомоги
МВФ",- написав В. Гейґ в twitter-повідомленні.
"Територіальна цілісність України є основоположним принципом і гарантується Росією та
іншими європейськими країнами", - написав у twitter міністр закордонних справ Швеції Карл
Більдт. За його словами, "необхідно, щоб було негайно створено новий уряд в Україні, щоб
забезпечити порядок та зберегти територіальну цілісність і почати реформи".
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував звинувачення з боку
Віктора Януковича, за яким в Україні було здійснено державний переворот. Обрання нового
керівництва Верховної Ради було, на його думку, легітимним.
У суботу, 22 лютого, український парламент ухвалив постанову про "самоусуненням"
президента Віктора Януковича від виконання посадових обов'язків та про проведення дострокових
президентських виборів в Україні 25 травня. За цю постанову проголосували 328 народних
депутатів.
Росія засуджує недотримання угод 21 січня
Водночас міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров висловив серйозну
стурбованість діями української опозиції. Як повідомляє "Інтерфакс", у телефонній розмові з
міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції він наголосив, що опозиція не лише
не виконала жодного із зобов'язань, узятих в київській угоді 21 лютого, а й висуває дедалі нові
вимоги. Також, за словами заяви Лаврова, розміщеній на сайті МЗС Росії, "дії погромників
становлять серйозну загрозу суверенітету й конституційному ладу України".
У Києві 21 лютого було підписано угоду між президентом Януковичем та лідерами трьох
опозиційних сил про врегулювання кризи, її схвалили від імені Євросоюзу міністри закордонних
справ Польщі й Німеччини, а також представник Франції. Офіційний представник Росії
Володимир Лукін відмовився надати схвалення цій угоді.
Європейський простір

24.02.2014. Баррозу закликає Росію та міжнародних партнерів
гарантувати єдність України
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу закликає міжнародних партнерів, особливо
Росію, забезпечити гарантії єдності України як чинника стабільності Європи.
Про це він заявив у Європарламенті у Страсбурзі у вівторок, повідомляє власний
кореспондент Укрінформу.
«Я закликаю всіх наших міжнародних партнерів, особливо Росію, до конструктивної праці
з нами задля гарантування єдності України, що може стати фактором стабільності на
Європейському континенті», - наголосив президент Єврокомісії.
Він також підкреслив, що Україна повинна мати добрі відносини як із західними, так і зі
східними партнерами.
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Баррозу вкотре наголосив, що ЄС підтримує Україну у проведенні політичних та
економічних реформ.
«Ми нині працюємо разом з міжнародним співтовариством і міжнародними фінансовими
інституціями, шукаючи шляхи для надання підтримки країні», - зазначив лідер ЄС.
За його словами, «вітри змін знову стукають у двері України».
Євроатлантична Україна

25.02.2014. Зауваги Високого представника ЄС Кетрін Ештон
наприкінці її візиту до України
Я знову в Києві, вчетверте за менш ніж три місяці. Тут, як ви побачите, я зустрічалася з
найрізноманітнішими людьми. У Верховній Раді я зустрілася зі спікером, з лідерами Партії
регіонів, з лідерами партій, що формують нову більшість, з виконувачем обов’язків Міністра
фінансів.
Цього ранку я також зустрілася з Юлією Тимошенко та, як завжди, з представниками
громадянського суспільства. З деякими з них я також зустрічалася під час попередніх своїх візитів.
Перше, що я зробила, коли приїхала, - я поклала квіти, аби вшанувати померлих і аби
зрозуміти те відчуття втрати, якої зазнав народ України. Для мене це дуже важливо.
Для мене було цікаво побачити, що Верховна Рада працює. На мою думку, дуже й дуже
важливо, що громадяни по всій країні можуть бачити, що інституції продовжують працювати і що
вони працюють для людей. Було дуже важливо говорити з такою великою кількістю людей, які, без
сумніву, провели серйозну інтелектуальну роботу і зараз планують, що має відбутися далі. Йдеться
і про політиків, яких я зустріла, і про людей з громадянського суспільства.
Їм усім я доносила свою думку: вам потрібно працювати разом. Є короткострокові виклики,
на які потрібно відповісти, і є більш довгострокові плани, які мають бути реалізовані. Але вам
потрібно працювати разом та визнати важливість публічної відповідальності за все, що ви робите,
а також думати над тим, як ви забезпечите свою відкритість та прозорість і відповідатимете на
прагнення людей.
Ми сподіваємося, що невдовзі побачимо новий уряд – звісно, уряд, який має бути
всеохопним та мати експертний рівень, який зараз є таким необхідним. Він також потребує
тривалих політичних рішень та економічного плану, якому можна довіряти. Дуже важливо, аби
ситуація була спокійною і аби ми бачили відновлення закону й порядку скрізь. Ви знаєте, що я
багато разів наголошувала на потребі незалежного розслідування актів насильства, що мали місце.
Ми дуже підтримуємо роботу Ради Європи та її Генерального секретаря Яґланда в цьому напрямку.
Ми також приїхали до України, аби наголосити, що пропонуємо підтримку, а не втручання.
Ми пропонуємо підтримку майбутнього. Дуже важливо, аби ми могли запропонувати й надати
підтримку, яку потребують – особливо в сферах, які стосуються Міністерства внутрішніх справ, які
пов’язані з безпековою ситуацією. Йдеться про ту експертну підтримку, яка може допомогти
такому функціонуванню системи юстиції та правоохоронних органів, яке би гарантувало безпеку
людей.
Ми бачили, що вибори призначено на кінець травня. Дуже важливо продовжити роботу
над виборчим кодексом та забезпечити, аби кандидати могли висуватися відкрито та прозоро. Ми
координуємо свої дії з ОБСЄ, які мають також відігравати в цьому важливу роль.
Я хотіла би також наголосили на очевидному: на важливості сильних зв’язків між Україною
та Росією та важливості підтримання цих зв’язків. Я перебуваю в постійному контакті з Росією. Я
нещодавно говорила з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Ми знаємо та розуміємо
потужні торгівельні зв’язки, які існували з Росією та які мають існувати з Росією в майбутньому. І
цей меседж слід розуміти широко.
Ми також думаємо, що дуже важливо надіслати потужний меседж про територіальну
цілісність, єдність та незалежність України. Будь-хто, з ким я говорила тут, визнає важливість
єдності цієї країни.
Аби ми також знаємо, що цими днями, а також протягом наступних тижнів та місяців,
країна стикається з великими фінансовими та економічними викликами. Я дуже залучена в
розв’язання цих питань, веду розмову з нашими міжнародними партнерами, думаючи про
короткострокові, середньострокові та довгострокові цілі. А також шукаючи та знаходячи шляхи,
якими ми можемо звести разом людей для відповіді на ті виклики, з якими стикається країна.
Роблячи це, я говорила з відповідними інституціями; звісно, організації на кшталт
Міжнародного валютного фонду мають свою власну незалежну оцінку ситуації. Вони ухвалять свої
власні рішення, мають власні правила і процеси. Але вони є важливою частиною тієї складної
картини пошуків підтримки, адже їхня робота стає поштовхом для надходження допомоги з інших
джерел.
Ми також маємо думати про деякі короткострокові економічні питання та розробити певну
комбінацію короткострокових грантів та кредитів, а також довгострокових інвестицій, які також
матимуть величезну вагу. Тому ми тут, аби сказати дуже просто: ми хочемо підтримати та
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допомогти цій країні залишатися сильною, йти вперед дорогою, яку вона обирає та запропонувати
нашу підтримку в досягненні цих результатів.
Дякую.
Європейський простір

26.02.2014. Євродепутат Северин: Україна не може чекати, їй
потрібна допомога
Позафракційний депутат Адріан Северин (Румунія), котрий останнім часом двічі побував у
Києві, в інтерв'ю DW розповів про перспективи допомоги Україні від ЄС, досвід румунської
революції, а також застеріг від помилок.
DW: Пане Северин, я переконана, що після візитів до Києва вас не полишає почуття
дежавю і спогади про революцію у Румунії 1989 року, фіналом якої стало падіння режиму
Чаушеску…
-Так, бажання і потреба порівняти ці дві революції справді дуже великі. Я бачив у Києві те
саме завзяття, ентузіазм, спокуси та пастки, з якими свого часу зіштовхнулися ми. На румунських
помилках і досвіді можна вивчити, зокрема, як не зрадити очікування і сподівання суспільства. У
румунської революції було два плани розвитку - видимий і невидимий. У мене склалося враження,
що в Україні поза видимою сценою також триває інша гра. З одного боку, події в Києві
продемонстрували боротьбу українців за краще життя, демократію і незалежність, але з іншого Україна стала полем бою регіональних та геополітичних лідерів, які намагаються просувати тут
свої власні інтереси.
- Ви розповідали, що самі брали участь у революційних подіях 1989 року, проти вас йшли
танки і стріляли снайпери…
- Так це і було. І мушу сказати, що за 25 років, які минули від тих подій, нам у Румунії такі
не вдалося знайти й ідентифікувати хоча б одного снайпера, який вів вогонь з дахів будинків по
демонстрантах. Досі ми так і не визначили точної кількості жертв, яка, кажуть, вища за офіційну,
що становить близько 1600 осіб. Румунське суспільство було повне рішучості дізнатися, ким були
ці снайпери - румунами чи іноземцями, їхні імена, але цього не сталося. І я переживаю дуже
болючі відчуття, коли чую ці ж самі вимоги громадськості в Україні.
- У Румунії велося якесь розслідування з цього приводу?
- Так, були призначені усі ймовірні комісії: на рівні парламенту, прокуратури, МВС, але
жодна з них не прийшла до чітких висновків, не змогла знайти прямих доказів, які вказували б на
особи винних.
- Чи була проведена у Румунії люстрація влади?
- Ні, закону про люстрацію прийнято не було. Хоча це питання широко обговорювалося.
Але знову ж таки, люстрація не повинна означати порушення прав людини. Українцям треба
пам’ятати, що хоча зараз необхідно відновити справедливість, покарати тих, хто винен у смертях
людей і економічному розвалі країни, але водночас вам треба єдність країни. І якщо ви зараз
підете шляхом люстрації та помсти, що є абсолютно природними почуттям, ви розколете людей і
суспільство.
Я хотів би також застерегти українців від загрози повторити щось на кшталт судового
процесу над Чаушеску. Це був жахливий досвід для Румунії. Не можна встановлювати
справедливість і верховенство права з судового процесу, який проходить поспіхом і з порушенням
відповідних процедур. Не можна починати свій шлях до демократії і свободи через порушення
прав людини. І якщо ви покладете собі на плечі той тягар, яким став для Румунії суд над Чаушеску,
ви страждатимете роками.
- Пане Северин, під час останніх драматичних подій на Майдані українці почувалися
обдуреними і кинутими напризволяще, тому що ЄС тягнув питання з введенням санкцій. Чим
ви пояснюєте цю нерішучість Брюсселя?
Річ у тім, що для замороження капіталів необхідне судове рішення, а до суду треба йти з
доказами. Ми можемо застосувати наше законодавство до тих сумнівних капіталів, які
перебувають на депозитах в країнах ЄС. Але якщо й виявиться, що з цими грошима щось не чисто,
то у цих випадках радше за все з’ясується, що у відмиванні грошей були втягнені і громадяни ЄС, а
не лише українські корупціонери. Євросоюз - не клуб святих, і корупція тут теж існує. Тож
затягування з питанням введення санкцій з боку ЄС пояснюється не тим, що в Брюсселі люблять
українських корупціонерів, а тим, що вони не хотіли займатися корупціонерами в ЄС.
- Яку конкретну суму ЄС готовий виділити для допомоги Україні?
- Дуже хороше запитання, яке треба ставити знову і знову всім в Брюсселі. І відповідь на
нього - поки що повна загадка. Ніхто не оперує конкретними цифрами і це говорить саме за себе.
Сума ще не сформульована. Спочатку дехто говорив про десятки мільйонів, що звучало як поганий
жарт, потім - про сотні мільйонів, що все ще було жартом.
Нині єврокомісар з питань економіки Оллі Рен говорить про мільярди. Але його заяви
також трохи лякають, бо він не називає кількості цих мільярдів, а це означає, що їх небагато. Я був
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в Україні двічі за останній місяць, і за короткий час, який розділяє ці поїздки, потреба України у
фінансовій допомозі зросла від 15 мільярдів до 25. І я не можу собі уявити, хто стане тим
божевільним, хто погодиться прийняти пропозицію очолити зараз уряд України. Щоб погодитися
на це, треба бути трохи несамовитим, тому що за кілька тижнів, не маючи на собі жодної провини,
ти всіх налаштуєш проти себе.
- А на яких умовах ЄС готовий надати цю фінансову допомогу?
- У Брюсселі обговорюють це питання. Дехто каже, що треба просити хоча б мінімальних
політичних реформ для надання фінансового пакету. Мінімальні реформи, наприклад,
формування уряду національної єдності, який гарантуватиме, що ці гроші не зникнуть, а будуть
належно використані. Інші кажуть, що цього недостатньо, що Україна має почати економічні
реформи. На мою думку, ми не можемо вимагати проведення і економічних, і політичних реформ
до того, як надамо гроші. Тому що ці реформи потребують часу, але Україна нині не може чекати.
Їй потрібна допомога вже зараз, а не як наслідок економічних реформ.
Економічні реформи загострять соціальні проблеми, які негайно переростуть у
нестабільність, і Євросоюз відразу скаже: гроші використали неправильно. Ми не можемо ставити
Києву вимогу: спочатку рішучі економічні реформи, так звана шокова терапія, а тоді побачимо, що
скаже суспільство. Адже якщо завтра шахтар у Донецьку не отримає зарплату, то він вийде на
мітинг за відокремлення Донецької області від України. І я кажу своїм колегам у Європарламенті:
якщо Україна розпадеться внаслідок соціального вибуху, то цей вибух виб’є всі вікна у Європі, а
шматочки скла долетять до Вашингтона.
Адріан Северин (Румунія), євродепутат, позафракційний, колишній міністр закордонних
справ Румунії, член Комітету з питань зовнішньої політики, входить до складу місії ЄП в
Україні.
Німецька хвиля

26.02.2014. У Європарламенті відбулися дуже бурхливі дебати
щодо України
Євродепутати заявляють, що Україні терміново потрібна фінансова допомога, скасування
візового режиму з ЄС і європейська перспектива. Утім, під час дискусій у Європарламенті лунали і
критичні оцінки.
Дебати стосовно ситуації в Україні, які відбулися у Європарламенті у середу, 26 лютого,
стали, мабуть, одними з найбурхливіших за всю історію відносин Києва з Брюсселем. Голова
засідання весь час дорікав депутатам за постійне перевищення часового ліміту під час виступів і
вибачився, що не може надати слова усім охочим. А європарламентарії емоційно реагували
аплодисментами або сердитими вигуками на слова чергового оратора.
Пекло у центрі Європи
"Рівно тиждень тому я особисто стояв на київському Майдані, а на ранок наступного дня
там було пекло", - сказав бельгійський депутат Марк Демесмекер, за словами якого, "це стало
апокаліпсисом у центрі Європи". Іспанський депутат Хосе-Ігнасіо Салафранка наголосив, що
"українці заплатили надзвичайно високу ціну за те, щоб стати нарешті вільними". А лідер Зелених
Ребекка Гармс закликала свої колег показати українцям усе можливе співчуття, "бо вони дуже
страждали, особливо ті, хто втратив на Майдані своїх коханих та близьких людей".
На думку Ребекки Гармс, у ЄС з’явився другий шанс довести Україні те, що "він є надійним і
відданим партнером". Вона також наголосила на тому, що ЄС "повинен в один голос заявити Росії,
що вона не має права і надалі шантажувати Україну".
Швидка фінансова допомога
Нідерладський депутат Йоганнес Корнеліс ван Баален вважає, що для того, щоб нова
українська демократія запрацювала належним чином, Києву терміново необхідна фінансова
допомога.
"Для України відкрилася нова можливість - збудувати стабільну і процвітаючу державу",сказав чеський депутат Лібор Ручек. За його словами, це буде "нелегко". Він вважає, що у новому
уряді повинні співпрацювати разом сили нової правлячої більшості, Майдану і політики з Партії
регіонів, "яка має свій електорат". Він закликав колег переконати Єврокомісію надати Україні
короткостроковий кредит, оскільки "без швидкої стабілізації економіки у державі настане колапс".
Лібор Ручек запропонував скликати конференцію міжнародних фінансових донорів для
економічної допомоги Україні, оскільки "ми не зможемо вирішити цю проблему наодинці". Лідер
політичної групи "Альянс лібералів і демократів за Європу" Гі Верхофштадт запропонував
лібералізувати візовий режим для українців. "Це треба зробити заради простих людей, науковців,
студентів, вчених, показати їм, що Європа готова відкрити для них двері", - сказав політик.
Право на європейську перспективу
Питання включення до резолюції пункту про надання європейської перспективи Україні
викликало в залі серйозну дискусію. "Треба надати цю перспективу і вона має чітко прозвучати у
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нашій резолюції, адже це відповідає нормам Статуту ЄС, інакше Київ отримає від нас негативне
послання", - переконував присутніх польський депутат Яцек Саріуш-Вольскі.
Натомість його колега Йоганнес Корнеліус ван Баален заперечив, що "ЄС не повинен
давати Україні тих обіцянок, які не спроможний виконати". "Люди три місяці стояли на морози,
була сотня жертв, якщо вас це не переконало, то ви не варті того, щоб бути у цьому залі", емоційно заявив польський депутат Павел Коваль. За його словами, "зараз не можна розкидатися
словами, а треба негайно пропонувати свою підтримку новому українському уряду".
Після суперечок про перспективу членства біля місць, де традиційно сидить "група друзів
України", зібралися ті євродепутати, які завжди послідовно захищають у Європарламенті
українські інтереси: Адріан Северин, Чарльз Теннок, Яцек Протасевич, Йоганнес ван Баален,
Сандра Кальнієте, згодом до них приєднався і колишній президент Литви 81-річний Вітаутас
Ландсбергіс, який користується серед колег повагою і авторитетом. Євродепутати щось жваво
обговорювали і креслили свої примірники проекту резолюції щодо ситуації в Україні.
"Холодний душ"
У ході нинішніх дебатів в ЄП активно лунали і, так би мовити,"антиукраїнські голоси".
Нідерландський депутат Деніель ван дер Штеп заявив, що не бачить жодного сенсу в тому, щоб
"давати 20 мільярдів євро новому режиму в Україні, та ще й скасовувати візи". Його тирада була
зустрінута сердитим гулом залу, і відразу після виступу цей депутат швидко втік із засідання.
Чеський депутат Яромир Колічек заявив, що "нинішня ситуація в Україні нагадує йому
бананову республіку". "США і ЄС взяли на себе ганебну роль, беручи участь у цьому перевороті", сказав він і назвав свої колег "наївними, бо вони повірили, нібито Україна йде до демократії".
"Побачити, що незабаром мільйони людей залишатимуть Україну, але буде пізно і коштуватиме
Європі дуже дорого", - вигукнув він, але його останні слова потонули у вигуках "Ганьба!" і
"Комуніст!".
Скасування Верховною Радою України так званого "мовного" закону авторства депутатарегіонала Вадима Колесніченка також дало козирі в руки тим євродепутатам, які ніколи не
приховували свого прохолодного ставлення до України. Лідер політичної групи "Прогресивний
альянс соціалістів і демократів" Ханнес Свобода вважає скасування закону про основи державної
мовної політики "провокацією". "Скасування мовного закону, який стосується не лише російської
мови, але й мов усіх меншин, не принесе користі, це спрямовано проти європейського духу", заявив австрійський депутат.
Пам’ятати про Україну
Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле, який закривав
дебати, вважає, що наразі нова українська влада повинна чітко визначити найважливіші
пріоритети і якомога швидше сформувати уряд. Він повідомив, що Кетрин Ештон найближчим
часом зустрінеться з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, щоб "обговорити дотримання
сторонами Будапештського меморандуму", а також запевнив, що Єврокомісія активно розробляє
фінансовий і економічний пакет для України спільно з міжнародними партнерами.
"Зараз Україна перебуває у центрі нашої уваги, але давайте не забувати про свої обіцянки і
будемо пам’ятати про неї завтра, коли новини з України у телевипусках відійдуть на другий план",
- закликав присутніх єврокомісар.
Німецька хвиля

27.02.2014. Європарламент закликає ЄС надати фінансову
допомогу Україні, але також ввести в дію цільові санкції
ЄС має допомогти Україні, зокрема надати термінову фінансову допомогу, водночас
накладаючи цільові санкції проти тих, хто відповідальний за насильницькі дії. Про це в своїй
резолюції, ухваленій 27 лютого, заявили депутати Європейського Парламенту. Ключові виклики, з
якими Україна стикається, полягають у побудові конструктивного діалогу між політичними
силами, підтриманні територіальної цілісності, боротьбі проти корупції та організації вільних та
чесних виборів.
На думку депутатів, аби допомогти Україні впоратися з економічними складнощами,
зокрема проблемами платіжного балансу, ЄС та міжнародні фінансові організації мають надати і
пакет короткострокової допомоги, і довгострокову допомогу, націлену на підтримку необхідних
реформ. Депутати також закликали ЄС взяти на себе лідерську роль в організації міжнародної
донорської конференції для знаходження коштів.
Санкції
ЄС має ввести в дію заборони на подорожі та рішення про замороження європейських
активів тих, хто відповідальний за насильство в Україні, - відповідно до рішення держав-членів ЄС,
ухваленого 20 лютого. Депутати також закликають країни ЄС зупинити відтік «розкрадених»
грошей з України. Ті, хто зловживав своєю владою та відповідальний за злочини проти громадян
України, мають постати перед незалежним судом. В тексті резолюції також наголошується, що
незалежний міжнародний орган має розслідувати порушення прав людини.
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Перспективи членства України в ЄС
Резолюція знову наголошує, що ЄС залишається готовим до підписання Угоди про
асоціацію та про вільну торгівлю з Україною, щойно буде вирішено політичну кризу. Але це
партнерство «не є кінцевою метою співпраці між ЄС та Україною», - йдеться в документі. Депутати
наголошують на тому, що Договір про Європейський Союз дає право будь-якій європейській
державі, зокрема Україні, подати свою заявку на членство в ЄС, за умови, якщо вона дотримується
принципів демократії, засадничих свобод та прав людини і меншин, а також гарантує верховенство
права.
Боротьба проти корупції - але не охота на відьом
ЄС також має допомогти новому урядові України боротися проти системної корупції, яка
перешкоджає розвиткові України, говорять депутати.
Резолюція закликає всі сторони не допустити поширення «духу помсти», але натомість
долучитися до інклюзивного політичного діалогу, аби досягти компромісів та уникати
«позасудової розплати».
Нові лідери України мають дистанціюватися від екстремістів та уникати провокацій, які
можуть викликати «сепаратистські тенденції», говорять депутати. Вони також закликали
поважати права меншин, зокрема право використовувати російську мову та інші міноритарні
мови. Депутати також засуджують нещодавню атаку на штаб Комуністичної партії України.
Вільні та чесні вибори
Депутати наголошують, що президентські вибори 25 травня мають бути вільними й
чесними, а також викликати довіру. Вони закликають Верховну Раду ухвалити необхідне виборче
законодавство, зокрема новий закон про фінансування політичних партій. Україна також має
провести нові парламентські вибори не пізніше кінця цього року, вважають вони.
Росія має шанувати кордони України
Депутати наголошують на тому, що Росія пообіцяла дотримуватися територіальної
цілісності України в рамках «Будапештського меморандуму», який був підписано разом з США та
Великобританією у 1994 році. В цьому самому документі Росія також пообіцяла утриматися від
економічного тиску на Україну, націленого на підкорення України інтересам самої Росії.
Сайт Представництва ЄС в Україні

28.02.2014. МЗС Франції, Німеччини та Польщі стурбовані
ситуацією у Криму
Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі висловили крайню
стурбованість ситуацією в Криму і закликали всі сторони в Україні утримуватися від дій, які могли
б поставити під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України.
"Ми вкрай стурбовані нестабільною ситуацією в Криму. Все має бути зроблено, щоб
знизити напруженість у цій східній області і розвивати мирний діалог між залученими сторонами"
, - йдеться в поширеній в п'ятницю спільній заяві міністрів.
"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни. Ми
звертаємося до всіх сторін в Україні з тим, щоб вони утримувалися від будь-яких дій, які могли б
поставити під сумнів ці суверенітет і територіальну цілісність", - підкреслюється в документі.
Крім того, в заяві йдеться про те, що глави МЗС Франції, Німеччини та Польщі взяли до
відома повідомлення про створення перехідного уряду, який підтримала парламентська більшість.
"Перехідному уряду доведеться зустрітися із серйозними викликами, пов'язаними з
поліпшенням життя громадян України. Йдеться про боротьбу з корупцією та про повагу
демократичних цінностей. Ми готові підтримати Україну в її зусиллях", - наголошується в заяві.
"Ми переконані, що політичній стабільності і реформам в Україні необхідний консенсус,
який підтримали б усі сторони без винятку", - підкреслюють міністри трьох країн ЄС.
Як повідомлялось, 27 лютого парламент Криму, який зранку був захоплений невідомими,
які назвали себе "самообороною російськомовних громадян", прийняв постанову про проведення в
Автономії республіканського (місцевого) референдуму з питань удосконалення статусу і
повноважень Автономної Республіки Крим. Точна кількість депутатів, які голосували за ці
рішення, невідома.
У ніч на 28 лютого у Криму невідомі зайняли територію аеропортів "Сімферополь" та
"Бельбек" в Севастополі.
Глава МВС України Арсен Аваков розцінює ситуацію з блокуванням аеропортів у Криму як
"збройне вторгнення і окупацію".
Наразі невідомі озброєні люди продовжують "патрулювати" територію біля аеропорту
«Сімферополь». Вони не приховують свою приналежність до Російської Федерації.
28 лютого Верховна Рада підтримала постанову щодо подій в Криму, в якій вимагає від
Російської федерації припинити зазіхання на державний суверенітет.
МЗС України направило російському МЗС пропозицію щодо консультацій з приводу
ситуації в Криму. Російське зовнішньополітичне відомство, у свою чергу, заявило, що розглядає
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події, що відбуваються в АРК, як "наслідок внутрішньополітичних процесів останнього часу в
Україні, і в цьому контексті не бачить необхідності в проведенні пропонованих українською
стороною невідкладних двосторонніх консультацій".
Тиждень

28.02.2014. Єлісєєв: Україна має намір підписати Угоду про
асоціацію до президентських виборів
Україна має підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом якомога швидше, до
президентських виборів. Про це заявив голова місії України в ЄС, посол Костянтин Єлісеєв.
«Ми прагнемо підписати Угоду якомога швидше. Це ключовий пріоритет програми уряду,
затвердженої вчора. Я вважаю, що ми маємо підписати Угоду до президентських виборів», - сказав
посол у Брюсселі.
Він також підкреслив, що сьогодні у ЄС не повинно бути жодних виправдань, аби не
підписати Угоду найближчим часом.
Європейський простір

03.03.2014. США, Британія, Польща й Німеччина домовилися
про спільну підтримку Україні
Президент США здійснив у неділю телефонні дзвінки лідерам Великобританії, Польщі й
Німеччини для обговорення поточної ситуації в Україні та узгодження дій щодо надання їй
міжнародної підтримки.
Про це офіційно повідомили в Білому Домі, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Лідери висловили серйозну заклопотаність у зв'язку з явним зазіханням Росії на
український суверенітет і територіальну цілісність, що є порушенням міжнародного права і
загрозою міжнародному миру та безпеці. Вони підкреслили, що між Україною і Росією повинен
негайно розпочатися діалог за умов міжнародного сприяння по мірі необхідності",- йдеться в заяві.
Крім того, зазначається в повідомленні, глави держав зобов'язалися працювати разом над
пакетом багатосторонньої та двостороннього фінансової допомоги Україні, щоб допомогти їй
реалізувати гостро необхідні реформи для стабілізації своєї економіки.
"Лідери домовилися продовжувати тісну координацію, в тому числі на двосторонній основі,
та через відповідні міжнародні організації", - підсумовується в тексті повідомлення.
Європейський простір

03.03.2014. Заява Кетрін Ештон щодо останніх подій у Криму
Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кетрін Ештон зробила
таку заяву
«Я засуджую сьогоднішнє рішення Росії щодо використання збройних сил в Україні. Це –
необґрунтована ескалація напруги. Через це я закликаю Російську Федерацію не надсилати свої
війська, а просувати свої погляди у мирний спосіб.
Будь-які пересування, дії або розміщення сил мають проводитися у відповідності до
міжнародного права і зобов’язань: Статуту ООН, Заключного акту ОБСЄ, Будапештського
меморандуму 1994 року, а також двосторонніх угод – зокрема, тих, що регулюють перебування
Чорноморського флоту в Криму.
Я закликаю усі сторони негайно послабити напругу за допомогою діалогу, що має
проходити у повній відповідності до українського та міжнародного права. Єдність, суверенітет і
територіальна цілісність України мають шануватися за будь-яких обставин та усіма сторонами.
Будь-яке порушення цих принципів є неприйнятним. Стриманість та відчуття відповідальності
потрібні зараз як ніколи.
Я високо оцінюю зважену реакцію перехідного уряду України на ці вкрай тривожні події,
що відбуваються в Автономній Республіці Крим протягом кількох останніх днів.
У понеділок для обговорення реакції Євросоюзу на ці події відбудеться позачергова зустріч
Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Після цього я також зустрінуся з Міністром закордонних
справ Росії Сергієм Лавровим. У середу я завітаю до Києва для обговорення цих питань з усіма
залученими сторонами».
Сайт Представництва ЄС в Україні

03.03.2014. Президент ЄП: ОБСЄ має взяти ситуацію в Україні
у свої руки
До Києва і Москви повинні негайно прибути посланці, здатні вести переговори з
українцями і росіянами, заявляє президент Європейського парламенту Мартін Шульц.
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Лідер ЄП сподівається, що всі нині усвідомлюють, що «ті хто веде розмову між собою не
повинні одне одному показувати язика. Потрібен справжній діалог».
«Ми опинилися в дуже делікатній, навіть драматичній ситуації, тому треба спробувати
припинити насильницьку конфронтацію і перейти до діалогу. Організація з безпеки і
співробітництва у Європі нині має взяти справу у свої руки», – сказав голова Європарламенту
Мартін Шульц.
Європейський простір

04.03.2014. Висновки Ради міністрів ЄС із закордонних справ по
Україні
Рада міністрів ЄС ухвалила такі висновки:
1. Європейський Союз рішуче засуджує очевидне порушення суверенітету і територіальної
цілісності України за допомогою актів агресії, що здійснюються збройними силами Росії. Також ЄС
засуджує дозвіл, наданий Радою Федерації Росії 1 березня, щодо застосування збройних сил на
території України. Ці дії порушують Статут ООН та Гельсінський заключний акт ОБСЄ, а також
особливі зобов’язання Росії щодо шани суверенітету і територіальної цілісності України у рамках
Будапештського меморандуму від 1994 року та двостороннього Договору про дружбу,
співробітництво та партнерство від 1997 року. Ці дії також очевидно порушують Конституцію
України, яка по-особливому визнає територіальну цілісність країни та заявляє, що Автономна
Республіка Крим може організувати референдум лише з приводу місцевих питань, а не з питань,
що стосуються зміни побудови України.
2. ЄС закликає Росію негайно відвести свої збройні сили до місць їхньої постійної
дислокації – у відповідності до Угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України від 1997 року. Також Росія повинна без зволікань
погодитися на пропозицію України щодо проведення консультацій, що передбачено у
двосторонньому Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство від 1997 року, та негайно
взяти участь у консультаціях серед усіх підписантів та послідовників Будапештського меморандуму
від 1994 року.
3. ЄС закликає до мирного розв’язання чинної кризи та повної шани принципів та
обов’язків у рамках міжнародного права. Євросоюз готовий долучитися і сприяти конструктивному
діалогу з усіма сторонами, що має на меті досягнення мирного розв’язання кризи. Також ЄС
продовжить свою міжнародну роботу, працюючи з ООН, ОБСЄ та іншими міжнародними
організаціями – зокрема, над пропозиціями щодо міжнародного спостереження і посередництва.
У зв’язку із цим, ЄС вітає можливу місію ОБСЄ зі встановлення та виявлення фактів.
4. Рада нагадує про амбіції та відкритість ЄС у відносинах з Росією, що ґрунтуються на
спільному інтересі та шані. Рада жалкує, що наразі ці спільні цілі були поставлені під сумнів. ЄС та
країни-члени, що є учасниками «Великої вісімки», вирішили наразі призупинити участь у заходах,
пов’язаних із підготовкою до саміту країн «Великої вісімки», що запланований до проведення у
Сочі у червні. Це рішення діятиме допоки ситуація не повернеться до того стану речей, за якого
країни «Великої вісімки» будуть здатні вести змістовну дискусію. За відсутності кроків з боку Росії
у напрямі деескалації ситуації, Євросоюз повинен ухвалити рішення щодо наслідків для
двосторонніх відносин між ЄС і Росією – наприклад, тих, що стосуються призупинки перемовин з
Росією щодо візових питань, а також щодо Нової угоди – та розглянути подальші цільові заходи.
Рада вирішила залишатися постійно напоготові, щоб бути узмозі швидко прийняти усі необхідні
заходи.
5. Європейський Союз високо оцінює зважену реакцію, що її наразі демонструє Україна. ЄС
підтримує зусилля нового українського уряду зі стабілізації ситуації та продовженні курсу реформ.
Євросоюз підтверджує необхідність у впровадженні подальшої конституційної реформи в Україні
та проведенні вільних, чесних і прозорих президентських виборів за участі спостерігачів від
ОБСЄ/БДІПЛ. ЄС також нагадує про надзвичайну важливість забезпечення українською владою
всеохопності на усіх рівнях уряду, включаючи кроки назустріч усім регіонам і групам населення
країни, а також повного захисту національних меншин у відповідності до міжнародних зобов’язань
України. У зв’язку із цим, ЄС закликає Україну залучити практичну допомогу Ради ЄС та ОБСЄ.
6. ЄС готовий і надалі продовжувати свої зусилля разом з міжнародним співтовариством і
міжнародними фінансовими інституціями, особливо з МВФ, щоб допомогти Україні. З цією метою
Євросоюз та його країни-члени нададуть повну підтримку пакету міжнародної допомоги для
вирішення нагальних потреб України, що ґрунтуватиметься на чітких зобов’язаннях щодо реформ.
Рада вітає зусилля, що вже були вжиті Комісією, яка направила в Київ, паралельно з місією МВФ,
свою ознайомчу місію. Рада також закликає інші зацікавлені країни приєднатись до такого пакету
міжнародної допомоги. Повертаючись до своїх висновків від 20 лютого 2014 року, Рада погодилась
швидко працювати над затвердженням обмежувальних заходів для заморожування та вилучення
активів осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення державних коштів, а також
для заморожування активів осіб, відповідальних за порушення прав людини.
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7. Рада підтверджує свою пропозицію щодо Угоди про асоціацію, включно із глибокою та
всеохопною зоною вільної торгівлі. Ця Угода надасть Україні можливість довготривалого і
збалансованого економічного розвитку та процвітання для всіх регіонів країни, включаючи Крим,
а також для її сусідів. Угода не є кінцевою метою співпраці між Україною та ЄС. Євросоюз знову
підтверджує своє зобов’язання щодо посилення контактів між громадянами ЄС та України –
зокрема, за допомогою процесу лібералізації візового режиму відповідно до узгоджених умов у
рамках Плану дій з візової лібералізації.
8. Рада закликає Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики
Кетрін Ештон продовжувати свої контакти з усіма сторонами з метою сприяння мирному
врегулюванню цієї кризи»
Сайт Представництва ЄС В Україні

Росії

04.03.2014. К. Ештон: ЄС не ухвалив рішення про санкції щодо

ЄС не прийняв рішення щодо санкцій відносно Росії, тільки обговорив можливість
призупинити з РФ переговори щодо лібералізації візового режиму. Про це повідомила верховний
представник ЄС Кетрін Ештон.
«ЄС обговорив можливість призупинити двосторонні переговори з російською владою
щодо візових питань», – зазначила вона.
Водночас вона підтвердила, що Рада ЄС рішуче засуджує порушення суверенітету і
територіальної цілісності України і закликає Росію до негайного діалогу з Україною.
«ЄС рішуче засуджує порушення суверенітету і територіальної цілісності України.
Вторгнення на українську територію Криму російських збройних сил, без будь-яких питань – це
порушення міжнародних зобов'язань Росії», – наголосила вона.
Додамо, що Росія ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН, щоб розповісти про події в
Україні.
Європейський простір

ЕНЕРГЕТИКА
28.02.2014.
української ГТС

ЄC

готовий

дати

кошти

на

модернізацію

Євросоюз готовий надати Україні фінансову допомогу на модернізацію газотранспортної
системи (ГТС). Про це заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер.
«Ми готові допомогти в капітальному ремонті газопровідної мережі України. На це
потрібна сума в кілька сотень мільйонів євро», – сказав Г. Еттінгер в інтерв'ю німецькому журналу
Focus.
За його словами, для виділення коштів ЄС може скористатися коштами міжнародних
фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).
Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна
протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1
тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км.
Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.
Європейський простір

ЕКОНОМІКА
13.02.2014. Фюле розповів про допомогу ЄС для України: або
грант, або кредит
Фінансову допомогу новому "інклюзивному" уряду (було сформовано з представників усіх
сторін) може бути виділено або у вигляді гранту, або кредиту. При цьому кошти буде надано
незалежно від підписання Угоди про асоціацію
Євросоюз основною умовою для надання фінансової допомоги Україні визначив
проведення реформ всередині країни. А допомогти вийти з кризи повинні негайна конституційна
реформа, формування нового широкого уряду та забезпечення чесних виборів у майбутньому. Про
це повідомив комісар ЄС з питань розширення та європейської політики добросусідства Штефан
Фюле на прес-конференції в Києві у четвер, 13 лютого.
"Що стосується фінансової допомоги, тобто умов. Ці умови такі: реформи, реформи,
реформи", - сказав він.
Відповідаючи на питання з приводу того, чи пов'язане надання фіндопомоги з майбутнім
підписанням Угоди про асоціацію Україна-ЄС, Фюле підкреслив, що "фінансова допомога
пов'язана з реформами, а не з Угодою про асоціацію".
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При цьому єврокомісар уточнив, що відносини щодо створення ЗВТ між Україною та ЄС
створять додаткову платформу для проведення реформ в Україні.
Що стосується нового українського уряду, за словами Фюле, ЄС готовий підтримувати
"новий інклюзивний Кабінет міністрів", який буде проводити необхідні реформ всередині країни.
"Ми хочемо, щоб ця фінансова допомога стала можливою або у формі грантів, або у формі
кредиту для посилення розвитку країни та зміцнення її суверенітету", - підкреслив єврокомісар
Дзеркало тижня

24.02.2014. ЄС і США готові врятувати Україну від фінансового
краху
ЄС, Британія і США висловили готовність надати фінансову допомогу Україні, яка, за
словами виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова, опинилася на порозі дефолту.
Британський міністр фінансів Джордж Осборн сказав у понеділок, що Британія та інші
країни готові фінансово допомогти відбудові України після кривавих подій минулих тижнів та
насильства.
"Народ України, схоже, продемонстрував своє бажання повести свою країна в майбутнє,
встановити тісніші зв'язки з Європою, і я не думаю, що ми повинні відштовхувати це, ми маємо
привітати це", - сказав пан Осборн журналістам у Сінгапурі, повідомляє Reuters.
"Ми повинні бути готові надати фінансову допомогу через такі організації, як МВФ, і,
звичайно, велика частина цієї допомоги набуде форми кредитів, але будуть і хороші інвестиції в
економіку України", - наголосив британський міністр.
"Переддефолтний стан"
Міністр фінансів США Джек Лью, своєю чергою, закликав Україну якомога швидше
розпочати переговори із Міжнародним валютним фондом щодо фінансової допомоги, щойно буде
сформований новий уряд.
Перед тим МВФ заявив, що готовий надати допомогу Україні, якщо керівництво країни по
неї звернеться. Про це на вихідних заявила директор-розпорядник фонду Крістін Лагард.
Напередодні виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов сказав у
своєму першому відеозверненні, що пріоритетом України є повернення до курсу на
євроінтеграцію.
Водночас він наголосив, що ситуація в українській економіці є дуже складною.
"Те, що залишили нам Янукович з Азаровим, важко назвати навіть руїною. На фоні
підйому в світовій економіці, українська - котиться у прірву й знаходиться в переддефолтному
стані", - зазначив пан Турчинов.
Фінанси для реформ
Заяви про допомогу Україні задля проведення реформ лунають і з боку Європейського
Союзу.
У неділю глава комітету з іноземних справ Європарламенту Елмар Брок заявив, що після
формування нового уряду в Україні ЄС готовий надати Києву 20 млрд євро на проведення реформ.
"Мені здається, що буде 20 євро млрд на столі на проведення реформ, і цю підтримку
можна буде надати негайно для запобігання дефолту", - сказав пан Брок в ефірі телеканалу "1+1".
Євродепутат також висловив сподівання, що в Україні скоро з'явиться новий уряд,
завданням якого стане здійснення реформ.
"Ми підтримаємо цей уряд. Людям не варто боятися того, що станеться дефолт, не буде
забезпечено проведення реформ і Україна залишиться сама, без підтримки", - сказав пан Брок.
За його словами, допомога ЄС буде спрямована на "створення кращих економічних умов
для економічного майбутнього - щоб приготувати країну до підписання Угоди про асоціацію з ЄС".
Крім того, у понеділок в Києві очікують на главу європейської дипломатії Кетрін Ештон. За
очікуваннями, її візит також буде присвячений порятунку української економіки.
Тим часом, Росія заявила, що ухвалить рішення про виділення нового траншу з 15мільярдного кредиту лише, коли у Києві буде сформований новий уряд. Про це сказав російський
міністр фінансів Антон Силуанов.
BBC Україна

25.02.2014. ЄС готовий уже в березні виділити Україні більше
мільярда євро
Левандовський підкреслив, що обов’язковою умовою допомоги є проведення реформ
новим урядом у Києві.
«Це є абсолютно виключна фінансова допомога Україні, яка більше ніколи не буде
виділена без жодних зобов’язань», - наголосив він. Левандовський додав, що країни європейської
спільноти більше не можуть собі дозволити «надавати гроші в темну». Окрім допомоги, Україна
може розраховувати на позики під невисокий відсоток від європейських банків.
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Загалом, як очікується, уся фінансова допомога складе більше 20 мільярдів євро.
Нагадаємо, Мінфін домовляється зі світовими фінансовими організаціями про допомогу
Україні. За даними Мінфіну, плановий об’єм макрофінансової допомоги для України може
скласти біля 35 млрд. дол. протягом 2014-2015 років. США та Європа готові доповнити програму
МВФ, щоб пом'якшити вплив реформ на малозабезпечених українців.
Євроатлантична Україна

25.02.2014. У ЄС підтримують донорську конференцію для
допомоги Україні
Єврокомісар із економічних і валютних питань Оллі Рен заявив сьогодні, що підтримує
ідею провести конференцію донорів для збирання допомоги Україні. За його словами, така
конференція має дати змогу країнам Європейського союзу зібрати кошти на значний пакет
допомоги для України.
Він нагадав, що в ЄС фінансові ресурси для такої мети перебувають переважно в
розпорядженні самих країн-членів, а не Європейської комісії. Як сказав єврокомісар, Єврокомісія,
зі свого боку, теж готова надати Україні значну фінансову допомогу, як тільки там залагодиться
політична ситуація і почне працювати новий уряд із участю всіх сторін.
О. Рен повідомив, що Єврокомісія готова надати Україні макроекономічну допомогу
паралельно з програмою кредитування Міжнародного валютного фонду. «МВФ, звичайно,
розглядатиме власні рішення за своєю процедурою, тому я не говорю від імені фонду, але ми
перебуваємо з МВФ у тісному контакті з цього питання», – додав єврокомісар.
Нова влада України заявляла, що країна на межі фінансової катастрофи і потребує
протягом цього й наступного року до 35 мільярдів доларів.
Європейський простір

03.03.2014. 3 березня 2014 року відбулася зустріч міжнародних
фінансових донорів України
У ході зустрічі міжнародні донори ще раз підтвердили свою готовність надати підтримку новій
українській владі та демократичному громадянському суспільству у складний перехідний період,
який очікує Україну. Зустріч було проведено в рамках процесу постійної координації дій основних
міжнародних донорів; вона мала на меті забезпечити концентрацію заходів донорської спільноти
як на нагальних, так і на більш довготермінових потребах України, а також їхню узгодженість з
планами української влади й громадянського суспільства. У ході сьогоднішнього обговорення
особливий наголос був зроблений на необхідності здійснювати координацію та нарощувати обсяги
допомоги, аби сприяти проведенню майбутніх виборів, допомогти новій владі започаткувати
економічні реформи, які можуть бути підтримані в рамках нової програми співпраці з МВФ,
сприяти реформуванню сфери державного управління та боротьбі з корупцією. Окрім того,
донори висловили свою налаштованість до тісної співпраці з новою українською владою, аби
підтримати формування дієвої й ефективної основи для координації програм технічної допомоги
та загальної допомоги у сфері розвитку.
Сайт Представництва ЄС в Україні

ІНШІ ПОДІЇ ЄС
17.02.2014. ЄС зупинив
суперечку з питань міграції

переговори

зі

Швейцарією

через

Після референдуму про обмеження міграції до Швейцарії ЄС призупинив переговори щодо
двох угод з цією країною.
Після суперечливого референдуму, під час якого швейцарці висловилися за обмеження
міграції до їхньої країни, Європейський Союз призупинив перемовини щодо двох угод з цією
країною, повідомляє у понеділок, 17 лютого, інформаційне агентство Reuters. Переговори щодо
участі Швейцарії в дослідницькій програмі Horizon 2020, а також програми студентського обміну
Erasmus Plus відкладені, повідомила Єврокомісія.
Приводом для такого кроку стала нещодавня відмова Швейцарії підписувати угоду про
доступ до ринку праці із новим членом ЄС Хорватією. Поки офіційний Берн не підпише
відповідної угоди із Загребом, ЄС не продовжуватиме переговори щодо участі Швейцарії у двох
вищезгаданих програмах, повідомляється в заяві. За умовами вже готового до підписання
документа, хорватські громадяни мали би через десять років отримати право на проживання та
працю на території Швейцарії. Враховуючи результати референдуму про обмеження міграції Берн
заморозив відповідні переговори.
Перші наслідки референдуму
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Нагадаємо, що під час референдуму на початку лютого понад 50 відсотків швейцарців
підтримали ініціативу націонал-консервативної Швейцарської народної партії щодо скасування
норми про вільне пересування робочої сили з Євросоюзу. Уряд у Берні повинен забезпечити
виконання прийнятого на референдумі рішення впродовж наступних трьох років.
Фінансування дослідницької програми Horizon 2020 складає близько 80 мільярдів євро, а
програми студентського обміну Erasmus Plus - майже 15 мільярдів євро. Обидві програми
охоплюють часовий проміжок від 2014 до 2020 ро
Європейський простір

газу

25.02.2014. В Європі кажуть, що мають в сховищах достатньо

Найбільші запаси природного газу в Європі принаймні з 2009 року амортизують загрозу
будь-яких потенційних переривань постачань з України, основного транзитного маршруту
російського палива до споживачів на заході.
Зберігання палива у Великій Британії, на найбільшому в регіоні ринку, знаходиться на
позначці на 25 відсотків вищій за середнє значення для цієї пори року, в той час як рівні в
Нідерландах на 19 пунктів вищі за середні, показує інформація National Grid Plc and Gas
Infrastructure Europe.
Запасів вистачить на період і після завершення опалювального сезону, навіть якщо постачання
буде зупинене, заявив Юджин Вайнберг (Eugen Weinberg), керівник дослідження товарів
Commerzbank AG у Франкфурті.
Євроатлантична Україна

27.02.2014. ЄС закликали відкрити розділ про енергетику в
переговорах про членство Туреччини в ЄС
ЄС має відкрити розділ щодо енергетики в переговорах про членство з Туреччиною та
прибрати перешкоди для цих переговорів, заявили міністри Туреччини та Великої Британії,
підкреслюючи важливість планів транспортування енергії через Туреччину для енергетичної
безпеки блоку.
Проекти з диверсифікації транспортування енергії, що проходять через Туреччину,
життєво важливі для енергетичної безпеки Європи і ЄС має прискорити процес відкриття
енергетичного розділу з країною-кандидатом, заявили міністр Великобританії з питань Європи та
міністр енергетики Туреччини в окремих промовах.
Міністр ЄС Великої Британії Девід Лідінгтон озвучив сильну підтримки його країною
відкриття переговорів щодо розділу про енергетику в переговорах про членство між Туреччиною
та Європейським Союзом, зазначивши, що неможливо говорити про енергетику в Європі без
згадування Туреччини.
Міністр енергетики Туреччини Танер Їлдиз також звернув увагу на життєво важливу роль
Туреччини в забезпеченні диверсифікації енергопостачання ЄС та зазначив, що причини для
блокування енергетичного розділу «політичні». «Невідкриття енергетичного розділу в
переговорах про членство Туреччини в ЄС є тягарем політики на сектор. Цей тягар повинен бути
знятий», зауважив він.
Євроатлантична Україна
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НАТО
ДЕМОНСТРУЄ
НЕЗДАТНІСТЬ
ЗАХИЩАТИ
СВОЇХ
ПАРТНЕРІВ
Свідченням падіння авторитету НАТО стало демонстративне ігнорування
колишнім керівництвом Міністерства оборони України позиції Альянсу щодо
неприпустимості незаконного залучення армії до придушення протестів у Києві.
Незважаючи на неодноразові заклики Генсека Андреса Фог Расмуссена і міністра
оборони США, колишній Міністр оборони України Павло Лебедєв таки віддав
наказ залучити Збройні Сили до «антитерористичної операції», щоправда,
військові не встигли взяти участі в придушенні повстання через неочікувано
швидке падіння режиму Януковича.
Подальший перебіг подій засвідчив про слабкість превентивної
складової діяльності НАТО, включаючи розвідку та аналітику. Замість
того, щоб упередити загострення ситуації в Криму введенням натівського флоту до
Чорного моря, міністри оборони держав-членів НАТО обмежилися прийняттям
26 лютого заяви про вірність положенням Хартії про особливе партнерство між
НАТО та Україною, присвятивши основну частину своєї зустрічі обговоренню
майбутньої місії в Афганістані. Тобто замість того, щоб думати, як
упередити ризик початку Третьої світової війни, міністри оборони
НАТО обговорювали стабільність в Афганістані, якою, за великим
рахунком, мала би більше перейматися Росія.
На засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, що пройшло
27 лютого в Брюсселі Фог Расмуссен лише «закликав Росію не чинити дій, які
могли б привести до ескалації напруженості та викликати нерозуміння»4. У той же
день Командувач силами Північноатлантичного альянсу в Європі Філіп
Бредлов фактично розписався в некомпетентності керівництва
Альянсу, заявивши, що НАТО «не розробляє яких-небудь заходів» в
контексті російської агресії в Криму5. Постає питання – для чого взагалі
існує військово-політичний блок, якщо він не готує ніякого плану дій за умов
цілком можливого розгортання війни на самих його кордонах? Очевидно, росіяни
розцінили таку пасивність і розгубленість НАТО як умову до активніших дій, і того
ж дня захопили урядові будівлі в Сімферополі, поваливши законну владу в Криму.
До останнього намагалися «задобрити» Росію і Сполучені Штати. Окрім заяв
Обами, що США не сприймають події в Україні як боротьбу за вплив із Росією,
Збігнев Бзежинський запропонував у «The Financial Times» проект
4

NATO-Ukraine Commission stresses continued engagement. http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_107520.htm.
5
У США і НАТО немає плану на випадок вторгнення Росії до Криму. - http://www.unian.ua/politics/890828-ussha-i-nato-nemae-planu-na-vipadok-vtorgnennya-rosiji-do-krimu.html.
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«фінляндізації» України6 – мається на увазі зближення із ЄС при збереженні
політики позаблоковості. Та перебіг подій засвідчив, що миролюбна позиція
Заходу лише заохочувала Кремль до ескалації агресії. І схоже, що у Вашингтоні
нарешті починають розуміти це.
Ситуація
навколо
України
стала
крапкою
в
політиці
«перезавантаження», яку так довго і безуспішно пропонував Барак Обама –
Володимиру Путіну, роблячи одну поступку за іншою. 28 лютого тон Президента
США став більш жорстким, і він пригрозив, «що будь-яке військове втручання в
Україні буде мати свою ціну»7. 1 березня в телефонній розмові із Путіним Обама
конкретизував, що він мав на увазі під «ціною», заявивши, що через «російську
військову агресію на українську територію» він не приїде на саміт Великої Вісімки
до Сочі, а Росію може чекати «політична й економічна ізоляція»8.
У спільній заяві від 2 березня лідери США, Канади,
Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та ЄС «засудили
порушення Росією суверенітету й територіальної цілісності
України», а також заявили про невідповідність дій Росії принципам
«G-7» та «G-8»9, що слід сприймати як фактичне попередження про
виключення з цієї впливової світової інституції. У той же дань
Північноатлантична Рада прийняла заяву, в якій вказала, що
«військові дії сил Російської Федерації проти України є порушенням
міжнародного законодавства і суперечать принципам Ради НАТО –
Росія і Партнерства заради миру». Нагадавши, що Україна є «цінним
партнером для НАТО» союзники пообіцяли «підтримувати суверенітет,
незалежність і територіальну цілісність України»10. Щоправда, ні про якій
конкретні заходи підтримки не йдеться, хоча два натівські есмінці в Чорному морі
мали би набагато більш дієвий ефект, ніж десятки ні до чого не зобов’язуючих
заяв.
Залишається сподіватися, що під час заплановано на 4 березня візиту
Держсекретаря США Джона Керрі до Києва буде вироблено якийсь більш
ефективний комплекс заходів, окрім заяв із «засудженнями». Хоча вся остання
діяльність НАТО та США, починаючи із російської агресій в Грузії 2008 р., поки
що не дає особливих підстав для оптимізму. Швидше за все, знову йтиметься про
моральну підтримку, візові санкції проти другорядних російських чиновників, і
дуже обмежені економічні санкції.
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
14.02.2014.
Українські
військовослужбовці
нагороди за участь у морських операціях НАТО

отримають

Військове представництво Місії спільно з Міжнародним військовим штабом НАТО
завершило процедуру оформлення нагород Альянсу для особового складу військово-морських
контингентів Збройних Сил України, які взяли участь у морських операціях НАТО в 2013 році.
Зазначені нагороди є свідченням високої оцінки керівництвом НАТО внеску українських
моряків у справу забезпечення безпеки у світі, професіоналізму та бойової виучки екіпажів фрегату
«Гетьман Сагайдачний» та протичовнового корвету «Тернопіль».

6

Russia needs a ‘Finland option’ for Ukraine. - http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7f722496-9c86-11e3-b53500144feab7de.html.
7
Statement by the President on Ukraine. - http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/28/statementpresident-ukraine.
8
Readout of President Obama’s Call with President Putin. - http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2014/03/01/readout-president-obama-s-call-president-putin.
9
G-7 Leaders Statement. - http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/02/g-7-leaders-statement.
10
North Atlantic Council statement on the situation in Ukraine. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_107681.htm.
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Найближчим часом нагороди буде вручено українським військовим морякам за успішне
виконання завдань у рамках участі в операції з протидії піратству в районі Аденської затоки та
узбережжя Сомалі «Океанський щит» та антитерористичній операції в Середземному морі
«Активні зусилля».
Місія України при НАТО

18.02.2014. Верховна Рада України спланувала свою взаємодію з
ПА НАТО
Активна взаємодія між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю (ПА)
НАТО є важливим чинником подальшого успішного розвитку конструктивного партнерства нашої
держави з Альянсом в усіх сферах.
З метою забезпечення динамічного розвитку парламентського виміру співробітництва
України і НАТО «Орієнтовним планом міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2014 рік»
передбачено проведення низки відповідних заходів.
Зокрема, впродовж 2014 року запланована організація двох засідань Міжпарламентської
ради Україна-НАТО, перше з яких вже відбулося в Києві 10-11 лютого ц.р. Члени Постійної
делегації ВРУ також візьмуть участь у Парламентській навчальній програмі ПА НАТО та в 7
засіданнях комітетів Парламентської асамблеї.
Крім того, передбачається участь українських парламентаріїв в 3 семінарах Роуза-Рота в
рамках відповідної інформаційної програми ПА НАТО з метою ознайомлення з цілями та
діяльністю Альянсу.
Постійна делегація Верховної Ради, яка має статус асоційованого члена Парламентської
асамблеї НАТО, братиме участь в роботі щорічних Весняної та Осінньої сесій ПА НАТО, які в цьому
році відбудуться в Вільнюсі (травень) та Гаазі (листопад) відповідно.
Місія України при НАТО

20.02.2014. Глава Місії України при НАТО зустрівся
Генеральним секретарем Парламентської асамблеї Альянсу

з

Глава Місії України при НАТО, Посол Ігор Долгов зустрівся з Генеральним секретарем
Парламентської Асамблеї НАТО Девідом Хоббсом.
Були обговорені підсумки нещодавнього візиту Президента Парламентської асамблеї
НАТО Хью Бейлі до Києва з метою участі в засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.
На прохання Д.Хоббса, Посол поінформував про розвиток внутрішньополітичних подій в
Україні, наголосивши, що в день оголошеного в Україні трауру, найбільш нагальним залишається
негайне припинення силових дій та повернення до переговорів.
Генеральний секретар ПА наголосив, що саме до цього закликають у сьогоднішніх
зверненнях Президенти Парламентської Асамблеї НАТО та Генеральний секретар НАТО.
Місія України при НАТО

20.02.2014.
Українські
нейтральними, — генсек НАТО

військові

повинні

залишатися

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає військових залишатися
нейтральними в конфлікті в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Українські військові повинні залишатися нейтральними, не виступати проти власного
народу. Діалог - єдиний спосіб для вирішення (конфлікту)", - наголосив Расмуссен. Генсек НАТО
сподівається, що візит міністрів трьох країн ЄС допоможуть прокласти шлях до мирного рішення.
Расмуссен закликав всі сторони протистояння зупинити кровопролиття.
Він нагадав, що влада України несе особливу відповідальність за те, щоб не використали
надмірну силу.
«24»

21.02.2014. Генеральний секретар НАТО привітав укладення
Угоди про врегулювання кризи в Україні
У відповідній заяві, розміщеній на офіційній веб-сторінці НАТО, Генеральний секретар
Альянсу А.Ф.Расмуссен привітав укладення між Урядом та опозицією України Угоди про
врегулювання кризи.
За словами Генсекретаря НАТО, «ця Угода має покласти край жахливому кровопролиттю
та стражданню і прокласти шлях для демократичного діалогу і реформ».
Генсекретар Альянсу закликав усі сторони до повної імплементації Угоди, утримання від
подальшого насильства та спільної роботи задля майбутнього України. Суверенна, незалежна та
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стабільна Україна, твердо прихильна демократії та верховенству права, є ключовим фактором
євроатлантичної безпеки. «НАТО підтверджує своє зобов’язання надавати підтримку процесу
реформ в Україні», - наголосив Генеральний секретар Альянсу. А.Ф.Расмуссен також висловив
подяку міністрам закордонних справ держав-членів НАТО ФРН, Польщі та Франції за їх
посередницькі зусилля.
Місія України при НАТО

24.02.2014. У НАТО чекають на новий український уряд
У НАТО відслідковують ситуацію навколо процесу переформатування влади в Україні та
очікують на налагодження контактів з новим урядом. Про це власному кореспондентові
Укрінформу у Брюсселі повідомив високопоставлений офіційний представник штаб-квартири
Альянсу. «Поки що не ухвалено жодних рішень про такі контакти. Наскільки відомо, рішення про
формування нового уряду буде оголошено незабаром. Отже, ми побачимо. І це справа нової
української влади - завершити процеси свого переформатування», - зазначив представник НАТО.
Він повідомив, що минулого тижня генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен
обговорив події у Києві із главою Місії України при НАТО. За словами представника Альянсу,
ситуація в Україні, зміна вищого політичного керівництвом жодним чином не вплинули на
позицію НАТО щодо співпраці з державою, зокрема у частині перспектив членства або
позаблокового статусу, що є суверенним вибором України.
Як повідомляв Укрінформ, 27 лютого міністри оборони НАТО у Брюсселі обговорять
ситуацію в Україні.
Мій вибір НАТО

25.02.2014. Внесок українських військових
безпекової ситуації в Косово високо оцінений

у

підтриманні

Передову оперативну базу “Cabra” сил KFOR на півночі Косово, Республіка Сербія, де на
даний час виконують завдання з підтримання миру та безпеки військовослужбовці національного
контингенту відвідав командувач Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил Італії генераллейтенант Марко Бертоліні.
На військовому об’єкті високоповажного гостя супроводжували командувач сил KFOR
генерал-майор ЗС Італії Сальваторе Фаріна, командир багатонаціональної бойової групи “East”
полковник американської армії Девід Вудс та офіцери штабу місії.
Метою візиту було ознайомлення з інфраструктурою бази, а також умовами несення
служби тут багатонаціональними силами.
Оскільки Італія на сьогодні являється одним з основних “донорів” постачальників
особового складу для сил KFOR (понад 550 чоловік), генерал-лейтенанту Бертоліні було цікаво
безпосередньо поспілкуватися з особовим складом підрозділу, що виконує бойові завдання,
з’ясувати ставлення до них місцевого населення, а також особисто оцінити обстановку в зоні
інтересу.
Виконуючий на даний час обов’язки командира передової оперативної бази “Cabra”,
заступник командира національного контингенту гвардії капітан Микола Верпета доповів вищому
командуванню про загальну обстановку, специфіку несення служби, порядок взаємодії з
підрозділами EULEX на випадок загрози, ознайомив гостей з умовами побуту та проживання
військовослужбовців на базі, а також показав спостережні пости, контрольно-перепускні пункти,
тактичний оперативний центр, стоянку техніки, їдальню та інші об’єкти.
Після ретельного огляду всіх військових об’єктів командувач Об’єднаного оперативного
штабу Збройних Сил Італії генерал-лейтенант Марко Бертоліні відзначив великий внесок
українських військових у спільну справу з підтримання миру та безпеки на Балканах, а командира
2 спеціального взводу гвардії лейтенанта Сергія Денисюка за відмінно організовану службу на
передовому оперативному посту “FOP-31” нагородив пам’ятною монетою (COIN) командувача
Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил Італії.
Урядовий портал

25.02.2014. Українські медики завершують участь в місії МССБ
в Афганістані
У період з 15 лютого по 15 березня 2014 року триває виведення українського національного
персоналу з провінції Газні (Афганістан) до України.
Протягом понад трьох років українські військові медики працювали у складі польського
військового контингенту Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані, який
дислоковано у провінції Газні.
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За цей період ними було проведено тисячі оперативних втручань та інших лікувальномедичних заходів заради спасіння життя та здоров’я як військовослужбовців МССБ, так і місцевого
населення. Українські військові медики також постійно залучалися до повітряної медичної
евакуації поранених військовослужбовців МССБ і національних сил безпеки Афганістану.
Високий професіоналізм українських спеціалістів та їх відданість справі неодноразово
відзначалося керівництвом польського контингенту.
Планове згортання польського польового шпиталю, в якому працювали українські
військовослужбовці, проводиться у рамках поступового скорочення сил і засобів міжнародної
коаліції в Афганістані.
Довідково: три українські військові лікарі (спеціалісти з хірургії, анестезіології та загальної
терапії) з початку 2011 року перебували в складі польського контингенту в Афганістані відповідно
до Технічної угоди між Міністерством оборони України та Міністром національної оборони
Республіки Польща “Про направлення українського миротворчого персоналу для виконання
завдань у складі польського військового контингенту в провінції Газні, що діє в рамках
Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан”.
Місія України при НАТО

25.02.2014. Україна – головна тема зустрічі міністрів оборони
країн-членів НАТО
Політична криза в Україні стане основною темою дводенної зустрічі міністрів оборони
країн НАТО, яка розпочнеться в середу 26 лютого .
Під час конференції будуть обговорені шляхи підтримки демократичних змін в Україні, з
метою продовження співпраці Північноатлантичного блоку з Києвом.
Комісія НАТО–Україна збереться вже у четвер 27 лютого. Як повідомила прес-секретар
Організації Оана Лунґеску, у планах дводенної зустрічі, яка мала бути присвячена питанню місії
НАТО в Афганістані, спочатку тема України не повинна було обговорюватись. Однак, як стверджує
вона, у зв’язку з останніми подіями у Києві, тема України опинилася на порядку денному
брюссельської зустрічі.
«Ми усі знаємо і розуміємо, що там – політична криза, яка вимагає політичних рішень.
Північноатлантичний союз повною мірою виражає повагу на право громадян України приймати
власні рішення. Ми чітко усвідомлюємо, що незалежність та стабільність України, а також повага
до прав людини та основ правової держави – це підстава міцної співпраці з Україною», – запевняє
Лунґеску.
Мій вибір НАТО

26.02.2014. Генсек НАТО закликає всі держави поважати
суверенітет України
НАТО поважає суверенний вибір українського народу і допомагатиме Україні в її
демократичних реформах. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в
середу перед відкриттям серії нарад міністрів оборони у штаб-квартирі Альянсу.
Він висловив задоволення, що насильство в Києві припинено в результаті переговорів між
політичними силами.
"Український народ повинен сам визначати майбутнє країни. Ми виходимо з того, що всі
країни будуть поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. І це наш
меседж усім, кого це може стосуватися", - підкреслив генсек.
Що стосується членства України в НАТО, то, на думку генсека, зараз це не є найбільшим
пріоритетом українського керівництва. Він нагадав про рішення саміту НАТО у 2008 році: Україна
може стати членом НАТО, якщо того побажає і якщо виконає необхідні критерії.
"Але сьогодні у неї є більш термінові пріоритети" , - зазначив Расмуссен.
За словами генсека, "Україна - близький і давній партнер НАТО, і НАТО є щирим другом
України".
"Ми готові і надалі сприяти Україні в її демократичних реформах. Ми обговоримо ситуацію
, і будемо взаємодіяти з нашими українськими партнерами в рамках Комісії НАТО - Україна" , заявив глава альянсу.
Нагадаємо, три екс-президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко
– застерегли Росію від втручання у політичне життя Криму.
Екс-президенти наголошують, що Росія разом з Великою Британією і США є гарантами
суверенітету України відповідно до міжнародних угод.
Тиждень
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26.02.2014. НАТО
цілісності України

висловлює

підтримку
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територіальної

Міністри оборони країн НАТО висловилися за підтримку суверенітету і територіальної
цілісності України. Це є визначальним для безпеки усієї Європі, йдеться в їхній підсумковій заяві,
ухваленій у Брюсселі.
Міністри оборони 28 країн - членів НАТО на засіданні в середу, 26 лютого, ухвалили заяву,
в якій висловилися на підтримку суверенітету України. "Союзники НАТО будуть надалі
підтримувати суверенітет і незалежність України, територіальну цілісність, демократичний
розвиток та принцип непорушності кордонів", - підкреслюється в заяві, яку цитує інформаційна
агенція afp. На думку керівників оборонних відомств країн альянсу, стабільність в Україні є
вирішальною умовою для євроатлантичної безпеки.
Україна має сама визначати своє майбутнє
У НАТО наголошують, що Україна має право вільно вирішувати, яким буде її політичне
майбутнє. "Ми виходимо з того, що всі країни поважатимуть незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України. І це наш меседж усім, кого це може стосуватися", - сказав перед
початком засідання генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен.
Така заява пролунала на тлі того, що президент Росії Володимир Путін раптово наказав перевірити
боєготовність російської армії, а саме сил Західного і Центрального військових округів, зауважує
dpa. Про це стало відомо в середу, 26 лютого.
Увага і занепокоєння
Водночас у НАТО вважають, що Росія має приєднатися до врегулювання кризи в Україні.
"Росія має бути підключена до процесу пошуку рішень, без Росії знайти рішення не вдасться", заявила у Брюсселі міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє
інформаційна агенція dpa.
У Німеччині за подіями в Україні спостерігають "з увагою та занепокоєнням", зазначила
вона. "Цілком зрозуміло, що не лише в інтересах Німеччини, а й також НАТО та Росії, щоб Україна
повернулася до стабільності. І рішення можна знайти тільки разом", - цитує слова фон дер Ляєн
агенція afp.
Також міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу високо оцінили той факт, що
під час кривавого конфлікту в Україні в нього не втрутилася армія, але водночас закликали до
"сильнішого демократичного контролю над сферою захисту та безпеки". У їхній заяві вказано, що в
НАТО є готовність надати Україні допомогу для запровадження реформ, пише dpa.
У четвер, 27 лютого, у Брюсселі заплановане засідання комісії Україна-НАТО. Україну
представлятиме заступник міністра оборони Олександр Олійник.
Німецька хвиля

26.02.2014. Заява міністрів оборони держав-членів НАТО щодо
України
Ми продовжуємо уважно стежити за розвитком ситуації в Україні. Ми глибоко засмучені
трагічною втратою життів. Ми вітаємо той факт, що насилля було зупинене шляхом переговорів,
які проклали шлях до мирного врегулювання. Ми підкреслюємо важливість здійснення
всеосяжного політичного процесу, основаного на демократичних цінностях, поваги до прав
людини, меншин та верховенстві права, що відповідає демократичним прагненням всього
українського народу.
НАТО та Україна мають особливе партнерство, яке уособлено Комісією Україна-НАТО. В
рамках цього партнерства НАТО підтверджує свою готовність й надалі співпрацювати з Україною
та допомагати в імплементації реформ. Ключовими пріоритетами залишаються реформа
оборонної сфери та військова співпраця. Ми вітаємо той факт, що Збройні Сили України не
втручалися в політичну кризу в країні. В умовах демократії, важливим є невтручання збройних сил
в політичні процес. Ми підкреслюємо необхідність посилення демократичного контролю над
сектором оборони та безпеки за допомогою ефективного парламентського нагляду та активного
залучення громадянського суспільства. В контексті нещодавніх трагічних подій прозорі
демократичні та підконтрольні інституції є необхідними для майбутнього України.
Суверенна, незалежна та стабільна Україна, віддана демократії та верховенству права, є
ключем до євроатлантичної безпеки. У відповідності до Хартії про особливе партнерство між
НАТО та Україною – держави члени НАТО продовжуватимуть підтримувати українську
суверенність та незалежність, територіальну цілісність, демократичний розвиток, а також принцип
недоторканості кордонів, як ключових факторів стабільності та безпеки в Центральній і Східній
Європі та на континенті в цілому.
Місія України при НАТО
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27.02.2014. В Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО
на рівні міністрів оборони
В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під головуванням Генерального секретаря НАТО
Андреса Фога Расмуссена відбулося засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.
Делегацію України на цьому заході очолив Перший заступник Міністра оборони України
Олександр Олійник.
Учасники засідання підвели підсумки минулорічної співпраці України з НАТО в оборонній
сфері та засвідчили готовність продовжувати таку співпрацю з метою подальшого реформування
оборонного сектору нашої держави відповідно до найбільш прогресивних світових стандартів. У
цьому контексті було окреслено напрями відповідної взаємодії на ближчу перспективу. Міністри
оборони держав-членів НАТО підтвердили готовність Альянсу до продовження розвитку
особливого партнерства з Україною у рамках існуючих механізмів, а також подальшого надання
всебічної допомоги у реформуванні сектору оборони нашої держави.
На прохання сторони НАТО Глава української делегації поінформував присутніх про кроки,
здійснені в Україні за останній час з метою політичної, економічної та соціальної стабілізації
країни, а також недопущення сепаратиських проявів. Окремо він зупинився на місці та ролі, а
також завданнях Міноборони та Збройних Сил України в сучасних умовах.
Сторона НАТО підтвердила відданість положенням Хартії про особливе партнерство з
Україною, зокрема в частині, що стосується підтримки Альянсом демократичного розвитку,
територіальної цілісності та суверенності України. Міністри оборони Альянсу також підтримали
зусилля нової української влади щодо стабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні та
якомога скорішого подолання кризи, висловили жалобу за жертвами нещодавніх протистоянь та
наголосили на важливості активного продовження процесу реформ, в тому числі в рамках курсу на
європейську інтеграцію.
Місія України при НАТО

27.02.2014. У США і НАТО немає плану на випадок вторгнення
Росії до Криму
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву офіційного представника НАТО генерала
Філіпа Бридлава, пише Lenta.ru.
Американський генерал, командувач силами Північноатлантичного альянсу в Європі,
заявив, що НАТО не робить ніяких особливих дій у зв'язку з подіями в Україні.
За словами генерала, він, як і багато інших зараз, стурбований ситуацією в Україні, однак в
його розкладі є і більш важливі питання. «На поточний момент ми не зайняті розробкою якихнебудь заходів. Ми збираємося підтримувати мирне вирішення цієї ситуації», - додав Бридлав.
Майже одночасно з ним виступив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон. Він також
заявив про свою стурбованість і закликав Росію поважати територіальну цілісність України. Він
підкреслив, що в 1994 році РФ гарантувала цілісність українських кордонів в обмін на відмову
Києва від ядерної зброї. «Ми будемо уважно стежити за виконанням цієї обіцянки», - сказав
Кемерон.
Раніше щодо подій у Криму висловився міністр оборони США Чак Хейгл, який закликав
Росію уникати дій, які можуть бути розцінені «неправильно». Він також нагадав, що Пентагон
«пильно стежить за навчаннями російських військ біля кордону з Україною».
Євроатлантична Україна

28.02.2014. Нове керівництво України чітко налаштовано на
партнерство з НАТО
Нове керівництво України чітко заявило про готовність продовжувати конструктивне
партнерство з Альянсом.
Про це заявив глава Місії України при НАТО Ігор Долгов за результатами проведення
засідання Комісії Україна-НАТО у четвер у Брюсселі.
«Проведення сьогодні засідання Комісії Україна-НАТО є чітким сигналом з боку нового
керівництва України про готовність розширювати і продовжувати конструктивне партнерство з
НАТО», - наголосив посол.
Долгов відзначив, що українська сторона, у свою чергу, почула від Альянсу запевнення у
тому, що Україна залишається особливим партнером для НАТО, і що нове керівництво отримає
допомогу у своїй діяльності.
Говорячи про позицію НАТО відносно ескалації конфлікту у Криму, дипломат зазначив, що
українська сторона отримала запевнення у готовності партнерів з НАТО закликати керівництво РФ
утриматися від дій, які можуть призвести до стабілізації ситуації в Україні.
Місія України при НАТО
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02.03.2014. НАТО треба діяти негайно у ситуації з Кримом
Адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс пропонує НАТО не залишатися осторонь
Кримської кризи, а вдатися до низки кроків, щоб стримати ширше застосування сили
Володимиром Путіним.
Тепер, коли Олімпіада Путіна закінчилася, він невблаганно зосередився на тому, що він
явно вважає головним пріоритетом у зовнішній політиці Російської Федерації: збереженні
визначального впливу - якщо не повного контролю - над Україною.
Він звернувся до парламенту, щоб офіційно попросити дозволу на те, що він вже зробив відправити війська до України - і той схвалив цей крок. Повідомлення медіа вказують на те, що
російські військові захопили Крим. Це нестабільна, небезпечна ситуація без іноземного втручання,
а його поведінка є авантюрою. Як шахіст, що виривається уперед, він своїми ходами бере усі фігури
на дошці.
Яким буде хід з боку НАТО?
Сполучені Штати рішуче відповіли традиційними дипломатичними каналами, і
держсекретар Джон Керрі сказав, що дії Путіна матимуть "важкі наслідки" - грізні слова у світі
дипломатії. Президент і міністр оборони вже повторили те саме, і, без сумніву, ще не раз засудять
його дії.
Звичайно тінь нещодавньої російської операції у Грузії, зокрема вторгнення і створення
"незалежних" держав Абхазії і Південної Осетії, нависає над нинішньою ситуацією, так само як і
активність росіян у Придністров'ї. Чи стане наступним Крим?
Усі ці побоювання, звісно, підсилюються стратегічним значенням для Росії Севастополя і
присутністю у ньому значної частини її флоту, а також його гарантований доступ до Середземного
моря і Леванту.
Будемо сподіватися, що на високому рівні в ООН, ЄС та інших міжнародних організаціях
відбудуться дипломатичні дискусії, що приведуть до повного відновлення територіальної
цілісності суверенної держави, якою є Україна. Водночас, має бути розумно врегульований статус
російського Чорноморського флоту, як і важливі торговельні та енергетичні відносини між двома
країнами. Є надія, що холодні голови опанують ситуацію.
Проте, надія - це не стратегія, і тому слід поміркувати на подальшими діями. Планування є
життєво важливим для викладення можливих варіантів дій для осіб, що приймають рішення, і
військові планувальники НАТО повинні зайнятися ним вже зараз.
Це класичний випадок ситуації, коли Сполучені Штати повинні працювати синхронно з
нашими союзниками у всьому світі, особливо з нашими європейськими друзями, і, насамперед, 28
країнами-членами НАТО.
НАТО повинна скликати негайне екстрене засідання Північноатлантичної Ради і зважити
варіанти своїх дій на політичній, дипломатичній, економічній і військовій площинах.
У військовій сфері до цих варіантів дій міг би належати наказ Штабу Верховного
головнокомандувача ОЗС НАТО у Європі (SHAPE), який очолює американський генерал Філ
Брідлав, здійснити ретельне планування варіантів дій у відповідь на нинішню ситуацію та
представити їх Раді.
Хоча й це планування слід доручити нинішнім командирам і військовим експертам, ось
деякі ідеї, які вони розглядатимуть:
- посилення усіх функцій зі збору розвідувальної інформації через супутники, безпілотні
апарати Predator, і особливо через кібер-розвідку.
- використання Ради НАТО-Україна та партнерських відносин з українськими військовими
для обміну інформацією, розвідувальними даними, та ситуаційною обізнаністю з владою у Києві.
- надання консультацій Збройним Силам України щодо підготовки та позиціонування у
разі загострення конфлікту.
- розробка планів дій НАТО у надзвичайних ситуаціях у відповідь на повномасштабне
вторгнення в Україну і на часткове вторгнення, ймовірне у Криму. цей процес може бути важким,
але під час кризи у Лівії він рухався швидко.
- призначення одного з Командувань об'єднаними збройними силами НАТО (у Неаполі,
Італія, або у Брунсумі, Нідерланди) безпосередньо відповідальними за контроль над ситуацією.
- розгортання та доукомплектування кризових центрів НАТО, особливо у SHAPE та у
відповідному Командуванні об'єднаними збройними силами.
-запевнення того, щоб Командування сухопутним і військово-морським компонентами
(Нортвуд, Сполучене Королівство; Ізмір, Туреччина, відповідно) проводили ретельне планування
варіантів дій у межах своєї компетенції та передавали свої аналітичні доповіді Командуванню
об'єднаними збройними силами.
- приведення Сил реагування НАТО чисельністю 25 тис. осіб (з компонентами сухопутних
військ, військово-повітряних і військово-морських сил, а також сил спеціальних операцій) у стан
підвищеної готовності.
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- скликання наради союзників з кібер-потенціалами (їх не розвивають навмисно у межах
НАТО) для того, щоб розглянути варіанти дій - щонайменше для того, щоб захистити Україну у
разі нападу у цій сфері (як вже було з Грузією).
- відправлення морських сил НАТО у Чорне море і створення планів дій на випадок їх
використання.
Багато хто вважатиме залучення НАТО до цієї кризи на будь-якому рівні провокацією і
вибухонебезпечним чинником. На жаль, ставки зараз високі, а росіяни вже переміщають свої сили.
Пасивне вичікування без розгляду, принаймні, варіантів дій, буде помилкою для НАТО і саме по
собі буде сигналом для Путіна - таким, якого він хотів би отримати.
Мій вибір НАТО

02.03.2014. Секретар НАТО: Те, що Росія робить зараз в Україні
- порушує принципи Хартії ООН
Секретаря НАТО Андерс Фог Расмуссен зробив заяву до початку термінової зустрічі з
приводу України між послами НАТО в Брюсселі
У своїй заяви він наголошує, що скликав засідання Північноатлантичної ради через
військові дії Росії в Україні.
"І через те, що президент Путін погрожує суверенному українському народу. Те, що Росія
робить зараз в Україні - порушує принципи Хартії ООН. Це погроза миру та безпеці в Європі. Росія
повинна зупинити військові дії та погрози. Сьогодні ми обговоримо їх наслідки для миру та
безпеки в Європі, та для відносин Росії з НАТО. Після цього ми зустрінемося в комісії НАТОУкраїна", - зазначив він.
За словами Расмуссена, НАТО підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.
"Ми підтримуємо право народу України визначати власне майбутнє без зовнішнього
втручання. І ми наголошуємо на необхідності для України продовжувати дотримуватися
демократичних прав всіх людей і гарантувати, що права меншин захищені", - наголосив він.
Крім того, секкретар НАТО зазначив, що Україна є цінним партнером НАТО.
Мій вибір НАТО

02.02.2014. Заява Північноатлантичної ради щодо ситуації в
Україні
Північноатлантична рада засуджує військову ескалацію Російської Федерації в Криму та
висловлює сильне занепокоєння згодою Парламенту Росії на використання збройних сил
Російської Федерації на території України.
Військові дії сил Російської Федерації проти України є порушенням міжнародного права і
суперечать засадам Ради НАТО-Росія та Партнерства заради миру. Росія повинна дотримуватись
своїх зобов’язань відповідно до положень Статуту ООН, а також духу та принципів ОБСЄ, на яких
базується мир та стабільність у Європі. Ми закликаємо Росію до деескалації напруженості.
Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань, включаючи ті, що
містяться у Будапештському меморандумі 1994 р., Договорі про дружбу та співробітництво між
Росією та Україною 1997 р. та правових засадах перебування російського чорноморського флоту,
відвести свої сили на свої бази та утриматись від їх втручання будь-де в Україні. Ми закликаємо
обидві сторони негайно розпочати пошук мирного вирішення ситуації шляхом двостороннього
діалогу при сприянні, у разі зацікавленості, світової спільноти та шляхом направлення
міжнародних спостерігачів під егідою РБ ООН та ОБСЄ.
Україна є цінним партнером НАТО та державою-засновницею Партнерства заради миру.
Держави-члени НАТО й надалі підтримуватимуть український суверенітет, незалежність,
територіальну цілісність та право народу України визначати своє майбутнє без зовнішнього
втручання.
Ми наголошуємо на важливості всеохоплюючого політичного процесу, що має базуватись
на демократичних цінностях, дотриманні прав людини, меншин та верховенства права, що
відповідає демократичним прагненням усього народу України.
Сьогодні ми провели засідання Комісії Україна-НАТО на прохання України. Ми маємо
намір долучитись до діалогу з Росією в рамках Комісії Росія-НАТО.
Місія України при НАТО
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03.03.2014. Комісія Україна-НАТО звинувачує Росію у порушенні
міжнародного права
Комісія Україна-НАТО за участю всіх країн-членів Альянсу визнала військові дії Росії у
Криму порушенням міжнародного права та висловили готовність політично сприяти
врегулюванню ситуації.
Про це Укрінформу повідомили у Місії України при НАТО за результатами засідання КУН,
що відбулося напередодні у Брюсселі.
«Союзники засудили дії Російської Федерації на території нашої держави, визнавши їх
порушенням норм міжнародного права. Альянс також запевнив, що вживатиме всіх можливих
політичних заходів для переведення ситуації в політичне русло та її вирішення шляхом
повернення Росії за стіл переговорів, а також виведення сил та засобів її збройних сил до місць їх
постійної дислокації», - заявили у Місії.
Зазначається, що вперше за 17-річну історію відносин України з НАТО засідання Комісії
було проведено згідно зі ст. 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО від 1997
року, яка передбачає створення сторонами кризового консультативного механізму для проведення
спільних консультацій у будь-який час, коли Україна вбачатиме пряму загрозу своїй
територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.
Мій вибір НАТО

03.03.2014. НАТО вивчає не лише політичні заходи щодо Росії
У Північноатлантичному альянсі продовжують вивчати можливості вжиття щодо Росії не
лише політичних заходів у зв'язку з агресією проти України.
Про це у коментарі власному кореспондентові Укрінформу у Брюсселі заявив глава Місії
України при НАТО Ігор Долгов.
«Усвідомлюючи те, що до цього часу всі заяви, заклики та пропозиції щодо повернення до
врегулювання ситуації у політичне річище не подіяли, НАТО продовжує вивчати можливості
вжити інших додаткових заходів», - наголосив посол.
Він зазначив, що українська сторона у цьому питанні тримає постійний зв'язок з
керівництвом Альянсу та з країнами-членами.
«НАТО як стратегічний партнер України підтвердив готовність ужити всіх можливих
заходів з метою забезпечення суверенітету, непорушності кордонів, незалежності України», запевнив Долгов.
Він укотре підкреслив, що ситуація, яка складається навколо агресивних дій Російської
Федерації проти України, викликає глибоке занепокоєння в усьому світі, і зокрема у НАТО.
Посол акцентував увагу на тому, що напередодні, 2 березня, вперше в історії відносин
України з НАТО було терміново, на вимогу української сторони, скликано засідання Комісії
Україна-НАТО, якому передувало надзвичайне засідання Північноатлантичної ради.
Мій вибір НАТО

03.03.2014. Україні потрібна не ядерна зброя, а НАТО - експерти
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявили екс-заступник міністра
оборони Володимир Терещенко та директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння
Валентин Бадрак.
Зокрема, Терещенко зазначив, що Україна на початку 90-х могла не відмовлятися від
ядерного статусу і залишити ядерну зброю, яку отримала у спадщину від Радянського Союзу. Але
тоді відмова від ядерного статусу була суто політичним актом, який був здійснений під тиском
світової спільноти.
Також він вважає, що в середині 90-х Україна зробила помилку, відмовившись від усіх
типів ядерної зброї: тактичної і стратегічної.
Екс-міністр оборони впевнений, що якби свого часу Україна не втратила шанс вступити до
Північноатлантичного альянсу, то сьогодні б не стикнулась з агресією з боку Росії.
Він переконаний, що у ситуації з нинішньою російською агресією в Україні не залишилися
жодних варіантів забезпечення власної безпеки, окрім приєднання до НАТО.
Своєю чергою Бадрак заявив, що якби Україна залишилась в ядерному статусі, то
утримувати ядерну зброю було б майже неможливо.
Водночас він вважає, що Україна втратила час і не створила високотехнологічну армію
замість відмови від ядерної зброї, як це зробила Південно-Африканська Республіка, яка,
позбавившись ядерного статусу, зуміла поставити на озброєння сучасну високоточну військову
техніку.
Також Бадрак вважає, що теоретично Україна може повернути собі ядерний статус, але в
такому разі неминуче зіткнеться зі спротивом світу.
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Крім того, експерт переконаний, що на сьогодні вступ в НАТО для України є лише справою
часу. При цьому він додав, що на даний момент не потрібно прискорювати цей процес, оскільки
спочатку необхідно врегулювати конфлікт з Росією, а також відмовити РФ у базуванні її флоту на
території України.
Євроатлантична Україна

04.03.2014. Позачергове засідання НАТО буде присвячене Україні
Переговори в рамках 4-ої статті Вашингтонського договору відбудуться завдяки
клопотанню Польщі .
Зустріч послів Північноатлантичного Альянсу 4-го березня в Брюсселі скликано з приводу
ситуації Україні, зокрема, подій у Криму. Польща відстоювала пропозицію, щоб переговори
провести в рамках 4-ої статті Вашингтонського договору. У цьому документі йдеться про те, що
союзники проводять консультації, якщо, на думку будь-кого з них, існує загроза його
територіальній цілісності і безпеці.
У понеділок 3-го березня голови дипломатичних відомств Європейського Союзу оцінили,
що дії Росії в Криму – це акт агресії. У суботу 1-го березня Рада Федерації Росії дала згоду на
використання російської армії на території України. З проханням у цій справі звернувся президент
Росії Владімір Путін.
Мій вибір НАТО

04.03.2014. НАТО: Росія далі порушує суверенітет України і свої
зобов’язання
Росія, незважаючи на неодноразові заклики міжнародної спільноти, продовжує
порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також свої міжнародні зобов’язання,
заявила сьогодні Північноатлантична рада НАТО.
Ці події створюють серйозні наслідки для безпеки і стабільності євроатлантичного регіону,
заявив політичний керівний орган Північноатлантичного союзу після термінових консультацій,
які скликала Польща через дії Росії в сусідній із нею Україні.
НАТО посилить детальне вивчення наслідків нинішньої кризи для безпеки альянсу,
мовиться в заяві.
НАТО також далі підтримує всі конструктивні зусилля, спрямовані на мирне вирішення
кризи відповідно до міжнародного права, і, зокрема, вітає такі зусилля ООН, ЄС, ОБСЄ і Ради
Європи, заявили посли країн НАТО.
Північноатлантичний союз також далі консультуватиметься з приводу цієї кризи з
Україною в рамках Комісії НАТО – Україна. Крім того, союз вестиме розмови про це і з Росією в
рамках Ради НАТО – Росія, яка має провести зустріч уже завтра, заявили в НАТО.
Термінові консультації скликали на запит Польщі, яка попросила про них за статтею 4
Вашингтонського договору про функціонування НАТО. Ця стаття передбачає право країн-членів
піти на такий крок, якщо вони вважають, що їхній територіальній цілісності, політичній
незалежності чи безпеці виникає загроза.
Радіо Свободи

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
21.02.2014. Генеральний секретар у Греції обговорює питання
європейської оборони і України
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у п’ятницю (21 лютого 2014 року), на
завершення дводенного візиту до Афін, під час якого він також відвідав неформальну зустріч
міністрів оборони країн – членів НАТО, обговорив з прем’єр-міністром Греції Антонісом
Самарасом зусилля європейців з розвитку військових сил і засобів. «Як країна, що головує у
Європейському союзі, Греція має особливий вплив на забезпечення розвитку країнами Європи
своїх сил і засобів та своєї потуги. Від цього виграють НАТО, ЄС і увесь світ», – сказав Генеральний
секретар.
Життєво необхідно, щоб європейські країни повною мірою виконали свою роль «і повністю
взяли на себе свою частку відповідальності за безпеку», – зазначив пан Фог Расмуссен після
переговорів з прем’єр-міністром. Він вказав на важливість виконання країнами ЄС зобов’язань,
взятих на себе лідерами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради щодо поліпшення
обороноспроможності. Цей сигнал Генеральний секретар НАТО також надіслав неформальному
засіданню міністрів оборони країн ЄС у четвер.
Генеральний секретар сказав, що у вересні на саміті НАТО в Уельсі «ми наповнимо новою
енергією відносини між Європою і Північною Америкою. «Нам усім потрібна міцна Європа, для
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того щоб ми могли продовжувати захищати наші цінності і наші інтереси», – наголосив пан Фог
Расмуссен.
Під час прес-конференції з прем’єр-міністром Самарасом Генеральний секретар НАТО
також говорив про Україну: «Я засуджую обурливе кровопролиття. Я закликаю усі сторони
зупинити цю трагічну спіраль насильства. Український уряд несе особливу відповідальність за те,
щоб збройні сили не були втягнуті в політичну кризу. Українська армія і спеціальні підрозділи не
повинні повертати зброю проти народу України. Це матиме серйозні наслідки для нашого
партнерства з Україною. Єдиним виходом є діалог. Тому я схвалюю усі зусилля з пошуку мирного
розв’язання. НАТО – це альянс, побудований на цінностях – свободі, демократії і верховенстві
права. І ми разом протистоїмо усім загрозам нашій безпеці».
Nato.int

26.02.2014. У Вашингтоні заговорили про членство Грузії в
НАТО
Державний секретар США Джон Керрі заявив, що Грузія стане членом НАТО, і Сполучені
Штати працюватимуть над тим, аби прогрес цієї країни визнали всі члени Північноатлантичного
Альянсу вже нинішнього року.
Про це він сказав під час пленарної сесії з питань стратегічного партнерства США-Грузія у
середу в Вашингтоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми підтримуємо рішення Бухарестського саміту та всі наступні рішення, що Грузія стане
членом НАТО. Сполучені Штати працюватимуть, аби бути впевненими, що прогрес Грузії
визнають всі члени НАТО під час саміту в нинішньому році", - заявив Керрі.
Він також зауважив, що США високо оцінюють внесок грузинських військових у операції в
Афганістані, а також готовність країни продовжувати цю місію після 2014 року.
Євроатлантична Україна

26.02.2014. Міністри оборони країн НАТО обговорюють шляхи
вдосконалення військового потенціалу й підготовки
У середу 26 лютого 2014 року міністри оборони країн НАТО підтвердили готовність
рухатися вперед, втілюючи у життя заходи із підвищення обороноздатності, необхідні для
виконання майбутніх завдань у галузі безпеки . «Завдяки досвідові, набутому під час проведення
операцій під проводом Альянсу, зокрема в Лівії і Афганістані, ми визначили ті галузі оборонного
потенціалу, в яких існують недоліки або які доступні лише небагатьом країнам Альянсу», -- сказав
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Проведена останнім часом операція НАТО в Лівії виявила недоліки у галузі високоточної
зброї й можливостей розвідки, спостереження і рекогносцировки. Існує також брак експертів,
здатних розшифровувати дані, набуті завдяки засобам розвідки, спостереження і
рекогносцировки, зауважив Генеральний секретар. Міністри також розглянули шляхи
підтримання оперативної сумісності між збройними силами держав Альянсу і країн-партнерів у
рамках Ініціативи взаємопов’язаних сил.
Під час другої робочої сесії обговорювалася підтримка реформи структур безпеки й
розбудова потенціалу в країнах, які потребують допомоги з боку НАТО. Міністри також
обговорили шляхи вдосконалення кіберзахисту і підвищення безпеки на морі. «Ми маємо
забезпечити здатність НАТО, сьогодні й у майбутньому, протистояти викликам у галузі безпеки, і
сьогодні ми вжили деяких важливих кроків щодо підготовки до майбутнього саміту НАТО», –
прокоментував пан Фог Расмуссен. Він підкреслив, що з часу Лісабонського саміту 2010 року
«НАТО досягла значного успіху, і ми повинні зберегти темпи позитивних зрушень до зустрічі на
найвищому рівні в Уельсі, а також й надалі».
Nato.int

27.02.2014. Міністри країн – учасниць МССБ обговорюють
прогрес місії в Афганістані і здійснюють планування на період після
2014 року
У четвер 27 лютого 2014 року міністри оборони країн НАТО і країн-партнерів, які надають
війська до складу МССБ, зустрілися з міністром оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді з
метою здійснення аналізу успіху місії МССБ і обговорення відносин між НАТО і Афганістаном
після 2014 року. «Нашу основну увагу зосереджено на забезпеченні завершення місії МССБ, але ми
також потребуємо впевненості і передбачуваності, перш ніж розпочати нову місію під проводом
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Альянсу із навчання, консультацій і практичної допомоги афганським силам безпеки після 2014
року», -- зазначив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен за підсумками зустрічі.
Місія МССБ офіційно завершиться 31 грудня 2014 року. Протягом 10 місяців, що
залишаються до її завершення, діяльність МССБ буде насамперед спрямовано на забезпечення
здатності афганських сил безпеки перебрати на себе цілковиту відповідальність за гарантування
безпеки в країні. До того ж МССБ надаватимуть організаційну підтримку щодо проведення в країні
виборів у поточному році. «Створення умов для проведення виборів у безпеці є завданням
афганських сил безпеки. Саме вони відіграють провідну роль в цьому аспекті», – зазначив
Генеральний секретар Альянсу. Дотепер персонал МССБ допомагав забезпечувати перевезення
повітрям виборчих матеріалів до регіональних центрів і районних виборчих дільниць.
Міністри також обговорили потенційні наслідки і ризики, пов'язані із затримкою у
доопрацюванні необхідної юридичної угоди, яка відкрила б шлях до втілення у життя подальшої
місії під проводом Альянсу – операції «Рішуча підтримка», яка покликана забезпечити навчання,
надання консультацій і практичної допомоги афганським силам безпеки після 2014 року і яка
потребує відповідної правової бази. Підписання двосторонньої угоди у галузі безпеки між США і
Афганістаном є необхідною передумовою для укладення в подальшому Угоди про статус збройних
сил між НАТО і Афганістаном, переговори щодо якої нині ведуться. «Якщо не буде підписано
двосторонню угоду, ми не зможемо укласти Угоду про статус збройних сил, а без необхідної
правової бази присутність НАТО в країні після 2014 року стане неможливою. Це – реальний стан
речей», – заявив Генеральний секретар Фог Расмуссен.
Потім він зазначив: «Отже, сьогодні ми обговорили, наскільки важливо бути готовими до
будь-якого розвитку подій, враховуючи, зокрема, можливість того, що НАТО не зможе гарантувати
присутність в Афганістані після 2014 року через істотні затримки, з якими нам довелося
зіткнутися. Хочу відверто заявити: це не той результат, якого ми прагнемо. Я переконаний, що це
також не в інтересах афганського народу. Однак саме це поставлено на карту». Міністри також
заслухали доповіді Вищого цивільного представника НАТО в Афганістані посла Моріца Йохемса і
командувача Міжнародних сил сприяння безпеці генерала Джозефа Ф. Данфорда.
У засіданні також взяли участь Спеціальний представник Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй в Афганістані посол Ян Кубіш і Верховний представник
Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон
Nato.int
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
СКОРИСТАВШИСЬ НЕДІЄЗДАТНІСТЮ ЄС, НАТО І РАДБЕЗУ ООН,
РОСІЯ РОЗПОЧАЛА ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ
Майже щоденні телефонні переговори Барака Обами, Ангели Меркель,
Девіда Камерона та Германа Ван Ромпея із Володимиром Путіним мали єдиний
результат: російський лідер остаточно переконався, що у випадку вторгнення РФ
до України реакція Заходу буде такою ж млявою, як вона була в 1930-х роках під
час вторгнення Німеччини в країни Центрально-Східної Європи. Лідери
провідних держав тривалий час робили вигляд, що повірили обіцянкам Путіна
поважати територіальну цілісність України.
28 лютого 2014 р. на засіданні Ради Безпеки ООН представник Росії Віталій
Чуркін фактично дав зрозуміти, що Росія розглядає подій в Криму як свою
внутрішню справу, і ніякого «нав'язаного» міжнародного посередництва не
допустить. Радбез ООН виявився недієздатним в ситуації, коли його
постійний член – Росія – і є агресором. Більш того, члени РБ не наважилися
навіть внести на голосування резолюцію, яка, принаймні, поклала би на Москву
моральну відповідальність за агресію проти суверенної 46-мільйонної держави.
Російська влада також відмовилася від проведення консультацій
країн-гарантів
безпеки
України
в
рамках
Будапештського
меморандуму, чим публічно підтвердила те, що всі давно знали: ці «гарантії»
нічого не варті. Причому, не лише з боку РФ, але й з боку інших підписантів –
США та Великобританії, а також з боку Франції та Китаю, які також надавали
Україні схожі гарантії. Ігнорування провідними світовими державами
гарантій безпеки Україні призведе до нового витку гонки ядерних
озброєнь у світі, адже тепер всі країни, перш за все Іран, розуміють, що лише
власні ядерні сили здатні убезпечити від зовнішньої агресії. Найбільші амбіції
Барака Обами в галузі ядерного роззброєння світу поховано.
Невідповідність дій нової української влади, а також ЄС і НАТО (на
ОБСЄ і Радбез ООН ніхто й не сподівався) тим більше очевидна,
зважаючи на прямоту й передбачуваність сценарію, відпрацьованого
росіянами в 2008 р. у Грузії, а німцями – в 1938 р. в Судетах. Незважаючи
на неодноразові попередження відомих американських, європейських, російських,
українських політиків та експертів, не було вжито жодних заходів, щоб запобігти
реалізації цього сценарію в Україні. Не було запроваджено міжнародних
спостерігачів з ООН та ОБСЄ, не було взято під охорону органи влади та основні
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автошляхи, не було упереджено проникнення в Україну російських бойовиків під
виглядом туристів, які тепер штурмують будівлі органів влади в східних і
південних областях.
Важливо відзначити, що росіяни діяли неспішно, спостерігаючи за
реакцією міжнародного співтовариства на кожний свій крок, і саме
бездіяльність останнього потурала зростанню кремлівських апетитів.
Спочатку, 23 лютого на мітингу в Севастополі «народним мером» обрали
громадянина Росії Олексія Чалого, а російські військові під виглядом
«самооборони» заблокували в’їзд до міста, що може свідчити про початкові
наміри Кремля обмежитися захопленням Севастополя. Втім, через чотири доби(!),
переконавшись, що ніякої дієвої реакції української влади та світового
співтовариства не буде, російські солдати захопили вже приміщення ВР та Уряду
Криму, які ніхто не охороняв(!). Під дулами російських автоматів було
сформовано маріонетковий уряд Криму із числа членів проросійської
партії, яка набрала на останніх виборах лише 4% голосів кримчан. Далі
– передбачуване призначення референдуму щодо зміни статусу Криму, звернення
«нової кримської влади» до Путіна про підтримку, і рішення російського
парламенту від 1 березня про згоду на введення військ в Україну.
Не було вчинено належних заходів і для запобігання поширення
«абхазького/кримського сценарію» на інші регіони України. Агенти ФСБ мали
цілий тиждень на завезення з Росії, а також на вербування і озброєння
в східних і південних регіонах України місцевих проросійських
бойовиків. З 1 березня спроби захоплення місцевої влади озброєними
«проросійськими силами» тривають у Донецьку, Дніпропетровську, Миколаєві,
Харкові, Херсоні – і ніде не наштовхуються на опір правоохоронців. Характерно,
що в Херсоні спробі штурму обласної держадміністрації «проросійськими
силами» запобігли місцеві громадські активісти – без жодної підтримки з боку
силових структур.
Невизнання російською владою нового керівництва України, заява
Держдуми РФ щодо нелегітимності призначених на 25 травня виборів Президента
України, а також розвиток подій в східних та південних регіонах свідчить, що
програма-максимум для Кремля – дестабілізація по всій території
України і запровадження «російських миротворців», можливо, із
поверненням до Києва маріонеткового уряду Януковича. Програмамінімум – взяття під контроль Севастополя – була виконана ще 23 лютого, із
подальшим захопленням всього Криму. Далі – все залежатиме від того, наскільки
успішно діятимуть російські диверсанти разом із вітчизняними сепаратистами; і
що зможуть протипоставити їм українська влада та світове співтовариство.
Пауза на кілька днів після кожного агресивного кроку свідчить про
те, що Москва шукає ту межу, за якою буде жорстка реакція Заходу.
Якщо реакції немає – росіяни переходять наступний рубікон. Ще 26 лютого Спікер
Ради Федерації Валентина Матвієнко заявляла, що сценарій силового втручання з
боку Росії в події в Україні «неможливий». А вже 1 березня Рада Федерації
одноголосно дала згоду за запит Путіна про введені військ в Україну.
Чим швидше США та країни Європи відреагують (ділом, а не
словом) на дії Росії – тим швидше буде зупинено агресію. Цілком
очевидно, що до силового зіткнення із військами НАТО доводити ситуацію Путін
не ризикне, усвідомлюючи очевидну неспівставність сил. Введення
американського військового флоту в Чорне море охолодило би запал Путіна –
впевнені американські оглядачі11. Погроза членів ЄС різко знизити закупівлі
11

Putin’s Ukraine gambit. - http://www.washingtonpost.com/opinions/charles-krauthammer-putins-ukrainegambit/2014/02/27/93ca1b26-9fe0-11e3-9ba6-800d1192d08b_story.html.
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російських енергоносіїв, замінивши їх на скраплений газ, також може бути дієвим
механізмом впливу, адже вся російська економіка критично залежить від цих
надходжень. Мала би витверезуючий ефект і обіцянка негайно прийняти
Україну і Грузію в НАТО – нагадаємо, що свого часу саме через загрозу
радянської агресії до Альянсу в терміновому порядку прийняли Грецію
та Туреччину.
Світовому співтовариству важливо усвідомити, що Росія фактично оголосила
війну не Україні, а тій системі західних цінностей, до якої наша держава прагне
приєднатися. Якщо зараз ЄС і НАТО обмежаться заявами, то
запаморочений від успіхів Кремль вже за рік-два вторгнеться до кран
Балтії, де також багато етнічних росіян. І тоді вже доведеться посправжньому воювати – відповідно до П’ятої статті договору НАТО. На
даному ж етапі, обмеженого міжнародного миротворчого контингенту чи хоча б
чіткої обіцянки його відправки в Україну було б цілком достатньо, щоб
протверезити В.Путіна, який стрімко втрачає здоровий глузд, рухаючись до нової
Світової війни.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
19.02.2014. Заява Міністерства закордонних справ України
В Україні уважно ставляться до реакції світового співтовариства на останній драматичний
розвиток подій у Києві. Закликаємо всіх міжнародних партнерів нашої держави бути максимально
об’єктивними в оцінках розвитку ситуації, визначати свою позицію виключно на основі
достовірних та перевірених фактів.
Впродовж останніх тижнів керівництво України підтвердило вагомими практичними діями
свою налаштованість до мирного врегулювання політичної кризи у конструктивному діалозі з
опозицією. З цією метою було забезпечено виконання більшості вимог опозиційних сил –
Президент України прийняв відставку Прем’єр-міністра України, що також мало наслідком
відставку всього складу Кабінету Міністрів України; було скасовано законодавчі акти від 16 січня,
які розділили українське суспільство; реалізовано дві амністії для учасників протестів, остання з
яких вступила в силу 17 лютого; нарешті, влада підтвердила опозиції готовність розпочати
практичну роботу з метою внесення змін до Конституції України.
Демонструючи готовність до поступок, компромісу та діалогу, керівництво держави брало
до уваги численні заклики до мирного врегулювання кризи з боку Генерального секретаря ООН,
лідерів Європейського Союзу, Росії, Сполучених Штатів та інших міжнародних партнерів України.
Водночас, 18 лютого, в день, коли Верховна Рада України мала приймати перші рішення
щодо конституційних змін, лідери опозиційних сил спрямували радикально налаштованих
учасників протестів на силове блокування українського парламенту та закликали їх до збройної
боротьби.
Таким чином, опозиція взяла на себе повну відповідальність за безпрецедентний спалах
насильства та беззаконня. В Києві, Тернополі, Львові, Івано-Франківську, Рівному та інших містах
радикальні сили розпочали збройні напади та захоплення адміністративних та громадських
будівель, підпали будинків, автомобілів, нищення іншого майна. Вперше такі протиправні дії
здійснювалися із застосуванням вогнепальної зброї та супроводжувалися нападами на
співробітників правоохоронних органів із завданням ним тяжких тілесних ушкоджень.
Саме ці дії викликали наступні силові зіткнення та спричинили людські жертви як з боку
протестувальників, так і працівників сил правопорядку. Пролита кров синів та дочок України
назавжди залишатиметься невимовною трагедією для всієї країни. Висловлюємо глибокі співчуття
та слова підтримки рідним та близьким загиблих в результаті протистояння.
Сьогодні важливо зробити все необхідне для припинення дальшого насильства,
відновлення правопорядку та нормалізації ситуації. Президент України чітко заявив, що розглядає
стіл переговорів найбільш ефективним способом врегулювання конфлікту та відновлення
суспільної злагоди.
В цей вирішальний момент очікуємо також на максимально відповідальну позицію
міжнародних партнерів України, насамперед, щодо недопущення дій, які в той або інший спосіб
можуть сприяти дальшій ескалації внутрішнього протистояння в Україні.
Особливе значення на нинішньому етапі матиме рішуче засудження світовим
співтовариством всіх проявів екстремізму та тверда підтримка з його боку зусиль сторін
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політичного процесу, спрямованих на припинення ворожнечі та відновлення переговорного
процесу.
Сайт МЗС України

24.02.2014. Заява МЗС України
У зв‘язку із заявою Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 24 лютого 2014
року Міністерство закордонних справ України вважає важливим наголосити на такому.
Гостра суспільно-політична криза, що супроводжувалась насильством з боку режиму,
вимагала швидких та ефективних дій з метою її подолання. На це була спрямована Угода про
врегулювання кризи в Україні, підписана 21 лютого 2014 року. Разом з тим, фактичне
самоусунення колишнього керівництва держави від виконання своїх повноважень створило
перешкоди для належної реалізації досягнутих домовленостей.
Водночас Верховна Рада України, як єдиний законодавчий орган і легітимний інститут
влади, взяла на себе відповідальність за нормалізацію ситуації в державі, ухвалила рішення щодо
забезпечення виконання більшості положень зазначеної Угоди. Зокрема, прийнято рішення про
повернення до Конституції 2004 року, на 25 травня 2014 року призначено проведення
позачергових президентських виборів, триває процес формування уряду національної єдності.
Ключові рішення Верховної Ради України, спрямовані на нормалізацію ситуації, прийняті
конституційною більшістю народних депутатів України, які представляють усі політичні
парламентські сили.
Легітимність рішень, ухвалених Верховною Радою України, вже отримала визнання з боку
багатьох міжнародних партнерів нашої держави.
На сьогодні у Києві та інших містах України відновлено громадський спокій та
правопорядок. З цією метою правоохоронні органи держави, базуючись на принципах відкритості
та толерантності, налагодили ефективну взаємодію з представниками місцевих громад. У рамках
відновлення національної єдності пріоритетна увага надається врахуванню інтересів громадян
України з усіх регіонів, недопущенню порушень їхніх законних прав.
Таким чином вживаються всі необхідні заходи для виведення держави з нинішньої кризи
та стабілізації ситуації в суспільстві.
Твердження, що містяться у Заяві МЗС РФ щодо загроз громадянським правам, зокрема,
представників національних меншин та релігійних конфесій є неправдивими і не спираються на
доведені факти. Цілком упередженими і не відповідними дійсності є звинувачення щодо
"терористичних методів придушення незгодних" та поширення "неонацистської ідеології" з боку
політичних сил, що здобули підтримку більшості громадян на парламентських виборах 2012 року і
нині перебирають на себе відповідальність за ситуацію в країні.
На нинішньому етапі Україна особливо зацікавлена в підтримці міжнародним
співтовариством зусиль, спрямованих на забезпечення економічної стабілізації та попередження
можливих загроз територіальній цілісності та суверенітету держави. Особливі очікування в цьому
зв‘язку покладаються на держав-гарантів територіальної цілісності та політичної незалежності
України відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв‘язку з приєднанням України до
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму).
У цьому контексті в Україні надають важливого значення заяві Міністра закордонних справ
Російської Федерації як однієї зі сторін Будапештського меморандуму про неприпустимість
зовнішнього втручання у внутрішні справи України та важливість створення умов для розвитку
України як частини загальноєвропейської родини.
З нашого боку підтверджуємо відданість українсько-російським відносинам на новій,
справді рівноправній і добросусідській основі, на чому було особливо наголошено у зверненні до
українського народу виконуючого обов‘язки Президента України, Голови Верховної Ради України
О.В.Турчинова. Відразу після завершення формування нового Уряду України українська сторона
буде готова до відновлення повномасштабного двостороннього діалогу в рамках інституцій
Українсько-Російської міждержавної комісії.
Сайт МЗС України

26.02.2014.
Міністр
фінансів
України
зустрівся
із
представниками Міністерства фінансів США і Ради нацбезпеки
США
25 лютого Міністр фінансів України Юрій Колобов провів зустріч із представниками
Міністерства фінансів США Даліпом Сінгхом та Елізабет Беррі, а також Старшим Директором з
питань міжнародної економіки Ради національної безпеки США Рорі Макфаркуаром.
У ході зустрічі Юрій Колобов наголосив, що у ці важкі часи випробувань для України
Міністерство фінансів не припиняло свою роботу і продовжує працювати в цілодобовому режимі
задля виконання своїх завдань. Сьогодні безперервна робота Міністерства спрямована на
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дотримання графіку щодо виконання як внутрішніх, так і зовнішніх платіжних зобов’язань
України. Він також поінформував про те, що спостерігаються позитивні реакції ринків на заяви
представників фінансових установ США та країн-членів ЄС про готовність надати фінансову
допомогу Україні.
У свою чергу, Рорі Макфаркуар позитивно оцінив роботу Міністерства фінансів України
щодо забезпечення виконання покладених на нього завдань у складних для України умовах. На
його думку, початок діалогу з МВФ та іншими міжнародними організаціями створить необхідні
умови для спокійного виходу України на зовнішні фінансові ринки.
Міністра фінансів України Юрій Колобов висловив вдячність за довіру та підтримку з боку
США, та запевнив про готовність Міністерства фінансів України до якнайшвидшого
запровадження необхідних реформ з метою збереження та дотримання статусу відповідального та
надійного платника за боргами.
Урядовий портал

27.02.2014. До МЗС викликано Тимчасового повіреного РФ в
Україні Андрія Воробйова та вручено ноту
27 лютого ц.р. до МЗС України викликано Тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія
Воробйова, якому вручено ноту щодо невідкладного проведення двосторонніх консультацій згідно
зі Статтею 7 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією від 31 травня 1997 року, а також ноту з проханням утриматись від пересування поза
межами дислокації військових підрозділів ЧФ РФ, тимчасово розташованих на території України.
Окремо було наголошено на тому, що Російська Федерація, як країна – гарант відповідно до
Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 р., взяла на себе зобов’язання поважати
незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.
Урядовий портал

27.02.2014.
Коментар
МЗС
України
щодо
резолюції
Європейського Парламенту про ситуацію в Україні від 27 лютого
2014 року
МЗС України вітає резолюцію Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні від 27
лютого, а також конструктивні та заохочувальні дебати щодо ситуації в Україні, що відбулися у
Страсбурзі напередодні.
Відзначаємо, що ключові елементи резолюції збігаються з пріоритетами нової української
влади, передусім у контексті гарантування територіальної цілісності, суверенітету та соборності
України, активізації системних реформ за підтримки і сприяння ЄС та якнайшвидшого підписання
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Сподіваємося, що зафіксована у резолюції чітка позиція Європарламенту щодо
перспективи членства України в ЄС відповідно до статті 49 Договору про ЄС буде невдовзі
підтримана відповідним рішенням Ради Європейського Союзу.
Ми також вдячні Європейському Парламенту за рішучу підтримку ініціатив щодо надання
Україні як невідкладної, так і довгострокової фінансової підтримки з боку ЄС та інших
міжнародних партнерів.
Сайт МЗС України

27.02.2014. Коментар речника МЗС України щодо
Міністрів оборони держав-членів НАТО стосовно України

заяви

В Міністерстві закордонних справ України вітають заяву міністрів оборони держав-членів
НАТО щодо України, оприлюднену за результатами засідання Північноатлантичної ради Альянсу
26 лютого ц.р.
Для нас важливим є відчувати підтримку, яку сьогодні нам надають наші іноземні
партнери, зокрема Північноатлантичний Альянс.
В МЗС відзначають, що партнери України по НАТО продовжують підтримувати українську
суверенність і незалежність, територіальну цілісність, демократичний розвиток, а також принцип
непорушності кордонів, як ключові фактори стабільності та безпеки в Центральній і Східній
Європі та на континенті в цілому.
Вітаємо також, що у своїй заяві НАТО підтверджує готовність й надалі співпрацювати з
Україною та допомагати у впровадженні реформ.
Сайт МЗС України
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27.02.2014. Заява МЗС України щодо виконання Угоди про
врегулювання кризи від 21 лютого 2014 року
У зв‘язку із заявою Міністерства закордонних справ Росії від 27 лютого 2014 року
Міністерство закордонних справ України вважає необхідним заявити таке.
В Україні надається важливе значення Угоді про врегулювання кризи, підписаній 21
лютого 2014 року чинним на той час Президентом України та лідерами опозиції та засвідченій
офіційними представниками Німеччини, Польщі та Франції.
У цьому зв‘язку висловлюємо розчарування, що представник Російської Федерації, який
також брав участь у переговорах і підготовці зазначеного документа, відмовився засвідчити цю
Угоду.
Не виключено, що саме цей чинник став в результаті однією з причин відмови з боку
колишнього Президента України виконувати домовленості Угоди, спрямовані на стабілізацію
внутрішнього життя в державі. Зокрема, В.Ф.Янукович відмовився підписати спеціальний закон
Верховної Ради України щодо відновлення дії Конституції України 2004 року, що відповідно до
Угоди мало бути зроблено протягом 48 годин після її підписання. Відтак на В.Ф.Януковичу лежить
вся відповідальність за недотримання Угоди.
Нагадуємо, що власне через фактичне самоусунення в особливо відповідальний для
держави період від виконання своїх повноважень В.Ф.Янукович був відсторонений від влади
конституційною більшістю народних депутатів України, які представляють усі політичні сили у
парламенті. За звинуваченнями у масових вбивствах проти нього порушено кримінальну справу та
оголошено у міжнародний розшук.
Водночас Верховна Рада України, яка, виражаючи суверенну волю українського народу та
піклуючись про відновлення громадянського миру і спокою в Україні, взяла політичну
відповідальність за ситуацію в державі, послідовно здійснює кроки, передбачені зазначеною
Угодою.
Зокрема, українським парламентом вже реалізовано низку важливих положень Угоди
щодо повернення до Конституції 2004 року та призначення на 25 травня 2014 року позачергових
президентських виборів.
27 лютого 2014 року у Верховній Раді України створено парламентську коаліцію, яка
складається з представників різних політичних сил, у тому числі депутатів, які і раніше належали
до владної більшості, а також конституційною більшістю голосів затверджено склад Уряду
України, одним із першочергових завдань якого є остаточне врегулювання ситуації в нашій
державі.
Таким чином будь-які спроби звинуватити чинні інститути державної влади України у
невиконанні досягнутих домовленостей відповідно до Угоди про врегулювання кризи від 21 лютого
2014 року не відповідають дійсності.
Закликаємо російську сторону об‘єктивно оцінювати ситуацію та утримуватися від заяв, які
перешкоджають процесу політичної та економічної стабілізації в Україні.
Сайт МЗС України

28.02.2014. В.о. Міністра закордонних справ України Андрій
Дещиця зустрівся з главами зовнішньополітичних відомств країн
Вишеградської групи, які перебувають з візитом в Україні
28 лютого 2014 року в.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів
зустріч з делегацією Глав МЗС країн-учасниць Вишеградської четвірки (В-4).
У складі делегації В-4 до Києва прибули Міністр закордонних справ Угорщини Янош
Мартоні (головує у В-4), Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних справ та європейських питань
Словацької Республіки Мирослав Лайчак, Міністр закордонних справ Чеської Республіки
Любомир Заоралек, а також Віце-міністр закордонних справ Республіки Польща Катажина
Пелчинська-Наленч. У зустрічі взяв також участь Глава Представництва ЄС в Україні Ян
Томбінський.
Керівник зовнішньополітичного відомства України А.Дещиця висловив вдячність країнам
Вишеградської групи за незмінну підтримку демократичних процесів в Україні, яка була особливо
відчутною протягом останніх трьох місяців. У цьому сенсі Глава вітчизняного МЗС окремо
відзначив відчутну гуманітарну допомогу з боку В-4 постраждалим громадянам України під час
масових акцій протесту
В.о. Міністра А.Дещиця детально ознайомив глав зовнішньополітичних відомств країн
Вишеградської четвірки з першочерговими кроками нового керівництва України, спрямованими
на політичну та економічну стабілізацію у державі. Він закликав своїх європейських партнерів
забезпечити максимальне сприяння у цьому процесі.
Зі свого боку керівники дипломатичних відомств країн Вишеградської групи заявили про
одностайну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Було також висловлено
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готовність вжити конкретних кроків для отримання Україною макроекономічної допомоги від
міжнародних інституцій.
Глава МЗС України А.Дещиця окреслив основні зовнішньополітичні пріоритети України. У
цьому контексті в.о. Міністра наголосив на готовності українського Уряду у найкоротші терміни
підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом та завершити процес лібералізації візового режиму
для українських громадян. Було також наголошено на важливості відновлення повноцінного
діалогу з Російською Федерацією.
В центрі уваги зустрічі перебували також питання активізації практичної взаємодії між
Україною та державами В-4, зокрема, щодо виділення стипендій українським студентам для
навчання в університетах Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії, підтримки громадянського
суспільства у нашій державі.
Сайт МЗС України

28.02.2014. Україна звернеться до Ради безпеки ООН з приводу
ситуації у Криму – МЗС
Керівництво України вирішило звернутись до Ради безпеки ООН з вимогою скликати
спеціальне засідання для врегулювання ситуації у Криму. Про це нині на зустрічі з іноземними
послами у Києві заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця.
«Ситуація у Криму настільки напружена, що ми, імовірно, попросимо Раду безпеки ООН
розглянути це питання. Я написав листа нашому представникові при ООН, щоб він звернувся до
Ради безпеки з проханням включити до порядку денного це питання. Ми також закличемо
провести відповідні консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму», – наголосив
Дещиця.
Верховна Рада України сьогодні звернулася до країн, які за Будапештським меморандумом
1994 року є гарантами територіальної цілісності України. Це звернення підтримали 246 депутатів.
«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені
Штати Америки у Будапештському меморандумі підтвердили Україні свої зобов’язання згідно з
принципами Заключного акту Наради з безпеки і співпраці в Європі поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України», – наголосила Верховна Рада.
Тим часом, МЗС Росії заявило, що не має наміру проводити з Україною консультацій щодо
ситуації у Криму, бо події, що відбуваються в Криму, – наслідок внутрішньополітичних процесів в
Україні.
Радіо Свобода

01.03.2014. Заява МЗС України
У зв’язку із заявою МЗС Російської Федерації щодо подій в Криму від 01 березня 2014 року,
зокрема щодо нібито спроби захоплення «невідомими озброєними особами, направленими з
Києва», будівлі Головного управління МВС АР Крим у ніч на 1 березня ц.р., Міністерство
закордонних справ України офіційно стверджує, що розповсюджена російською стороною
інформація не відповідає дійсності.
У ніч на 1 березня ц.р. жодних спроб захоплення чи блокування будівлі ГУ МВС України в
АР Крим не було. Ніяких збройних сутичок не відбувалося, а відтак постраждалих немає. На цей
час співробітники апарату Головного управління продовжують службу у штатному режимі.
МЗС України вкотре закликає російську сторону не розповсюджувати неправдиву
інформацію та не вдаватися до відвертих провокаційних кроків, які перешкоджають мирному
врегулюванню ситуації в АР Крим.
Сайт МЗС України

03.03.2014. Коментар Міністерства закордонних справ України
Внаслідок односторонніх волюнтаристських дій Російської Федерації з 21 лютого ц.р. було
порушено українсько-російські домовленості, викладені в базових угодах по Чорноморському
флоту, зокрема:
Угоди між Україною і РФ про статус та умови перебування ЧФ РФ на території
України від 28 травня 1997 року:
пункт 1 ст.6 щодо зобов’язань військових формувань здійснювати свою діяльність в місцях
дислокації відповідно до законодавства Російської Федерації та поважати суверенітет України,
дотримуватися її законодавства та не допускати втручання у внутрішні справи України;
пункт 2 ст.8 щодо проведення навчань та інших заходів бойової і оперативної підготовки в
межах навчальних центрів, полігонів, позиційних районів і районів розосередження, стрільбищ та,
крім заборонених зон, у відведених зонах повітряного простору за погодженням з компетентними
органами України;
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пункт 4 ст.8 щодо здійснення заходів з охорони в місцях їхньої дислокації та під час
пересування у взаємодії з компетентними органами України;
пункт 1 ст.15 щодо дотримання військовими формуваннями ЧФ РФ прикордонного,
митного та інших видів державного контролю під час перетинання українсько-російського
кордону;
пункт 1 ст.12 щодо зобов’язання мати на службових транспортних засобах ЧФ РФ
реєстраційний номер і чіткий знак;
пункт 5 ст.15 щодо можливості пересувань, пов'язаних з діяльністю військових формувань
поза місцями їхньої дислокації лише після узгодження з компетентними органами України.
Угоди між Україною і РФ про параметри поділу Чорноморського флоту від 28
травня 1998 року:
пункт 1 ст.1 щодо перевищення кількості бойових броньованих машин у складі ЧФ РФ
понад визначену кількість (132 одиниць);
пункт 3 ст. 7 щодо перевищення чисельності особового складу в частинах морської піхоти
та морської авіації понад 1987 осіб;
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про використання
силами та засобами ЧФ РФ повітряного простору України та повітряного простору
над акваторією Чорного моря, де відповідальність за безпеку польотів та організацію
обслуговування повітряного руху покладена на Україну від 16 липня 1999 року:
стаття 2 щодо проведення навчань та перевірок чергових сил протиповітряної оборони ЧФ
РФ за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України та відповідно до режиму і
умов, встановлених Українським центром планування використання повітряного простору України
та регулювання повітряного руху Украероцентром.
Крім того, внаслідок військового розгортання на території України сил та засобів Збройних
сил РФ із залученням як військових формувань ЧФ РФ, тимчасово дислокованих на території
України, так і з території РФ з масовим використанням літаків військово-транспортної авіації,
було порушено положення
Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і
Російською Федерацією, зокрема:
стаття 3 щодо побудови відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності,
територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування
сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, невтручання у внутрішні
справи;
стаття 6 щодо утримання сторін від участі у діях, спрямованих проти іншої договірної
сторони.
Урядовий портал

ПАРЛАМЕНТ
28.02.2014. Рада вимагає від Росії припинити зазіхання на
державний суверенітет України
Верховна Рада підтримала постанову щодо подій в Криму, в якій вимагає від Російської
федерації припинити зазіхання на державний суверенітет. За таке рішення проголосували 246
депутатів. За постанову не голосував жоден член КПУ та більшість регіоналів.
"Верховна Рада вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки
зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України у тому числі відмовитися від
підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі", - сказано в постанові.
"Зі свого боку ВР наголошує, що всі громадські права громадян України російської
національності гарантовані конституцією України і міжнародними зобов'язаннями України, в тому
числі і мовними будуть надані повністю і неухильно дотримуватись в Україні", - сказано в
постанові.
ВР вимагає від усіх держав-гарантів відповідно до Будапештського меморандуму
практичними діями підтвердити закріплені в меморандумі принципи: поважати незалежність та
суверенітет і існуючі кордони України. Рада закликає сторони-підписанти Меморандуму провести
негайні консультації з Україною для зняття напруги та відновлення атмосфери взаємної довіри.
Спікер Олександр Турчинов кілька разів ставив на голосування проект цієї постанови.
Перший раз за неї проголосували 230 народних депутатів. Турчинов згодом заявив, що до нього
підійшли кілька депутатів, які сказали, що не встигли проголосувати. Спікер повторно поставив на
голосування, однак для ухвалення постанови не вистачило одного голосу («за» проголосували 225
депутатів). Турчинов закликав депутатів зібратися і пригрозив оприлюднити прізвища тих, хто не
проголосував. Після цього Рада 246 голосами ухвалила постанову
Тиждень
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02.03.2014. Верховна Рада України прийняла Постанову "Про
Звернення Верховної Ради України до парламентів держав-гарантів
безпеки України та міжнародних організацій"
Відповідно до проекту документа,
Верховна Рада України постановляє:
1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до парламентів держав - гарантів безпеки
України та міжнародних організацій (додається).
2. Голові Верховної Ради України направити текст Звернення Верховної Ради України до
парламентів держав – гарантів безпеки України та міжнародних організацій.
3. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.
У проекті Звернення Верховної Ради України до парламентів держав-гарантів безпеки
України та міжнародних організацій зазначається:
"1 березня 2014 року Рада Федерації Федеральних Зборів Росії ухвалила рішення щодо
можливості використання збройних сил Росії на території України. Ще раніше російські війська
увійшли на територію України в Криму під надуманим приводом захисту російськомовного
населення.
Ці дії Російської Федерації неприпустимим з боку постійного члена Ради Безпеки ООН,
якого з Україною пов’язує Договір про дружбу, співробітництво і партнерство.
Дії Росії є кричущим порушенням всіх засадничих принципів міжнародних відносин і
підривають основи безпеки на Європейському континенті.
Верховна Рада наголошує, що Україна стала першою і наразі єдиною державою в світі, яка
добровільно, за власною ініціативою відмовилася від ядерної зброї та ліквідувала всі її запаси під
міжнародним контролем. Умовою такого безпрецедентного кроку стало надання 1994 року з боку
Росії, Сполученого Королівства та США, до яких згодом приєдналися Франція та КНР, гарантій
безпеки, зафіксованих у Будапештському Меморандумі.
Росія, як одна з держав-гарантів, зобов’язалася утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також
поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. У зв’язку з військовими діями
Російської Федерації проти України Верховна Рада України звертається до парламентів державсторін Будапештського меморандуму та міжнародних організацій із закликом:
- направити спеціальні моніторингові місії з метою ознайомлення з реальним станом справ
в Україні;
- звернутися до своїх урядів для надання необхідної допомоги з охорони ядерних об’єктів в
Україні.
Верховна Рада України запрошує ООН, ОБСЄ, Раду Європи, Європейський Союз, НАТО,
СНД та інші заінтересовані міжнародні структури організувати виїзні засідання своїх органів в
Україні.
Верховна Рада України виступає з ініціативою створення групи для проведення переговорів
з Росією з метою нормалізації відносин з РФ та деескалації ситуації в Європі.
Закликаємо продемонструвати солідарність з українським народом та
захистити
суверенітет і територіальну цілісність України. Потурання військовим діям проти України може
мати непоправні наслідки для всього світового миро порядку".
Відповідний проект постанови зареєстровано за №4334.
Сайт Верховної Ради України

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МВФ
26.02.2014. МВФ готує експертну групу для відрядження в
Україну
МВФ готовий надати Україні фінансову допомогу і невдовзі відрядить до Києва
делегацію експертів для вивчення актуальної ситуації. Про це заявила голова Фонду Кристин
Лагард.
Міжнародний валютний фонд найближчим часом спрямує до Києва делегацію експертів.
За словами очільниці МВФ Кристин Лагард, надання фінансової підтримки, запитуваної країноючленом, є обов'язком очолюваної нею установи.
"Ми готові надати допомогу", - заявила Лагард, виступаючи у Стенфордському університеті
в Каліфорнії, повідомляє агенція dpa у середу, 26 лютого. Очільниця МВФ додала, що протягом
наступних днів представник міжнародної фінансової установи в Україні допоможе експертній
комісії скласти уявлення про актуальний фінансовий стан та потреби України. Водночас Лагард
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наголосила, що допоки в Україні не сформовано уряд, країна не може формально просити по
допомогу МВФ.
Потреби України
Єврокомісар з економічних питань Оллі Рен у вівторок, 25 лютого, у Страсбурзі заявив, що
підтримує ідею проведення конференції донорів, які готові надати Україні допомогу. Це доволить
країнам-членам ЄС виділити кошти в рамках суттєвого пакету фінансової допомоги для України.
"ЄС готовий допомогти Україні, паралельно з програмою МВФ", - сказав Рен, який також додав, що
це питання вирішуватиметься тільки за наявності в Україні нового уряду. Зі свого боку верховна
представниця ЄС з питань політики та безпеки Кертрин Ештон сказала, що новий уряд України
мусить взяти на себе зобов'язання з проведення реформ. Саме це і стане передумовою надання
фінансової допомоги Києву, заявляють Рен та Ештон.
Як відомо, Україна перебуває у переддефолтному стані, і країна у найкоротші терміни
потребує суттєвої міжнародної фінансової допомоги, нагадує інформагенція Reuters. На
Міжнародний валютний фонд зараз покладають найбільші очікування. Втім, вказує агенція, МВФ
не може швидко відреагувати на ситуацію в Україні, адже формально він може вести переговори
про це, як і укладати будь-які домовленості тільки з призначеним чинним урядом.
В Україні фінансові потреби від міжнародних донорів оцінюють приблизно у 25,5 мільярдів
євро. Однак, цих коштів, сума яких була озвучена в.о. президента України Олександром
Турчиновим, вистачить тільки до кінця поточного року, - заявив лідер парламентської фракції
"Батьківщина" Арсеній Яценюк, якого цитує dpa.
Уряд очікують не раніше четверга
Водночас призначення членів нового перехідного уряду в Україні очікують не раніше
четверга. Так, тільки у середу ввечері новий склад Кабінету міністрів буде представлено на
Майдані. Про це повідомив народний депутат від фракції "УДАРу" у парламенті Валерій Пацкан,
повідомляє "Інтерфакс-Україна". Також він повідомив, що до складу нового уряду увійдуть
представники громадськості, які очолять "кілька міністерств".
Водночас "Інтерфакс-Україна" з посиланням на іншого представника "УДАРу" інформує,
що на посаду прем'єр-міністра України обговорюється кандидатура Арсенія Яценюка. "На сьогодні
обговорюється кандидатура Арсенія Яценюка", - сказав народний обранець Віталій Ковальчук
після завершення засідання парламенту у вівторок.
Парламентське голосування щодо складу нового уряду України має відбутись у четвер, 27
лютого.
Німецька хвиля

ООН
14.02.2014. ООН направила в Раду Безпеки і комітет з прав
людини матеріали про дії силовиків
ООН прийняла до розгляду та направила в Комітет з прав людини та до Ради безпеки
прохання про проведення міжнародного розслідування порушень міжнародного гуманітарного
права.
Про це йдеться у листі представництва ООН в Україні, текст якого має Українська правда.
"Враховуючи той факт, що лист охоплює питання не тільки політичного характеру, але й
прав людини, його було направлено також у спеціалізовану установу ООН, що займається
питаннями прав людини, а саме управління Верховного комісара з прав людини . Женева", сказано в повідомленні
Перед цим депутати від опозиції Паламарчук. Ярема та Москаль направили до Ради
Безпеки ООН прохання про створення Міжнародного трибуналу для осіб, відповідальних за
порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені в Україні, або про дозвіл міжнародному
кримінальному суду здійснити провадження і притягнути до відповідальності осіб, які виконували
явно злочинні накази.
У зверненні депутати називають цими особами: президента Віктора Януковича, міністра
внутрішніх справ Віталія Захарченка, командувача внутрішніх військ МВС генерал-лейтенанта
Станіслава Шуляка.
Для фіксації фактів порушень вони попросили розглянути питання негайного направлення
до України представників структур ООН, що відповідають за дотримання прав людини.
Крім того, голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Андрій Кожем'якін надіслав Верховному комісару ООН з прав Людини Наванетхем Піллей
повідомлення про злочини, які вчиняються правоохоронцями.
Так він розподілив їх на групи, до яких входить викрадення людей, насильницьке та
протиправне позбавлення їх волі, вивезення у безлюдні місця та катування.
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Ще одна група злочинів – затримання мирних громадян в містах України за межами
проведення масових заходів, їх побиття, катування, фальсифікація матеріалів про
правопорушення, проведення судів та позбавлення волі.
Наступна група злочинів, про які зазначається у зверненні – це катування міліцією
учасників мирних масових заходів, травмування, катування та вбивства.
Ще однією групою є злочинів, на які вказує Кожем'якін, є протиправне знищення майна
учасників мирних протестів, перехоплення та прослуховування їх телефонних розмов.
"У цих та інших протиправних діях представників силових структур вбачаються ознаки
тяжких та особливо тяжких посадових злочинів, злочинів проти життя та здоров'я людини, проти
правосуддя, які у своїй сукупності на фоні підтримки з боку вищого керівництва держави повинні
кваліфікуватися як злочини проти людяності", - наголосив Кожем'якін.
Українська правда

25.02.2014. В ООН заявили
територіальної цілісності України

про

підтримку

єдності

й

Організація Об'єднаних Націй підтримує єдність і територіальну цілісність України. Про це
йдеться в заяві Cтаршого радника Генерального секретаря ООН Роберта Серрі.
За словами Серрі, вчора у своїй заяві Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун зазначив, що
«він направив мене в Київ в якості його Cтаршого радника, щоб гарантувати всім громадянам
України підтримку Організації Об'єднаних Націй, а також повідомити про його очікування щодо
того, що всі ключові міжнародні учасники працюватимуть спільно заради допомогти Україні в цей
непростий в історії країни час».
Серрі зазначив, що «передав важливе повідомлення Генерального секретаря про те, що
Організація Об'єднаних Націй висловлює солідарність з усіма громадянами України і прагне
допомогти в процесі розбудови такого врядування країною, що враховувало би інтереси усіх верств
населення, забезпечувало верховенство закону і дотримання прав людини, й створювало
сприятливі умови для вільних і справедливих виборів. Як зазначив Генеральний секретар,
Організація Об'єднаних Націй підтримує єдність і територіальну цілісність України».
Серрі повідомив, що провів зустрічі, зокрема, з новим головою Верховної Ради України
Олександром Турчиновим, віце-прем'єр-міністром Костянтином Грищенком, в. о. міністра
фінансів Юрієм Колобовим та в. о. міністра закордонних справ України Андрієм Олефіровим, щоб
обговорити ситуацію в Україні та узгодити зусилля, спрямовані на досягнення стабільного і
процвітаючого майбутнього.
Тиждень

РАДА ЄВРОПИ
13.02.2014. Порушення прав людини: комісія Ради Європи чекає
на кандидатуру від Януковича
Рада Європи вже місяць очікує на призначення кандидата від влади до консультативної
комісії з розслідування порушень прав людини під час акцій протесту в Україні.
Генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд вважає, що пропозиція Ради Європи провести
неупереджене розслідування випадків порушень прав людини під час протестів Євромайдану
може допомогти сторонам внутрішньополітичного конфлікту в Україні вести конструктивний
діалог. Про це він заявив у четвер, 13 лютого під час зустрічі з журналістами у Страсбурзі.
Ще на початку грудня Рада Європи ініціювала створення консультативної групи за участі
представника від української влади, опозиції та провідного експерта РЄ. Таким представником від
опозиції став доктор юридичний наук, Надзвичайний і Повноважний посол, екс-суддя
Міжнародного кримінального трибуналу з питань колишньої Югославії Володимир Василенко, від
Ради Європи – колишній голова Європейського суду з прав людини Ніколас Братца. "Ми чекаємо
на кандидатуру від української влади", - сказав Турбйорн Ягланд.
Страсбург чекає
На запитання DW, як довго Рада Європи має намір чекати, поки Київ визначиться зі своїм
представником до консультативної групи з розслідування, Турбйорн Ягланд відповів: "Я людина,
яка працює в дипломатії понад 30 років, тому вірю, що у таких ситуаціях ліпше зачекати, ніж
підштовхувати розвиток подій, оскільки поспіх не принесе бажаних результатів". Генеральний
секретар РЄ розповів, що свого часу входив до подібної консультативної групи з питань ситуації на
Близькому Сході. "Повірте, що процес призначень і вироблення механізмів роботи групи був
тривалим", - сказав Ягланд.
За словами генсека РЄ, під час його зустрічей з одним з опозиційних політиків Петром
Порошенком у Києві та президентом Віктором Януковичем у Сочі він відчув, що "сторони
підходять до спільного рішення, яке має стати частиною більш широкого пакету". Генеральний
секретар Ради Європи повідомив також, що у Комітеті міністрів РЄ триває робота над мандатом
49 of 84

INTERNATIONAL WEEKLY # 03 (13.02.2014 —04.03.2014)

50 of 84

консультативної групи. "Ми маємо чітке уявлення, як зробити діяльність цієї групи ефективною", сказав він.
Вибори без закону про вибори
На думку генсека РЄ, другим важливим елементом у розв’язанні кризової ситуації в Україні
є перегляд існуючої Конституції, "що дозволить узгодити розподіл влади між її різними гілками".
Крім того, вважає Турйборн Ягланд, наразі надзвичайно важливим є прийняття нового виборчого
законодавства. "Зараз багато говорять про необхідність провести вибори в Україні, але нові вибори
за умови відсутності прийнятного закону про вибори і розуміння, за якою системою ці вибори
мають відбуватися, - не дуже гарна ідея", - сказав генсек РЄ.
Турбйорн Ягланд вважає, що Рада Європи має у своєму розпорядженні найліпші механізми
та інструменти для того, щоб через експертні консультації та оцінки допомогти Україні вийти із
кризи. "Ми не можемо вирішити економічні проблеми Києва, проте у політичному протистоянні в
Україні Рада Європи пропонує свою конкретну підтримку", - заявив генсек РЄ.
Нейтральний посередник
У Раді Європи вважають, що претендувати на роль учасника у врегулюванні кризової
ситуації в Україні, дозволяє нейтральність цієї організації і те, що вона не претендує при цьому на
роль посередника між урядом та опозицією. "Ми не маємо там політичного інтересу", - сказав у
коментарі DW директор Департаменту комунікації РЄ Даніель Гельтґен. Водночас, тим, що ЄС
запропонував Києву угоду про асоціацію і відкрито підтримав учасників Майдану, він нібито
апріорі висловив свій інтерес у прозахідній інтеграції України, вважає чиновник. А Рада Європи,
посідаючи нейтральні позиції, запропонувала проаналізувати аспекти останніх подій в Україні з
точки зору Конвенції з прав людини. За його словами, пропозиція РЄ не має якихось умов, не
залежить від того, яким буде новий український уряд. "Ми просто чекаємо, коли президент
Янукович назве ім’я того, хто увійде до консультативної комісії з розслідування", - наголосив
Даніель Гельтґен.
Німецька хвиля

04.03.2014. РЄ заявляє про порушення прав мітингувальників в
Україні під час Євромайдану
Рада Європи оприлюднила звіт щодо дотримання прав людини в Україні станом до 10
лютого 2014 року, в якому йдеться про численні порушення, зокрема проти міитингувальників у
ході акцій протесту.
Документ підготовлений за підсумками візиту комісара Ради Європи з прав людини Нілса
Муйжніекса до України, передає Укрінформ.
«Драматичні події, які розгорнулися в Україні з листопада 2013 року, висунули на перший
план ряд застарілих, основних проблем в галузі прав людини в країні, які уряд має розв'язувати», заявив Муйжніекс, презентуючи у Страсбурзі звіт про свій візит в Україну.
Доповідь РЄ вміщує факти багатьох випадків жорстокого фізичного поводження з боку
співробітників правоохоронних органів, зокрема під час масових акцій протесту. За свідченням
єврокомісара, багато протестувальників в Україні були поранені шляхом застосування
вогнепальної зброї. На думку Муйжніекса, це демонструє чітку картину надмірного застосування
сили з боку міліції, що було невиправданим і невідповідним для контролю мітингувальників.
Єврокомісар також підтвердив наявність достовірної інформації, яка вказує на
співробітництво міліції з людьми, озброєними кийками, битами або травматичною вогнепальною
зброєю. «Влада повинна припинити будь-яке співробітництво з особами, залученими на разовій
основі для розгону міліцією демонстрацій, ... і відразу ж дистанціюватися від таких груп», наголосив він. На його думку, опора на таких осіб сильно підриває довіру суспільства до
правоохоронної служби.
Крім того, Муйжніекс констатував, що затриманим в Україні не надавали можливості
повідомити родичам про взяття їх під варту, у них не було доступу до адвокатів. Бездіяльність
суддів і прокурорів щодо з'ясування обставин завдання підсудним очевидних травм була також
зареєстрована, підкреслив єврокомісар.
На його думку, усе це свідчить про нагальну необхідність підвищення незалежності та
професіоналізму судової системи. У цьому зв'язку Муйжніекс рекомендує вдосконалити
законодавчу базу, яка регулює свободу зібрань. Для цього він закликає український парламент
ухвалити відповідні закони, згідно з стандартами, закріпленими в Європейській конвенції з прав
людини
Укрінформ
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ОБСЄ
28.02.2014. ОБСЄ направить до Криму своїх спецпосланців
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхалтер серйозно
стурбований поточними подіями в Криму і оголосив про візит до автономії свого особистого
посланця Тіма Гулдиманна і Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Астрід
Сорс протягом найближчих днів. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.
"Я закликаю всі сторони вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути подальшої ескалації
напруженості і утриматися від насильства", - сказав він.
За його словами, ОБСЄ надішле в Крим своїх спецпосланців, які вирушать до автономії в
найближчі кілька днів, щоб, використовуючи свої навички та досвід, впливати на ситуацію.
Нагадаємо, 27 лютого Верховна рада Криму на позачерговій сесії призначила на 25 травня
референдум про розширення повноважень регіону, відправила у відставку голову Ради міністрів
Анатолія Могильова і обрала прем'єром автономії лідера партії "Русское единство" Сергія
Аксьонова.
Між тим, український Центрвиборчком наголошує, що юридичних можливостей для
проведення референдуму Крим не має.
Тиждень

G-8
03.03.2014. Велика сімка відмовляється брати участь у саміті
з Росією
Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, США і ЄС зупиняють
підготовку до саміту Великої вісімки в Сочі. Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті Білого
дому. "Ми відзначаємо, що дії Росії в Україні (...) порушують принципи і цінності, на яких
засновані G-7 та G-8. Таким чином, ми вирішили призупинити на участь у заходах, пов'язаних з
підготовкою запланованого саміту G-8 в Сочі в червні до тих пір, поки ситуація не повернеться до
того стану, коли G-8 може вести змістовне обговорення", - заявили члени Великої сімки.
Дії Росії в заяві названі "явним порушенням суверенітету і територіальної цілісності
України", що порушує зобов'язання Росії, взяті нею згідно зі Статутом ООН, та її базовою угодою
1997 року з Україною. "Ми закликаємо Росію вирішувати будь-які питання, пов'язані з безпекою і
порушенням прав людини, шляхом прямих переговорів, через міжнародне спостереження або
посередництво під егідою ООН або Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Ми готові
підтримати такі кроки", - йдеться у заяві.
Представники Великої сімки підкресилили, що підтримують збереження суверенітету
України. "Ми зобов'язуємося надавати підтримку Україні в її намаганнях відновити єдність,
стабільність і політичне та економічне здоров'я країни", - зазначають вони. Для цього Україні
обіцяють підтримку у співробітництві з Міжнародним валютним фондом в рамках обговорення
нових програм і здійснення необхідних реформ. "Підтримка МВФ буде мати вирішальне значення
для отримання додаткової допомоги від Світового банку та інших міжнародних фінансових
установ, ЄС і двосторонніх джерел", - підкреслили у заяві.
Відзначимо, що, як повідомляє Reuters, міністр фінансів США Джек Лью пообіцяв надати
Україні всю необхідну допомогу. "Сполучені Штати готові працювати працювати у рамках
двосторонніх та багатосторонніх програм, щоб забезпечити надання Україні такого обсягу
допомоги, який їй необхідний", - зазначив він.
Європейський простір

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
КРАЇНИ ЄВРОПИ
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
27.02.2014. Великобританія схвильована ситуацією в Україні
МЗС Великобританії уважно стежить за ситуацією в Україні після захоплення озброєними
людьми парламенту Криму.
"Ми проінформовані про те, що озброєні люди захопили будівлю уряду Криму цього ранку.
Ми уважно слідкуємо за ситуацією", - йдеться у повідомленні МЗС Великобританії, повідомляє
AFP.
Лондон закликає усі партії уникати будь-яких акцій чи риторики, які можуть призвести до
ескалації конфлікту.
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Окремо в повідомленні сказано, що в Лондоні будуть уважно стежити за тим, що в Росії
називають "військовими навчаннями" у західній і центральній Росії.
Прем’єр Великобританії Девід Кемерон планує обговорити ситуацію в Україні з канцлером
Німеччини Ангелою Меркель, коли вона в четвер відвідає Лондон.
BBC Україна

03.03.2014. Хейг: Лондон надає Україні десять мільйонів фунтів
економічної допомоги
Голова МЗС Великобританії Вільям Хейг вважає російську інтервенцію у Криму
"найбільшою кризою в Європі у ХХІ столітті". Політик повідомив про економічну допомогу
Лондона Києву.
Великобританія виділить десять мільйонів фунтів стерлінгів для надання термінової
технічної допомоги Україні для здійснення економічної та політичної реформи. Про це у
понеділок, 3-го березня, заявив голова британського МЗС Вільям Хейг, повідомляє інформаційне
агентство "Інтерфакс". "Група британських експертів приїжджає сьогодні до Києва для того, щоб
працювати над цим питанням", - написав політик на своїй сторінці у Twitter.
Голова МЗС Великобританії саме перебуває у Києві, де провів зустрічі із прем’єр-міністром
України Арсенієм Яценюком та в. о. президента України Олександром Турчиновим. Події у Криму
Хейг вважає "порушенням суверенітету та територіальної цілісності України". Про це він заявив
під час зустрічі з Олександром Турчиновим, повідомляє прес-служба останнього. "Ми
вживатимемо рішучих кроків для того, щоб це припинити. Світ не залишить Україну", - наголосив
Хейг.
"Найбільша криза в Європі у ХХІ столітті"
Голова британського МЗС також привітав зміни, котрі відбуваються в Україні, та
наголосив, що світ підтримує рух Києва до європейських стандартів та демократії, говориться у
повідомленні, опублікованому на сайті Верховної Ради України. Олександр Турчинов, своєю
чергою, підкреслив, що Україна змушена "мобілізувати всі наявні ресурси для того, щоб
протистояти незаконним діям на нашій території".
Події в Україні, на думку Хейга, є "найбільшою кризою у Європі у ХХІ столітті", котра
вимагатиме від Великобританії застосування "усіх дипломатичних зусиль", заявив він радіо BBC.
"Світ не може просто допустити, щоб це сталося. Світ не може сказати, що це нормально - таким
чином фактично порушувати суверенітет іншої країни", - наголосив голова МЗС Великобританії з
огляду на військову інтервенцію Росії у Криму.
Німецька хвиля

ГРЕЦІЯ
25.02.2104. Греція пропонує скликати міжнародну конференцію
щодо України
"Це наш історичний і моральний обов'язок: спільно зі США, Росією і компетентними
міжнародними організаціями виробити і презентувати зведений спільний проект, - сказав
журналістам грецький міністр Евангелос Венізелос, якого цитує агентство Франс-прес. - Потрібно
провести міжнародну конференцію, щоб допомогти Україні уникнути банкрутства".
Грецький міністр промовляв у Будапешті після наради міністрів закордонних справ
центральноєвропейських країн.
В.о.обов'язків міністра фінансів України Юрій Колобов у понеділок також закликав
скликати конференцію міжнародних донорів, зазначивши, що обсяги макроекономічної допомоги,
яка буде потрібна Україні до кінця наступного року, можуть досягти $35 млрд.
Параметри допомоги Україні обговорює в Києві також верховний представник ЄС із
зовнішньої політики Кетрін Ештон.
Євроатлантична Україна

НІДЕРЛАНДИ
03.03.2014.
Нідерланди
виступають
конфлікту в Криму дипломатичним шляхом

за

врегулювання

Нідерланди виступають за врегулювання конфлікту у Криму шляхом проведення
переговорів між усіма сторонами, у яких непорушним принципом буде суверенітет України.
Про це йдеться у листі міністра закордонних справ Нідерландів Франца Тіммерманса до
нідерландського парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Для того, щоб запобігти подальшій ескалації, варто направити зусилля на запровадження
діалогу між усіма причетними до цього сторонами. Суверенітет України - це пріоритет: міжнародні
закони та договори у цьому питанні мають дотримуватися», - йдеться у документі.
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У листі наголошується, що дії Росії щодо Криму створюють пряму загрозу територіальній
цілісності та суверенітету України та входять у повну суперечність із міжнародним законодавством.
Водночас позиція нідерландської сторони полягає в уникненні кроків, які можуть призвести до
подальшої ескалації конфлікту.
«Нідерланди виступають за те, щоб не робити кроків, які б спричинили ескалацію. Має
залишитись можливість для діалогу, навіть з Росією», - зазначив Тіммерманс. За його словами,
такі переговори можуть бути проведені в рамках діючих організацій, таких як ООН та ОБСЄ, та
підписаних договорів, зокрема Будапештського меморандуму, або в межах окремого майданчика,
як це було під час Женевських переговорів, організованих після конфлікту в Грузії.
Водночас Тіммерманс підкреслив, що “існують певні межі” і недотримання міжнародних
зобов'язань не може залишитись без наслідків, тому Нідерланди готові розглянути можливість
запровадження відповідних санкцій. «Явна ворожість з боку Росії та небажання дотримуватись
затверджених нею ж міжнародних законів та договорів не можуть залишитись без наслідків. У
такому разі уряд буде тісно співпрацювати з міжнародними партнерами щодо можливих
політичних та/або економічних заходів», - йдеться у листі.
Укрінформ

ІТАЛІЯ
13.02.2014. У Чорнобильській зоні буде побудовано сонячні
електростанції
Передбачається встановлення сонячних панелей потужністю до 0,5 МВт у зоні відчуження і
будівництво електростанцій та виробництво сонячної енергії. Компанія Vipiemme Solar SRL
(Італія) розпочне будівництво сонячної електростанції у Чорнобильській зоні відчуження з
настанням сприятливих погодних умов. Як повідомили у прес-службі Міністерства екології та
природних ресурсів України, 13 лютого 2014 року відбулося підписання меморандуму про
взаєморозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним
агентством України з управління зоною відчуження та компанією Vipiemme Solar SRL.
Меморандум передбачає встановлення сонячних панелей потужністю до 0,5 МВт у зоні
відчуження, співробітництво і обмін досвідом з питань будівництва електростанцій та виробництва
сонячної енергії.
Голова мінекології Олег Проскуряков зазначив, що підписання меморандуму є початком
плідної співпраці, що допоможе зробити перші кроки до створення в Україні підприємств, які
зможуть як задовольняти суспільні потреби енергоспоживання, так і заощадити та зберегти для
майбутніх поколінь вичерпні природні ресурси.
Vipiemme Solar відповідає за розвиток сонячної енергетики у структурі групи Vipiemme
SPA, основною спеціалізацією якої є виробництво свинцевих акумуляторів для транспорту
Дзеркало тижня

НІМЕЧЧИНА
14.02.20214. МЗС Німеччини: Україну не слід вважати об'єктом
гри між ЄС і Росією
Україну не можна сприймати як елемент якоїсь геополітичної гри, заявив глава МЗС
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Про це він сказав у п'ятницю на прес-конференції за
підсумками переговорів з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє агенція
"Інтерфакс". "Насправді, відбулася певна конкуренція за Україну. Ця історія вчить нас тому, що
ситуації такого роду не допомагають, в тому числі некорисні для розвитку відносин між ЄС і
Росією", - сказав глава німецького МЗС. За його словами, слід відходити "від уявлення про те, що
Україна є частиною геополітичної гри в шахи".
"Ми зараз повинні підтримувати сторони конфлікту (в Україні - ред.), аби вони могли
знайти політичне вирішення кризи, а потім дати Україні можливість отямитися і без постійного
тиску ухвалити рішення на користь одного або іншого партнера (Росії чи ЄС - ред.)", - заявив
Вальтер Штайнмайєр.
BBC Україна

18.02.2014. Німеччина бачить ОБСЄ посередником в Україні
У міністерстві закордонних справ Німеччини висловлюються за те, щоб провідну роль
посередника у врегулюванні політичної кризи в Україні відіграла ОБСЄ.
У зовнішньополітичному відомстві Німеччини вважають, що провідну роль у врегулюванні
кризи в Україні може відіграти Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Про це заявив
речник МЗС ФРН Мартин Шефер у понеділок, 17 лютого, повідомляє інформаційна агенція
Reuters. "Ми вітаємо ту посередницьку роль, яку відіграла ОБСЄ, представлена Швейцарією та
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послом Швейцарії в Україні, та вважаємо, що це може стати моделлю для вирішення тих важливих
питань, які нині на черзі", - заявив Шефер. Серед "важливих питань", які в Україні мають бути
вирішені першочергово, Шефер назвав конституційну реформу та "розумний розподіл влади". При
цьому останні компроміси між українським урядом та опозицією він назвав "такими, що вселяють
надію".
Представники української опозиції в Берліні
Як відомо, у понеділок в Берліні має відбутись зустріч канцлерки ФРН Анґели Меркель з
лідерами українських опозиційних партій Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком. За
повідомленням dpa, ввечері цього ж дня з обома опозиційними політиками з України
зустрічатиметься міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Європейський простір

19.02.2014. Німецька преса про Україну: Янукович уже не
переможе
Німецькі видання застерігають від небезпеки розгортання громадянської війни, до якої, на
їхню думку, рухається Україна. У країні постав конфлікт між взаємовиключними системам
цінностей, пишуть німецькі ЗМІ.
Німецькі газети активно пишуть про чергову ескалацію насильства в Україні. На
сторінкахFrankfurter Allgemeine Zeitung читаємо: "Україна дійшла миті, коли небезпека
громадянської війни величезна. У цьому винний режим президента Януковича, оскільки він
саботував шанс політичного вирішення. У вівторок парламент спершу навіть не був готовий
допустити дебати про зміни до Конституції, яких вимагає опозиція.
Сигнал був однозначний: Янукович не збирається говорити про поділ влади. Тому всі
пропозиції щодо виходу з кризи, про які говорилося в минулі тижні, стають недійсними. Лідери
опозиції, які були готові до переговорів із режимом, які воліли, щоби парламент знову став місцем
для політичної дискусії, обдурені Януковичем", – пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
На порозі громадянської війни
На думку видання Neue Westfälische із Білефельда, країна тримає курс на громадянську
війну. Газета пише, що після неочікуваної відмови Віктора Януковича підписувати угоду про
асоціацію з ЄС "з новою силою розгорілися давно відомі конфлікти Сходу проти Заходу, Росії
проти ЄС та США, Західної України проти Східної України".
"Ще трохи, і конфлікт переросте у наступну громадянську війну. Із безмежним
стражданням, безневинними загиблими та країною, котра занурюється в хаос. Європейський Союз
змушений буде позиціонуватися більш чітко, ніж це було в минулому, він повинен розвинути
спільну стратегію із США. Тиск на обидві сторони конфлікту мусить посилитися – в інтересах
миру. Адже Україна – це Європа", – йдеться у коментарі Neue Westfälische.
Газета Schwäbische Zeitung у коментарі "Запобігти громадянській війні" констатує: "Існують
дві групи, котрі грають з майбутнім країни: воєнізовані й готові до насильства противники та
прибічники апаратника Януковича, котрі хочуть бачити захищеними свої значні економічні
інтереси. Політичні протиріччя в Україні нерідко охоче вирішуються навкулачки. Події вівторка
змушують побоюватися набагато гіршого. Допомогти могли би Захід і Росія, якби вони досягли
єдності в одному: відвернути громадянську війну в Україні", – вважає Schwäbische Zeitung.
Конфлікт між двома епохами
Найбільша регіональна газета ФРН Westdeutsche Allgemeine Zeitung з Ессена аналізує
хронологію переростання демонстрацій з протестів противідмови від європейського курсу до
вимог перезапуску усієї політичної системи: "Демонстранти в Україні хочуть здобути собі ті
свободи і громадянські права, котрі європейцями вже давно стали чимось само собою зрозумілим.
Це конфлікт між двома взаємовиключними системами цінностей і життєвими світами. Війна
також між двома епохами.
Навіть якщо сили безпеки Януковича перед камерами світової громадськості ще набагато
кривавіше лютуватимуть на Майдані, навіть якщо його режим після цього відпочиватиме під час
надзвичайного або військового стану, – він уже не переможе", – переконана Westdeutsche
Allgemeine Zeitung.
Німецька хвиля

23.02.2014 У Німеччині закликають ЄС запобігти банкрутству
України
Координатор німецько-російського співробітництва в МЗС ФРН Гернот Ерлер закликає
Брюссель якнайскоріше направити Києву фінансову допомогу.
Про це німецький політик заявив в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в
неділю. "ЄС повинен діяти , щоб запобігти банкрутству України", - сказав він.
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Ерлер уточнив , що Брюссель повинен домовитися про спільні дії з Росією, а також
підключити Міжнародний валютний фонд.
Євроатлантична Україна

02.03.2014. Німеччина намагається відновити діалог між
Києвом та Москвою
Голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр вважає, що війни у Криму іще можна
уникнути. За його словами, Німеччина робить ставку на діалог, у тому числі за участі
посередницьких місій.
На думку міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, війни
між Україною та Росією ще можна уникнути. "Поворот іще можливий. Ми ще можемо відвернути
подальшу ескалацію", - заявив політик в ефірі першого каналу німецького телебачення ARD
увечері неділі, 2 березня.
Він також наголосив, що зусилля Німеччини зараз спрямовані на відновлення діалогу між
Києвом та Москвою. "Я не знаю, чи це прорив, однак це принаймні натяк, що новий український
прем'єр-міністр (Яценюк - ред.) та прем'єр-міністр Медведєв із Москви уперше поговорили один із
одним", - розповів політик.
Якщо ж налагодити безпосередній діалог не вдасться, можливим є створення місії ОБСЄ
для моніторингу ситуації у Криму та Східній Україні, запропонував Штайнмайєр. Іще однією
можливістю для відновлення діалогу може бути створення міжнародної контактної групи, до
котрої, окрім представників країн ЄС та, можливо, ООН, мають увійти представники України та
Росії, вважає керівник німецького МЗС.
Штайнмайєр - проти виключення Росії з Великої вісімки
Водночас Франк-Вальтер Штайнмайєр висловив сумнів у доцільності виключення Росії із
"Великої вісімки", про що раніше заявляв держсекретар США Джон Керрі. "Формат "Великої
вісімки" - це взагалі-то єдиний формат, у якому ми із Заходу іще безпосередньо говоримо з Росією.
Чи повинні ми насправді пожертвувати цим єдиним форматом?", - запитав Штайнмайєр.
Політик також закликав український уряд бути "урядом усіх українців" та піддав критиці
скасування Верховною Радою "мовного закону" Ківалова-Колесніченка.
Можливі санкцій проти Москви
Представниця німецької опозиції Клаудія Рот від Зелених натомість закликає країни
Заходу подумати про санкції проти Росії. На її думку, ними можуть бути візові ускладнення або
блокування рахунків. Також санкції можуть виявлятися у перегляді "торговельних відносин,
пов'язаних із енергетикою", вважає Рот.
"Інтервенція Росії, інтервенція Путіна - це порушення міжнародного права", - заявила віцеспікерка німецького Бундестагу в ефірі ARD. Вона закликала Захід у відповідь на дії Росії вдатися
до "дипломатичного наступу".
Клаудія Рот також наголосила, що очікує від голів МЗС Німеччини, Франції та Польщі країн так званого "Веймарського трикутника", що вони зроблять усе можливе, зокрема чинитимуть
тиск та виступатимуть посередниками, аби не допустити, щоб до Європи "повернулися насильство
та війна".
Німецька хвиля

03.03.2014. Голова МЗС Німеччини застерігає від "нового
розколу Європи"
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засуджує зростання
напруги у конфлікті між Україною та Росією. "Ще можливий розворот назад. Ще можна запобігти
новому розколу Європи", - заявив Штайнмаєр у неділю, 2 березня, у Берліні.
Для цього, вважає очільник німецького МЗС, обом сторонам негайно треба відмовитись від
кроків, "які можуть бути сприйняті тільки як провокація". Інакше, переконаний Штайнмаєр,
загрожує ескалація "з невизначеними, можливо, навіть трагічними наслідками".
В межах угод по Чорноморському флоту
За словами глави зовнішньополітичного відомства ФРН, які наводить агенція AFP, збройні
сили Росії мають перебувати в Україні у місцях їхньої дислокації, визначених відповідними
угодами. "Росія не має права залучати своїх військових на українській державній території,
виходячи за межі угод про російський Чорноморський флот", - переконаний міністр закордонних
справ ФРН.
"Ми з усією наполегливістю вимагаємо від Росії утриматись від будь-якого зазіхання на
суверенітет та територіальну цілісність України", - йдеться у заяві Штайнмаєра. Він наголосив, що
зараз Європа перебуває на винятково загрозливому шляху зростання напруженості.
Євроатлантична Україна
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ПОЛЬЩА
13.02.2014. Польська компанія знайшла нове родовище газу в
Україні
Польська національна нафтогазова компанія PGNiG знайшла нове родовище газу
неподалік від прикордонного з Україною міста Перемишль із запасами, які оцінюються в кілька
мільярдів кубометрів. Про це повідомила прес-служба компанії.
PGNiG називає збільшення видобутку газу одним із способів зменшення енергетичної
залежності від найбільшого постачальника енергоносіїв до Польщі - Росії, разом з
диверсифікацією газових поставок і реалізацією проектів з видобутку сланцевого газу.
За неофіційними даними, видобутий в Польщі газ обходиться компанії в 100-120$ за
тисячу кубометрів, тоді як за російський PGNiG платить більше 400$.
"PGNiG планує, що експлуатація перших свердловин почнеться в другій половині 2015
року. Компанія розраховує, що за перший рік експлуатації видобуток з нових свердловин
становитиме близько 100 тисяч кубометрів на добу", - відзначили в прес-службі.
Торік польська компанія щодоби видобувала в середньому 12,6 млн кубометрів газу,
збільшивши видобуток за весь рік порівняно з 2012 роком на 300 млн кубометрів, або на 7%, - до
4,6 млрд кубометрів.
Продаж "блакитного палива", левову частку якого PGNiG купує у російського "Газпрому", в
2013 році зріс на 1,2 млрд кубометрів, або на 8%, - до 16,1 млрд кубометрів.
У PGNiG відзначили, що виявили газ, пробуривши свердловину глибиною близько 2 км.
Сьогоднішнє повідомлення – друге на цьому тижні від польського державного газового
монополіста про виявлення нового великого родовища газу в країні із запасами в кілька мільярдів
кубометрів.
Акції PGNiG на Варшавській фондовій біржі на тлі сьогоднішньої новини подорожчали на
2,7% на тлі 1,5% зростання індексу "блакитних фішок", закрившись на рівні 4,9 злотого за штуку.
У той же час, вони коштували дешевше рекордних з моменту виходу на публічний ринок
6,76 злотого в серпні минулого року.
Тиждень

24.02.2014. Туск: Польща не буде донором корумпованої України
Польща не буде виступати донором корумпованої України, яка спочатку повинна
підготуватися до отримання міжнародної фінансової допомоги. Про це глава уряду Польщі
Дональд Туск заявив під час прес-конференції в Бялистоку.
"Польща має бути зацікавлена в економічній та фінансовій стабільності (України), але ми
не можемо «вилізти зі шкіри». Це не є так, що Польща буде тут якимось ключовим донором, тобто
тим, хто буде давати свої кошти", - сказав Туск.
На його думку, зараз важливо, щоб Україна підготувалася для отримання міжнародної
підтримки.
"Не може бути так, що ми будемо організовувати велику фінансову допомогу, а Україна й
надалі використовуватиме ці кошти не за призначенням, наприклад, через корумпований уряд чи
олігархів. Тут потрібен зворотній зв'язок", - сказав Туск.
"Україна повинна завдяки цим коштам змінюватися. В іншому випадку чергові 100
мільярдів отримають групи олігархів, а країна залишиться в такій самій біді, в якій є зараз", наголосив прем’єр-міністр Польщі.
Тим часом, Міністерство фінансів України закликало провести міжнародну донорську
конференцію зі збору фінансової допомоги Україні, оцінивши потреби держави у 2014-2015 роках
у 35 млрд доларів. У Мінфіні зазначали, що очікують впродовж найближчих 1-2 тижнів отримати
кошти від держав-партнерів, серед яких Польща та США.
Раніше сьогодні в Gazeti Wyborcza також було опубліковано заклик до польської влади
викупити державні облігації України на 1 млрд дол. для підтримки українців за рахунок
національних валютних резервів Польщі, які становлять понад 100 млрд доларів.
Нагадаємо, на думку політиків та експертів, Україна знаходиться на межі дефолту та дуже
потребує фінансової підтримки для стабілізації ситуації в економіці.
У грудні минулого року попередній український уряд домовився про отримання 15 млрд
дол. допомоги від Росії, яка того ж місяця викупила українські облігації зі "сміттєвим рейтингом"
на 3 млрд дол., але минулого тижня відмовилася виділити Україні черговий транш на 2 млрд дол.
Також попередній український уряд вів переговори з МВФ про отримання 15 млрд дол.
кредиту, але відмовився від співпраці з фондом через те, що не хотів виконувати висунуті умови.
Тиждень
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25.02.2014. Глава МЗС Польщі пропонує віддати Україні активи
режиму Януковича
Одним із джерел фінансування економічних реформ в Україні можуть стати гроші з
іноземних рахунків Віктора Януковича та його оточення.
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорські в ефірі Польского радіо, передає пресслужба МЗС повідомлення РАР.
Він підтвердив, що Польща вважає Януковича уже колишнім президентом.
"Так, Польща визнає країну, а не уряди. Янукович зробив щось нечуване", - сказав
Сікорські.
Він здивувався поведінці Януковича, який фактично втік із Києва одразу після підписання
антикризової угоду.
Коментуючи економічну ситуацію в Україні, Сікорські наголосив на необхідності боротьби
з корупцією та реформ у країні.
На його думку, одним з джерел підтримки реформ в Україні повинні бути ресурси із
заморожування рахунків і активів Януковича і його оточення за межами України.
"Це величезна відповідальність деяких країнах Європейського Союзу, які ми переконуємо
протягом багатьох тижнів, щоб зробити щось з цими грошима, які, ми всі знаємо, зберігаються на
західних рахунках", - заявив глава Польського МЗС.
Євроатлантична Україна

25.02.2014. Глава МЗС Польщі нагадав США, Великій Британії
та Росії про їхні зобов'язання захищати Україну
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський нагадав США, Великобританії та Росії, що вони у
1994 році взяли на себе зобов'язання захищати суверенітет України. Про він сказав в ефірі
Польского радіо, передає прес-служба МЗС повідомлення РАР.
Він підкреслив, що Україна та її кордони визнані усіма її сусідами.
Сікорський нагадав, що у 1994 році, після відмови України від ядерної зброї, три держави США, Великобританія і Росія підписали так звану Будапештську декларацію.
"У цій декларації, (...) чітко зазначені зобов'язання гарантувати незалежність,
непорушність кордонів і відмову від тиску на Україну", - сказав Сікорський.
"Росія ще не сказала свого останнього слова, і було б неправильно не брати до уваги її
впливу в Україні", - додав Сікорський.
Як відомо, в останні дні активізувались сепаратистські настрої у Криму. Туди уже прибула
група членів фракції Ліберально-демократичної партії Росії Владіміра Жириновского, які нібито
заявили про те, що Росія починає видачу паспортів за полегшеною процедурою. Делегацію
приймали депутати ВР АРК Сергій Цеков і Сергій Аксьонов.
Голова комітету Держдуми у справах СНД Лєонід Слуцкій заперечив інформацію про те,
що російські депутати обіцяли забезпечити прискорену видачу паспортів РФ в Криму.
За словами екс-президента Грузії Саакашвілі, Росія хоче провести в Криму грузинський
сценарій, але Україна цілком може справитись із цим, якщо проведе правильну пропаганду.
Тиждень

03.03.2014. Д. Туск: Світ на межі конфлікту
Польський прем’єр Дональд Туск закликає поляків та європейських лідерів об’єднати
зусилля і для збереження миру в Україні.
«Світ опинився на межі конфлікту, ймовірні наслідки якого він ще не усвідомлює. Не всі в
Європі розуміють, що відбувається», – заявив голова польського уряду під час брифінгу.
«Україна – це держава, яка заслуговує на повну міжнародну інтегральність та підтримку.
Українці сьогодні мусять дізнатися, що вони мають справжніх друзів», – заявляє голова
польського уряду.
На думку Д. Туска, те що відбувається в Україні – це своєрідний іспит, який впливатиме на
стосунки між народами та державами впродовж наступних десятиліть.
«Стоячи перед загрозою, яка виникає з цієї ситуації мусимо солідаризуватися з тими, які
відчувають загрозу та страх. Мусимо тісніше співпрацювати тут, у Польщі. Такі ситуації вимагають
особливої солідарності та єдності поляків», – заявив Дональд Туск.
У свою чергу президент Польщі Броніслав Коморовський оголосив, що у понеділок вранці
відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки, присвячене Україні. «Ситуація дуже
серйозна, щоб не сказати драматична. Йдеться про порушення 4 статті Північноатлантичної
хартії», – наголосив польський президент. За його словами, ймовірна поява російської армії на
території України спричиняє у поляків відчуття загрози безпеці Польщі.
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1 березня Рада Федерації підтримала звернення президента Росії Володимира Путіна про
використання Збройних сил Росії на території України «до нормалізації суспільно-політичної
ситуації у цій країні».
Європейський простір

03.03.2014. Коморовський:
захопленням Росією Криму

Польща

не

миритиметься

із

Польща не миритиметься із захопленням Криму Російською Федерацією.
Про це заявив президент республіки Броніслав Коморовський після завершення засідання
Ради національної безпеки Польщі, передає власний кореспондент Укрінформу.
“Польща використовуватиме усі реальні можливості, аби твердо наполягати на незгоді
сприймати російський контроль над Кримом як доконаний факт. Будемо твердо стояти на позиції
щодо зміцнення міжнародних сигналів по відношенню до збереження цілісності української
держави”, - заявив Коморовський.
Він підкреслив, що роллю Польщі є акцентування уваги на порушенні Росією норм
міжнародного права і зобов'язань у контексті Криму і намагання змусити Захід на рішучі кроки
щодо Москви.
Коморовський наголосив на необхідності зібрати засідання Північноатлантичної Ради на
рівні міністрів закордонних справ на підставі 4-ї статті Вашингтонського договору, що передбачає
проведення консультацій союзників у випадку виникнення можливих загроз.
На переконання президента Польщі, необхідною є також рішуча позиція ЄС щодо
запровадження політичних та економічних санкцій щодо Росії. Свої пропозиції з цього приводу
Варшава представить під час найближчого засідання Європейської Ради. “Польща хоче спиратися
на позицію, запропоновану США, тобто демонстрації можливості реальних санкцій. Якщо погрози
не принесуть хороших результатів, то вони мусять бути підтримані готовністю і рішучістю (їх
застосування. - Ред.). Ця погроза має бути реальною”, - констатував Коморовський
Укрінформ

УГОРЩИНА
04.03.2014. Російського посла викликали до МЗС Угорщини
Угорське міністерство закордонних справ у вівторок викликало посла Російської Федерації
Угорщини Александра Толкача та висловило свою позицію щодо дій Росії.
Про це із посиланням на прес-службу МЗС Угорщини повідомляє угорське державне
інформагентство МТІ.
"МЗС від імені уряду закликало російську сторону дотримуватись норм міжнародних
договорів та повернути свої підрозділи в межі кордонів російських баз у Криму", - йдеться у
повідомленні.
Укрінформ

ЧЕХІЯ
03.03.2014. Міністр закордонних справ висловив протест послу
Російської Федерації проти дій щодо України
Міністр закордонних справ Любомир Заоралек 2 березня викликав до Чернінського палацу
російського посла Сєрґєя Борісовіча Кісєльова, щоб повідомити йому, що вважає акцію Росії щодо
Криму та інших регіонів України абсолютно неадекватною та агресивною.
Застосування військових підрозділів проти суверенної сусідньої держави, з чим погодилася
Верхня палата парламенту Російської Федерації, є абсолютно невиправданим кроком, який грубо
суперечить принципам Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а також кричуще порушує
Статут ООН і так званий Будапештський меморандум від 1994 року, в якому Росія, Сполучені
Штати і Великобританія зобов'язалися поважати незалежність і суверенітет України. Міністр
закордонних справ Чеської Республіки підкреслив підтримку збереженню територіальної
цілісності України, і закликав Росію сісти за стіл переговорів, вивести свої війська з Криму і
утримуватися від провокацій, які неприпустимо дестабілізують ситуацію в регіоні, і можуть
закінчитися кровопролиттям.
Європейський простір
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КРАЇНИ АЗІЇ ТА ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
КАЗАХСТАН
17.02.2014. Укроборонпром поставив ВМС Казахстану новітні
ракетні системи
Держпідприємство «ДержККБ «Луч», що входить до складу ДК «Укроборонпром»,
відвантажило для ВМС Казахстану новітні корабельну зенітно-ракетну систему малої дальності
«Арбалет-К» та комплекс морського ракетного керованого озброєння «Бар'єр-ВК».
Про це повідомив генеральний директор концерну Сергій Громов, інформує прес-служба
Укроборонпрому.
«КБ «Луч» є флагманом національного ОПК у сфері розробки і виробництва новітніх
озброєнь, а також розвитку унікальних технологій. За останні два роки підприємство освоїло
новий успішний напрям - виробництво озброєнь для малих бойових кораблів. Успішність цих
розробок підтверджує чергова поставка іноземному замовнику», - заявив Громов.
За його словами, перша партія, відвантажена раніше, вже прийнята на озброєння ВМС
Казахстану та успішно використовується в інтересах національної безпеки цієї країни.
Система «Арбалет-К» призначена для ураження реактивних, турбогвинтових і
гвинтомоторних літаків, а також вертольотів в умовах візуальної видимості цілі. У ній
використовуються зенітні керовані ракети типу «Ігла». Дальність ураження цілі - до 5000 м,
мінімальна висота ураження - 10 м, дальність виявлення цілі - 12 км у денний час і 7 - у нічний.
Комплекс «Бар'єр-ВК» розрахований на знищення кораблів, берегових рухомих і
нерухомих броньованих цілей, а також вертольотів і вогневих укріплених точок з використанням
ракет РК-2В. Максимальна дальність стрільби - 7500 м. Час польоту на максимальну дальність - 30
секунд. Система управління ракетою - по лазерному променю з супроводом цілі в автоматичному
режимі.
Дані комплекси озброєнь розроблені і виготовлені на дослідному виробництві КБ «Луч» у
кооперації з низкою підприємств ДК «Укроборонпром».
Укрінформ

КИТАЙ
26.02.2014.
Китай
зацікавлений
стратегічне партнерство з Україною

і

надалі

розвивати

26 лютого 2014 року заступник Міністра закордонних справ України Віктор Майко прийняв
Надзвичайного і Повноважного Посла Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюня.
У ході зустрічі співрозмовники обговорили сучасний стан українсько-китайських відносин
стратегічного партнерства, торговельно-економічного співробітництва, а також хід реалізації
домовленостей у галузях енергетики, сільського господарства, розвитку інфраструктури тощо.
Посол КНР заявив, що наразі між Україною й Китаєм відсутні проблеми, які могли б
негативно вплинути на подальший розвиток взаємин між двома державами. При цьому
китайський дипломат зробив особливий наголос на налаштованості офіційного Пекіна й надалі
розбудовувати відносини стратегічного партнерства з Україною, підкресливши готовність
продовжити виконання взаємовигідних двосторонніх проектів у сільському господарстві,
енергетиці та інших сферах.
У контексті вчорашніх повідомлень в окремих електронних ЗМІ стосовно того, що КНР
нібито вимагає повернення від України кредиту в 3 млрд. дол. США за поставки
сільськогосподарської продукції Посол Китаю наголосив на відсутності з боку офіційного Пекіна
претензій щодо ходу виконання даного контракту і налаштованості китайської сторони на його
подальшу реалізацію.
У зв’язку з цим Чжан Сіюнь повідомив про запланований ближчим часом візит до Києва
президента компанії ССЕС для проведення чергового раунду переговорів з Державною
продовольчо-зерновою корпорацією України щодо стану виконання даного контракту.
Урядовий портал

04.03.2014. В МЗС Китаю знову розповіли про "складнощі
українського питання"
Речник зовнішньополітичного відомства КНР Цінь Ган у вівторок на прохання журналістів
спробував пояснити, що саме китайська сторона має на увазі під "історичними хитросплетіннями і
складнощами українського питання у сучасному вимірі".
Китайський дипломат роз'яснив власні слова, які пролунали напередодні, передає
Укрінформ.
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"Китайська сторона вже роз'яснила свою позицію з українського питання. Щодо
історичних хитросплетінь українського питання, про які Ви згадали, пропоную Вам повернутися до
або ознайомитися з історією України і цього регіону. Певен, що після ознайомлення з означеним
періодом історії Ви зрозумієте прихований глибинний зміст висловленої нами точки зору", заявив дипломат.
На запитання про те, чи вважає китайська сторона дії Росії у Криму втручанням у
внутрішні справи України, Цінь Ган закликав "цілісно й системно осмислити позицію китайської
сторони".
"Ми дотримуємося принципу невтручання у внутрішні справи, поваги до міжнародного
права і усталених норм міжнародних відносин. Водночас ми також враховуємо історичні
хитросплетіння і складність українського питання у сучасному вимірі", - повторив він сказане
напередодні.
При цьому дипломат додав, що, "взявши до уваги дії і прояви різних сторін упродовж
кількох останніх місяців, можна проаналізувати причини того, чому українське питання дійшло до
сьогоднішнього стану".
Коментуючи телефонну розмову китайського та російського міністрів закордонних справ,
Цінь Ган підкреслив: сторони вважають, що належне врегулювання української кризи є
надзвичайно важливим для збереження миру і стабільності в регіоні.
Ті самі тези пролунали й під час телефонної розмови 4 березня між главами МЗС Китаю і
Німеччини.
Укрінформ

НОВА ЗЕЛАНДІЯ
03.03.2014. Нова Зеландія перервала трирічні переговори з РФ
про вільну торгівлю через інтервенцію в Україну
Уряд Нової Зеландії відкликав сьогодні з Росії свого міністра торгівлі Тіма Ґросера, який
завершував там переговори про вільну торгівлю між двома країнами.
Прем’єр-міністра Нової Зеландії Джона Кі заявив, що з погляду його країни не час
підписувати угоду про вільну торгівлю з Росією, коли та здійснює окупацію частини України.
За його словами, ця окупація неприйнятна.
«Хоча відкладення угоди неприємне, але ми серйозно ставимося до наших міжнародних
зобов’язань і маємо намір діяти разом із країнами, що поділяють наші цінності і погляди», –
заявив Кі.
Уряд Нової Зеландії також викликав посла Росії Валєрія Тєрєщєнка до Міністерства
закордонних справ і торгівлі країни. Міністр Маррей МакКаллі заявив послові, що уряд Нової
Зеландії глибоко занепокоєний ескалацією напруженості і засуджує порушення Росією
суверенітету і територіальної цілісності України.
Новозеландський міністр передав заклик до влади Росії піти на кроки до зниження
напруженості й почати консультації з іншими сторонами, щоб захищати свої інтереси у Криму
таким чином, який відповідав би міжнародним зобов’язанням Росії і міжнародному праву.
Переговори Нової Зеландії про зону вільної торгівлі з Росією і Митним союзом під її
проводом тривали три роки, і, як очікувалось, її могли підписати вже нині.
Низка країн Заходу цими днями веде консультації щодо санкцій проти Росії через її воєнне
вторгнення до українського Криму.
Нагадаємо, 1 березня Рада Федерації підтримала звернення президента РФ Владіміра
Путіна та дала згоду на введення російських Збройних Сил РФ на територію Криму. Відповідне
рішення підтримали 90-ма голосами, усі члени Ради Федерації одноголосно.
НАТО після засідання, присвяченого ситуації в Україні, засудило посилення військових дій
Росії в Криму та висловило велику стурбованість щодо рішення Ради Федерації РФ про
використання збройних сил Росії на території України.
Тиждень

КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ
ЙОРДАНІЯ
04.03.2014. Йорданія
цілісність України

закликала

поважати

суверенітет

і

Королівство Йорданія підтримало суверенітет і територіальну цілісність України та
закликало сторони конфлікту проявляти стриманість, утриматися від ескалації ситуації і
розпочати серйозний українсько-російський діалог для врегулювання кризи.
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Про це під час засідання Ради безпеки ООН (РБ ООН) заявив постійний представник
Йорданії при ООН принц Зейд бін Раад, повідомляє йорданське інформагентство Petra.
"Йорданія висловила глибоку стурбованість розвитком подій в Україні, зокрема в Криму,
закликала усі сторони проявляти стриманість, утриматися від ескалації ситуації шляхом
військових дій та розпочати серйозний українсько-російський діалог для врегулювання кризи", йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "Йорданія наголошує на важливості поважати суверенітет і політичну
незалежність України та на забороні використовувати силу на її території чи окупувати частину її
території, включаючи Крим. Королівство закликає усі сторони поважати угоди і договори з
Україною, наголошуючи на важливості дотримання Будапештського меморандуму від 1994 року і
Договору про російсько-українську дружбу від 1997 року".
Принц також закликав Росію і Україну до початку серйозного діалогу з метою
врегулювання кризи. Крім того, він закликав Україну "до вжиття термінових заходів, щоб покласти
край напруженості, до поваги прав людини (в основному прав меншин), а також відкликати
заходи, які підривають ці права".
Нагадаємо: Йорданія є одним з 10 непостійних членів РБ ООН. Вона стала першою
арабською країною, яка офіційно виступила проти агресії Росії та порушення суверенітету України.
Укрінформ

ТУРЕЧЧИНА
27.02.2014. Туреччина заступилася за татар на Кримському
півострові
МЗС Туреччини наголошує, на необхідності знайти вирішення української кризи в рамках
територіальної цілісності та конституційного ладу.
"Ми очікуємо, що всі сторони в Автономній Республіці Крим, в якій живуть наші етнічні
родичі кримські татари, будуть діяти у рамках помірності та здорового глузду", – йдеться в заяві
турецького МЗС, опублікованій у середу сайтом aa.com.tr.
Президія Верховної Ради АР Крим ініціює проведення всекримського референдуму з
питання "удосконалення статусу автономії та розширення її повноважень".
Зазначимо, що питання статусу Криму та перебування його у складі України набуло
особливої ваги після того, як екс-президент Янукович покинув свою резиденцію в Межигір'ї та
виїхав у невідомому настрої. Після постанови Верховної Ради України про відсторонення
Януковича від займаної посади, у декількох обласних центрах Південно-Східної України відбулись
"мітинги-невизнання" нової влади.
Особливого розмаху сеператистські настрої набули у Криму, де радикально налаштовані
про-російські сили вимагають виходу зі складу України та приєднання до Росії.
Їм протистоять помірковані сили автономії, серед яких велику частку займають корінні
мешканці півострова кримські татари.
iPress.ua

РОСІЯ
13.02.2014. Лавров у статті про Україну нагадав Заходу про
печиво для Майдану
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у статті для російської газети
"Коммерсантъ" пише про повернення риторики часів холодної війни та закидає "деяким ЗМІ"
антиросійську пропаганду.
Як приклади у статті під назвою "В розумінні ЄС і США "вільний" вибір за українців уже
зроблений" пан Лавров наводить міністерську зустріч ОБСЄ та Мюнхенську конференцію з
безпеки, а ілюструє свою тезу дискусіями, присвяченими Україні.
Міністр закордонних справ Росії розповідає про передумови ситуації, що склалася в
Україні, твердячи, що під час підготовки до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС "перед
нашими з Євросоюзом спільними сусідами питання стали ставити інакше: треба визначитися, з
ким ви - з Європою чи з Росією". Це, на думку пана Лаврова, суперечить ідеї об'єднаної Європи і
лише загострює лінії розподілу.
Росія, за його словами, "ніколи не намагалася комусь щось нав'язувати", натомість
пояснила українським друзям, що зміна економічних правил гри викликала "суворо адекватну
реакцію Росії" відповідно до міжнародних стандартів.
Сергій Лавров пише, що Росію неприємно здивувало те, що США та ЄС не виявили такого
ж підходу, а однозначно зрозуміли "вільний вибір" України як "європейське майбутнє".
Російський міністр окремо наголошує, що в цій ситуації ЄС не пропонує Україні "хоч якоїсь
реальної перспективи членства".
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Росія також обурюється тим, що демократичне волевиявлення в Україні підмінюється
"вуличної демократією", окремо наголошуючи, що Москва "не надсилала своїх представників
роздавати печиво демонстрантам, які коять безчинства".
Апелюючи до дедалі сильніших "націоналістичних, екстремістських настроїв",
"антиросійської риторики" та "антисемітських, расистських закликів" в діях антиурядових сил,
Росія закликає не спрощувати конфлікт в Україні до протиставлення "хороша опозиція" проти
"поганого уряду".
Пан Лавров відстоює право українців самим визначати своє майбутнє та наголошує на
тому, що єдиною метою Росії є повномасштабна співпраця ЄС та Євразійського економічного
союзу.
Після викладення російського бачення ситуації в Україні пан Лавров пояснює переваги для
всієї Європи від партнерства між Євросоюзом та Росією, нагадуючи, що спроби ізолювати Москву
"запускали процеси, які згодом оберталися сповзанням до катастроф і світових воєн".
Зрештою, пан Лавров доходить у своїй статті до висновку, що нині для Росії та ЄС настав
"момент істини" щодо того, чи здатні вони бути стратегічними партнерами.
На роздоріжжі
Нинішні протести в Україні розпочиналися як незгода з рішенням уряду відмовитися від
підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Згодом вони переросли в антиурядові мітинги, але чимало
учасників Майдану позиціонують себе як прихильників євроінтеграції.
Заклики до Росії не втручатися в події в Україні та не намагатися вплинути на президента
України Віктора Януковича постійно лунають в риториці учасників Майдану.
Росія, своєю чергою, пояснює всі свої дії виключно економічними зобов'язаннями та
домовленостями, заперечуючи політичний тиск на Україну. Наприклад, Кремль доводить, що
обмеження імпорту українських товарів влітку було підготовкою до початку дії Асоціації України з
ЄС, а не тиском на Київ, щоби цю угоду не підписувати.
Уряд України оголосив про не-підписання Угоди з ЄС 21 листопада 2013 року, а вже 17
грудня президент України Віктор Янукович заявив, що домовився з Росією про кредит у 15 млрд
доларів та знижку на газ.
До цього кілька років російсько-українські переговори щодо зменшення ціни на російський
газу не мали успіху.
BBC Україна

13.02.2014. МЗС офіційно попередило російського дипломата
про недопустимість втручання у внутрішні справи України
Міністерство закордонних справ вважає заяви радника-посланника Росії Андрєя Воробйова
про федералізацію України неприйнятними. Про це заявив директор департаменту інформаційної
політики МЗС Євген Перебийніс.
«12 лютого 2014 радника-посланника посольства Російської Федерації в Україні Андрєя
Воробйова запросили в українське зовнішньополітичне відомство, де йому вказали на
неприпустимість оцінок, які піддають сумніву державний устрій України, визначений
Конституцією України, особливо коли вони поширюються дипломатом дружньої держави», повідомив Перебийніс.
При цьому він зазначив, що МЗС звернув увагу російського дипломата на необхідність
утримуватися від втручання у внутрішньополітичні процеси в Україні і неухильне дотримання
положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
У свою чергу Воробйов визнав некоректність своїх слів.
Нагадаємо, напередодні радник-посланець посольства Росії в Києві Андрєй Воробйов
заявив, що вважає, що Україна вже розвивається як федерація, оскільки у ряді областей створені
альтернативні органи влади.
Тиждень

14.02.2014. У Москві обурюються "демаршем" МЗС України щодо
російського дипломата
У Москві здивувалися, що МЗС України попередило радника-посланника посольства РФ у
Києві Андрєя Воробйова про неприпустимість втручання у внутрішні справи держави. Про це
повідомила заступник директора департаменту інформації і друку МЗС РФ Марія Захарова.
Зокрема, Захарова підтвердила, що Воробйова запрошували в МЗС України і висловили
йому претензії.
"Подібні претензії нічого, крім здивування, викликати не можуть" , - зазначила вона.
"У рамках політологічної дискусії було висловлено думку, причому з посиланням на оцінки
українських політиків, про кризові процеси, які відбуваються в Україні, і головне - вказано на
реальні факти з нинішньої української дійсності, зокрема, на створення в ряді регіонів країни
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паралельних владних структур, що не підкоряються центральним органам влади, що може
трактуватися як ознаки процесу федералізації України. І в чому тут "крамола"?", - поцікавилася
Захарова.
Він підкреслила, що "здивування викликає той факт, що подібний демарш МЗС України
робиться на тлі мало не щоденних безапеляційних заяв, рекомендацій, вимог і прямих вказівок,
що робити і як жити Україні, що звучать з вуст високопоставлених представників різних західних
держав і європейських структур".
"Всі ці дії залишаються чомусь у Києві без коментарів. Виникає питання – чому?», - сказала
Захарова.
Нагадаємо, напередодні в МЗС України закликали Воробйова утриматися від оцінок, що
стосуються держустрою України, відреагувавши на його заяву, що Україна вже розвивається як
федерація, оскільки у ряді областей створені альтернативні органи влади
Тиждень

14.02.2014. Через політичну нестабільність в Україні Росія
побоюється вкладати інвестиції
Доти, поки не буде зрозумілою "перспектива українського економічного орієнтування,
вкладати інвестиції дуже ризиковано", - вважає радник Путіна.
Росія поки не готова поспішати з інвестиціями в Україну. Про це під час сесії Московського
економічного форуму заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв.
"Об'єм інвестпроектів, які зараз підготовлено, складають десятки мільярдів доларів у
високотехнологічних галузях. Але поки не буде забезпечено політичну стабільність, поки не буде
зрозумілою перспектива українського економічного орієнтування, вкладати великі інвестиції дуже
ризиковано", - підкреслив радник президента РФ.
Тим часом, радник-посланець посольства України в РФ, представник України в
Євразійській економічній комісії Віктор Суслов, який також брав участь у сесії, зазначив, що
Україні потрібно повернутися до формату тристоронніх консультацій з питань інтеграції з Росією і
Євросоюзом.
На його думку, Україні невигідне підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом,
принаймні, у тій редакції, яка пропонувалася до підписання. "Питання інтеграції з тими чи
іншими структурами не економічне, а геополітичне. Вибору України як такого немає. Якщо
говорити про економічнтй бік проблеми, то, за всіма нашими оцінками, Україні вигідна тісна
взаємодія з Митним союзом і економічно вигідним було б повне членство к МС", - розповів Суслов,
пославшись на наявність цілого ряду досліджень з цієї теми.
Нагадаємо, раніше керівництво Росії прийняло рішення продовжити виконання
фінансових і енергетичних домовленостей з Україною тільки після формування в Україні нового
уряду.
Дзеркало тижня

14.02.2014. Росія допоможе Україні у врегулюванні кризи, якщо
її про це попросять
На відміну від інших партнерів, Росія не збирається нав'язувати Україні посередницькі
послуги.
Росія готова стати посередником між опозицією та урядом України для врегулювання
кризи, якщо обидві сторони просили про це, заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.
"Ми не проти посередництва між владою і опозицією, якщо сама влада і сама опозиція про
це попросять. Але нав'язувати посередницькі послуги, як ми зараз спостерігаємо часто
відбувається з боку інших партнерів України, ми не збираємося, це має бути дійсно вільний вибір",
- сказав Лавров.
"Ми ж не проти того, щоб вибудовувати такі відносини на всьому просторі Європи, Євразії,
які б виключали спокусу пограти на геополітичних суперечностях", - сказав він.
Він зазначив, що часто слова про свободу вибору України супроводжують "нав'язуванням
вибору під приводом його волі". "Я повністю згоден з Франком Вальтером в тому, що не має бути
сфер впливу, але закликаючи Україну в один бік, причому попереджаючи її, що треба обирати або
- або: або з Євросоюзом, або з Росією, - по суті справи таку сферу впливу намагаються створити", сказав він.
"Мені здається не цілком коректним і ввічливим, кажучи про свободу вибору, щодня
направляти якихось емісарів. Без запрошення вони прибувають до Києва і переконують українське
керівництво зробити той вибір, який просуває Євросоюз і Сполучені Штати Америки", - зазначив
він.ї
Дзеркало тижня
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19.02.2014. Путін вважає події в Україні спробою державного
перевороту
Росія покладає відповідальність за ескалацію конфлікту в Україні на екстремістів. Для
"миру і спокою" в Україні російське МЗС застосує свій "вплив". Водночас другий транш російського
кредиту відклали.
Росія сприймає ескалацію конфлікту в Україні як спробу здійснення державного
перевороту. Про це у середу, 19 лютого, заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна
Дмитро Пєсков, повідомляє агентство "Інтерфакс". "У Москві рішуче засуджують насильство з боку
радикальних елементів, котрі, власне, порушуючи усі досягнуті раніше домовленості і
скориставшись виконанням умов про амністію раніше затриманих, одразу ж вдалися до
насильницьких дій", – заявив речник Путіна.
Відповідальність за події в Україні "лежить саме на екстремістах", вважає російський
президент. "Москва підтримувала і підтримує діалог з усіма цивілізованими політичними силами в
Україні", – цитує Пєскова "Інтерфакс".
На запитання, чи продовжить Росія видачу Україні кредиту, Пєсков заявив, що
пріоритетним питанням для російської влади є урегулювання ситуації в Україні, а не надання їй
кредиту. Водночас, як стало відомо надвечір 19 лютого інформаційному агентству Reuters з джерел
в українському уряді, обіцяний другий транш кредиту Україні від Росії обсягом два мільярди
доларів "з технічних причин" затримується до п'ятниці.
Російське МЗС застосує "вплив"
Російське МЗС вимагає, аби лідери Майдану зупинили кровопролиття в Україні й негайно
поновили діалог із українською владою "без погроз та ультиматумів". У заяві російського відомства
говориться також про готовність застосувати "увесь наш вплив" задля "миру та спокою" в Україні.
Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув звинувачення на адресу
Росії у зв’язку з ситуацією в Україні. "Зараз намагаються валити зі своєї хворої голови на нас,
звучать звинувачення із вуст деяких політичних діячів у західних країнах, що в усьому винна Росія,
котра намагається "рерадянізувати" пострадянський простір. Це спроби з непридатними
засобами", – заявив політик.
Закиди з Москви
Російські політики дозволяли собі нині й такі висловлювання: "перебіг вуличних безладів
18-19 лютого показав, що бойовики билися, якщо завгодно, в "галичанському форматі" – справа
дійшла до вогнепальної зброї, є загиблі з обох боків", заявив голова комітету Ради Федерацій з
міжнародних справ Михайло Маргелов, повідомляє агентство "ИТАР-ТАСС". На його думку, дії
Майдану та його бойового загону були не стихійними, а організованими.
Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко звинуватила лідерів української опозиції у
тому, що вони "їздять на Захід, зустрічаються з керівниками західних країн". Тоді як ряду країн
Заходу Матвієнко закинула "підбурювальні дії". Водночас вона поклала відповідальність за події у
Києві і на діючу українську владу. "Діюча влада, якщо вона влада, і на те вона влада, аби не
допускати нічого подібного, діяти суворо в межах українського законодавства, в межах української
Конституції, вживати законних заходів з недопущення масових безладів, насильства та загибелі
людей", – заявила Матвієнко.
Німецька хвиля

21.02.2014. Росія все ще визначається із наданням Україні
чергових $2 млрд
Російський міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв заявив, що уряд Росії все ще
вирішує, чи надавати Україні чергову порцію кредиту, і ставить це рішення у залежність від
визначеності питання із наступний українським урядом, – повідомляє REUTERS.
Лише на початку цього тижня російський міністр фінансів Антон Силуанов заявляв, що
вже до кінця цього тижня Росія викупить українські євробонди на 2 млрд дол в рамках
домовленостей, досягнутих російським та українським президентами у Москві 17 грудня 2013 року.
Тоді Росія заявила про готовність позичити Україні до 15 млрд дол. Перший транш у 3 млрд
дол було виділено ще у грудні минулого року.
BBC Україна

21.02.2014. У Думі кажуть, що працюватимуть з новою
українською владою
У російській Держдумі заявили, що готові співпрацювати з новою владою України, навіть
якщо ця співпраця буде непростою.
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"Якою б не була для нас незручною і важкою нова влада, ми будемо з нею спілкуватися на
всіх рівнях", – заявив глава комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі
співвітчизниками Леонід Слуцький, якого цитує "Інтерфакс".
Він припустив, що, скоріше за все, проект угоди, який передбачає дострокові вибори в
Україні, формування коаліційного уряду та повернення Конституції 2004 року, підпишуть всі
учасники переговорного процесу в Києві.
"Якщо ця угода буде підписана, це жодним чином не розділяє нас з українським народом.
Нова влада – це не привід для заяв (заяв Держдуми щодо ситуації в Україні), це привід для
конструктивного діалогу", – наголосив він.
Водночас пан Слуцький висловив думку, що загострення ситуації в Україні спровоковано
"західними важковаговиками" і проект угоди, сенс якого оприлюднили сьогодні, підготовлений аж
ніяк не в Києві.
BBC Україна

24.02.2014. В. Путін запевнив А. Меркель, що зацікавлений у
стабільній Україні
США застерігають Росію від втручання у ситуацію в Україні. Водночас президент РФ
Володимир Путін запевнив Анґелу Меркель, що зацікавлений у політично та економічно
стабільній Україні.
Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін провели телефонну
розмову у неділю, 23 лютого. Розмова, темою якої стало обговорення останніх подій в Україні,
відбулась за ініціативою німецької сторони, повідомила прес-служба Кремля.
Обидва політики погодились, що в Україні якнайшвидше має бути сформовано новий
дієздатний уряд, повідомив за результатами цієї телефонної розмови речник уряду Німеччини
Штеффен Зайберт. За його словами, як А. Меркель, так і В. Путін наголосили на своїй
зацікавленості у політично та економічно стабільній Україні.
США застерігає Путіна від "серйозної помилки"
Водночас США застерегли Росію від введення збройних сил на територію сусідньої
держави. "Це стало б серйозною помилкою з боку Росії", - заявила радниця президента США
Барака Обами з питань безпеки Сьюзан Райс.
За її словами, які наводить агенція Reuters у неділю, розкол України не відповідає
інтересам ані Росії, ані Європи чи Сполучених Штатів. "Повернення насильства та відновлення
ескалації ситуації в Україні не відповідає нічиїм інтересам", - заявила С. Райс.
"Це справді не в інтересах Росії", - зазначив у розмові з DW професор Кельнського
університету, керівник Інституту міжнародної політики та зовнішньої політики Томас Єґер.
Експерт з питань трансатлантичних відносин наголосив, що введення російських військ на
територію України відразу викличе міжнародний конфлікт, який вимагатиме реакції Ради безпеки
ООН. "Сама ж загроза введення російських військ в Україну повинна співвідноситись із оцінкою
того, наскільки важливою є для Росії втрата України", - зазначив Т. Єґер.
Грузія не повториться
Відповідаючи на запитання, чи не може російсько-грузинський конфлікт 2008 року
розглядатись як передумова того, що Росія не забариться "допомогти" певним силам в Україні,
експерт наголосив: "Тоді частково злополучну роль відіграв і уряд Грузії, що спонукало до
розгляду питання, хто ж таки розпочав російсько-грузинську війну".
Т. Єґер переконаний, що щодо України наразі така передумова відсутня, адже політично
немає кому просити допомогу в Росії. "Тож будь-яка військова претензія Росії щодо України
відразу розглядатиметься як агресія", - пояснив експерт.
Європейський простір

24.02.2014.
Росія
закликала
Захід
жорстко
карати
екстремістів, які посягнули на владу в Україні, - офіційна заява
Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву щодо подій в Україні, у якій
звинувачує опозицію та країни Заходу у порушенні домовленостей 21 лютого, піддає під сумнів
легітимність Верховної Ради та називає усіх євромайданцівців - екстримістами.
"В останні дні в столиці й низці інших міст країни мали місце збройні зіткнення
войовничих молодиків, бойовиків з ультраправих націоналістичних організацій з підрозділами
правоохоронних органів, які стояли на захисті безпеки мирного населення та інтересів держави", йдеться у заяві опублікованій на сайті російського МЗС.
"Угода про врегулювання кризи на Україні від 21 лютого не виконується, незважаючи на те,
що її підписання було засвідчене міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції, а
США, Європейський союз, інші міжнародні структури вітали цей документ", - додає МЗС Росії.
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"Бойовики не роззброєні, відмовляються покинути вулиці міст, які вони фактично
контролюють, звільнити адміністративні будівлі, продовжують акти насильства", - повідомляють у
російському МЗС.
У МЗС Росії здивовані, що низка європейських політиків вже поспішили підтримати
оголошення про проведення президентських виборів на Україні в травні цього року, хоча в Угоді
від 21 лютого передбачено, що вибори мають відбутися лише після завершення конституційної
реформи.
"Викликають глибоку заклопотаність з точки зору легітимності дії у Верховній Раді
України. Посилаючись фактично лише на "революційну доцільність", там штампують "рішення" і
"закони", в тому числі націлені на те, щоб ущемити гуманітарні права росіян та інших
національних меншин, що проживають на Україні. Звучать заклики до мало не повної заборони
російської мови, люстрації, ліквідації партій і організацій, закриття неугодних ЗМІ, зняттю
обмежень на пропаганду неонацистської ідеології", - пишуть росіяни.
За словами російського МЗС, "націонал-радикали продовжують глумитися над
пам'ятниками в різних українських містах, а в деяких європейських столицях їх однодумці
опоганюють меморіали радянським воїнам".
"Такий розвиток подій підриває Угоду від 21 лютого, дискредитує його ініціаторів і
гарантів, створює загрозу громадянському миру, стабільності суспільства та безпеки громадян", переконані у МЗС Росії.
Водночас росіяни вбачають геополітичний розрахунок у позиції представників Заходу, а не
турботу про долю України.
"Не чути принципових оцінок злочинних дій екстремістів, включаючи їх неонацистські та
антисемітські прояви. Більш того, вільно чи мимоволі такі дії заохочуються. Створюється стійке
враження, що Угода від 21 лютого за мовчазної згоди її зовнішніх спонсорів використовується
лише як прикриття для просування сценарію примусової зміни влади на Україні через створення
"фактів на землі" без будь-якого бажання шукати загальноукраїнський консенсус в інтересах
національного примирення. Особливо тривожать спроби залучити до виправдання цієї лінії
міжнародні структури, включаючи Секретаріат ООН", - заявляють в МЗС Росії.
"Настійно закликаємо всіх причетних до кризи на Україну проявити максимальну
відповідальність і не допустити подальшої деградації ситуації, повернути її в правове русло,
жорстко присікти екстремістів, які посягнули на владу", - наполягають у російському МЗС.
iPress.ua

24.02.2014. Прем’єр Росії: в Україні "є реальна загроза нашим
інтересам, життю наших громадян"
Прем'єр Росії Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що в Україні «є реальна загроза нашим інтересам,
життю та здоров'ю наших громадян». Про це він сказав журналістам у Сочі.
Він зазначив, що відкликання російського посла у Києві для консультацій означає крайню
стурбованість ситуацією в Україні.
"Наш посол у Києві відкликаний для консультацій. Не мені вам говорити, що це означає в
дипломатичній практиці", - сказав Медвєдєв.
Він додав, що такий крок означає, що "нам незрозуміло, що там відбувається, є реальна
загроза нашим інтересам, життю та здоров'ю наших громадян".
Як повідомлялось, США застерігають Росію від військового втручання у справи України
Тиждень

25.02.2014. В Держдумі Януковича вважають легітимним
президентом
Голова комітету Державної думи РФ у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що в Росії
вважають Віктора Януковича легітимним президентом.
"Він не підписував Конституції 2004 року, отже, в правовому полі України у нас немає
сьогодні Конституції 2004 року як діючої і, відповідно, легітимність так званих прийнятих законів
у Верховній Раді України в останні дні для нас під великим питанням", - заявив Слуцький у у
Сімферополі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
22 лютого Верховна Рада України ухвалила постанову про самоусунення президента від
виконання конституційних обов'язків і призначила позачергові президентські вибори на 25 травня
2014 року. Постанову вже опубліковано, і вона набула чинності.
BBC Україна

66 of 84

INTERNATIONAL WEEKLY # 03 (13.02.2014 —04.03.2014)

67 of 84

25.02.2014. Депутат Думи: Росія може розглянути приєднання
Криму
Голова комітету Держдуми РФ зі справ СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі
співвітчизниками Леонід Слуцький (ЛДПР) заявив у Сімферополі, що Держдума може розглянути
питання про приєднання Криму до Росії.
"Що стосується нашого погляду на ситуацію в Україні в цілому – ми бажаємо зберегти
цілісність України", - зазначив він, але додав, що в разі погіршення ситуації в Україні та за
наявності відповідного звернення кримського парламенту або рішення місцевого референдуму,
Дума швидко розгляне питання про приєднання Криму.
"Ми цю ситуацію досліджуватимемо і досліджуватимемо, напевно, достатньо швидко…
Напевно, ми зможемо знайти здоровий глузд й практичні кроки з її реалізації", - цитує УНІАН
слова політика, який прибув до кримської столиці у понеділок ввечері.
У понеділок голова Ради Федерації Валентина Матвієнко запевнила, що Росія не ставить
під сумнів те, що Крим – українська територія, але розуміє настрої частини населення півострова,
яка хоче приєднання Криму до Росії. Політик наголосила, що офіційна Москва не підбурює до
таких закликів.
У низці ЗМІ, також із посиланням на Леоніда Слуцького, з'явилася інформація про те, що
Росія готується до реалізації проекту з прискореної видачі паспортів РФ кримчанам. Але
російський депутат спростував ці повідомлення.
"Кримські колеги видали бажане за дійсне. Це питання занадто тонкої матерії, яке
потребує як особливого опрацювання, так і спеціального рішення керівництва держави", - заявив
він.
При цьому лідер ЛДПР, депутат Держдуми Володимир Жириновський заявив, що
вимагатиме спрощеної процедури видачі російських паспортів для всіх громадян України, які
бажатимуть цього.
BBC Україна

25.02.2014. Західні експерти: війни в Криму не буде
Опитані Deutsche Welle західноєвропейські політологи не очікують загострення
сепаратизму в Криму та військового втручання Росії. Але відносини між Москвою та Києвом,
на їхню думку, будуть складними.
Війни в Криму не буде - так вважають опитані Deutsche Welle західні експерти з питань
Росії та Східної Європи. "Росія не піде на військове втручання в Україні в тому числі в Криму, вважає Ґергард Манґотт, професор кафедри політології університету в австрійському Іннсбруці. - Я
виключаю такий сценарій".
Манґотт пояснює свою думку двома причинами. "По-перше, це завдало б величезної
шкоди відносинам Росії з Євросоюзом і США, а по-друге, і це вагоміший аргумент, українська
армія може чинити серйозний опір". Тому, вважає експерт, у Криму не повторяться такі події, як у
Південній Осетії в серпні 2008 року. Експерт припускає силове втручання Росії "тільки в випадку
зіткнень між російським і українським або татарським населенням Криму і силового втручання
київської влади". Але такий сценарій політолог вважає малоймовірним.
Із австрійським колегою згоден і берлінський політолог, автор книги "Зовнішня політика
Росії" Кристіан Віпперфюрт. "Я не очікую ескалації, хоча повністю виключати цього не можна", каже позаштатний експерт Німецького товариства зовнішньої політики. На його думку, Росія не
ставить питання про територіальну цілісність України. Віпперфюрт вважає, що говорити про
загрозу російської воєнної інтервенції в Криму "вигідно деяким українським націоналістам".
Помилка Путіна
Експерти також переконані, що Росія припустилася помилки у своїй політиці щодо
України. "Безумовно, Москва зазнала важкої поразки", - вважає Ґергард Манґотт. На його думку,
президент Володимир Путін "недооцінив протестний рух на Майдані та можливості ескалації".
"Путін вірив, що, надавши Україні кредит на суму 15 мільярдів доларів США, він зможе
перетягнути її на свій бік", - зауважує політолог. Також він вважає помилковою спробу Кремля
наблизити до себе Україну за президента Віктора Януковича. Манґотт назвав останнього
"ненадійним політиком".
"У Росії немає шансів тягнути Україну в один бік", - вважає Петер Шульце, професор
університету в Геттингені. На його думку, цей шанс було втрачено найпізніше з усуненням
Януковича. Росія, на його думку, не очікувала такого стрімкого розвитку подій та розраховувала на
те, що Янукович "пересидить кризу" до наступної зими та президентських виборів. Шульце вважає,
що в відносинах із Україною в минулому Росія припустилася "великої помилки", а спроба
"переманити Україну та відволікти її від угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі з
Європейським Союзом провалилася".
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Водночас, додає експерт, "Росія не зацікавлена бити кулаком по столу" та розуміє, що "не
зможе розіграти карту сепаратизму".
"Доведеться шукати спільну мову"
Майбутнє російської політики щодо України експерти оцінюють по-різному. Петер Шульце
вважає, що багато в чому воно залежатиме від того, хто переможе на дострокових виборах
президента України в травні 2014 року. Навіть у випадку інтеграції України до Євросоюзу цей
процес триватиме багато років,, каже експерт. "І в Москві, і в Києві розуміють, що їм доведеться
шукати спільну мову", - підкреслює Шульце. При цьому він пропонує і Росії, і ЄС шукати нові
можливості економічної інтеграції, а не протиставляти свої моделі одне одному.
Кристіан Віпперфюрт вважає, що відносини Москви та Києва залишаться складними. "В
останні тижні в Україні посилилася тенденція віддалення від Росії", - каже фахівець. Водночас він
додає, що Росія продовжить виділяти Україні фінансову допомогу та не відмовиться від узгодженої
з попередньою владою знижки на газ. Політолог висловив надію, що ці дії буде узгоджено між
Росією та Заходом.
Європа допоможе, якщо Росія запровадить обмеження
Ґергард Манґотт має іншу думку: Росія може припинити кредитувати Україну та скасувати
знижку на газопостачання. "І те, й інше серйозно ускладнить ситуацію в Україні", - каже Манґотт.
Він додає, що Росія "опосередковано тиснутиме на Київ із метою змусити нове керівництво
враховувати інтереси Москви". Що стосується вступу України до Митного союзу колишніх
радянських республік, якого домагалася Росія, то, на думку австрійського експерта, "такої
можливості в Росії більше немає". Якщо ж Москва знову почне обмежувати торгівлю з Києвом, як
це було у 2013 році, каже Манґотт, то Україні допоможе Європейський Союз.
Німецька хвиля

26.02.2014.
Американська
оглядачка:
"Якщо
нарощуватиме в Криму силу - це вже буде інша розмова"

Росія

В інтерв'ю Deutsche Welle американська експертка з питань Росії і Східної Європи,
донедавна провідна міжнародна оглядачка телеканалу CNN, Джіл Дороті, розповіла про останні
процеси в Україні та роль США і Росії у них.
- Пані Дороті, Москва неодноразово закидала країнам Заходу і США втручання у
внутрішні справи України. Наскільки ці закиди є виправданими?
Втручатися у внутрішні справи завжди дуже і дуже непросто. Для всіх: Європи, США і Росії.
Я вважаю, що екс-президент Янукович намагався у власних інтересах нацьковувати обидві сторони
одне проти одного. Він вдавав, що нібито поведе Україну до угоди з ЄС і сигналізував Росії, що
готовий піти в їхньому напрямку і доєднатися до Митного союзу. Звичайно, це було політичним
маневром, який дав зворотній ефект. Внутрішня політика завжди дуже складна і пов'язана з
такими проблемами, які загрожують великими неприємностями для будь-кого, хто би спробував
втрутитися. Разом з тим, я вважаю, що зараз дуже важливо стабілізувати країну і відкласти
внутрішні і геополітичні питання. Скочування України в економічну прірву лише додасть проблем
Європі. Звичайно, що нестабільність на російському кордоні не є доброю і для Росії.
- В одному з недавніх інтерв'ю для Deutsche Welle відомий геостратег, колишній радник
президента США з нацбезпеки Збігнев Бжезинський, сказав, що реакція Заходу і США на цю
кризу в Україні була доволі млявою і запізнілою…
- Я погоджуюся з цим. Гадаю, що США вирішили те, що Європа тут сама впорається і
переклали розв'язання проблеми на ЄС. Так, Європа справді тут більше задіяна напряму, але увага
США була десь іще: Афганістан, Ірак, Сирія тощо. США відкладали українське питання "на потім",
а одночасно контактували з Росією у тих питаннях, де вони потребували її участі. Тому вся увага
була прикута до Росії, а не до України. А тим часом ніхто не стежив за тим, до чого все це може
розростися. Я особисто спілкувалася з українським дипломатом, що працює у США, і він говорив
мені те саме. Він був дуже стурбований тим, що адміністрація Обами просто забуває про Україну і
залишає її напризволяще. Ситуація, яку ми маємо зараз, звісно, розвинулася не лише тому, що
США не приділяли достатньо уваги. Але думаю, що це один із факторів.
- Останніми днями ми спостерігали надзвичайну активність проросійських груп в
Криму і навіть термінове прибуття туди російських депутатів. Чи треба Києву бити на
сполох?
Так, це дуже серйозна ситуація. Є чимало проросійських груп, які кінцевою метою бачать
незалежність. Не слід забувати і про Чорноморський флот Росії у Севастополі. Це дуже небезпечна
ситуація. Питання в тому, чи вони зможуть відокремитися від України. Так чи інакше, деякі
напутники зараз проштовхують це, ведучи до нестабільності.
- Чи може повторитися в Україні грузинський сценарій і якою може бути реакція
Вашингтона?
Грузія є хорошим прикладом, адже грузини ніби спокушали Росію ввести війська.
Зрештою, росіяни так і зробили. У Криму, якщо говорити теоретично, може бути влаштовано
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провокацію, яка змусить Росію до реагування. Можна тільки сподіватися, що цього не станеться.
Не думаю, що США вдаватимуться до будь-яких дій у разі відсутності воєнного загострення. Та
якщо Росія буде нарощувати в Криму військову силу - тоді це вже буде інша розмова.
- Зараз у Європі популярна думка, що Росію слід всіляко залучати до питання
євроінтеграції України. Як Ви ставитеся до таких закликів, адже тут напряму
простежується конфлікт інтересів?
- Знаєте, ці розмови мені нагадують роздирання дитини навпіл. Не думаю, що це
геополітичне маневрування є добрим для якоїсь зі сторін. І приклад Януковича - "і вашим, і
нашим" - тут дуже доречний. Гадаю на часі, щоби Європа і США почали бачити саму Україну. Це
величезна країна - 46 мільйонів жителів і територія розміром з Францію. Час сприяти Україні у
проведенні реформ, які вона має зробити і припинити гратися в ігри з її роздиранням у різні боки.
Певною мірою українці самі винні у тому, що сталося, адже їхній уряд не здійснював необхідних
реформ. Це одна з причин, яка призвела до сьогоднішньої ситуації. Але думаю, що це дуже
небезпечний сценарій постійного нагадування про Захід і Схід.
- Як гадаєте, чи відбулася за останні 15-20 років певна еволюція у сприйнятті росіянами
України?
Звичайно, все залежить від особистого сприйняття. Думаю, що росіяни і надалі зберігають
пам'ять про Україну у СРСР - братній народ, який має етнічні і культурні зв'язки з Росією. Я
пам'ятаю один випадок, який стався не так давно: ми з моїм продюсером-росіянином з CNN летіли
в Україну. Він забув взяти з собою паспорт, бо просто інстинктивно пам'ятав, що у радянські часи
літав туди без проходження паспортного контролю. Думаю, що прості росіяни мають страх перед
тим, що Захід, мовляв, намагається розділити весь регіон і забрати собі уламки колишнього СРСР.
Це їх лякає, без огляду на те, чи взагалі є такі побоювання обґрунтованими. Це, звісно, не думка
високоосвічених, орієнтованих на Захід, жителів Москви чи Санкт-Петербурга. Але такі емоції
виношують чимало пересічних росіян. Водночас російське керівництво, проводячи дуже цинічну і
жорстку геополітичну стратегію, переконане, що Захід намагається ослабити Росію, розвалити її і
забрати будь-яку частину екс-СРСР до себе. Питання в тому, що росіяни робитимуть далі.
Довідка: Джіл Дороті вивчала російську мову та літературу в університеті Мічигана.
Журналістську кар’єру починала на Голосі Америки. З 1983-го року на CNN. Працювала
кореспондентом у Білому домі та Державному департаменті США. З 1997-го року Дороті
впродовж кількох років очолювала московське бюро телеканалу. Після повернення до
Вашингтона і до 2014-го року Джіл Дороті опікувалася на CNN висвітленням зовнішньої
політики США. Нині Дороті є співробітником Центру Шоренстайна з преси та політики у
Гарвардському університеті.
Німецька хвиля
27.02.2014. Москва "безкомпромісно" захищатиме права росіян
в Україні - МЗС Росії
Зважаючи на актуальний розвиток подій в Україні, МЗС Росії заявило, що
"безкомпромісно" захищатиме права росіян. Раніше у Москві заявляли про "широкомасштабні
порушення прав людини" в Україні.
Зважаючи на актуальний розвиток подій в Україні у зовнішньополітичному відомстві Росії
заявили, що "безкомпромісно" захищатимуть права росіян у цій країні. Про це у четвер, 27 лютого,
повідомляє інформагенція Reuters. У МЗС Росії вважають широкомасштабними порушення прав
людини, напади та факти вандалізму в Україні, що "викликає велике занепокоєння" Москви.
Російський прапор на будівлі кримського параламенту
Як відомо, в ніч на четвер, 27 лютого, близько 4 ранку озброєні невідомі особи захопили
будівлі Ради Міністрів і Верховної Ради Криму та вивісили там російські прапори. За деякими
даними, урядові будівлі в Криму були захоплені представниками так званої "Самооборони
російськомовного населення Криму". Про це повідомила інформагенція "Інтерфакс" з посиланням
на "місцеві джерела". Крім того, на всьому півострові стихійно формуються загони
російськомовного населення, які прямують до столиці автономії. У Сімферополі за тривогою
піднято бійців внутрішніх військ МВС в автономії, а також увесь склад міліції.
Обурення Москви
Також у четвер на сайті міністерства закордонних справ Росії виклали коментар, у якому
наголосили, що "В Україні продовжують паплюжити пам'ятники історії". У коментарі
департаменту інформації та преси МЗС Росії йдеться про те, що "тепер справа дійшла й до
знущання над пам'яттю воїнів", коли у Сумах "влаштували звалище сміття на меморіалі пам'яті
героїв Великої вітчизняної війни".
Німецька хвиля
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26.02.2014. Путін грюкає зброєю на кордоні з Україною
Президент РФ Володимир Путін наказав Міноборони здійснити раптову комплексну
перевірку боєготовності військ і сил Західного і Центрального військових округів, а також інших
військ.
Про це повідомив у середу міністр оборони РФ, генерал армії Сергій Шойгу, передає
Інтерфакс-Україна.
"Згідно з розпорядженням президента РФ сьогодні о 14:00 раптово підняті за тривогою
війська Західного військового округу, а також з'єднання та військові частини, що дислокуються на
її території, 2-а армія Центрального військового округу, командування Повітряно-космічної
оборони, Повітряно-десантних військ, Дальньої і Військово-транспортної авіації", - сказав Шойгу
на нараді в Міноборони РФ.
За його словами, "верховний головнокомандувач окреслив завдання перевірити здатність
військ до дій у вирішенні кризових ситуацій, що становлять загрозу військової безпеки країни, а
також антитерористичного, санітарно-епідеміологічного та техногенного характеру".
"Перевірку передбачається виконати в період з 26 лютого до 3 березня в два етапи.
Начальнику Генштабу на першому етапі, з 26 до 27 лютого, привести війська у вищі ступені
бойової готовності та здійснити їх розгортання на загальновійськових і морських полігонах", сказав Шойгу.
На другому етапі, з 28 лютого до 3 березня, начальнику Генштабу доручено провести
"оперативно-тактичне навчання з 6-ї і 20-ї арміями Західного військового округу, 2 -ю армією
Центрального військового округу, командуванням ВДВ".
Крім того, на другому етапі перевірки відбудуться двосторонні тактичні навчання із
з'єднаннями і військовими частинами Північного і Балтійського флотів. Частина сил авіації 1-го
командування ВПС і ППО буде перебазована на оперативні аеродроми, зокрема з дозаправкою в
повітрі.
"Бути в готовності до здійснення бомбометання на незнайомих полігонах", - сказав Шойгу.
Крім того, зазначив він, у всіх військових містечках Західного військового округу буде
перевірено виконання заходів антитерористичної діяльності.
Міністр зажадав від воєначальників щодоби доповідати йому про виконання зазначених
заходів.
"Під час перевірки забезпечити неухильне дотримання вимог безпеки, збереження зброї та
боєприпасів, унеможливити випадки завдання шкоди державній, муніципальній, приватній
власності, вжити заходів щодо запобігання негативного впливу на природне середовище", - сказав
міністр.
Війська мають повернутися до пунктів постійної дислокації до 7 березня.
"Заступнику міністра оборони Анатолію Антонову проінформувати військових аташе
іноземних держав про проведення раптової комплексної перевірки бойової готовності військ
Західного і Центрального військових округів", - поставив завдання міністр.
Українська правда

27.02.2014. Російські ЗМІ: Росія гарантує безпеку Януковичу
Низка російських інформаційних агенцій з посиланням на власні джерела повідомляють,
що влада Росії гарантувала Віктору Януковичу безпеку на своїй території.
Зокрема, про це повідомили агенції "ИТАР-ТАСС", "Интерфакс" та РИА "Новости".
Російські ЗМІ раніше повідомили, що Віктор Янукович попросив Росію про "особисту
безпеку від дій екстремістів".
BBC Україна

28.02.2014. Прикордонники підтвердили, що кордон України
перетнуло більше 10 військових гелікоптерів РФ
Український повітряний кордон перетнуло більше 10 військових гелікоптерів Російської
Федерації, а військовослужбовці Чорноморського Флоту Росії заблокували морську охорону
прикордонних військ.
"Прикордонниками дані особи були ідентифіковані як військовослужбовці вісімсот десятої
бригади Морської піхоти ЧФ РФ. Вони розмістилися перед КПП загону та оточили всі підходи. На
висотах навколо загону розміщені снайпери", - сказано в повідомленні Держприкордонслужби,
розміщеному на сайті відомства.
За даними прикордонників, пізніше до КПП прикордонзагону прибув керівник групи
російських військовослужбовців, капітан 1 рангу, який заявив, що вимога цих осіб - щоб ніхто не
залишав територію військової частини.
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"Вони нібито виконують вимоги постанови Ради безпеки Криму - не допустити захоплення
зброї екстремістами. Після переговорів з командиром загону російські військовослужбовці
відійшли на 25 метрів від КПП і ведуть спостереження", - йдеться в інформації.
За даними Держприкордонслужби, також у п'ятницю вранці ракетний катер ЧФ РФ
"Івановець" зупинився неподалік від берега на рейді Балаклавської бухти нібито через поломку
двигуна.
Крім того, згідно з інформацією, прикордонники відстежили переліт з Керченського
напрямку в Україну більше 10 російських військових гелікоптерів. Тільки на три з цих вертольотів
українська сторона отримала відповідну заявку ЧФ РФ.
"У пункті пропуску "Кача" було оформлено три вертольоти, на які була подана відповідна
заявка ЧФ РФ. Інші вертольоти, які перетнули держкордон України, порушили вимоги відповідних
двосторонніх угод", - наголошується в повідомленні.
Як повідомлялось, 27 лютого парламент Криму, який зранку був захоплений невідомими,
які назвали себе "самообороною російськомовних громадян", прийняв постанову про проведення в
Автономії республіканського (місцевого) референдуму з питань удосконалення статусу і
повноважень Автономної Республіки Крим. Точна кількість депутатів, які голосували за ці
рішення, невідома.
У ніч на 28 лютого у Криму невідомі зайняли територію аеропортів "Сімферополь" та
"Бельбек" в Севастополі.
Глава МВС України Арсен Аваков розцінює ситуацію з блокуванням аеропортів у Криму як
"збройне вторгнення і окупацію".
Наразі невідомі озброєні люди продовжують "патрулювати" територію біля аеропорту
«Сімферополь». Вони не приховують свою приналежність до Російської Федерації.
28 лютого Верховна Рада підтримала постанову щодо подій в Криму, в якій вимагає від
Російської федерації припинити зазіхання на державний суверенітет.
Тиждень

28.02.2014. Путін доручив уряду провести консультації щодо
фінансової допомоги Україні
Президент Росії Володимир Путін доручив уряду "продовжити контакти з партнерами в
Києві" з питань розвитку торговельно-економічних зв'язків між Росією і Україною.
Як повідомляє сайт російського президента, Путін також доручив провести консультації з
іноземними партнерами, в тому числі МВФ, з приводу надання фінансової допомоги Україні,
включаючи консультації з цього питання з країнами "великої вісімки".
"Крім того, маючи на увазі звернення керівництва Криму про надання гуманітарної
допомоги, глава держави доручив уряду опрацювати це питання, в тому числі по лінії регіонів РФ",
- йдеться у повідомленні.
BBC Україна

28.02.2014. МЗС Росії: події в Криму - наслідок внутрішніх
процесів в Україні
Події, які відбуваються в Криму, - наслідок внутрішньополітичних процесів на Україні, і
проводити екстрені двосторонні консультації між Москвою і Києвом немає необхідності,
заявляють в МЗС РФ.
"Російська сторона розглядає події, які відбуваються в Автономній Республіці Крим, як
наслідок внутрішньополітичних процесів останнього часу в Україні, і в цьому контексті не бачить
необхідності в проведенні запропонованих українською стороною невідкладних двосторонніх
консультацій", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС Росії.
BBC Україна

28.02.2014. Думі пропонують
отримання громадянства

спростити

для

українців

На розгляд російської Думи внесений проект закону, який запроваджує спрощений
порядок прийому в громадянство Росії для громадян України.
Проект внесений депутатами фракції "Справедлива Росія" на чолі з керівником фракції
Сергієм Мироновим.
"Законопроект надає громадянам України можливість вибору: залишитися під
юрисдикцією влади України або, прийнявши громадянство Російської Федерації, перейти під
юрисдикцію і захист російської держави", - йдеться у повідомленні на сайті "Справедливої Росії".

71 of 84

INTERNATIONAL WEEKLY # 03 (13.02.2014 —04.03.2014)

72 of 84

"Прийняття законопроекту дозволить громадянам України , які не бажають бути
підданими асиміляції , зберегти свою етнічну , культурну , мовну та релігійну самобутність ,
підтримувати і розвивати свою культуру", - зазначено в пояснювальній записці до законопроекту.
BBC Україна

01.03.2014. Олександр Турчинов: Російська Сторона всіляко
провокує розгортання силового сценарію задля повної дестабілізації
ситуації в Україні
На прохання Російської Сторони у суботу відбулася телефонна розмова голови Верховної
Ради України Олександра Турчинова з Головою Державної Думи Федеральних Зборів Російської
Федерації Сергієм Наришкіним, під час якої російський посадовець заявив про готовність
здійснення військової агресії Російської Федерації по відношенню до України у разі, якщо буде
застосовано силу «проти мирних громадян України, які проживають на території Криму та Сходу».
У зв'язку з цим Українська Сторона офіційно заявляє: «Ми робимо все для захисту всіх
українських громадян, які сьогодні вже де-факто стали об'єктом агресії з боку російських
військових та провокаторів, які підтримуються Російською Стороною».
«Ми не вдавалися і не плануємо вдаватися до застосування сили проти громадян, хоча
сьогодні Російська Сторона всіляко провокує розгортання силового сценарію задля повної
дестабілізації ситуації в Україні», - сказав О.Турчинов.
За його словами, будь-яке застосування зброї та сили проти громадян «ми вважаємо
спеціально підготовленими провокаціями з тим, аби обґрунтувати військову агресію проти
України з боку Російської Федерації».
«Україна є мирною державою, проте готова захищати свою територіальну цілісність та
суверенітет, про що готує відповідне рішення Рада національної безпеки та оборони», - підсумував
керівник Парламенту.
Сайт Верховної Ради України

01.03.2014. Коментар: Путін узяв Крим у заручники
Стратегія Путіна в Криму однозначна. Нова влада у Києві та Захід опинились у
небезпечній пастці, вважає Інґо Маннтойфель.
Події у Криму в останні дні розгортаються дуже стрімко. Зниження напруги найближчим
часом годі очікувати. Від самого початку стало зрозуміло, що ситуація у Криму розвивається за
вказівкою Москви. Прекрасно організовані та озброєні загони в уніформі, але без розпізнавальних
знаків, які захопили ключові позиції, діяли в інтересах Кремля. Це ж стосується й так званих
проросійських політиків у Криму, які під прикриттям бойовиків реально взяли владу та планують
за допомогою референдуму 30 березня узаконити відокремлення від України.
Паралельно Москва нарощує рівень загроз із допомогою військових навчань, заяв
Держдуми та Ради Федерації, організованої у Ростові-на-Дону прес-конфренції президента-утікача
Януковича. Це все свідчить про те, що проводиться спланована операція. А офіційний дозвіл на
відправлення російських військ в Україну став останнім доказом інтервенції Москви у Криму.
Цілі Путіна та можливості України
Розпочавши "операцію Крим", Кремль загнав нову владу у Києві та Захід у небезпечну
пастку. Достатньо одного погляду на стратегію та можливості Путіна. Встановивши свій контроль у
Криму, Путін переслідує дві цілі. По-перше, він превентивно убезпечив збереження бази
Чорноморського флоту, ще до того, як новий уряд у Києві міг замислитись про розірвання
договору. По-друге, узявши Крим у заручники, Путін отримав засіб тиску на нову владу в Києві.
Після втечі президента Януковича Путін таким безцеремонним та цинічним чином
намагається заручитись можливістю диктувати політичне майбутнє України. Не погодиться на це
нова влада в Києві, і Крим перетвориться на другу Абхазію чи Придністров'я - сепаратистські,
ізольовані в усьому світі утворення, з проросійськими володарями під захистом могутніх
російських військових контингентів.
Нове керівництво України постає перед вельми важким рішенням. Втсуп українських
частин у бойові дії в Криму загрожує катастрофою з непередбачуваними наслідками: поширенням
конфлікту на весь південь та схід України, подальшою дестабілізацією крихкого економічного
стану чи навіть відкритою війною між Україною та Росією. А чи наважиться Захід підтримати
воєнне рішення - це дуже й дуже сумнівно.
Захід у пастці
Перші заяви США та Євросоюзу сповнені обурення у зв'язку з ситуацією у Криму. Однак
слів, навіть гострих, недостатньо. Путіна уже давно не цікавить те, що про нього говорять та
думають на Заході. Крім того, Путін завжди буде посилатись на реальні та фіктивні прохання
російськомовного населення Криму про захист.
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У результаті Захід опинився у надзвичайно неприємній ситуації. Перший варіант відповіді
- реальні санкції проти Росії (торгові обмеження, заборони на в'їзд, арешти рахунків, виключення з
"Великої вісімки"). Однак це рівнозначно новій "холодній війні" з небажаними наслідками в
енергопостачанні та мільярдними витратами на "нову фронтову державу Україна". Платники
податків на Заході навряд чи підтримають такий варіант.
Другий варіант - мовчки, однак з кулаком у кишені, визнати нову роль Москви у Криму та
умовити керівництво в Києві піти на переговори з Росією, яких воно не хоче. Це означало б, що
Путін за допомогою грубої сили домігся того, що йому в останні місяці не хотіли дати ані опозиція
проти Януковича, ані західні політики, а саме - право суттєво впливати на визначення політичного
та економічного майбутнього України.
Інґо Маннтойфель, керівник відділу Східної Європи та головний редактор російської
редакції DW
Німецька хвиля

02.03.2014. У Криму захопили два прикордонні штаби
Державна прикордонна служба України повідомляє про захоплення АзовоЧорноморського регіонального управління і Сімферопольського прикордонного загону у Криму
невідомими особами й російськими військами.
Державна прикордонна служба України заявила про штурм невідомими особами та
російськими військовослужбовцями штабів Азово-Чорноморського регіонального управління та
Сімферопольського прикордонного загону. Про це повідомили на сайті відомства у неділю, 2
березня. Нападники виламали двері до приміщень, знищили автоматизовані робочі місця та
засоби зв'язку, говориться у повідомленні.
У відомстві, зокрема, повідомляють, що до Азово-Чорноморського регіонального
управління прикордонної служби "під’їхали люди в цивільному одязі і демонстративно почали
екіпіруватися у бронежилети та шоломи". "Невдовзі до них приєдналася група озброєних
військовослужбовців Росії, які прибули на автомобілях "Камаз" та "Урал", - говориться в
повідомленні.
Захопленню зброї вдалося запобігти
Українські прикордонники не допустили захоплення зброї - кімнати її зберігання були
зачинені, повідомляє відомство. Зараз прикордонники проводять переговори із нападниками та
вимагають від тих залишити захоплені будівлі.
У Міноборони також заперечують інформацію про те, що десять кораблів військовоморських сил України залишили базу у Севастополі. "Усі кораблі Військово-морських сил
Збройних сил України, які перебувають у своїй головній базі у Севастополі, не полишали
Севастопольської бухти", - повідомляється на сайті міністерства.
Німецька хвиля

02.03.2014. Путін погодився на створення контактної групи речник Меркель
Анґела Меркель та Володимир Путін провели в неділю чергову телефонну розмову щодо
ситуації у Криму. Президент РФ прийняв пропозицію канцлерки ФРН щодо створення місії для
початку політичного діалогу.
Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін
провели у неділю, 2 березня, чергову телефонну розмову щодо розвитку ситуації у Криму,
повідомляє інформаційне агентство dpa. Канцлерка ФРН звинуватила президента Росії у тому, що
"неприйнятною російською інтервенцією у Криму" він "порушив міжнародне право", повідомив
офіційний представник німецького уряду Ґеорґ Штрайтер.
За словами Штрайтера, Путін прийняв пропозицію Меркель терміново створити так звану
"місію зі встановлення фактів" та контактну групу, можливо, під керівництвом Організації з
безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), аби розпочати політичний діалог.
У розмові із Путіним Меркель нагадала йому про Будапештський меморандум 1994 року, у
якому Росія взяла на себе зобов’язання поважати незалежність і суверенітет України та її існуючі
кордони. У розмові із російським президентом канцлерка Німеччини учергове закликала його
поважати територіальну цілісність України.
Путін називає дії Росії "адекватними"
У відповідь на висловлену Меркель стурбованість розвитком ситуації у Криму й Україні
Путін розповів їй про "неослабну загрозу насильницьких дій з боку ультранаціоналістичних сил",
повідомляє прес-служба Кремля. Ці "сили", на думку російського президента, становлять загрозу
"життю та законним інтересам російських громадян та усього російськомовного населення",
говориться у повідомленні.
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На думку Володимира Путіна, дії, до яких Росія вдається у Криму, "повністю адекватні"
ситуації, що склалася в Україні. Путін та Меркель домовилися продовжити консультації у
двосторонніх та багатосторонніх форматах задля "сприяння нормалізації суспільно-політичної
обстановки в Україні", повідомили у Кремлі.
Німецька хвиля

03.03.2014. Медведєв
Керченську протоку

розпорядився

будувати

міст

через

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив, що будівництво моста через Керченську
протоку переходить у практичну площину.
Про це він заявив у понеділок під час наради з віце-прем'єрами, передає власний
кореспондент Укрінформу у РФ.
«Я підписав розпорядження уряду про передачу функцій замовника (проведення
інженерних досліджень і розробки техніко-економічного обгрунтування будівництва
транспортного переходу через Керченську протоку) спеціальному акціонерному товариству, яке
займатиметься цими питаннями. Це акціонерне товариство створюється нашою держкомпанією
«Росавтодор». Це, власне, рішення для того, щоб перевести цю роботу у практичну площину
незалежно від поточної політичної кон'юнктури", - сказав він.
За словами Медведєва, Україна була, є і буде для Росії «дуже важливим торговельноекономічним партнером». Він також наголосив, що документи, які були підписані між Україною і
Росією у грудні минулого року, мають "зобов'язуючий характер", у тому числі, документи, що
стосуються проекту будівництва транспортного коридору через Керченську протоку.
Укрінформ

03.03.2014. Росія залучає агентуру для дестабілізації України голова Громадської Комісії
Збройна агресія Росії в Криму супроводжується задіянням її агентури в інших регіонах
України з метою дестабілізації та провокування громадян на вчинення протиправних акцій.
Про це заявив голова Громадської Комісії з розслідування та попередження порушень прав
людини в Україні, доктор юридичних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол
України, суддя Міжнародного Кримінального Трибуналу з колишньої Югославії (2002-2005 рр.)
Володимир Василенко.
"Такі дії Російської Федерації є грубим порушенням Договору про дружбу, співпрацю і
партнерство, підписаного між Україною та Росією 31 травня 1997 році, та вимог Будапештського
меморандуму щодо гарантій безпеки України від 5 грудня 1994 року, і можуть спричинити
широкомасштабний конфлікт у центрі Європи, наслідком якого неминуче стане масове нехтування
основоположного права людини - права на життя та інших прав", - сказав він.
Відомі юристи, правозахисники та громадські діячі, які входять до Громадської Комісії, у
своїй заяві закликали громадян України неухильно виконувати свій конституційний обов'язок
щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, гарантування її економічної та
інформаційної безпеки. Водночас, кожен громадянин держави має усвідомлювати особисту
відповідальність за недопущення провокацій та збереження громадянського миру та спокою на
території України.
Як повідомляли ЗМІ, у російських соцмережах проводиться набір "добровольців" для
поїздок у регіони України для участі у масових заходах і створення провокацій. Центр щодо
дестабілізації Харківського регіону знаходиться у Бєлгороді, Донецького - у Ростові-на-Дону.
Минулої суботи близько 2 тисяч громадян Росії прибули на автобусах у Харків, де під прапорами
Росії спровокувати безлади на мітингу біля обласної держадміністрації, в яких постраждали до 100
осіб, у тому числі український письменник євромайданівець харків'янин Сергій Жадан.
Громадянин РФ зірвав з будівлі ХОДА Державний прапор України і почепив російський. Росіяни
принижували опонентів, ставили на коліна, спалювали їхні речі. Після участі у безчинствах
громадяни РФ одразу сіли в автобуси і пересікли кордон.
Схожа ситуація спостерігалася 1 березня на мітингу біля Донецької обласної
держадміністрації, де велика група "російських туристів" спровокувала безлади, зірвала
Державний прапор України і вивісила триколор.
Укрінформ
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03.03.2014. Російські винищувачі двічі порушили повітряний
простір України
Цієї ночі над Чорним морем російські винищувачі двічі перетинали повітряний кордон
України у південному секторі.
Про це повідомляєтьяс на офіційній сторінці Міноборони в Facebook.
Їх перехопили українські Су-27.
"Російські винищувачі двічі перетинали повітряний кордон України у південному секторі. З
визначеного оперативного аеродрому на локалізацію порушників був піднятий перехоплювач зі
складу Миргородської бригади тактичної авіації винищувальної, який знаходився у зоні бойового
чергування та готовності до протидії порушникам відповідно поставлених завдань", - повідомили в
Міноборони.
Євроатлантична Україна

04.03.2014. Чи зупинили "навчання" російські військові?
Росія заявила про припинення "військових навчань" на західному кордоні. Водночас у
Чорне море з Середземного зайшли два військові кораблі РФ. У кримському Бельбеку лунали
постріли у повітря.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вимагає повернути сили, які брали участь у раптовій
перевірці військ Західного та Центрального воєнних округів, у пункти постійної дислокації до 7
березня. Про це вранці у вівторок, 4 березня, повідомляє агенція "Інтерфакс".
Дещо раніше прес-секретар президента Росії Володимира Путіна повідомив агенції, що
верховний головнокомандувач Збройних сил РФ Путін віддав наказ військам та з'єднанням, що
брали участь у воєнних навчаннях, повернутись у місця постійної дислокації. За словами Дмитра
Пєскова, напередодні Путіну доповіли "про успішне проведення навчань".
У навчаннях на заході Росії, поблизу російсько-українського кордону брали участь близько
150 тисяч військових, а також екіпажі бойових танків, літаків та військових кораблів, зазначає
нформаційна агенція dpa.
Стамбул: з Середземного моря у Чорне зайшли два військові кораблі РФ
Водночас зі Стамбулу надійшла інформація про те, що у вівторок вранці (близько 7:30 за
Києвом) два російські військові кораблі зайшли у Босфорську протоку. Обидва кораблі, що
належать до російського Чорноморського флоту, зайшли із Середземного моря та рухаються у бік
Чорного моря. Про це повідомляють турецькі медіа, інформує dpa. За даними турецьких ЗМІ,
йдеться про судна "Саратов" та "Ямал".
За даними порталу "Чорноморський флот", "Саратов" та "Ямал" належать до 197-ої бригади
десантних кораблів ЧФ РФ. Як відомо, по обидва боки Босфору розташоване найбільше турецьке
місто Стамбул.
У Бельбеку стріляють у повітря
Тим часом у Криму близько півсотні українських військових у Бельбеку прийшли без зброї
на аеродром з вимогою допустити їх на позиції, однак росіяни зустріли їх пострілами в повітря.
Про це вранці у вівторок, 4 березня, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на
інформацію журналіста "Польського радіо" Тараса Шумейка.
Німецька хвиля

04.03.2014. Путін: Росія може використати армію в Україні,
але поки не потребує цього
Президент Росії Володимир Путін заявив, що необхідності використовувати війська в
Україні поки немає, але можливість така є.
При цьому він назвав нову українську владу нелегітимною і звинуватив її у скоєнні
антиконституційного збройного перевороту.
Прес-конференція президента Росії була несподівано скликана у його підмосковній
резиденції.
"Ми бачимо розгул неонацистів, націоналістів, антисемітів", - так Володимир Путін описав
своє бачення ситуації в Києві.
"Якщо ми побачимо, що це свавілля починається в східних регіонах ( України - Ред.), то ми
залишаємо за собою право використовувати всі засоби", - сказав пан Путін на прес-конференції.
За словами пана Путіна, Україна опинилася в хаосі.
"Це антиконституційний переворот, збройне захоплення влади. З цим ніхто не
сперечається. Хто з цим сперечається? Питання для мене, на яке не можу відповісти ні я, ні мої
колеги, з якими я дуже багато обговорював цю проблему по телефону, - навіщо це зробили? запитав пан Путін. - Навіщо потрібно було займатися незаконними, антиконституційними діями і
втягувати країну в той хаос, в якому вона сьогодні опинилася".
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Легітимність Януковича
Президент Росії заявив, що "єдиним легітимним президентом України є Віктор Янукович".
За словами Володимира Путіна, відповідно до угоди, укладеної між владою та опозицією за
посередництва ЄС 21 лютого, Віктор Янукович і так позбувся б влади, бо він не мав шансів
переобратися на новий термін.
Російський президент визнав, що люди, які збиралися в Києві, хотіли змін, але "не можна
заохочувати незаконні зміни", оскільки "на пострадянському просторі, де дуже слабка економіка,
слід діяти виключно конституційним шляхом".
Російський президент заявив також, що корупція в Україні досягла таких меж, що "і не
снилися в Росії", і що ні за якої влади простим українцям не жилося добре.
"На мій погляд, ця революційна ситуація складалася давно, з перших днів незалежності
України, - заявив пана Путін. - Збагачення і розшарування суспільства, у нас цих проблем
достатньо, і у нас вони носять дуже гострий характер, а в Україні це ще гостріше, ще гірше, зведено
в куб і в квадрат".
У той же час, пан Путін зазначив, що Росія надасть фінансову допомогу Криму, який
звернувся до Москви за гуманітарною підтримкою.
BBC Україна

04.03.2014. "Гаряча точка" Крим: підтекст кризи
Український півострів перетворився на небезпечне вогнище міжнародної напруженості.
DW проаналізувала геополітичні, економічні й національні аспекти кризи.
"Це повна нісенітниця", - обурювався в середині грудня 2013 року Володимир Путін, коли
йому поставили запитання про можливе введення російських військ в Україну, зокрема в Крим.
Ми "махати шашкою" не збираємося, заявив тоді президент Росії.
Росія брязкає зброєю
Упродовж останніх днів складається враження, що він міг змінити свою точку зору. У будьякому разі, новий міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 28 лютого звинуватив російську
владу в "військовому вторгненні та окупації" Криму. За його словами, аеропорт Бельбек,
розташований поруч із Севастополем, був "заблокований військовими підрозділами флоту РФ".
Практично одночасно добре озброєні люди тимчасово захопили й аеропорт кримської столиці
Сімферополя.
Війська Західного й Центрального військових округів Росії ще з 26 лютого почали
здійснювати масштабну передислокацію в рамках "перевірки бойової готовності". Москва
заперечує, що це пов´язано з подіями в Україні, однак те, що відбувається, дуже нагадує
"брязкання зброєю".
Ситуація на півострові загострюється буквально щогодини і найближчим часом, очевидно,
не заспокоїться. Адже кримський парламент ухвалив рішення провести 25 травня 2014 року
референдум про розширення повноважень автономії. А в суботу, 1 березня, з'явилася інформація,
що референдум збираються провести ще раніше, 30 березня. Хоча, як зауважив у розмові з DW
один із провідних у Німеччині фахівців із конституційного права східноєвропейських країн Отто
Лухтерхандт, "Крим не має права... вирішувати питання свого статусу".
У суботу, 1 березня, ситуація загострилася ще більше, новопризначений голова Ради
міністрів Автономної республіки Крим Сергій Аксьонов звернувся до президента Росії Володимира
Путіна за наданням сприяння у забезпеченні миру і спокою на території Криму. Потім російська
Рада Федерації за зверненнням Володимира Путіна ухвалила постанову, яка дозволяє президентові
Росії використання російських збройних сил на території України.
"Ласий шматок Російської імперії"
Чому саме Крим став за останні дні "гарячою точкою"? "Крим завжди був ласим
шматочком у Російській імперії", - нагадав у розмові з DW Вільфрид Їльґе, експерт з питань
Східної Європи Лейпцизького університету. До складу імперії півострів увійшов у 1783 році, потім
став частиною радянської Росії і тільки в 1954 році був адміністративно включений до складу
Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР). Це сталося з ініціативи тодішнього
лідера Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС) Микити Хрущова - вихідця з України.
Після розпаду СРСР у 1991 році Крим опинився у складі незалежної України, хоча
приблизно дві третини його населення становлять росіяни. Ця обставина, а також той факт, що в
Севастополі розташована база Чорноморського флоту, стали джерелом періодичної напруги в
відносинах України та Росії. У 1992 році російська Держдума оголосила рішення Хрущова
недійсним, а сам Крим оголосив про свою незалежність від України. Але Києву тоді вдалося
заспокоїти ситуацію.
У 1994 році вона знову загострилася. Жителі Криму обрали своїм президентом Юрія
Мєшкова, який почав форсувати зближення з Росією. Але й цього разу Києву вдалося політичними
методами втримати півострів у складі держави. Посаду президента Криму було ліквідовано, Юрій
Мєшков утік до Росії.
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Суперечка двох держав про поділ Чорноморського флоту тривала до підписання в 1997 році
так званої "Великої угоди". Цей документ передбачав виведення російських військ із території
Криму до 2017 року, однак за президента Януковича угоду про оренду бази було продовжено до
2042 року.
Загроза путінському проекту Євразійського союзу
І ось - нове загострення старого конфлікту, пов´язане з революцією, що спалахнула в
Україні. Прихід до влади в Києві опозиції в Москві сприйняли як "геополітичне рішення",
зауважив Вільфрид Їльґе. А Кремль "не готовий визнавати за Україною право робити власний
вибір". Адже якщо вона піде на зближення з Євросоюзом, то це загрожуватиме путінському
проекту Євразійського союзу.
У цій ситуації Крим стає інструментом тиску на Київ. Професорці політології
Оксфордського університету Гвендолін Сассе теперішня криза багато в чому нагадує події 20річної давнини. Але сьогодні, стверджує вона, прихильники відділення Криму "не так добре
організовані, як у той час", а групи активістів нечисленні.
Яку роль відіграють родовища газу?
Однак у Криму йдеться не тільки про геополітику. Якщо півострів справді вийде зі складу
України, це буде серйозним ударом по економіці країни. Досі регіон жив переважно завдяки
туризму. Та в недалекому майбутньому може додатися ще одна стаття прибутків. Адже й на
території самого Криму, і в шельфі Чорного моря, як припускають, можуть бути великі обсяги
природного газу.
На початку листопада 2013 року український уряд узгодив документ про освоєння
нафтогазових чорноморських родовищ із міжнародним консорціумом на чолі з американським
енергетичним велетнем Exxon Mobile.
Проросійська більшість та проукраїнські татари
В українському міністерстві енергетики вважають, що з 2017 року видобуток газу в цьому
регіоні може становити до 10 мільярдів кубометрів газу щорічно. А це могло б суттєво знизити
залежність України від постачання російського "блакитного палива".
Свіжих опитувань про те, як саме мешканці Криму уявляють своє майбутнє, немає. Але
соціологічне дослідження, проведене в липні 2013 року авторитетним київським Центром імені
Разумкова, виявило, що за незалежність від України тоді був готовий проголосувати 31 відсоток
опитаних у Криму, 36 відсотків проти - переважно російськомовні люди. На думку Вільфрида
Їльґе, такий результат почасти пояснюється недоглядом усіх попередніх урядів України, які
"ніколи по-справжньому про Крим не дбали".
Однак на півострові мешкають і татари, які не хочуть виходу зі складу України. За наказом
Сталіна кримських татар у 1944 році депортували до Середньої Азії, оскільки вони нібито
співпрацювали з гітлерівськими окупантами. Упродовж більш ніж двох десятиліть кримські татари
повертаються на батьківщину. Нині їх налічується понад 300 000 осіб - це близько 14 відсотків
населення Криму.
"Кримські татари традиційно налаштовані проукраїнськи та бачать своє майбутнє в
українській державі", - зауважує Вільфрид Їльґе. На одному з мітингів у Сімферополі татари чітко
висловили свою позицію. "Крим - це Україна", - скандували вони.
Німецька хвиля

США ТА КАНАДА
13.02.2014. Стівен Пайфер: під загрозою санкцій Ахметов
вплине на Януковича
Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер сказав DW, що Захід має
спрямувати санкції проти українських олігархів. Однак він також вірить, що українці зможуть
вирішити кризу в країні.
DW: Помічник російського президента Сергій Глазьєв звинуватив минулого тижня
Сполучені Штати не лише у фінансуванні опозиції, а й навіть у озброєнні "повстанців". Чи є
якась правда у цих заявах чи це перебільшення?
Стівен Пайфер: Твердження про те, що уряд США фінансує протести – це повна
нісенітниця. Я не бачив жодних фактів, які б це доводили. І слова пана Глазьєва про постачання
зброї також абсурдні. Якщо подивитися, що вже встиг назаявляти пан Глазьєв, то стає зрозумілим,
що він у Росії головний фахівець з підриву угоди між Україною та Європейським Союзом.
Як би Ви охарактеризували стосунки США із українською опозицією та протестним
рухом?
Уряд США підтримує контакти з опозицією, як це і належить посольству та офіційним
візитерам. Я вважаю, що уряд США шукає шляхів суттєвого політичного діалогу між президентом
Януковичем та опозицією. Це було б найкращим виходом з нинішньої політичної ситуації.
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У ЄС та США вирує дискусія щодо запровадження санкцій щодо України. Про які санкції
йде мова? Це справді ефективний інструмент схилити Україну до шляху реформ?
Я підтримую точкові санкції з боку США та Європейського Союзу із двома цілями. Одна –
це дати зрозуміти задіяним у застосування сили, що послідує покарання. Однак я також вірю, що
санкції можуть бути задіяні у позитивному ключі, щоб змусити людей з близького оточення
Януковича підштовхнути його до діалогу та спробувати знайти рішення.
Якщо ми говоримо про близьке оточення Януковича, маються на увазі люди в уряді чи
люди зі сфери бізнесу?
Ті люди, які мають важелі контролю, перебувають в уряді. Однак, я гадаю, що, кажучи про
близьке оточення, ми говоримо про бізнесменів. Ринат Ахметов, найбагатший олігарх, був
достатньо близьким до пана Януковича. Гадаю, було б корисним, якби пан Ахметов скористався
своїм впливом на президента Януковича та заохотив його до серйозних переговорів із пошуку
виходу з кризи. І коли є деяка загроза фінансових санкцій або обмежень свободи пересування
щодо пана Ахметова, то це буде ефективним важелем.
У перехопленій розмові між помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд та
послом США в Україні Джеффрі Пайєттом двоє американських дипломатів обговорюють ролі
опозиційних лідерів. США вже працює над "дорожньою картою" передачі влади?
Я читав про цю розмову двох американських дипоматів, де вони обговорювали в
аналітичному руслі можливі розвитки подій. Я не читав про те, що у цій розмові вони казали: "Ось
"дорожня карта", яку ми дамо опозиції". Перш за все, це було б жахливо самонадіяним з їхнього
боку вважати, що вони можуть диктувати та надавати "дорожню карту". Немає жодних ознак того,
що Віталій Кличко, Арсеній Яценюк або Олег Тягнибок відкриті такого роду впливу.
Нуланд в цій розмові запам'яталася сумнозвісною ремаркою щодо ЄС. В чому коріння цієї
напруженості між ЄС та США?
Я припускаю, що є деяке розчарування, а це одна з речей, із якими у Вашингтоні мають
навчитися мати справу. Європейський Союз може стати дуже впливовим політичним партнером,
однак Євросоюзу, який складається з 28 різних держав, часто складно дійти консенсусу. Тож я
читав, що це було реакцією розчарування тим, що Європейський Союз не рухається більш швидко.
В чому полягають суперечності щодо України між Росією, з одного боку, та США і ЄС, з
іншого?
Для Володимира Путіна, я гадаю, це надзвичайно важливе питання. Для його бачення Росії
як супердержави зі сферою впливу на пострадянському просторі Україна – велика частина цього
простору, і якщо Україна не є його частиною, то утворюється велика прогалина. По-друге, пану
Путіну важливо мати в самій Росії імідж сильного політика, який наближає Україну до Росії.
Не думаю, що Захід – зокрема, Євросоюз, залучений у це у геополітичному сенсі. ЄС міг би
підписати угоду про асоціацію ще два роки тому, якби не сказав: "ні, ми хочемо, щоб спочатку пан
Янукович продемонстрував свою рішучість до більш демократичних підходів". У цьому випадку
Європейський Союз надав перевагу демократії перед геополітикою, і це було правильним
рішенням.
Німецька хвиля

20.02.2014. Обама: Між Вашингтоном і Москвою немає змагань
за Україну
Обама назвав те, що відбувається в Україні, вираженням надій і бажань людей. Окрім того,
він звинуватив особисто Путіна у неповазі до основних свобод.
Президент США Барак Обама заявив, що між Вашингтоном і Москвою немає змагань за
Україну, а те, що відбувається в країні – вираження "надій і сподівань народу". Офіційний пресреліз опублікував у своєму фейсбуці Майкл Макфол, який обіймає посаду посла США у Росії.
"Не вважаю, що існує якесь змагання між США і Росією. Те, що відбувається – вираження
надій і бажань людей, що живуть в Україні. Вони визнають основні свободи: свободу слова, свободу
зборів, справедливих і вільних виборів, можливість не зазнавати дискримінації через релігію або
переконання. У пана Путіна власний погляд на багато з цих питань, і я не думаю, що розкривають
якусь таємницю", – заявив американський президент. Обама додав, що США не сприймають дану
ситуацію як холодну війну, яка передбачає конкуренцію між двома державами.
"Наш підхід, підхід США, – не дивитися на події так, як на шаховій дошці часів "холодної
війни", що ми знаходимося в конкуренції з Росією. Наша мета – переконатися, що народ України
має можливість приймати рішення стосовно себе і свого майбутнього", – запевнив президент США.
Також Обама зазначив, що президенту України Віктору Януковичу необхідно прислухатися до
народу, а не робити спроби його придушення.
"Перемир'я на Україні може зберігатися, але, у кінцевому рахунку, уряду необхідно
рухатися до створення уряду згоди і вільних виборів", – заявив американський президент. "Ми
будемо продовжувати стояти на боці народу", – сказав Обама
ZN.UA
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20.02.2014. США вводять візові санкції щодо українських
чиновників
З такою заявою у середу ввечері, 19 лютого, виступив високопоставлений представник
Держдепартаменту США.
У тому випадку, якщо візові санкції не зможуть зупинити насильство, то США готові разом
з Євросоюзом вжити інших заходів, спрямованих на нормалізацію ситуації в Україні, заявив
співрозмовник агентства, не уточнивши, про які саме заходи йдеться. Поіменний список осіб, які
потрапили під дію американських санкцій, зовнішньополітичне відомство США поки що не
поширило.
З моменту початку протистояння в Україні, яке триває з листопада 2013 року, влада США
неодноразово попереджала про намір ввести санкції проти відповідальних за застосування
насильства. При цьому раніше джерела в Держдепартаменті США повідомляли, що під дію санкцій
можуть потрапити як представники влади, так і опозиціонери, якщо саме їх визнають винними в
ескалації насильства.
Також увечері 19 лютого президент США Барак Обама виступив зі зверненням, в якому
попередив владу України про наслідки продовження насильства в країні. Звернення Обами
опублікував на своїй сторінці в Facebook американський посол в Росії Майкл Макфол.
Євроатлантична Україна

21.02.2014. Канада заявила про жорсткіші санкції щодо України
Уряд Канади оголосив про додаткові санкції проти українських чиновників та політиків
Відповідна заява прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера розміщена на сайті глави уряду
Канади.
"Канада, як і раніше, обурена насильством, що триває в Україні. Наше уряд відреагував,
ввівши заборону на поїздки високопоставлених керівників режиму і оголосивши надання
медичної допомоги, щоб допомогти мітингувальникам у важку хвилину. Сьогодні наш уряд вживає
додаткових заходів для посилення тиску на режим, щоб покласти край насильству", – сказав
Харпер.
"Протягом багатьох місяців, наш уряд надсилав потужний сигнал уряду України, що її
громадяни мають право реалізовувати своє демократичне право на мирний протест, не
наражаючись на застосування смертельної сили і страхітливої жорстокості", – додав він.
"Сьогодні ми розширяємо список високопосадовців українського уряду та інших осіб, які
несуть політичну відповідальність за насильство, якім заборонено право вїзду до Канади", –
йдеться в заяві.
За словами Харпера, до попередніх обмежень також будуть додані економічні санкції.
"Ми також будемо вводити економічні санкції щодо режиму Януковича і його
прихильників. Ми сподіваємося, що ці серйозні кроки переконають уряд України щодо
необхідності пошуку шляхів мирного врегулювання кризи", – сказав він.
Еспресо ТВ

21.02.2014. The Wall Street Journal: Нерішучість Обами в
ситуацію з Україною знищує бренд Америки в світі
У зовнішній політиці США виникла велика плутанина з питанням про те, що повинні або
чого не повинні говорити американські політики про спалахи насильства на політичному ґрунті в
інших країнах.
"Наочним прикладом цієї плутанини, як і з багатьох інших питань, є президент Обама", –
зазначає оглядач The Wall Street Journal Пеггі Нунен.
Авторка описує ситуацію в Україні так: "Протестувальники, які мають широку підтримку
населення, хочуть зблизити свою країну з Європою. Вони не хочуть російського економічного і
політичного панування, російської корупції, путінського авторитаризму". Путін, у свою чергу,
"позиціонує себе як Останнього Царя", хоче зберегти свою "базу активів" і утримати Україну в
російській сфері впливу.
Що можуть зробити Європа і Америка? "Мало що, окрім як обдумувати економічні та
політичні санкції проти українського уряду, погрожувати цими санкціями і накладати їх", – вважає
автор. Але ставки в грі дуже високі. "То хіба ми не повинні чітко заявити, яка позиція нашої
країни?" – ставить риторичне питання Нунен.
Але, на погляд Нунен, американські лідери сьогодні побоюються створити враження, ніби
вони обстоюють втягування Америки в черговий конфлікт. "Тож вони бояться на повний голос
підтримати тих, хто воює за принципи, абсолютно співзвучні нашим, – за право народу обирати
економічний і державний устрій, за право чинити опір незаконним обмеженням свобод", – пише
авторка.
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Позиція керівництва США повинна продемонструвати витонченість і миролюбність, але на
ділі створює враження слабкості, вважає оглядачка. Висловлювання Обами про Україну в середу
створюють враження, ніби "людина, що грає другорядну роль у драмі, запевняє, що все залежить
від неї", пише Нунен. Автору здалося, що такими висловлюваннями Обама "знищує бренд
Америки в світі".
"Зараз нам особливо важливо показати народу України і народу Європи, що Америка – не
якась втомлена руїна, яка печеться лише про повсякденні турботи своєї держави загального
благоденства, а країна, яка все ще діє осмислено", – пише оглядачка, закликаючи показати, що
Америка стоїть на боці борців за свободу і не "втрачає дар мови через фантазії про
"перезавантаження", з яких сміється сама Москва". Нунен переказує думку неназваного
дипломата: "Путін мріє про політика типу Ніксона, з яким міг би робити справи. Замість цього він
отримав Обаму, якого, здається, не надто й поважає".
Що ж робити Сполученим Штатам?
"Один з елементів лідерства – тільки один, але невід'ємний – це висловлювання", – пише
Нунен. У період холодної війни Америка не посилала своїх військ звільняти країни Варшавського
договору, але послідовно давала зрозуміти, на чиєму вона боці і які ідеали символізує. Врешті це
допомогло звільнити ці країни.
Американські демократи байдужі до драми в Києві, а республіканці бояться, що їх
неправильно зрозуміють. "Але неможливо бути лідером, коли ви найбільше боїтеся, що вас
зрозуміють неправильно", – пише автор в матеріалі, перекладеному InoPressa.
Еспресо ТВ

25.02.2014. США готові виділити фінансову допомогу Україні
окремо від МВФ
Сполучені Штати готові надати фінансову підтримку економічним реформам в Україні
паралельно з допомогою Міжнародного валютного фонду.
Про це зазначив міністр Фінансів США Джейкоб Лью під час телефонної розмови з А.
Яценюком, повідомило в понеділок Посольство США в Києві.
"Міністр Лью зазначив, що Сполучені Штати, разом із Європою та іншими представниками
міжнародного співтовариства, готові доповнити програму МВФ, щоб пом'якшити вплив реформ на
малозабезпечених українців", - зазначається в повідомленні.
Проте, йдеться далі, Д. Лью підкреслив необхідність проведення реформ, які могли би бути
підтримані програмою МВФ.
У повідомленні також йдеться, що Сполучені Штати закликають Україну розпочати
переговори з МВФ якомога скоріше після формування нового уряду
Євроатлантична Україна

25.02.2014. Financial Times: США та ЄС
компромісну для Росії формулу співпраці з Україною

шукатимуть

США та ЄС шукатимуть формулу, яка дозволить Україні побудувати більш тісні економічні
зв'язки з Європою без того, щоб виглядати відверненою від Росії. Про це пише Financial Times.
У бурхливі дні української революції Вашингтон щосили намагався надіслати
повідомлення про підтримку противників режиму в Україні та інших пострадянських країнах, але
зазначаючи, що ця підтримка не є «якоюсь грою з нульовою сумою із Росією».
«Проте, таку позицію може стати важче підтримувати, оскільки зростають вимоги до США
підтримати серйозний фінансовий пакет для України і «яструби» на Капітолійському пагорбі
проштовхують більш жорстку позицію з боку президента, якого вони вважають пасивним гравцем
під час важливого історичного моменту», - пише Financial Times.
Так, впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив: "Те, що може зробити
президент США, так це виступити із заявою публічно і звернутися також приватно до нашого друга
Владіміра (Путіна – Ред.) щодо того, що будь-яке втручання до України матиме найсерйозніші
наслідки", заявив він.
Сьюзан Райс, радник з національної безпеки Барака Обами, публічно застерегла Росію на
вихідних, що для російських військ було б "серйозною помилкою" втрутитися в Україну, але, за
великим рахунком, як пише Financial Times, адміністрація зменшує потенціал для подальшої
конфронтації з Росією.
«Стриманість адміністрації (Обами – Ред.) пов’язана із її залежністю від співпраці з Росією
у ядерних переговорах з Іраном та її надією в кінцевому рахунку переконати Москву відмовитися
від підтримки режиму Асада в Сирії», - пише видання.
Аналітики вважають, як пише Financial Times, що США та ЄС шукатимуть формулу, яка
дозволить Україні побудувати більш тісні економічні зв'язки з Європою без того, щоб виглядати
відверненою від Росії.
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Однією з причин, на думку видання, вважати також, що м’яка риторика може допомогти
уникнути подальшої напруженості у відносинах з Росією є те, що зв'язки Москви з Віктором
Януковичем, не були настільки сильними, як припускали захисники риторики часів «холодної
війни» щодо протистояння в Україні.
Тиждень

26.02.2014. Мінфін США закликав банки уважно стежити за
рахунками Януковича
Організація по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США (Financial
Crimes Enforcement Network, FinCEN) рекомендує фінансовим інститутам уважно контролювати
рух коштів на рахунках Віктора Януковича та інших високопосадовців України, які пішли у
відставку або залишили Київ, йдеться в повідомленні відомства.
FinCEN нагадує фінансовим установам США про те, що вони повинні здійснювати ретельну
перевірку особистих банківських рахунків, зареєстрованих на або від імені великих іноземних
політиків.
"Відомство закликає відстежувати транзакції, які можуть бути пов'язані з незаконним
привласненням або переведенням державних активів, доходами від хабарництва, іншими
незаконними платежами або іншими доходами від корупційної діяльності", - йдеться в
повідомленні.
Євроатлантична Україна

26.02.2014. Керрі: Україна - не об'єкт боротьби між Сходом і
Заходом
Державний секретар США Джон Керрі заявив, що Україна не є об'єктом боротьби між
Сходом і Заходом і закликав всі країни до співпраці, аби забезпечити стабільність в Україні.
У вівторок пан Керрі зустрівся з британським міністром закордонних справ Вільям Хейгом
у Вашингтоні, аби обговорити ситуацію в Україні.
"Це не гра з нульовою сумою, це не Захід проти Сходу, не Росія проти Сполучених Штатів.
Головне - це український народ, який робить свій вибір щодо майбутнього. Ми хочемо працювати з
Росією та іншими країнами, з усіма охочими, аби це майбутнє відтепер було мирним", - заявив пан
Керрі після зустрічі.
Водночас російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у вівторок заявив, що Росія
здійснює відносно України політику "невтручання", і звинуватив інші держави у прагненні
отримати з української кризи "односторонні переваги".
BBC Україна

26.02.2014. У Київ приїхали фахівці США допомагати новому
уряду реформувати економіку
Група експертів США прибула в Україну для консультацій щодо негайних економічних
реформ. Про це повідомив перший заступник держсекретаря США Вільям Бернс.
"Мене в Києві супроводжує команда економічних фахівців з Міністерства фінансів США і
Білого дому. І після мого від'їзду сьогодні вони залишаться тут для продовження наших
консультацій", - цитує Бернса прес-служба посольства США.
За його словами, зараз дуже важливо, щоб український парламент сформував коаліційний
технічний уряд, який би представляв усі регіони України.
"Як тільки цей уряд сформується, ми і наші міжнародні партнери можуть почати
здійснювати негайні кроки, щоб допомогти Україні економічно і здійснити реформи, необхідні для
відновлення політичного і економічного здоров'я України", - підкреслив представник Держдепу
США.
Нагадаємо, відомий економіст, дослідник Інституту Петерсона Андерс Аслунд вважає, що
першим кроком до стабілізації економіки України має стати конфіскація активів, що належать сім'ї
Віктора Януковича і його найближчого оточення. За даними Аслунда, статки сім’ї Януковича
сягають $12 млрд.
США та Європа готові доповнити програму МВФ, щоб пом'якшити вплив реформ на
малозабезпечених українців.
Мінфін домовляється зі світовими фінансовими організаціями про допомогу Україні. За
даними Мінфіну, плановий об’єм макрофінансової допомоги для України може скласти біля 35
млрд дол. протягом 2014-2015 років.
Тиждень
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27.02.2014. Міноборони США: Росія не має робити суперечливі
кроки щодо України
Росія не повинна вдаватися до жодних кроків щодо України, які можуть бути "неправильно
витлумачені", заявив міністр оборони США Чак Хейгел.
"Я пильно стежу за військовими навчаннями Росії біля українського кордону ", - сказав пан
Хейгел на прес-конференції після засідання міністрів оборони країн НАТО, повідомляє агенція
Reuters.
"Я очікую, що Росія повинна бути відкритою щодо цих заходів, і закликаю їх (росіян - ред.)
не робити жодних кроків, які можуть бути неправильно витлумачені... у дуже складний час", наголосив пан Хейгел.
За його словами, США рішуче підтримують територіальну цілісність України і очікують, що
усі країни поважатимуть суверенітет України й уникатимуть провокацій.
BBC Україна

03.03.2014. США не збираються скеровувати війська в Україну
США не збираються скеровувати війська в Україну. Про це повідомив високопоставлений
представник адміністрації.
"Ми зараз зосереджені на політичних, економічних і дипломатичних варіантах дій. Є
широкі можливості домогтися ізоляції і можливих санкцій у відносинах Росії і міжнародних
інститутів. Наша мета - утримати суверенітет і територіальну цілісність України, а не влаштувати
військову ескалацію", - сказав він.
"Я не думаю, що ми зараз зосереджені на американській військовій інтервенції в будьякому вигляді. Я не думаю, що це був ефективний шлях деескалації ситуації", - додав представник
адміністрації США.
Європейський простір

03.03.2014. США можуть надати Україні військову допомогу
Уряд США може надати Україні військову допомогу - як один з варіантів відповіді на
російське вторгнення до Криму.
Про це держсекретар США Джон Керрі заявив в інтерв'ю на телеканалі ABC, повідомляє
прес-служба Американського посольства в Україні.
"Якщо до цього дійде, то ми будемо змушені вдатися до таких дій. Абсолютно. Я думаю, усі
варіанти на столі. Немає сумнівів, Росія повинна зрозуміти, що це серйозно", - сказав Керрі.
Крім цього, він підтвердив готовність США запровадити санкції проти Росії та підтримати
Україну, у тому числі й економічно. "Ми можемо у короткий термін зібрати Конгрес, щойно вони
(конгресмени. - Ред.) підготуються, щоб вони негайно розпочали з економічного пакету для
надання допомоги Україні", - зазначив Керрі.
Водночас він зауважив, що російському вторгненню є альтернатива. "Ми закликаємо Росію
співпрацювати з урядом України. Ми готові тісно співпрацювати з Росією для того, щоб
врегулювати всі занепокоєння легітимним шляхом", - сказав Керрі.
Укрінформ

04.03.2014. Напередодні візиту Керрі до Києва Обама провів
засідання Радбезу США щодо Криму
У повідомленні наголошується, що на зустрічі обговорювалися різні варіанти дій щодо
Росії у відповідь на ситуацію в Криму.
У засіданні взяли участь держсекретар США Джон Керрі, який 4 березня прибуде до Києва,
міністр оборони США Чак Хейгел, а також голова комітету начальників штабів збройних сил США
Мартін Демпсі.
Про інші деталі зустрічі поки не повідомляється.
Євроатлантична Україна

04.03.2014. Штати
співпрацю з Росією

призупинили військову і

торговельну

Сполучені Штати заморозили будь-які переговори з Росією з питань торгівлі та інвестицій,
а також у військовій галузі, до розв`язання кримського конфлікту.
Про це йдеться в офіційних заявах Управління торговельного представника США, а також
Пентагону.
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"Ми відклали укладання будь-яких двосторонніх торговельних та інвестиційних договорів з
урядом Росії, які знаходяться в розробці в рамках програми з поглиблення торговельних та
комерційних зв'язків", - заявив представник управління.
У військовому відомстві США повідомили, що тимчасово припиняються всі спільні
навчання, переговори, візити й конференції. "Ми закликаємо Росію до деескалації кризи в Україні,
а російські війська в Криму - до повернення на бази, як вимагається згідно з угодами, що
регулюють положення Чорноморського флоту Росії в Криму", - сказав прес-секретар Пентагону
контр-адмірал Джон Кірбі.
Водночас у Пентагоні зазначили, що стратегія збройних сил США у Європі та
Середземномор'ї не зазнала через події в Україні будь-яких змін.
Євроатлантична Україна

04.03.2014. Обама просить Конгрес без зволікань ухвалити
рішення про допомогу Україні
Президент США Барак Обама закликав американський Конгрес ухвалити рішення про
надання допомоги Україні без "партійного протистояння" та в "першочерговому порядку".
Про це він заявив у понеділок у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Коли йдеться про збереження принципу, згідно з яким жодна країна не має права
безпідставно направляти війська в іншу країну, ми повинні бути в змозі представити нашу спільну
позицію, яка стоїть поза партійною політикою", - наголосив Обама.
Він підкреслив, що Сполучені Штати мають залишатися поруч з європейською спільнотою,
у тому числі з Україною. "Ми повинні працювати з ними. Їхні інтереси дійсно мають першочергове
значення", - зауважив президент.
Він висловив сподівання, що обидві палати парламенту працюватимуть разом з
адміністрацією в цьому питанні.
"Ми твердо підтримуємо нове українське керівництво. Джон Керрі відбув з візитом у Київ
для того, щоби продемонструвати нашу підтримку українському народові та запропонувати
особливі та конкретні пакети економічної допомоги", - відзначив Обама.
Євроатлантична Україна

04.03.2014. Турчинов, Яценюк та Керрі обговорили ситуацію в
Криму
У вівторок відбулася спільна зустріч голови Верховної Ради, виконувача обов'язків
президента України Олександра Турчинова та прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з
державним секретарем США Джоном Керрі. Сторони обговорили поточну ситуацію, що склалась в
Україні.
Особливу увагу співрозмовники приділили подіям, які відбуваються у Криму, повідомляє
прес-служба Верховної Ради України.
Голова парламенту наголосив, що дії Російської Федерації із введенням своїх збройних сил
до Криму є "нічим іншим, як агресивними діями проти суверенної держави".
Разом з тим він висловив упевненість, що стратегічні партнери України та країни-гаранти її
безпеки та територіальної цілісності, відповідно до Будапештського меморандуму, "зроблять все
можливе, щоб допомогти Україні захистити її територіальну цілісність".
Зі свого боку Дж. Керрі високо оцінив дії нової української влади зі стабілізації ситуації в
країні, витримку та професійність дій військових нашої держави. "Я був надзвичайно вражений
тим, що побачив у Києві. Не потрібно багато часу, щоб зрозуміти, наскільки щирі тут були люди в
своїй боротьбі за свободу", - сказав він.
"Хочу, щоб ви знали: ми надзвичайно серйозно ставимось до своїх зобов'язань перед
Україною, які взяли на себе ще в 1994 році, виступивши гарантом суверенітету та територіальної
цілісності вашої країни", - наголосив Дж. Керрі.
Укрінформ

04.03.2014. Путін не обдурить світову спільноту - Обама
Володимир Путін не мав юридичних підстав стверджувати, що був у праві посилювати
російську військову присутність в Україні.
Таке переконання висловив у вівторок у Вашингтоні президент США Барак Обама, передає
власний кореспондент Укрінформу.
"Президент Путін, здається, має набір різних юристів, які пропонують йому різноманітні
інтерпретації, але я думаю, що він так нікого не обдурить",- прокоментував Обама позицію
російського президента щодо військового втручання на територію України.
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При цьому він підкреслив, що міжнародна спільнота має таке саме "тверде переконання".
"Міжнародне співтовариство одностайно засудило порушення Росією територіальної
цілісності і суверенітету України", - підкреслив президент США.
Він закликав припинити ескалацію ситуації, а також негайно надати можливість
міжнародним спостерігачам встановити всі факти на місці.
"Ми вважаємо, що український народ повинен мати можливість визначати своє майбутнє",
- наголосив Барак Обама.
Укрінформ

84 of 84

