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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ  

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ОГОЛИЛА ВНУТРІШНІ ПРОБЛЕМИ ЄС 

«Реакція» Євросоюзу на російську агресію в Криму вкотре засвідчила 
слабкість цього об‘єднання. Мова йде навіть не про захист України як партнера 
Євросоюзу, а про демонстрацію неспроможності ціннісних, правових та 
економічних основ Євросоюзу. 

Цілком очевидною стала відсутність реальної політичної волі 
лідерів ЄС захищати ті європейські цінності, які широко 
використовуються в риториці єврочиновників, коли потрібно знайти привід для 
відмови якійсь країні в перспективах членства. Готовність ЄС іти на будь-які 
поступки Росії, аби уникнути силового протистояння дуже нагадують ситуацію 
напередодні Мюнхенської змови 1938 р., про яку Черчилль пізніше сказав, що 
намагаючись уникнути війни, Британія обрала ганьбу, а згодом – все-рівно 
отримала війну.  

Грізні заяви Меркель, Баррозу і Ромпея, резолюція Європарламенту і 
зупинка переговорів про лібералізацію візового режиму – не більше, ніж спроби 
зберегти обличчя при поганій грі. Своєю бездіяльністю Європа та США вже де-
факто погодилися на анексію Росією Криму. Нинішні умови торгівлі в цілому 
влаштовують В.Путіна, адже єдиний ліквідний російський товар – нафта і газ – і 
так непогано продаються в Європі. Лібералізація візового режиму В.Путіну взагалі 
не потрібна, адже приватні поїздки в Європу підривають зусилля російської 
пропаганди про «Захід, що загниває». 

Заявам окремих єврочиновників про необхідність знизити залежність від 
російських енергоносіїв, «Газпром» протиставляє пропозиції європейським 
компаніям про покращення умов діючих контрактів1. Можливості європейських 
промислових лобі переконати свої уряди заробити на українських проблемах 
значно більші, ніж шанси Києва добитися дієвої підтримки незалежності і 
територіальної цілісності. 

Європейські лідери дуже бояться втратити ті слабкі ознаки післякризового 
відновлення економіки, щоб задіяти повноцінні економічні санкції проти 
Росії. Слова прес-секретаря російського президента Пєскова в інтерв'ю газеті 
«Комсомольская правда» свідчать, що в Кремлі не очікують серйозних санкцій: 
«Пока нет никаких ни санкций, ничего... Заявления – это не повод для каких-то 
корректировок [внешней политики]»2. 

                                                             
1 «Газпром» готовится к возможному введению санкций Европой. - 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/24033861/gazprom-ischet-podderzhki. 
2
 Дмитрий Песков - «КП»: Заявления Запада - не повод для корректировок нашей внешней политики. - 

http://www.kp.ru/daily/26207.7/3092238. 
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Навіть арешт 12 березня в Австрії українського олігарха Д.Фірташа навряд чи 
налякає В.Путіна. На позицію російських олігархів цей арешт не вплине, адже 
якщо в руках ЄС – їх банківські рахунки і вілли, то в руках В.Путіна – їх життя 
(долю Березовського повторити ніхто не захоче). Можливі витоки інформації про 
корупційні газові схеми Фірташа і Кремля також Путіна не лякають, бо до 
російських народних мас ця інформація не дійде. Вслід за відключенням із 
кабельних мереж єдиного опозиційного телеканалу «Дождь», Кремль вже 
заборонив навіть інтернет-сторінки опозиціонерів Навального і Каспарова. 

Усвідомлення слабких сторін ЄС розв’язує Путіну руки для 
ескалації агресії. Демонстративна зухвалість, з якою це робиться, 
свідчить про свідомий рух РФ до самоізоляції. Наляканий навіть 
гіпотетичною можливістю повторення Майдану в Росії, Путін прагне скористатися 
конфліктом, щоб придушити залишки опозиції в Росії і закрити її від зовнішнього 
світу. Звідси – зухвала брехня в очі західним партнерам, заяви про «право» на 
збройне вторгнення в Україну, проведення ніким не визнаного «референдуму» в 
Криму під дулами російських автоматів і декларування його результатів на рівні 
96,6% за приєднання до Росії.  

Дії Росії стали наслідком геополітичної короткозорості Євросоюзу, 
яку він демонструє впродовж багатьох років, зокрема: 

1) в гонитві за більш дешевими енергоносіями європейські уряди роками 
«закривали очі» на те, що заплачені ними за газ десятки мільярдів євро 
йшли на посилення російської армії, яка становить загрозу для країн 
ЄС; 

2) всіма своїми попередніми кроками ЄС переконав Кремль, що за 
грізними заявами ніколи не слідують конкретні кроки, зокрема, так 
було після порушень під час президентських і парламентських виборів у Росії 2011 
р.; 

3) довгі роки Євросоюз виявляв бездіяльність щодо становлення 
реваншистського авторитарного режиму в Росії, включаючи знищення 
опозиції, тотальний контроль над пресою, шовіністичну пропаганду і насадження 
нетерпимості по відношенню до ЄС, США, України, Польщі, країн Балтії;  

4) прагнучи залучити якомога більше коштів до європейської економіки, 
місцеві чиновники довго «закривають очі» на «відмивання» в країнах ЄС 
брудних грошей російських (і не лише російських) олігархів; 

5) так само роками «закриваються очі» і на посилення корупції в ЄС, де 
чимало діючих і колишніх політиків непогано заробляють від 
співпраці із російськими компаніями, перш за все, лобіюючи інтереси 
російського газового експорту; 

6) ігноруються також багаторічні вливання російських грошей до 
аналітичного та медійного секторів в Європі – ціла низка європейських 
«аналітиків», «науковців» та «оглядачів» ЗМІ проводять на російські гранти 
кремлівську пропаганду, дезінформуючи європейську громадськість щодо 
реальних процесів в Росії, а також виконуючи московські замовлення щодо 
дискредитації українських, балтійських, польських політиків. 

ЄС має реальні механізми вплинути на Росію, зокрема: 
1) енергетичну залежність від РФ можна знизити завдяки створення спільної 

системи загальноєвропейських закупівель газу – таку ініціативу вже висунув 
польський прем‘єр Туск; 

2) накопичені запаси у газосховищах дозволяють тимчасово знизити обсяги 
закупівель російського газу із одночасним збільшенням поставок з інших джерел; 

3) скасувати обмеження на постачання газу з Ірану, що знизить ціни на 
енергоносії і звузить можливості Росії спекулювати на цьому чиннику; на тлі 
реальної російської загрози іранська загроза є примарною; 
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4) половина російської торгівлі припадає на ЄС, причому значну частину 
імпорту з ЄС Росія не зможе компенсувати; тимчасова втрата прибутків – 
прийнятна платня за відвернення світової війни; 

5) три чверті іноземних інвестицій надходять до Росії з ЄС, доцільно 
переорієнтувати їх на інші, більш передбачувані країни; тим більше, що 
інвестувати в РФ стало небезпечно з огляду на ініціативи російських 
парламентарів щодо можливої конфіскації майна європейських та американських 
компаній3;  

6) якнайшвидше включити Україну до європейських ініціатив у галузі 
безпеки та оборони, що суттєво підвищить обороноздатність цього «останнього 
бастіону» на шляху Росії до Європи. 

Тож вагомі важелі впливу є. Питання лише в тому, чи стане у Євросоюзу 
політичної волі та прозорливості, щоб захистити себе від найбільшої загрози з 
часів ІІ Світової війни.  

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

05.03.2014. ЄС заморожує незаконно привласнені державні 
кошти України  

Згідно із домовленістю, що була досягнута під час зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних 
справ 3 березня, сьогодні Рада ухвалила санкції, що стосуються замороження і повернення 
незаконно привласнених державних коштів України. Сьогоднішнє рішення стосується 
вісімнадцятьох осіб, яких визнано відповідальними за незаконне привласнення, – їхні активи у 
Європейському Союзі будуть заморожені. Санкції також містять положення, що сприяють 
поверненню заморожених коштів, – щойно будуть виконані відповідні умови. 

Законодавчі акти, включаючи список осіб, які є об‘єктами санкцій, будуть надруковані у 
завтрашньому Офіційному журналі ЄС. Спочатку заходи, які почнуть діяти від завтра, 
застосовуватимуться протягом дванадцяти місяців. 

Сьогоднішнє рішення було ухвалено за допомогою письмової процедури. 
Більше інформації про обмежувальні заходи ЄС та результати від заморожування активів 

можна дізнатися за цим посиланням.   
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135804.pdf 

Сайт Представництва ЄС в Україні 

10.03.2014. Санкції проти Росії: за і проти 

Візові заборони, замороження рахунків, бойкоти, економічні санкції - політики та експерти 
у країнах ЄС розходяться у думках щодо того, чи варто тиснути через Україну на Росію. 

Неділя може стати часом "Ч" для європейських дипломатів. 16 березня має відбутись 
референдум у Криму, за результатами якого проросійські кримські політики хочуть відокремити 
Крим від України та приєднати до Росії. "Залишилось шість днів для зупинення брутальної 
політики Путіна. Захід не може просто так за цим спостерігати!" - пише у неділю, 9 березня, 
найбільш тиражна газета Німеччини Bild. 

Минулого тижня на саміті ЄС у Брюсселі було вирішено припинити переговори з Росією 
про спрощення візового режиму. Водночас глави держав та урядів країн-членів ЄС домовились, що 
у випадку, якщо Росія й надалі уникатиме участі у переговорах щодо "кримської кризи", у хід 
підуть подальші заходи, аж до економічних санкцій. Німецький міністр закордонних справ Франк-
Вальтер Штайнмаєр навіть не виключає, що про їх застосування треба буде говорити уже 
найближчими днями. "Якщо протягом наступних днів у перемовинах не буде висловлена 
готовність і рух з боку Росії, тоді необхідно буде застосовувати наступну ступінь санкцій", - сказав 
він в інтерв'ю ZDF у програмі "Berlin direkt". 

Політичні та спортивні вимоги бойкотування з Німеччини 
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що братиме вона участь у саміті G8 в Сочі 

чи ні, залежить від розвитку подій у Криму, повідомляє видання Spiegel. Якщо 16 березня 
відбудеться призначений кримською владою референдум про майбутнє півострова, Меркель не 
братиме участь у зустрічі "великої вісімки", запланованій на початок червня у Сочі, пише 
німецький тижневик. 

                                                             
3 СФ готовит законопроект о конфискации активов компаний США и ЕС. - 

http://ria.ru/economy/20140305/998222488.html. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135804.pdf
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Міхаель Фукс, заступник глови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, пропонує застосувати іншу 
форму санкцій щодо Росії. Виданню Frankfurter Rundschau він пояснив: треба відмовити Росії у 
проведенні чемпіонату світу з футболу у 2018 році. Утім, німецькі соціал-демократи відразу 
виступили проти такої "футбольної дипломатії". 

Танок із санкціями щодо Росії в Європі тільки розпочався, однак уже висловлюються 
сумніви, чи справді їх застосування допоможе вирішити "кримську кризу". Навіть президент 
Європарламенту Мартин Шульц засумнівався у тому, чи примусять вони всадити Путіна за стіл 
переговорів. 

"Санкції-карлики" чи виправдана обережність? 
Однак критики і без того кажуть про "санкції-карлики", а не про серйозні попередження 

Росії. Санкції, які ЄС до цього часу застосував до Росії, є "м'якішими, ніж ті, які ЄС застосував до 
Швейцарії після схвалення нею ініціативи про масову іміграцію", - пише у коментарі Neue Zürcher 
Zeitung. 

Інші висловлюють занепокоєння, що уже вжиті заходи та ті, які заплановані, можуть не 
потрапити у ціль і тільки загострять ситуацію по обидва боки. Ґреґор Ґізі, очільник фракції Лівих у 
Бундестазі, взагалі не вірить у дієвість санкцій - навіть і у тому випадку, коли вони вдарять по 
російській економіці. "На слабкого партнера, ймовірно, можна подіяти санкціями, однак не на 
Росію. Вона ж спирається на Китай, ми не повинні цього недооцінювати", - заявив Ґізі у розмові з 
радіостанцією WDR. "У такій складній ситуації можна дуже розкачуватись і закликати до санкцій, 
однак тоді Путін погрожуватиме чимось іншим", - сказав політик. ЄС не повинен забувати, що він 
теж залежний від Росії та її поставок газу, додав він. 

Економічні переплетіння з Росією 
Похвала за обережну поведінку ЄС надходить з кіл німецьких підприємців. "Правильно 

деескалювати ситуацію", - каже Мартин Ванслєбен, керуючий Німецької торгово-промислово 
палати у розмові з Deutschlandfunk. "Адже ми контактуємо не з Путіним та його найближчим 
оточенням, а з Росією загалом. Вважаю, що розумно сказати: ми в стані діяти, однак простягаємо 
руку для порозуміння". Ванслєбен також звертає увагу на те, що частина попередніх санкцій уже 
подіяла - щоправда, непрямо: вартість російсько рубля знижується. 

Економічні санкції не можуть бути опцією саме для Німеччини - у цьому Ванслєбена 
підтримують і інші представники економічних кіл. І їхні аргументи коштують дуже дорого: на кону 
мільярдні інвестиції. Торгівельний оборот між Німеччиною та Росією становив минулого року 76 
мільярдів євро. У Росії працює близько 6000 німецьких підприємств, а це, за деякими оцінками, 
300 тисяч робочих місць. До того ж, не варто забувати і про фінансовий сектор: європейські банки 
працюють у Росії з 180 мільярдами євро. 

Небезпека німецькому переходу на альтернативні джерела енергії 
Ще більш однозначно застерігає від ескалації відносин з Росією єврокомісар з енергетики 

Ґюнтер Еттінґер. Застосування санкцій до Росії суттєво вдарить по європейській економіці, сказав 
він виданню Wirtschaftswoche. Еттінґер закликає ЄС шукати альтернативу російському газу. В 
іншому випадку існує загроза й політиці переходу на альтернативні джерела енергії, яку 
неможливо реалізувати без газових електростанцій. Понад третину потрібного газу Німеччина 
імопортує з Росії. 

Думки ж німців щодо того, чи варто застосовувати санкцїі проти Росії, теж різняться. За 
результатами актуального соціологічного опитування Emnid, санкції проти Москви підтримали 45 
відсотків опитаних, а 44 відсотки їх відхилили. На варіант питання з опцією підвищення цін на 
енергію уже 54 відсотки німців висловились як за неможливість надання допомоги Україні. 

Німецька хвиля 

11.03.2014. Туск: у понеділок ЄС запровадить нові санкції проти 
Росії 

Євросоюз запровадить подальші санкції проти Росії у понеділок, 17 березня, тобто після 
проведення референдуму у Криму, про це повідомив прем‘єр-міністр Польщі Дональд Туск. 

За словами прем‘єр-міністра Польщі Дональда Туска, Європейський Союз запровадить 
подальші санкції проти Росії у зв‘язку із кризою в Україні в понеділок, 17 березня. Рішення щодо 
цієї процедури вже фактично прийняте, зауважив польський політик у розмові з журналістам у 
Варшаві, повідомляє інформаційне агентство Reuters. "Наслідком цього є те, що в понеділок 
санкції вступлять у силу", - сказав Туск. 

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що 
рішення щодо розширення санкцій проти Росії буде прийняте лише після референдуму в Криму, 
призначеного на 16 березня,. "Якщо референдум не перенесуть, подальше рішення (стосовно 
запровадження нових санкції проти Росії. - Ред.) буде ухвалене найпізніше в понеділок", - цитує 
політика інформаційне агентство dpa. 

Заяву кримського парламенту про проголошення незалежності від України Франк-Вальтер 
Штайнмайєр назвав "внеском до подальшого загострення" ситуації, повідомляє dpa. На думку 



INTERNATIONAL WEEKLY # 04 (05.03.2014 —17.03.2014) 10 of 62 

 

10 of 62 

очільника німецького МЗС, це спроба надати "легальної видимості" запланованому на 16 березня 
референдуму щодо відділення Криму від України. 

Німецька хвиля  

12.03.2014. Баррозу: Росія має припинити анексію Криму 

Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заликав Російську Федерацію зупинити всі 
спроби анексії Автономної Республіки Крим. 

"Наша основна ціль і мета – деескалація ситуації і винайдення мирного виходу з нинішньої 
кризи згідно до міжнародного права. Будь-які спроби легітимізувати референдум в Криму 
суперечать Конституції України", - заявив пан Баррозу під час свого виступу у Європарламенті. 

За його словами, ситуація в Україні - це, в деякій мірі, випробуванням Євросоюзу. 
"Результат нинішньої ситуації буде в значній мірі впливати на геополітичну конфігурацію 

нашого континенту впродовж багатьох наступних років", - вважає Баррозу. 
Німецька хвиля  

12.03.2014. Європарламент не визнає референдум у Криму і 
вимагає санкцій 

Важко пригадати, коли представники Європарламенту, Єврокомісії та Європейської Ради 
демонстрували таку одностайності, як під час дебатів "Вторгнення Росії в Україну". 

Оплесками та вітальними вигуками євродепутати зустріли у середу, 12 березня, 
присутнього в залі Європарламенту в Страсбурзі Петра Порошенка. Український політик і 
бізнесмен, який був присутній на гостьовій трибуні, розгорнув український прапор. Поруч з ним 
сидів посол України при Євросоюзі Костянтин Єлісеєв, котрий вперше після оголошення рішення 
уряду Азарова про припинення переговорів щодо підписання угоди про асоціацію в листопаді 
минулого року приїхав до Страсбурга на сесію ЄП. 

Єврочиновники заговорили в унісон 
ЄС повинен стати на захист територіальної цілісності та суверенітету України; референдум 

в Криму - незаконний і неприйнятний з точки зору міжнародного права; необхідно зупинити 
російську агресію, застосувавши до Москви найжорсткіші санкції; Україна потребує негайної 
фінансової та політичної підтримки з боку ЄС. Ці пункти були ключовими у виступах європейських 
політиків. 

"Ситуація в Україні є викликом європейській єдності та здатності Євросоюзу приймати 
політичні рішення", - сказав президента Єврокомісії Жозе-Мануеля Баррозу. Він наголосив, що 
необхідно шукати мирних рішень виходу з кризи, оскільки "ми не маємо права ризикувати 
людськими життями". 

Баррозу нагадав про запропонований Україні фінансовий пакет в 11 мільярдів євро, 
виділений "з європейського бюджету", і про те, що зняття деяких обмежень у торгівлі з ЄС ще до 
підписання угоди про асоціацію, приноситиме Україні щорічно 500 мільйонів євро. "Але цей пакет 
не є просто швидким порятунком", - наголосив політик, зауваживши, що ці гроші "мають бути 
спрямовані на реформи та відновлення економіки країни". 

А гроші є? 
Лідер "Соціалістів і демократів" Ганнес Свобода поцікавився у президента Єврокомісії, 

наскільки "реальними є ці 11 мільярдів євро", які виділили для України. "Ми нещодавно просили 
грошей у Єврокомісії на різні важливі справи, але їх у бюджеті не було", - сказав він, висловивши 
сподівання, що "ці гроші Україна все-таки отримає". 

Австрійський депутат нагадав, що в Європарламенті обговорювалися "долі багатьох 
референдумів, наприклад, у Шотландії". "Але там були присутні міжнародні спостерігачі та 
відсутні військові, а референдум у Криму - насильницький і не має нічого спільного з вільним 
волевиявленням", - сказав Свобода. 

Зупинити Росію 
Доволі песимістичний погляд на кримський референдум висловив Йоганнес Корнеліус ван 

Баален (група "Альянс лібералів і демократів за Європу"). "Я не бачу, що наразі могло б зупинити 
Росію, і вона зробить те, що давно хотіла зробити", - сказав він. Але він вважає необхідним ввести 
економічні санкції, "які нашкодять Росії". Інше питання, яке ставить нідерландський депутат: 
наскільки рішуче налаштований на такі дії Брюссель? 

Багато промовців звернули увагу на роль потужної пропагандистської машини Росії, яка 
відіграла фатальну роль в ескалації конфлікту в Криму. Лідер групи Зелених в ЄП Ребекка Гармс з 
обуренням заявила, що "російська пропаганда натравлює один народ на інший". Вона також 
наголосила, що "Росія - це сила, яка готується до військового втручання", і дипломатичні шляхи 
виходу із ситуації поки що зазнають поразки. "Ще ніколи досі Москва так категорично не 
відкидала усі дипломатичні механізми, які пропонує їй світова спільнота", - констатувала вона. 

Долари із запахом російського газу 
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Деякі депутати напряму звинувачували ЄС у політичному лицемірстві щодо України. Так, 
представник групи "Консерваторів і реформістів" Ричард Легутко вважає, що боротьба за Україну 
вже заздалегідь програна. "Немає чого приховувати: всі європейські інституції - проросійські", - 
заявив польський депутат. На його думку, ЄС не може вплинути на Росію належним чином, бо "не 
має ані відповідних інструментів, ані бажання, ані спільної політики в цьому питанні". Він 
закінчив свій виступ похмурим пророцтвом, що з часом "ЄС стане пліч-о-пліч з Росією, бо завжди 
був поруч із сильним, а не зі слабкими". 

Польський депутат Яцек Курські також вважає, що вклавши свого часу мільярди в 
будівництво газопроводу Північний потік, ЄС "підкинув газових доларів Путіну, які він тепер 
використовує проти України". "А чого тільки варта робота екс-канцлера Німеччини Ґергарда 
Шредера в "Газпромі"?! - обурився депутат. Його підтримав німецький колега Александер 
Ламбсдорф, який заявив, що "після всього, що відбулося, ЄС не може мати справу з "Газпромом", 
ніби нічого не сталося". 

Історичні паралелі 
Словесні атаки не здатні налякати Путіна, вважає польський депутат Павел Коваль. На 

його думку, лише скасування віз для українців, підписання угоди про асоціацію і координація 
зусиль ЄС та США для допомоги Україні можуть вплинути на ситуацію. "Якщо ми цього не 
зробимо, то Путін використає на повну потужність свою пропагандистську машину проти уряду 
Яценюка", - наголосив він. 

Хорватські євродепутати нагадали присутнім про історичні паралелі ситуації в Криму з 
подіями в колишній Югославії. Так, Давор Стир заявив, що захоплення Криму під приводом 
захисту російської меншини точнісінька копія "виправдання, яке використовував Слободан 
Мілошевич для розгортання війни на Балканах". "Ця брехня тепер використовується для 
пропагандистської кампанії в Кремлі", - наголосив він. 

У четвер, 13 березня, Європарламент голосуватиме за резолюцію "Вторгнення Росії в 
Україну". 

Німецька хвиля 

17.03.2014. Спільна заява Президента Європейської Ради 
Германа Ван Ромпея та Президента Європейської Комісії Жозе 
Мануела Баррозу щодо Криму  

Брюссель, 16 березня 2014 року - Як про це заявили лідери держав чи урядів усіх 28-и країн 
Європейського Союзу на своїй зустрічі 6-го березня, ЄС вважає, що проведення референдуму щодо 
майбутнього статусу території України суперечить Конституції України та міжнародному праву. 
Референдум є незаконним та нелегітимним; його результат не буде визнано. 

Розв‘язання кризи в Україні мусить ґрунтуватися на територіальній цілісності, суверенітеті 
та незалежності України, в рамках Конституції України та у чіткому дотриманні міжнародних 
стандартів. Розв‘язання кризи можна знайти тільки завдяки співпраці через дипломатичні 
процеси, зокрема прямі дискусії між владою України та Росії. Європейський Союз має особливу 
відповідальність за мир, стабільність та добробут на європейському континенті й продовжить 
досягати цих цілей, використовуючи всі наявні канали. 

Ми підтверджуємо своє рішуче засудження нічим не спровокованого порушення 
суверенітету та територіальної цілісності України – і закликаємо Росію відкликати свої збройні 
сили, зменшивши їх до докризової кількості та повернувши їх до місць їхньої постійної дислокації, 
згідно з відповідними угодами. З огляду на ці цілі, міністри закордонних справ Європейського 
Союзу завтра в Брюсселі оцінять ситуацію та схвалять рішення про додаткові заходи – у 
відповідності до декларації голів держав чи урядів ЄС від 6-го березня. 

Сайт представництва ЄС в Україні 

17.03.2014. Голова Європарламенту: Дії В. Путіна викликають 
здивування і жаль 

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявляє, що минулий в Криму 
референдум є незаконним і ускладнює вирішення кризи. 

Мова про це йде в заяві М. Шульца, поширеному в неділю, 16 березня. «Я жалкую, що цей 
референдум відбувся, так як він був незаконним і ускладнив майбутні зусилля з врегулювання 
кризи. Це голосування не було дійсним ні в рамках українського, ні в рамках міжнародного 
права», – наголошується в заяві. 

У цьому зв‘язку М. Шульц запевнив, що Європейський парламент повністю підтримує 
територіальну цілісність України. «Єдина Україна повинна бути в змозі визначати своє майбутнє 
вільно», – підкреслює президент ЄП. Крім того, М. Шульц знову засудив російське військове 
вторгнення до Криму.  
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«Це було порушенням міжнародного права і порушенням українського суверенітету. 
Аргумент про те, що військові дії необхідні для захисту етнічної меншини часто використовувалися 
в минулому і мали згубні наслідки», – підкреслює він.  

Раніше повідомлялося, що Європарламент закликав призупинити відносини з Росією, поки 
вона не виведе війська з України. 

Європейський простір  

17.03.2014. Німецька преса: За приниження Заходу Путін 
готовий заплатити 

Кримська криза і нелегітимний референдум залишаються головною міжнародною темою у 
німецьких газетах. Оцінки різняться, але переважна більшість видань гостро критикують Росію. 

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вміщує на своїх сторінках коментар під заголовком 
"Путін - божевільний", у якому попереджає, що події в Криму - лише прелюдія до ще страшніших 
дій Москви. 

"Захід безпомічно спостерігав за тим, як Путін знищував демократію у зародку, як він де-
факто анексував частину далекої і ніби незначущої Грузії. Європейці вірили, що економічна 
інтеграція Росії до світової економіки змусить її грати за правилами цивілізованого світу. 
Вважалося, що спільні інтереси убезпечать від свавілля та насильства. Всі ці інтереси Путін тепер 
використовує як зброю проти Заходу...Путін готовий заплатити економічними втратами за 
приниження Заходу. Якщо його не змусити всіма способами повністю відступити з України, він не 
зупиниться", - прогнозує Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Інша франкфуртська газета Frankfurter Rundschau вважає, що недільний "референдум" у 
Криму був ширмою для анексії української території Росією. 

"Слід називати своїми іменами все те, що Путін, його армія і політичні маріонетки в 
Сімферополі коять зараз у Криму. Вони крадуть в України важливу частину її державної території. 
Це не має під собою жодних правових основ. Саме тому у Вашингтоні та Брюсселі не має бути 
жодних лінивих компромісів щодо санкцій. Зараз саме час для Заходу згуртуватися проти тих, хто 
несе відповідальність за біду в Росії та на пострадянському просторі. Це, передусім, багаті та 
впливові люди у політиці та економіці", - уточнює Frankfurter Rundschau. 

У свою чергу, газета Augsburger Allgemeine наголошує на критичній важливості підтримки 
нового уряду України. 

"Європа та США мають зробити все для стабілізації України. Розмови не ведуться про 
швидкий вступ до ЄС. Але відкриття європейський ринків для сусідів, що потрапили у скруту, є 
настільки ж необхідним, як і масивна фінансова та організаторська допомога у розбудові 
демократичної держави, де знаходиться місце і російській нацменшині на Сході. З опитувань 
відомо, що навіть там більшість виступає за зближення з Європою", - читаємо на сторінках 
Augsburger Allgemeine. 

Європейський простір  

17.03.2014. ЄС узгодив санкції щодо 21 чиновника з Росії та 
України 

Рада ЄС затвердила санкції щодо 21 чиновника з Росії та України, причетних до організації 
референдуму про приєднання Криму до Росії. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у своєму Twitter. 
"Рада ЄС із питань закордонних справ погодилася заборонити в'їзд і заморозити активи 21 

посадової особи з України і Росії", - написав міністр після засідання Ради в Брюсселі. 
Пан Лінкявічус також додав, що у наступні кілька днів послідують інші заходи: європейські 

лідери зберуться на самміт в Брюселі і, як очікується, розширять список осіб, які підпадають під 
санкції. Зокрема до нього можуть увійти особи з оточення російського президента Володимира 
Путіна. 

BBC Україна 

ЕКОНОМІКА 

05.03.2014. ЄС виділить на реформи в Україні 11 млрд євро 

Європейська комісія оприлюднила подробиці пакету фінансової допомоги Україні на 
загальну суму 11 млрд євро. Кошти будуть виділені протягом кількох років і надаватимуться в 
обмін на згоду Києва здійснити економічні реформи і сформувати представницький уряд. 

Перший мільярд євро Україна зможе отримати вже найближчими тижнями, повідомив 
кореспондент ВВС у Брюсселі Метью Прайс. 

Заяву про фінансову допомогу Україні зробив президент Європейської комісії Жозе-
Мануель Баррозу, який привітав ознаки деескалації напруженості в Криму. 
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"Я вітаю проведення прямих переговорів між Україною і Росією, - сказав пан Баррозу. - 
Міжнародна спільнота мобілізується, щоб допомогти українській економіці. Комісія підготувала 
пакет допомоги, який може сягнути принаймні 11 млрд євро в наступні кілька років". 

За словами кореспондента ВВС у Брюсселі Метью Прайса, Європа, яка потерпає від 
великого боргового ярма, "готова виписати Україні дуже великий чек, керуючись острахом за 
можливий розвиток подій на своєму східному кордоні". 

Наш кореспондент каже, що пакет допомоги ще мають схвалити 28 країн ЄС і 
Європейський парламент, а уряд у Києві має погодитися на реформи і відновити співпрацю з 
Міжнародним валютним фондом. 

Орієнтовні складові пакету допомоги: 
Фінансова допомога на стабілізацію макроекономічних показників - 1,6 млрд євро 
Пакет економічних грантів - 1,4 млрд євро 
Від Європейського інвестиційного банку кредитний пакет 3 млрд євро у 2014-2016 рр. 
У співпраці з ЄБРР сприятиме наданню додаткових 5 млрд 
За словами нашого кореспондента, все це - нові кошти на додачу до заявлених раніше 610 

млн євро. 
Європейська комісія пропонує також створити окремий механізм для координування 

зусиль донорів. 
Раніше перехідний уряд України заявив, що для фінансування зовнішньої заборгованості 

країні потрібно 35 млрд доларів протягом наступних двох років. 
"Український" саміт ЄС 
Лідери 28 країн ЄС збираються в четвер на надзвичайний саміт, щоб обговорити можливі 

санкції проти Росії у відповідь на російську агресію в Криму. Водночас британський міністр 
закордонних справ Вільям Хейг напередодні саміту відкинув можливість одностайних і 
далекосяжних дій. За словами британського міністра, Велика Британія і Франція готові до 
торговельних санкцій проти Росії, однак він не міг цього сказати про Німеччину, яка має 
найглибші торговельні та економічні відносини із Росією. 

"Правда полягає в тому, що дійти спільної позиції в сфері зовнішньої політики між 28 
країнами вимагає тяжкої праці, - сказав Вільям Хейг. - Мені видається, що позиції Британії і 
Франції дуже близькі. Прем'єр-міністр (Девід Кемерон - Ред.) розмовляв з президентом (Франсуа - 
Ред.) Олландом і канцлером (Ангелою - Ред.) Меркель". 

Вільям Хейг відмовився висловлювати якість припущення про результати надзвичайного 
засідання Ради ЄС у четвер, зазначивши, що все залежатиме від подальшого розвитку подій. 

BBC Україна 

10.03.2014. 11 мільярдів від Євросоюзу: як багато це насправді? 

11 мільярдів фінансової допомоги від ЄС – сума дуже скромна, зважаючи на масштаби 
викликів, що постали перед Україною. Таку думку в інтерв‘ю DW висловив віденський економіст 
Василь Астров. 

Deutsche Welle: ЄС повідомив про надання Україні фінансової допомоги у понад 11 
мільярдів євро. Чи будуть, на Вашу думку, ці гроші спрямовані на порятунок України від 
банкрутства, чи йдеться про довгостроковий проект підтримки в реалізації реформ? 

Василь Астров: Я думаю, радше друге, адже захист від банкрутства - це завдання передусім 
МВФ. Хоча, якщо я зробив правильний висновок із цифр, із запропонованої ЄС допомоги 1,6 
мільярда євро - чітко називаються допомогою для покращення платіжного балансу. Під цим, 
безсумнівно, розуміється підсилення валютних резервів. Я думаю, велика частина цього пакету 
спрямована передусім на те, аби країна реалізувала реформи. Насамперед ті, що передбачені 
угодою про асоціацію, зокрема угодою про глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі з ЄС, котру 
не було підписано у листопаді 2013 року. Ці реформи спрямовані на те, щоб реформувати 
українське законодавство та економіку та великою мірою привести їх у відповідність до 
європейських норм. Передовсім Європейська комісія націлена на те, аби Україна імплементувала 
низку різноманітних реформ, як це зробили інші країни Східної Європи, котрі пізніше стали 
членами ЄС. 

Левова частка фінансової допомоги складається з кредитів Європейського 
інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції і розвитку. Йдеться насамперед 
про проекти модернізації української економіки? 

Саме так. Вірогідно, мова йде про інфраструктурні проекти - будівництво доріг, інвестиції в 
енергозбереження, можливо, також про інвестиції у водопостачання, в енергетичний сектор. Це, 
напевно, стане важливою підтримкою для модернізації економіки. 

Минулої осені уряд України відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС, 
аргументуючи тим, що Євросоюз не готовий надати необхідну фінансову допомогу, аби 
допомогти в адаптації до умов роботи на європейському ринку. Тепер гроші таки дають. У 
Брюсселі переосмислили ситуацію чи просто проблема була в недовірі до Януковича? 
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І те, й інше. Імовірно, представники Євросоюзу вважали, що Янукович підпише і без 
допомоги. Можна припустити, що в ЄС дещо переоцінили свої переговорні позиції. Але відіграло 
роль і розуміння того, що надання грошей корумпованому режиму могло бути пов‘язане з низькою 
ефективністю використання коштів. Натомість проблема нового уряду, який таки отримає кошти 
ЄС, інша. З одного боку, вони демонструють готовність до реформ. Але з іншого, поки незрозуміло, 
наскільки вони контролюють ситуацію по всій країні і зможуть втілити всі реформи. 

11 мільярдів на модернізацію економіки – це багато чи мало? Наскільки це співставно з 
викликами, які постали перед Україною у зв’язку з необхідністю підвищення 
конкурентоспроможності до рівня ЄС? 

Це лише крихти. Оцінки вартості необхідних реформ різняться. Є оцінки, які базуються на 
досвіді нових членів ЄС, зокрема, Чехії і Польщі. В Україні ці витрати будуть на порядок вищими, 
зважаючи на розмір країни та на технологічне відставання. У довгостроковій перспективі 
дослідники говорять про близько 150 мільярдів євро. Йдеться про період приблизно у десять років. 
Тобто, 11 мільярдів – це дуже мало. Але краще, ніж нічого. 

Німецька хвиля 

11.03.2014. Баррозу: Україна отримає безмитний доступ до 
ринку ЄС 

ЄС хоче запропонувати скасування митних зборів на українські товари вже від літа. 
Завдяки цьому українська економіка зможе мати додатково майже 500 мільйонів євро на рік. 
Україна має від червня цього рок у одержати широкий безмитний доступ до загального 
європейського внутрішнього ринку, де живуть близько 500 мільйонів людей. Про відповідні плани 
повідомили у вівторок, 11 березня, у Страсбурзі президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та 
єврокомісар з питань торгівлі Карел де Гухт. 

"Ми пропонуємо односторонні торговельні полегшення, від яких Україна матиме великий 
зиск", - цитує слова Баррозу агентство dpa. Таким чином Україна зможе заощадити на митних 
зборах майже 500 мільйонів євро. Водночас єврокомісар де Гухт зауважив, що нові правила 
спершу діятимуть від червня і до листопада, передає агентство AFP. Єврокомісар сподівається, що 
до того часу угода про асоціацію у частині створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС буде 
підписана та набере чинності. І Баррозу, і де Гухт закликали країни Євросоюзу та Європарламент 
швидко підтримати цю пропозицію, щоб вона могла стати чинною з червня цього року. За 
допомогою відмови від мита для більшості продуктів українського експорту ЄС хоче зробити 
внесок у справу стабілізації української економіки. 

Минулого тижня, 6 березня, на екстреному саміті ЄС було вирішено вже найближчим 
часом підписати політичну частину угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Тоді ж стало 
відомо, що стосовно частини угоди про зону вільної торгівлі ще мають відбутися додаткові 
консультації. 

Німецька хвиля 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС 

06.03.2014. ЄС вирішує, що робити зі справою проти 
"Газпрому" на фоні кризи в Україні 

Чиновники Європейського Союзу переглядають антимонопольну скаргу проти «Газпрому», 
зважуючи, як дворічна суперечка сплине на конфлікт в Україні. Справа проти «Газпрому» може 
бути відкладена до того часу, коли криза охолоне, або може бути використана як додатковий 
важіль у переговорах у відповідь на розгортання Росією військ на території України, заявив один зі 
співрозмовників, який побажав залишитися неназваним. 

«Інколи, ми бачимо заяви про заперечення, які прискорюють чи сповільнюють через 
політичні імперативи», заявив юрист White & Case LLP Марк Пауелл. «Мене не здивує, якщо 
Комісія вирішить припарку вати це на деякий час і подивитися, що станеться». «Газпром готовий 
до будь-якого рішення, ми впевнені, що завжди виконуємо всі європейські правила», заявив 
речник компанії Сєргєй Купріянов. «Ми продовжуємо працювати над підготовкою проекту заяви 
про заперечення, який на цей час не завершений», заявив речник Європейської Комісії Антуан 
Коломбані. 

Євроатлантична Україна 
 
 

УКРАЇНА – НАТО 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ДОВЕЛА, ЩО НИНІШНІЙ ФОРМАТ 
СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З НАТО ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ ПОСИЛЮЄ 
БЕЗПЕКУ НАШОЇ ДЕРЖАВИ  

Здатність НАТО до активних дій, як і раніше, цілком залежить від рішучості 
Сполучених Штатів. А останньої у президента Б.Обами традиційно бракує. 
Призупинення військової співпраці НАТО із Росією; невеликі військово-морські 
навчання США, Румунії і Болгарії в Чорному морі; а також півтора десятки літаків 
і три сотні американських солдат у Польщі – явно неадекватна відповідь на 
вторгнення десятків тисяч російських солдат і сотень одиниць техніки на 
територію країни – активного партнера Альянсу, і на руйнування Москвою 
основних засад сучасної міжнародної безпеки. Та й призупинення 
військової співпраці виглядає досить сумнівним – з огляду на те, що Франція 
продовжує будувати для Росії військові кораблі класу «Містраль». 

Надзвичайне засідання Північноатлантичної ради НАТО у зв‘язку із 
військової агресією Росії, скликане на вимогу Польщі 4 березня, передбачувано 
закінчилося лише прийняттям заяви. Заяви також стали «результатом» зустрічі 
прем‘єр-міністра України Яценюка із Генсеком НАТО Фог Расмусеном 6 березня. 
Аналогічний «результат» мали позачергове засідання Спільної робочої групи 
Україна-НАТО 12 березня, і екстрене засідання Ради євроатлантичного 
партнерства на рівні послів 14 березня.  

Після засідання РЄАП глава місії України при НАТО І. Долгов заявив 
журналістам, що для введення військового контингенту Альянсу з миротворчою 
місією до України «немає юридичних підстав», бо Україна не є членом блоку4. 
Щоправда, незрозуміло, які «юридичні підстави» забороняють країнам 
– членам НАТО допомогти суверенній державі на прохання її уряду і 
парламенту, тим паче, що до такої допомоги США і Великобританію 
зобов’язує Будапештський меморандум. 

Відмовившись надавати Україні військову допомогу, США де-факто 
відмовили навіть у наданні військового спорядження, про що просив український 
уряд. 25 тис. військових сухих пайків – поки що все, чим Вашингтон 
погодився допомогти Україні5, військові якої беруть участь у всіх 
миротворчих місіях НАТО. Як справедливо дорікнув Альянсу колишній голова 
Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв: «Війська ООН чи НАТО 
починають застосовувати свої сили, коли вже широкомасштабно ллється 

                                                             
4
 НАТО не буде вводити війська в Крим, – глава місії України при НАТО. - 

http://espreso.tv/new/2014/03/14/nato_ne_bude_vvodyty_viyska_v_krym__hlava_misiyi_ukrayiny_pry_nato. 
5
 США розглядають прохання України про військову допомогу і залишають авіаносець у Середземномор’ї. - 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25297500.html. 
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кров... Ми хотіли б, щоб застосували цю силу до того, як нас почнуть різати»6. 
Очевидно, що США та Україна мають різні пріоритети: Вашингтон може 

бути зацікавлений у тому, щоб дати можливість Путіну самоізолювати 
Росію і втягнути її у виснажливі та тривалі територіальні конфлікти. У 
середньостроковій перспективі це сильно ослабить Росію, і одночасно посилить 
запит на американське лідерство у світі. Україна ж потребує негайної допомоги 
для збереження своєї державності і, звісно, не хоче стати «ціною» за крах 
путінської Росії. 

У політиці НАТО останніми роками відбувалася відверта підміна 
пріоритетів: замість того, щоб підтримувати держави, які хочуть приєднання до 
блоку і могли би, за порівняно невеликої допомоги, значно посилити його позиції 
(Україна, Грузія), величезні ресурси Альянсу марнувалися на кампанії в Іраку, 
Лівії, Афганістані – тих країнах, де НАТО ніколи не матиме підтримки, і де рівень 
захищеності інтересів членів блоку залишився на тому ж рівні, що й до 
проведення витратних операцій. 

Політика НАТО з «умиротворення» Росії дає прямо протилежний ефект. 
Кілька років тому ніхто й припустити не міг вторгнення російської армії на 
територію України, як і прямих погроз Москви «перетворити США на 
радіоактивний попіл» (таку можливість озвучив 16 березня в ефірі головного 
російського телеканалу заявив рупор Кремля Д.Кисельов)7.  

Бездіяльність НАТО на тлі безпорадності ООН та ОБСЄ створює 
справді загрозливу ситуацію у світі. 15 березня Росія очікувано заблокувала 
резолюцію Ради Безпеки ООН по Україні, незважаючи на те, що за рішення 
висловилися 13 членів Радбезу (Китай утримався).  

Очевидно, усвідомивши, що розраховувати лише на гарантії міжнародних 
організацій не варто, 14 березня керівники оборонних відомств країн 
Вишеградської групи (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина) уклали угоду для 
координації військового планування та формування спільного бойового 
підрозділу8. Після закінчення нинішнього конфлікту Україні необхідно 
приєднатися до цієї ініціативи. 

За теперішніх обставин українська сторона може вжити наступних 
заходів: 

1) не просити, а вимагати від США та Великобританії виконати їх 
зобов‘язання по Будапештському меморандуму – якщо не військами, то, 
принаймні, військовою технікою, хоча б на умовах безкоштовної оренди або ленд-
лізу;  

2) звернутися по військову допомогу до країн-сусідів, які безпосередньо 
зацікавленні у збереженні державності України, перш за все – до Польщі, яка 
могла би надати Україні допомогу військовим знаряддям; 

3) запросити військові сили країн-членів НАТО для термінових спільних 
навчань на території України; 

4) повідомити НАТО і ООН про намір України негайно відкликати всі свої 
миротворчі контингенти, повернувши їх для захисту української території. 

 

                                                             
6
 Джемілєв: війська ООН чи НАТО мають втрутитися до того, як нас почнуть різати. - 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25297014.html. 
7
 Рупор Кремля Кисельов погрожує США ядерною зброєю. - 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/16/7019187. 
8
 Венгрия, Чехия, Польша и Словакия расширяют военное сотрудничество из-за событий в Украине. - 

http://interfax.com.ua/news/general/196056.html. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

05.03.2014. У Верховній Раді України зареєстровано 
законопроект про вступ до НАТО 

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який у випадку його ухвалення 
уможливить вступ України до НАТО. 

У Верховній Раді України у середу, 5 березня, зареєстрований законопроект № 4354, який у 
випадку його ухвалення уможливить вступ України до НАТО. Текст документу міститься на веб-
сайті українського парламенту. 

Законопроектом щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України 
передбачено внесення змін до законів про основи національної безпеки та про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики. Ним пропонується скасувати позаблоковий статус України і визначити 
вступ у НАТО одним із пріоритетів зовнішньої політики. Ініціатори відповідного проекту закону - 
колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк, а також народні депутати Олександр 
Чорноволенко та Валентин Королюк. Депутати документу пояснюють необхідність внесення змін 
до чинного законодавства актуальними "загрозами національній безпеці та оборони України". На 
їхню думку, Організація Північноатлантичного договору є "єдиною ефективною організацією, яка 
здатна забезпечити колективну безпеку в євроатлантичному просторі". 

Розвиток відносин України з НАТО 
Як відомо, у 1991 році Україна вступила до Ради північноатлантичного співробітництва і 

розвивала відносини з НАТО як один із стратегічних партнерів. У квітні 2005 року у Вільнюсі на 
засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні керівників зовнішньополітичних відомств відбулося 
запрошення України до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань членства та відповідних 
реформ. У квітні 2008 року на Саміті НАТО у Бухаресті у Заключному комюніке було зафіксовано 
рішення глав держав та урядів країн Альянсу про те, що Україна стане членом НАТО. 

Позаблоковий статус 
Водночас у Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року міститься 

положення про наміри стати нейтральною державою, "яка не бере участі у військових блоках і 
дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї". 

Крім того, чинною Конституцією України передбачена заборона розташування на території 
України іноземних військових баз (ст. 17). У 2010 році за президентства Віктора Януковича 
парламент ухвалив закон "Про засади внутрішньої та зовнішньої політики", яким передбачається 
позаблоковий статус України. 

Німецька хвиля 

06.03.2014. НАТО перегляне відносини з Росією через Україну 

НАТО прийняла рішення переглянути співпрацю з Росією через дії Москви щодо України. 
Про таке рішення Північноатлантичної Ради повідомив після закінчення засідання Ради Росія-
НАТО генеральний секретар альянсу Андерс Фог Расмуссен на своїй сторінці в Твіттері. Засідання 
відбулося 5 березня у Брюсселі. 

«Рішення (про подальшу співпрацю з Росією, - ред.) буде прийматися на засіданні міністрів 
закордонних справ у квітні», – сказав генсек альянсу.  Крім того, НАТО призупинило планування 
першої спільної операції: морського ескорту для американського корабля «Cape Ray», який бере 
участь у нейтралізації сирійської хімічної зброї», – сказав Андерс Фог Расмуссен, пише Інтерфакс-
Україна.  

Разом з тим, НАТО буде «тримати двері відчиненими для діалогу і проводити зустрічі 
послів» у межах засідання Ради Росія-НАТО.  За словами генсека альянсу, НАТО «звернулася до 
російського посла, щоб донести їхнє послання до Москви».  «6 березня я зустрінуся з Арсенієм 
Яценюком (прем'єр-міністр України) , щоб висловити нашу підтримку», – написав генеральний 
секретар альянсу Андерс Фог Расмуссен.  

Нагадаємо, 4 березня У Верховній Раді зареєстрували проект закону про внесення змін у 
деякі закони щодо вступу України у НАТО. 

Європейський простір 

12.03.2014. Україна та НАТО узгодили перелік практичних 
заходів з метою посилення обороноздатності нашої держави 

12 березня 2014 року в штаб-квартирі НАТО відбулося позачергове засідання Спільної 
робочої групи Україна–НАТО високого рівня з питань воєнної реформи. 

Засідання проведено за рішенням Північноатлантичної ради НАТО в контексті реалізації 
відповідних домовленостей Прем'єр-міністра України А.П.Яценюка та Генерального секретаря 
Альянсу А.Ф.Расмуссена. 
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Під час засідання українська делегація на чолі із Заступником Міністра оборони України 
П.Мехедом узгодила з НАТО перелік заходів на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу з 
метою посилення обороноздатності нашої держави, а також подальшого сприяння з боку НАТО у 
здійсненні реформи оборонного сектору та Збройних Сил України. 

В ході обговорення держави-члени Альянсу висловили підтримку територіальній цілісності 
України, засудили дії Російської Федерації в Автономній Республіці Крим нашої держави, 
підтвердили готовність до продовження інтенсивних політичних та воєнно-політичних 
консультацій з Україною. 

В рамках двосторонніх зустрічей з низкою представників держав-членів Альянсу Заступник 
Міністра оборони України П.Мехед, зокрема, обговорив шляхи доповнення заходів НАТО з 
посилення обороноздатності України відповідною взаємодією по двосторонній лінії. 

Місія України при НАТО 

12.03.2014. Командувач Об’єднаними силами НАТО в Європі: ми 
вважаємо, що в Криму діють російські військові сили 

У своєму інтернет-блозі на офіційній веб-сторінці НАТО Верховний головнокомандувач 
Об‘єднаними силами Альянсу в Європі Ф.Брідлав дав відповідь на актуальне запитання: «Які 
військові підрозділи наразі дестабілізують ситуацію в Автономній Республіці Крим України?» 

Якщо ви стежите за подіями, що розгортаються в Україні, то можете відзначити різні 
звинувачення з приводу ідентичності та походження озброєних угруповань, які сьогодні 
залучаються до заворушень в Криму. В новинах повідомляється, що озброєні солдати оточили 
військові бази України в Криму і взяли під свій контроль 11 прикордонних постів в регіоні. 
Очевидно, що ситуація серйозна. Але хто ці озброєні солдати і хто дав їм наказ? 

Багато ЗМІ повідомляли, що ці військові підрозділи є «місцевою міліцією», яка носить 
військовий одяг російського стилю, оскільки такий одяг можна придбати в багатьох магазинах з 
військовим спорядженням по всій території колишнього Радянського Союзу. Інші ЗМІ повторюють 
твердження, що озброєні люди в Криму є «силами місцевої самооборони». 

Тут у військових структурах НАТО ми уважно відстежуємо і аналізуємо ситуацію в Україні. 
Нашу особливу увагу було приділено воєнним групам, що там знаходяться. Після детального 
вивчення інформації з низки джерел ми вважаємо, що це російські військові сили, які діють на 
підставі чітких наказів вивести з ладу українські сили в Криму. 

Такий висновок, який також поспішно оприлюднили представники деяких ЗМІ, оснований 
на результатах спеціально проведеної копіткої роботи багатьох джерел, доступних нашим 
професійним військовим аналітикам. Наша подальша робота і продовження моніторингу розвитку 
ситуації в Україні буде відбуватися з розумінням реальної ідентичності цих сил. 

Місія України при НАТО 

14.03.2014. Генсекретар НАТО: запланований на 16 березня ц.р. в 
Криму т.зв. референдум не матиме жодної юридичної сили 

Заява Генерального секретаря НАТО щодо т.зв. референдуму в Автономній Республіці 
Крим України 

Я продовжую стежити за розвитком ситуації в Україні з глибоким занепокоєнням. Так 
званий референдум в Автономній Республіці Крим України, проведення якого заплановано на 16 
березня ц.р., буде прямим порушенням Конституції України та міжнародного права. Якщо такий 
референдум відбудеться, то він не матиме жодної юридичної сили та політичної легітимності. 

Проведення цього референдуму підірве міжнародні зусилля з пошуку мирного та 
політичного врегулювання кризи в Україні . Це суперечитиме принципам Статуту Організації 
Об'єднаних Націй. Надзвичайно важливо, щоб ці принципи дотримувалися. 

Сьогодні ці занепокоєння були обговорені на засіданні усіх 50-ти країн-членів програми 
Партнерство заради миру в рамках Ради Євроатлантичного партнерства, яке відбулося на 
прохання нашого партнера – України. Багато партнерів підтвердили, що поділяють занепокоєння 
НАТО. 

Російська Федерація повинна діяти відповідально, дотримуватися своїх зобов'язань в 
рамках міжнародного права та принципів Ради НАТО-Росія, а також Партнерства заради миру.  
Діалог та переговори повинні дати шанс на успіх у забезпеченні деескалації ситуації та 
політичного вирішення ситуації. 

Місія України при НАТО 
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14.03.2014. Держави РЄАП рішуче засудили військову агресію 
Росії проти України як таку, що несе загрозу всьому 
євроатлантичному регіону. 

14 березня 2014 року у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі за ініціативою України відбулося 
екстрене засідання Ради євроатлантичного партнерства (РЄАП) на рівні послів (до складу форуму 
входять 28 країн-членів Альянсу та 22 держави-партнера). 

Захід було скликано з метою обговорення ситуації, яка склалася в Автономній Республіці 
Крим України в зв‘язку з незаконною військовою інтервенцією Росії, а також вплив цієї кризи на 
безпеку євроатлантичного простору в цілому.   

У виступі на засіданні Глава Місії України при НАТО, Посол І.Долгов наголосив, що дії 
Росії вперше за 20-річну історію РЄАП змусили застосувати положення її базового документу від 
1997 р., що передбачає скликання надзвичайного засідання Ради у зв‘язку  з існуванням реальної 
загрози безпеці та стабільності євроатлантичного простору. Також було висловлено жаль, що ця 
загроза виникла всередині РЄАП і походить від дій однієї з країн-засновниць цього форуму. 

Крім того, українська сторона детально поінформувала учасників засідання РЄАП щодо 
підтверджених фактів безпрецедентного вторгнення збройних сил РФ на територію України, що є 
порушенням всіх існуючих міжнародних домовленостей та двосторонніх угод між країнами та 
підривають дух дружби між українським та російським народами. Також було надано оцінку діям 
так званої нинішньої кримської влади, що суперечать Конституції України та нормам 
міжнародного права. 

Представники усіх держав-членів РЄАП, які взяли участь у обговоренні, одностайно 
підтримали територіальну цілісність та суверенітет Української держави, рішуче засудили 
інтервенцію російських збройних сил на територію Автономної Республіки Крим України, 
закликали російську сторону відвести свої підрозділи до місць їх постійної дислокації, зняти, таким 
чином, напруження, розпочати, у т.ч. за міжнародного посередництва, прямий діалог з новою 
владою України з метою пошуку шляхів врегулювання кризи. Окремо російську сторону було 
закликано припинити підготовку до проведення у Криму так званого референдуму, який 
міжнародна спільнота одностайно оцінює як незаконний та нелегітимний, результати якого не 
будуть визнаватися. 

На цьому фоні виступ представника РФ на засіданні, який повністю повторив вже відомі 
необґрунтовані аргументи та закиди Кремля, в черговий раз засвідчив, що РФ продовжує 
протиставляти себе усім міжнародним організаціям та не виявляє готовності повернутися до 
мирного врегулювання шляхом задіяння міжнародних механізмів та прямих контактів з 
керівництвом України. 

Місія України при НАТО 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

09.03.2014. Генеральний секретар НАТО: "Події в Україні 
засвідчили, що недостатня безпека коштує дорожче ніж витрати 
на оборону". 

8 березня ц.р. Генеральний секретар НАТО А.Ф.Расмуссен дав інтерв‘ю британській службі 
новин БіБіСі, у ході якого зазначив: 

-Ми всі погоджуємося з тим, що наразі відсутня військова реакція на кризу в Криму. Я 
провів зустріч з Прем‘єр-міністром України вчора і він також погодився з тим, що військова 
реакція відсутня та ситуація має вирішуватись політичними та дипломатичними шляхами. 

-Я не думаю, що система ПРО є адекватною відповіддю на існуючу наразі кризу в Криму. 
Ми спостерігаємо за російським вторгненням до Криму – території України і, на мою думку, це не 
має ніякого відношення до протиракетної оборони. Але не зважаючи на це, ми продовжуватимемо 
розбудову системи протиракетної оборони НАТО відповідно до наших планів. Ми розраховуємо на 
те, що будемо під повним захистом до 2018 р, як це і передбачається. 

-Дозвольте наголосити на тому, що ми не змінювали наших планів щодо побудови систем 
ПРО і Польща буде в ній задіяна. Польща запропонувала розмістити об‘єкти ПРО на своїй 
території і ми продовжуватимемо розбудову ПРО НАТО відповідно до плану. 

-НАТО в повній мірі налаштована забезпечувати безпеку своїх держав-членів і Ви бачили 
дуже чіткий приклад цього в останні дні. Як Ви знаєте, наразі реалізується Місія НАТО з контрою 
за повітряним простором, що покликана забезпечити безпеку трьох держав Балтії: Латвії, Литви та 
Естонії. Останнім часом спроможності цієї місії були підсилені. 

-Ніхто не має сумніватися у нашій налаштованості та впевненості у діях, коли мова йде про 
захист територій, колективний захист наших держав-членів. 

-Ті події, що ми спостерігаємо в Криму тільки підсилили нашу налаштованість та 
впевненість у діях і ми запевняємо всіх союзників у тому, що наше головне завдання полягає у 
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колективній безпеці, територіальній безпеці. Ми вдаватимемося до необхідних кроків для того, 
щоб пересвідчитися в тому, що всі союзники є повністю захищеними від будь-яких можливих 
загроз. 

-Я думаю, що НАТО забезпечила для Європи передумови існування в цілісності, свободі та 
мирі. Також ми фактично створили «парасольку», під якою Європа може процвітати, розвивати 
більш сильні економічні зв‘язки. І все це робить внесок у безпеку. Тож ми всі бачимо, що НАТО 
забезпечує безпекову «парасольку», ЄС створює передумови для економічного розвитку і все це 
посилює одне одного. При цьому останні події в Криму нагадують нам про те, що в Європі досі 
існує загроза, потенційна загроза безпеці та стабільності. Також це є нагадуванням про те, що 
держави Європи мають робити достатні інвестиції до нашої спільної оборони та безпеки. 

-Я вірю, що політики в усьому НАТО переосмислять інвестиції до оборони та безпеки. 
Очевидно, що оборона має свою вартість, але маю Вам сказати про те, що недостатня безпека є 
дорожчою. І саме за цим ми спостерігаємо цими днями, тож я думаю, що ці події в Криму зроблять 
свій внесок до УСВІДОМЛЕННЯ, коли мова зайде про майбутні інвестиції до безпеки та оборони.    

Місія України при НАТО  

10.03.2014.У Чорному морі та у Польщі почались військові 
навчання за участі США 

Спільні військові навчання, у яких беруть участь США, Румунія та Болгарія, розпочалися у 
Чорному морі. 

Тренування відбуваються поблизу територіальних вод України, повідомляє 5-й канал 
"У навчаннях бере участь американський есмінець з ударної групи, яку очолює авіаносець 

"Джордж Буш". Речник ВМС США заявив - навчання були заплановані задовго до початку кризи в 
Україні й жодним чином не пов‘язані з ситуацією в Криму. Разом з американцями 
тренуватимуться одне болгарське та три румунських судна. Навчання триватимуть кілька днів. 
Водночас, у Польщі розпочалися військові навчання винищувачів. Їх також проводять разом зі 
США - країна відправила до Польщі 12 літаків та три сотні осіб технічного персоналу", - йдеться у 
повідомленні. 

Укрінформ 

11.03.2014. Літаки НАТО патрулюватимуть повітряний 
простір вздовж кордону України 

Літаки далекого радіолокаційного виявлення й управління (AWACS) НАТО типу E-3 
патрулюватимуть у повітряному просторі Польщі та Румунії і стежитимуть за розвитком ситуації в 
Україні. 

Таке рішення прийняла Північноатлантична рада у понеділок, повідомляють польські ЗМІ. 
"Північноатлантична рада у понеділок прийняла рішення про патрулювання літаків 

спостереження AWACS в повітряному просторі Польщі й Румунії з метою моніторингу кризи в 
Україні", - повідомило джерело. 

За словами Голови бюро національної безпеки Польщі Станіслава Козєя, патрулювання 
цих літаків було однією з пропозицій Варшави на форумі НАТО. "Йдеться про те, аби зміцнити 
спостереження на стратегічному напрямі, напрямі загроз, для збору якомога більше інформації, її 
аналізу, адже це - перша передумова для будь-яких інших дій", - наголосив Козєй. 

Усі польоти здійснюватимуться над територією країн НАТО з авіабаз в Гайленкірхен 
(Німеччина) і Уоддінгтон (Велика Британія). 

Літаки E-3 на висоті 9 тис. км можуть одночасно здійснювати радіолокаційне 
спостереження на території площею 312 тис. квадратних кілометрів. 

Укрінформ 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

УКРАЇНСЬКИЙ УРЯД ДЕМОНСТРУЄ СЛАБКІСТЬ, ЗАНАДТО 
ПОКЛАДАЮЧИСЬ НА МАЛОЕФЕКТИВНУ ЗАХІДНУ ДОПОМОГУ 

 
Як і під час ЄвроМайдану, українські політичні діячі (тоді – опозиціонери, 

нині – влада) покладають забагато марних надій на допомогу Заходу, що 
призводить до помилок при визначенні пріоритетів. Де-факто втративши Крим, 
влада практично нічого не зробила для захисту решти української території: 
війська досі охороняють західні кордони, яким нічого не загрожує, 
натомість кордони із Росією та Білоруссю залишаються незахищеними. 

Незважаючи на неодноразові попередження політиків та експертів, зокрема, 
заяву екс-голови Меджлісу М.Джемільова від 12 березня, що російські солдати 
можуть захопити у Херсонській області об'єкти, які забезпечують постачання води 
і електроенергії, належного захисту вказаних об‘єктів організовано не було. Через 
три доби, 15 березня, на Арабатській стрілці висадився російський десант, який 
зайняв позиції поблизу газорозподільної станції. 

11 березня в.о. міністра оборони України І.Тенюх зробив у Верховній Раді 
заяву, яка деморалізує українську армію і посилює впевненість Росії у легкій 
перемозі9. Зокрема, він заявив, що із 41 тис. українських сухопутних військ 
готовими до бою є лише 6 тис., і що Збройні Сили України «не мають юридичного 
права» розпочати воєнні дії в Криму, оскільки, «де-юре відкритої агресії Росії 
немає»10.  

Намагаючись не давати Росії «приводу для втручання», українська 
влада не дає належної відсічі російським «гастролерам», які 
дестабілізують ситуацію в східних і південних областях. При цьому, 
кримські події показали, що для вторгнення в Україну Москві не потрібен ніякий 
привід. Навіть вбивство 13 березня російськими екстремістами прес-секретаря 
донецької організації партії «Свобода» було використано російським МЗС для 
заяви про право РФ «взяти під захист» своїх співвітчизників і співгромадян в 
Україні11. 

Російські ЗМІ не приховують, що за кримським сценарієм планується 

                                                             
9
 Російські ЗМІ: армія України не готова воювати з Росією. - 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2014/03/140312_foreign_press_12march_hk.shtml. 
10

 Чи є в Україні міністр оборони. - http://tyzhden.ua/Politics/104631. 
11

 Заявление МИД России в связи с трагическими событиями в Донецке. - 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6F745B0774C71C9644257C9B00362EB6. 
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захоплення й інших сусідніх із РФ регіонів, перш за все, Донецька12. 
Цілком очевидно, що в цій справі Москва розраховує на підтримку місцевих 
сепаратистів, за якими стоять окремі народні депутати із Партії Регіонів, що 
реально контролюють ситуацію в Донецькій, Луганській та Харківській областях. 
Міліція в цих областях демонструє бездіяльність при захопленні сепаратистами 
державних будівель та нападів на учасників мирних акцій за територіальну 
єдність України. Дійшло до того, що 17 березня півсотні проросійських молодиків 
заблокували під‘їзди до прикордонних частин у Маріуполі та в Нововазовську. 
При цьому, нардепи ПР звертаються із проханнями відпустити на поруки 
затриманих Службою безпеки України сепаратистів та ініціаторів мітингів на 
підтримку введення російських військ в Україну. 

Українська влада має можливості вжити більш рішучих заходів як 
у внутрішній, так і в зовнішній політиці, зокрема: 

1) реально закрити кордони із РФ та Білоруссю, припинивши потік в Україну 
російських екстремістів та диверсантів; негайно запровадити із цими державами 
візовий режим; 

2) передислокувати військові сили ближче до кордонів із Росією та 
Білоруссю, укріпити відповідні кордони; 

3) посилити інформаційну політику, доносячи до власних громадян на Сході 
та Півдні, а також до жителів інших держав (перш за все, Росії) правдиву 
інформацію щодо ситуації в Україні; відкриття цілодобового супутникового 
мовлення новин російською, англійською та іншими мовами має бути серед 
першочергових пріоритетів; 

4) переконати уряд Китаю виступити на захист територіальної цілісності 
України (нашій державі є що пообіцяти КНР за таку підтримку), зараз позиція 
Пекіну важливіша для Москви, ніж позиція Вашингтону; 

5) активізувати двосторонню співпрацю із країнами СНД, зокрема, 
переконувати їх висловитися на підтримку територіальної цілісності України, 
адже всі вони можуть стати наступними жертвами Кремля у прагненні 
«захистити» російськомовне населення; 

6) сформувати пакет пропозицій, який міг би стати реальною передумовою 
для початку переговорів із Москвою.  

ВИКОНАВЧА ВЛАДА  

10.03.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
Міністерства закордонних справ України 

Останнім часом на території Автономної Республіки Крим, окупованої російськими 
військами та іншими підконтрольними їм воєнізованими угрупованнями, спостерігається 
безпрецедентна кількість кричущих випадків порушення прав і свобод людини, нехтування 
Конституцією України та нормами міжнародного права. 

Російська Федерація, діючи за посередництвом маріонеткової так званої кримської влади, а 
також безпосередньо через незаконно дислоковані на території АР Крим підрозділи Збройних сил 
РФ, несе повну відповідальність за вражаючі утиски прав і свобод мирних громадян, зокрема права 
на свободу слова та свободу зібрань, посягання на свободу, честь і гідність, людське здоров‘я та 
життя. 

Так, під безперервним морально-психологічним тиском перебувають журналісти, що 
намагаються об‘єктивно висвітлювати події в Криму, забезпечувати достовірне і неупереджене 
інформування громадян України та міжнародного співтовариства про події на півострові, 
насамперед про військову присутність Збройних сил РФ на території АРК та цілеспрямовані заходи 
з боку Російської Федерації, спрямовані на подальшу дестабілізацію ситуації. 

Представники українських та зарубіжних ЗМІ постійно стикаються з перешкоджанням 
законній професійній діяльності, обмеженням права на свободу пересування територією АРК, із 

                                                             
12

 Следующий за Крымом... Донецк? - http://www.kp.ru/daily/26207.7/3092179. 
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прямими погрозами та навіть агресивними силовими діями, побиттям та грабежем, у тому числі з 
боку озброєних формувань, підтримуваних самопроголошеною владою Криму. 

Прізвища окремих громадян та журналістів, які виступають проти спроби Російської 
Федерації анексувати Крим та висловлюють незгоду з незаконними рішеннями нелегітимних 
кримських посадовців, вносять до «списків неблагонадійних осіб», їхні фотографії та інші особисті 
дані розмішуються в соціальних мережах та на інформаційних дошках із закликами до жорстокої 
розправи над ними. 

Проте саме завдяки їх самовідданій роботі дані про масові порушення прав людини в 
Криму прориваються крізь шквал дезінформації, що поширюється в інформаційному просторі 
російською стороною, долають перешкоди, які створюються прямою фізичною блокадою доступу 
до АРК представників світової спільноти та громадянського суспільства. 

Варто зазначити, що міжнародних спостерігачів, котрі прибувають до України для 
проведення об‘єктивного моніторингу порушень прав людини в Криму, не пускають на територію 
автономії або змушують покинути півострів. 

5 березня у Сімферополі Спеціального посланника Генерального секретаря ООН Роберта 
Серрі силою змусили перервати візит до Криму. Крім того, завершилися невдачею чотири спроби 
спостерігачів від ОБСЄ потрапити на півострів: їх не пропустили через блокпости, які охороняють 
озброєні особи, у бік делегації лунали попереджувальні постріли. 

Українські військові також зазнають постійного тиску з боку озброєних угруповань, 
переважно військовослужбовців зі складу військових підрозділів, військових частин та з‘єднань 
Збройних сил РФ, які не мають права на розміщення на території України. 

Апогеєм зневаги до всіх базових норм українського та міжнародного законодавства стало 
насильницьке викрадення людей: журналістів, активістів та військовослужбовців Збройних Сил 
України. 

9 березня на КПП при в‘їзді до Криму з боку Херсонської області були затримані дві групи 
журналістів та активістів, про місцезнаходження яких досі нічого не відомо. Ще раніше були 
здійснені напади на журналістів телеканалів «1+1», «СТБ», «5 канал», «Інтер», «ГромадськеТВ», 
ряду друкованих видань, представників інформаційних агентств, а також їх іноземних колег.  9 
березня у Бахчисараї викрадено командира однієї з українських військових частин. І це далеко не 
всі приклади викрадень і насильницьких дій проти мирних громадян, вчинених силами російських 
агресорів.   

Насильницькі зникнення людей підривають фундаментальні цінності будь-якого 
суспільства, що поважає законність прав людини та основних свобод. Більш того, систематичне 
здійснення таких актів визнається світовою спільнотою злочином проти людяності. 

За таких умов викрадення мирних людей у центрі сучасної Європи є неприпустимим 
порушенням усіх демократичних норм і принципів та потребує негайного жорсткого реагування, у 
тому числі з боку наших міжнародних партнерів. 

Необхідно дати чітку правову оцінку діям тих, хто заради задоволення своїх прагматичних 
інтересів, прикриваючись гуманітарними гаслами, насправді планомірно знищує демократичні 
надбання нашої країни, намагається створити небезпечний прецедент, який несе загрозу не лише 
державному суверенітету України, а й регіональній стабільності. 

Прикро, що в цій ситуації Міністерство закордонних справ РФ, замість виконання своїх 
прямих зовнішньополітичних функцій та контролю за дотриманням Росією своїх міжнародних 
зобов‘язань, взяло на себе місію планомірної дезінформації, сіяння безпідставних острахів серед 
своїх же громадян, формування жахливої картини подій в Україні, що взагалі не мають нічого 
спільного з дійсністю. 

У цьому контексті нас вкотре дивує одержиме поширення Міністерством закордонних 
справ РФ неправдивої інформації у своїй сьогоднішній заяві, якою російська сторона знову вводить 
в оману, розповідаючи про «беспредел» у східних областях України. 

На підставі отриманих від правоохоронних органів України даних офіційно заявляємо, що 
8 березня у Харкові не було випадків застосування вогнепальної зброї та вогнепальних поранень. 
Не підтверджується також наведений російським МЗС факт затримання Дніпропетровською 
міліцією сімох російських журналістів. 

Вкотре звертаємося до МЗС РФ з настійливим проханням утриматися від тиражування 
неперевіреної інформації. У цей час, коли все міжнародне співтовариство очікує від російської 
сторони конструктивних дій з деескалації ситуації в Криму, закликаємо РФ до стриманості, 
виваженості та відповідального ставлення до пошуку шляхів врегулювання ситуації в АР Крим. 
При цьому радимо дослухатися до реальних свідчень громадян України, громадян інших держав, 
що проживають в Україні, у тому числі наших співвітчизників - етнічних росіян, яким в Україні 
нічого не загрожує, окрім, звичайно ж, подальших агресивних дій самої Росії. 

Сайт МЗС України 
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11.03.2014. Заява Міністерства закордонних справ України. 
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий 
протест з приводу заяви МЗС Російської Федерації  від 11 березня 2014 
року про визнання правомірною т.зв. «декларацію про незалежність 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». 

Рішення, схвалене Верховною Радою Автономної Республіки Крим, є антиконституційним, 
незаконним та юридично нікчемним.  

Цей т.зв. «документ» порушує національне законодавство України та положення 
міжнародних документів, включно із заявою Голови Ради Безпеки ООН від 20 липня 1993 року, 
яка, як відомо, була одностайно підтримана всіма членами РБ ООН, включно з Російською 
Федерацією.  

Україна категорично засуджує пряме втручання Російської Федерації у внутрішні справи 
нашої держави. Дії російської сторони прямо суперечать фундаментальним принципам 
міжнародного права та загальновизнаним принципам співжиття держав.  

Теза та наведені аргументи про правомірність рішення Верховної Ради АР Крим не 
витримують жодної критики.  

Російська сторона посилається на консультативний висновок Міжнародного суду ООН 
щодо одностороннього проголошення декларації про незалежність Косово.  

Водночас, у Письмовій Заяві, офіційно поданій Російською Федерацією у справі стосовно 
Косово до Міжнародного суду ООН, зазначається, що «право на самовизначення не може 
тлумачитися як таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, які б вели до розчленування або до 
часткового чи повного порушення територіальної цілісності або політичної єдності суверенних та 
незалежних держав».  

Ґрунтуючись на цій позиції, Російська Федерація до цього часу не визнала незалежності 
Косово. Втім, бачимо спробу застосувати російською стороною принцип, нею засуджений, стосовно 
України. Це означає, що посилання на рішення Міжнародного суду ООН є класичним прикладом 
подвійних стандартів з боку РФ.  

Російська сторона стверджує, що на т.зв. «плебісцит» були запрошені спостерігачі від 
ОБСЄ. Цинізм ситуації полягає в тому, що запрошення спостерігачам відвідати територію 
суверенної України було передане офіційним представником Російської Федерації при ОБСЄ.  

Також добре відомо, що Швейцарське головування в ОБСЄ назвало запланований на 16 
березня «референдум» нелегітимним та виключило можливість участі в спостереженні за ним 
місії  ОБСЄ.  

Міністерство закордонних справ України засуджує практику провокативних заяв та будь-
яких дій, які націлені на загострення становища в Криму.  

Для доведення цієї позиції та отримання необхідних пояснень до Міністерства 
закордонних справ України викликано Тимчасового повіреного у справах РФ в Україні.  

Україна наполегливо закликає російську сторону до деескалації ситуації, прямого діалогу 
та повного додержання норм та принципів міжнародного права і міждержавних відносин. 

Сайт МЗС України 
 

11.03.2014. Україна готова до прозорих переговорів з РФ і 
відбудови нового типу відносин, - Арсеній Яценюк 

Україна готова до прозорих переговорів із Росією та відбудови нового типу відносин між 
Україною і РФ, де Росія визнає суверенність, незалежність і територіальну цілісність України. Про 
це заявив із трибуни Верховної Ради у вівторок, 11 березня Прем‘єр-міністр України Арсеній 
Яценюк. 

Прем‘єр-міністр повідомив, що сьогодні відбуває до США, де проведе зустрічі на 
найвищому рівні, в тому числі з президентом США Бараком Обамою: «Це країна-гарант, яка 
підписала Будапештський меморандум. І ця країна, як і весь Західний світ, дуже чітко і жорстко 
висловилась за територіальну цілісність і недоторканність української держави і виставила вимогу 
Росії, як також учаснику Будапештського меморандуму, негайно виконувати міжнародні договори і 
угоди, зупинити військову агресію і сісти за стіл перемовин». 

«Від імені Уряду України заявляю, що Україна готова до прозорих перемовин між 
Російською Федерацією і Україною та до відбудови нового типу стосунків між Україною і Росією», - 
наголосив він. 

Арсеній Яценюк підкреслив, що цей новий тип відносин має передбачати, що «Росія визнає 
суверенність, незалежність і територіальну цілісність України, визнає курс України на європейську 
інтеграцію, де ми у двосторонніх стосунках виконуємо зобов‘язання, а не просто їх підписуємо, і де 
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Росія перестає захоплювати через військову агресії територію незалежної суверенної держави, яку 
вони раніше називали братською». 

«Тепер зрозуміло, що таке братські стосунки. Це брати у повній амуніції в танках і БТРах 
заїжджають на територію суверенної держави. Нам такого братства не потрібно», - додав він. 

Прем‘єр-міністр нагадав, що західні партнери виступили з ініціативою формування 
контактної групи: «Ми підтримуємо формування цієї контактної групи». 

Він зазначив, що перебуває на постійному зв‘язку з «усіма керівниками держав країн-
членів ЄС та з Адміністрацією США», а також зробив повторний запит на телефонну розмову з 
Головою Уряду РФ Дмитром Медвєдєвим: «Ми готові розмовляти з росіянами, але, на жаль, 
напевне, в росіян є інші проблеми і питання, і протягом п‘яти днів я не можу провести розмову з 
президентом чи прем‘єром Російської Федерації». 

«Вважаємо, що перший крок – це формування контактної групи на рівні країн-членів 
гарантів, країн-членів ЄС, ОБСЄ, ООН. Ми повинні сісти за стіл переговорів», - наголосив Арсеній 
Яценюк. 

«Виключно дипломатичний і політичний шлях - це те, що ми сьогодні вбачаємо як єдиний 
вихід з даної ситуації», - підкреслив Прем‘єр-міністр. 

Урядовий портал 

12.03.2014. МЗС України вручено ноту представнику РФ в 
Україні 

12 березня 2014 року до Міністерства закордонних справ України було викликано 
Тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні А.Воробйова, якому було вручено 
ноту МЗС України у зв'язку із заявою МЗС Росії від 11 березня ц.р. щодо схвалення Декларації про 
незалежність Автономної Республіки Крим і м. Севастополь. 

Зокрема, у ноті наголошено, що українська сторона розглядає зазначену заяву МЗС Росії як 
пряме і неприховане втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, яке суперечить 
фундаментальним нормам міжнародного права та загальновизнаним принципам співжиття 
держав. Заява МЗС Росії не лише грубо порушує вимогу пункту 7 статті 2 Статуту ООН, який 
закріпив заборону «на втручання в справи, які належать до внутрішньої компетенції будь-якої 
держави», але й статі 2, 3, 4, 6 і 11 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між 
Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року. 

Українська сторона категорично не погоджується з оцінкою МЗС Росії  про те, що рішення 
парламенту Криму є «абсолютно правомірним». Не може бути абсолютно або частково 
правомірним рішення, яке суперечить Конституції Автономної Республіки Крим, Конституції 
України та її національному законодавству, принципам і нормам міжнародного права, 
закріпленим у Статуті ООН, Декларації «Про принципи міжнародного права, які стосуються 
дружніх відносин держав у відповідності з Статутом ООН» 1970 року, Заключному акті 
НБСЄ/ОБСЄ 1975 року, положенням інших міжнародних документів, включаючи заяву Голови 
Ради Безпеки ООН від 20 липня 1993 року, яка була одностайно підтримана всіма членами РБ 
ООН, в тому числі й Російською Федерацією. 

Українська сторона спирається на положення Декларації «Про принципи міжнародного 
права, які стосуються дружніх відносин держав у відповідності з Статутом ООН» 1970 року, яка, 
тлумачачи зміст цього принципу, встановлює його межі. Так, згідно з Декларацією, «ніщо, у 
вищенаведених пунктах, не повинно тлумачитись як таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, 
що призводили б до розчленування або часткового чи повного порушення територіальної 
цілісності або політичної єдності суверенних і незалежних держав, які дотримуються у своїх діях 
принципу рівноправності і самовизначення народів, як цей принцип викладений вище, і внаслідок 
цього мають уряди, що репрезентують безвідносно раси, віросповідання або кольору шкіри весь 
народ, який проживає на цій території». 

Стосовно посилання МЗС Росії на «висновок Міжнародного Суду ООН від 22 липня 2010 
року по Косово», російській стороні акцентовано, що зазначений висновок носить 
консультативний характер і не має юридично обов‘язкової сили, тим більше, що Російська 
Федерація втратила право посилатись на цю правову позицію Міжнародного суду ООН внаслідок 
відмови від визнання незалежності Косово. Так, у спільній заяві Ради Палати Ради Федерації і Ради 
Державної Думи про наслідки самопроголошення незалежності Краю Косово (Сербія), ухваленій 
18 лютого 2008 року, чітко зазначається, що право націй на самовизначення не може бути 
виправданням визнання незалежності Косово, а також, що обидві палати парламенту Російської 
Федерації «вважають неможливим визнання Косово в якості суверенної держави, прийняття 
Косово в ООН та інші міжнародні організації, віддані основним принципам міжнародного права». 
У письмовій заяві, офіційно поданій Російською Федерацією у справі стосовно Косово до 
Міжнародного суду ООН, зазначається, що «право на самовизначення не може тлумачитися як 
таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, які б вели до розчленування або до часткового чи 
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повного порушення територіальної цілісності або політичної єдності суверенних та незалежних 
держав». 

Таким чином, застосування Російською Федерацією до України підходу, який раніше нею 
неодноразово засуджувався і не визнавався стосовно Сербії, не може розглядатись інакше, ніж 
використання з боку російською стороною подвійних стандартів. 

МЗС України також висловило серйозні сумніви щодо можливості вільного волевиявлення 
населення регіону України, який фактично перебуває під окупацією Збройних Сил Російської 
Федерації. Сучасне міжнародне право містить чіткі вимоги до проведення плебісцитів, які 
передбачають демілітаризацію, демократизацію та де-екстремізацію території, де відбуватиметься 
плебісцит, а також його проведення під ефективним контролем ООН. Плебісцит, який відбудеться 
за умови іноземної окупації регіону, не буде визнаний міжнародною спільнотою, а його результати 
розглядатимуться як юридично нікчемні. 

Дезавуйовано також твердження МЗС Росії про те, що референдум в Криму проходитиме 
під наглядом спостерігачів ОБСЄ. 

МЗС України вчергове закликало російську сторону повернутись до цивілізованих рамок 
розвитку двосторонніх відносин, передбачених Договором про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року. 

Відкрите ігнорування або вибіркове застосування норм міжнародного права може мати 
непередбачувані наслідки для існуючої системи загальноприйнятних правил міжнародної 
взаємодії. 

Сайт МЗС 

13.03.2014. Коментар МЗС щодо резолюції Європейського 
Парламенту від 13 березня 2014 року «Вторгнення Росії в Україну» 

МЗС України вітає резолюцію Європейського Парламенту «Вторгнення Росії в Україну», 
одностайно схвалену 13 березня у Страсбурзі. 

Зміст резолюції, як і сама її назва, наочно свідчать про єдину позицію міжнародного 
співтовариства на підтримку України та її територіальної цілісності, а також рішучого засудження 
акту агресії з боку Російської Федерації. 

Європейський Парламент чітко відкидає аргументи, якими російська сторона обґрунтовує 
свою агресію: російськомовному населенню в Криму ніщо й ніколи не загрожувало і не 
загрожуватиме. Як зазначено в резолюції, ці спекуляції є абсолютно «відірваними від реальності». 

Об‘єктивні та неупереджені оцінки резолюції дають чітку характеристику ситуації і ясно 
спростовують брехливу пропаганду. 

Звертаємо окрему увагу на визнання Європейським Парламентом нелегітимності і 
незаконності так званого референдуму, запланованого в Криму на 16 березня ц.р. 

Україна відкрита до конструктивного діалогу з російською стороною і прагне врегулювати 
ситуацію навколо Криму виключно політико-дипломатичним шляхом, якому немає альтернативи. 

Сайт МЗС 

14.03.2014. Україна обурена цинічною заявою МЗС Росії щодо 
трагедії у Донецьку 

Міністерство закордонних справ обурене заявою МЗС Росії про трагедію в Донецьку і 
вважає вчорашні події у місті спланованою провокацією. Про це на брифінгу повідомив директор 
департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс. 

Він зазначив, що 13 березня в Донецьку сталися трагічні події, які призвели до людських 
жертв. При цьому Перебийніс запевнив, що українська влада зробить все можливе, щоб скоєні 
злочини були розслідувані, а їх винуватці покарані. Також він запевнив, що влада вживе усіх 
заходів, щоб подібні трагедії більше не повторювалися. 

Перебийніс зауважив, що стримана і миролюбна позиція України в умовах прямої 
військової агресії Росії визнана світовим співтовариством. 

«У цьому контексті вражає своїм цинізмом і безвідповідальністю сьогоднішня заява МЗС 
Росії, в якому російська сторона грубим способом намагається перекласти відповідальність за 
трагедію на українську владу» , - заявив Перебийніс. 

Він нагадав, що конфлікт в Донецьку був спровокований наприкінці мирного мітингу, коли 
основна частина людей вже розійшлася. 

«Очевидно, що провокація була спланованою і має прямий зв'язок з цілеспрямованими 
деструктивними діями окремих громадян РФ і деяких російських громадських об'єднань, 
представники яких знаходяться на території нашої держави для дестабілізації ситуації і посилення 
напруги в нашій країні» , - сказав Перебийніс. 

У зв'язку з цим він нагадав, що СБУ затримала 10 березня в Донецьку громадянина Росії, 
який підозрюється у створенні диверсійно-підривної групи для дестабілізації ситуації в Україні. 
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Перебийніс констатував, що останнім часом для Росії стали звичними відверті 
перекручування фактів стосовно подій в Україні, застосування подвійних стандартів і пряме 
втручання у внутрішніх справи України. 

МЗС закликає російську сторону припинити загострення ситуації в Україні і дотримуватися 
міжнародного права. 

Нагадаємо, 14 березня, в МЗС РФ у зв'язку з учорашніми подіями в Донецьку заявили, що 
«Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні й 
залишає право взяти людей під захист». 

На думку МЗС РФ, «на мирних демонстрантів, які прийшли на вулиці міста, щоб висловити 
своє ставлення до деструктивної позиції людей, які називають себе українською владою, напали 
праворадикальні угрупування, озброєні травматичною зброєю й битами, які напередодні почали 
з'їжджатися в місто з інших регіонів країни». 

Нагадаємо, 13 березня у Донецьку сталися сутички між проукраїнськими і проросійськими 
протестувальниками. Кількасот озброєних ножами і арматурою проросійських активістів після 
завершення мітингу пройшли крізь лаву міліціонерів і напали на учасників акції за єдність 
України. 

Офіційно підтверджена загибель однієї людини, ЗМІ повідомляли про двох загиблих. Один 
із загиблих – активіст обласної організації ВО "Свобода" Дмитро Чернявський. 

Загалом до лікарень звернулося 28 осіб. 
У той час у МВС повідомили, що з підозрою в організації побоїща затримано четверо осіб. 

Тиждень 

15.03.2014. Заява МЗС України у зв’язку з висадкою 15 березня 
десанту Збройних сил РФ в Херсонській області 

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий та категоричний протест у 
зв‘язку з висадкою 15 березня 2014 року в районі селища Стрілкове Херсонської області десанту 
військовослужбовців збройних сил Російської Федерації у кількості 80 осіб та захопленням ними 
селища Стрілкове за підтримки 4 бойових вертольотів та 3 бойових бронемашин. 

МЗС України заявляє про військове вторгнення Росії і вимагає від російської сторони 
негайного виведення її збройних сил з території України. 

Україна залишає за собою право застосувати всі необхідні заходи для припинення 
військового вторгнення з боку Росії. 

Сайт МЗС 

15.03.2014. Коментар МЗС України щодо накладення Росією 
вето на проект резолюції РБ ООН щодо України 

МЗС України висловлює жаль з приводу накладення сьогодні делегацією Росії в Раді 
Безпеки ООН вето на проект резолюції щодо ситуації в Україні. Ставши єдиною країною, яка 
виступила проти рішення, спрямованого на деескалацію ситуації в Україні, Росія поставила себе в 
ізоляцію не лише в Раді Безпеки ООН, але й світі загалом. 

Безпрецедентно широке для резолюцій РБ ООН коло співавторів проекту (42) з різних 
регіонів світу, серед яких США та всі країн-члени ЄС, а також лише 1 голос проти – стали 
перемогою здорового глузду над мовою сили та підтвердили широку підтримку України перед 
обличчям збройної агресії з боку Росії. 

Викликає обурення, що, будучи одним з постійних членів РБ ООН, яким всі держави-члени 
Організації ввірили першочергову відповідальність за підтримання міжнародного миру та 
безпеки, Росія фактично висловила неповагу до основоположних принципів та цілей Статуту ООН. 
Адже проект резолюції базувався на неприпустимості погрози або застосування сили проти 
територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави, принципі мирного 
вирішення конфліктів (стаття 2 Статуту ООН), невизнанні законним отримання території як 
результат погрози або застосування сили та ін. 

Іншими словами, «Росія наклала вето на Статут ООН», як слушно висловився Постійний 
представник Франції при ООН. 

Досі жодним відповідальним членом ООН, тим паче постійним членом РБ ООН, не 
ставилися під сумнів також такі основоположні для сучасної міжнародної та європейської 
архітектури безпеки документи, як Хельсінкський заключний акт Конференції з безпеки та 
співробітництва в Європі 1975 року та Будапештський меморандум 1994 року. А відданість Ради 
Безпеки ООН суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах 
міжнародно-визнаних кордонів була підтверджена Радою Безпеки ООН, у тому числі самою 
Росією, в заяві Голови від 20 липня 1993 року (S/26118). 

Положення про нелегітимність так званого референдуму в Автономній Республіці Крим, 
запланованого на 16 березня 2014 року, та те, що його результати не можуть стати підставою для 



INTERNATIONAL WEEKLY # 04 (05.03.2014 —17.03.2014) 28 of 62 

 

28 of 62 

будь-яких змін у статусі Автономної Республіки Крим, є також загальновизнаним, оскільки такий 
крок суперечить не лише Конституції України, але й міжнародному праву. 

Все це підтверджує, що сьогоднішнє російське керівництво взяло на себе особисту 
відповідальність за підрив основоположних принципів міжнародного права та перетворило Росію 
на уособлення загрози міжнародному миру та безпеці у 21 сторіччі. 

Сайт МЗС 

15.03.2014.Коментар МЗС України щодо рішення Комітету 
міністрів Ради Європи від 14 березня 2014 року 

14 березня 2014 року Комітет міністрів Ради Європи після триденної напруженої дискусії 
схвалив своє рішення щодо ситуації, яка склалася навколо військової окупації Російською 
Федерацією Автономної Республіки Крим. 

У рішенні було чітко підтверджено відданість національних урядів держав-членів Ради 
Європи засадам сучасного міжнародного права, закріпленим у Статуті ООН та Ради Європи. Було 
вкотре наголошено на імперативності дотримання територіальної цілісності та політичної 
незалежності України, гарантованої цими основоположними актами. У цьому зв‘язку Комітет 
міністрів закликав всі сторони конфлікту утримуватись від кроків, які б порушували ці принципи. 

Комітет міністрів, як головний статутний орган Ради Європи, підтримав українську владу у 
проведенні необхідних реформ, включаючи конституційну реформу та реформу виборчого 
законодавства. Рада Європи та Венеціанська комісія продовжуватиме надавати Україні всю 
можливу допомогу у реформуванні її правової системи. Таким чином, Рада Європи ще раз 
підтвердила легітимність діючої української влади. 

У прийнятому рішенні, Комітет міністрів привітав запрошення Уряду України залучити 
експертів Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист прав національних меншин 
дати оперативну оцінку стану захисту прав меншин на території України. 

Крім того, Генеральному секретарю Ради Європи Торнбйорну Ягланду було доручено 
надати необхідне сприяння у проведенні майбутніх виборів Президента України, які відбудуться 25 
травня 2014 року. 

Рада Європи також привітала ініціативу Генерального секретаря внести питання про 
легітимність референдуму в АР Крим на розгляд Венеціанської комісії. Цей авторитетний орган 
Ради Європи неодноразово давав оцінку положенням Конституції України, в тому числі тим, що 
визначають статус та повноваження АР Крим, а також процедуру проведення референдумів в 
Україні. Очікується, що Венеціанська комісія схвалить свій висновок з цього питання вже 21 
березня ц.р. під час чергової пленарної сесії. 

Водночас, уже на даному етапі очевидно, що намір самопроголошеної влади АР Крим 
провести 16 березня ц.р. загальнокримський референдум всупереч вимог Конституції України 
викликає серйозну стурбованість держав-членів Ради Європи. Цей політичний сигнал був чітко 
зафіксований у рішенні Комітету міністрів. 

Сайт МЗС 

15.03.2014. Коментар МЗС України у зв’язку з висловлюваннями 
Уповноваженого МЗС РФ з питань прав людини, демократії та 
верховенства права К.Долгова 

МЗС України висловлює щирі співчуття сім‘ям загиблих і постраждалих внаслідок 
провокацій у Харкові 14 березня. Винні у цих злочинах будуть неодмінно притягнені до 
відповідальності.   

Водночас, з огляду на чергові цинічні висловлювання російської сторони, цього разу 
Уповноваженого МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтина 
Долгова, МЗС України вкотре наполегливо закликає РФ припинити зухвале втручання у внутрішні 
справи України. 

Увесь цивілізований світ сьогодні бачить, до яких трагічних наслідків призводять такі 
провокативні дії. 

Переконані, що російському дипломату Долгову добре відомо, що «боевики-неофашисты» 
та «распоясавшиеся экстремисты», до яких він апелює, відкрито рекрутуються та спрямовуються в 
Україну російськими організаціями, такими як «Родина», «Євразийский Союз Молодежи», так 
званими «козаками». 

Російський інтернет-простір з доменом «.RU» майорить вербувальними оголошеннями та 
інструкціями для бойовиків. 

При цьому органи державної влади РФ, маючи весь арсенал засобів на власній суверенній 
території, не докладають жодних зусиль, щоб запобігти підготовці та засиланню екстремістів з 
Росії в Україну. Більше того, сьогодні такі прибульці-екстремісти перебувають під захистом 
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підрозділів Збройних сил РФ, які незаконно вторглися на територію Кримського півострова, що є 
невід‘ємною частиною території України. 

Відомо, що згідно з пунктом «g» статті 3 резолюції 3314 (ХХIХ) ГА ООН від 14 грудня 1974 
року, направлення державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або 
найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави кваліфікується 
як акт агресії. 

Тому Росія нестиме повну відповідальність за ескалацію напруги  в окремих регіонах 
України, свідому дестабілізацію громадсько-політичної обстановки, потурання та експорт 
екстремізму. 

МЗС України закликає офіційну Москву отямитися та припинити розпалювання ворожнечі 
між нашими традиційно дружніми народами.  

Сайт МЗС 

15.03.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо затримання громадян України в аеропорту 
«Шеремєтьєво» 

15 березня у міжнародному аеропорту Шеремєтьєво (м.Москва) були затримані і 
недопущені на в‘їзд до Росії близько 40 громадян України, які прибули до Москви авіарейсами з 
Києва, Донецька та інших міст України. При цьому, компетентними органами РФ було проведено 
їх фотографування та дактилоскопія. 

Жодних пояснень щодо причин затримання ні громадянам України, ні представнику 
Посольства України в РФ, який прибув на місце, надано не було. Протягом останніх днів були 
також зафіксовані й інші подібні випадки. 

Такі дії російської сторони не можуть розцінюватись інакше як елемент  розгорнутої 
Кремлем антиукраїнської істерії, заручниками якої стають дедалі більше громадян наших держав. 

Звертаємося до російської сторони з вимогою забезпечити захист законних прав та 
інтересів громадян України на своїй території.  

Сайт МЗС 

17.03.2014. Заява МЗС України 

Міністерство закордонних справ України рішуче відкидає підходи, що були оприлюднені у 
Заяві МЗС Російської Федерації щодо Групи підтримки для України. Зміст та ультимативність 
заяви підтверджують, що Російська Федерація керується логікою агресора. 

Пропозиції російської сторони наповнені міжнародно-правовим нігілізмом і зневагою до 
міжнародного права та прямо суперечать закріпленому у ст. 2 Статуту ООН принципу невтручання 
у внутрішні справи. Відповідно до згаданого принципу, кожна держава самостійно визначає форму 
правління, державного устрою, політичного режиму тощо. 

Російська вимога визнати право Криму самостійно визначити свою долю є нічим іншим, 
аніж черговою спробою підігнати хитке правове підґрунтя під здійснення акту агресії проти 
України відповідно до визначень Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №3314 (ХХІХ) від 
14.12.1974 р. 

Дії Росії суперечать принципу територіальної цілісності нашої держави та іншим 
фундаментальним нормам міжнародного права, Статуту ООН, Заключному акту НБСЄ, Декларації 
про принципи міжнародного права 1970 року. 

Запропоновані ідеї відображають повністю неприйнятний підхід – перекроїти кордони 
України, позбавити її суверенного права на внутрішню і зовнішню політику та підірвати основи 
системи міжнародних відносин у повоєнній, посткомуністичній і пострадянській Європі. 

Україна відкрита для переговорів про врегулювання становища в Криму. Але такі 
перемовини можуть відбуватися лише за повноцінної участі України та на основі поваги до 
принципів територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи нашої держави 

Сайт МЗС 

17.03.2014. Коментар МЗС України щодо постанови «Про 
незалежність Криму» від 17 березня 2014 року 

17 березня 2014 року нелегітимним складом Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
була прийнята постанова «Про незалежність Криму». У зв‘язку з цим Міністерство закордонних 
справ України заявляє наступне: 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, ухваливши постанову від 6 березня 2014 
року №1702-6/14 «Про проведення загальнокримського референдуму», порушила конституційний 
принцип територіальної цілісності України та вийшла за межі своїх повноважень, встановлених 
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Конституцією України, Конституцією АР Крим та іншими законодавчими і нормативно-правовими 
актами. 

Факт порушення був чітко встановлений Конституційним Судом України, який у рішенні 
від 14 березня 2014 року №2-рп/2014 визнав згадану постанову неконституційною, внаслідок чого 
вона втратила чинність. 

2. Враховуючи рішення Конституційного Суду України, 15 березня 2014 року Верховна Рада 
України ухвалила постанову №891-VII, якою постановила достроково припинити повноваження 
Верховної Ради АР Крим, внаслідок чого остання втратила будь-яку легітимність. 

3. Незважаючи на правомірні дії України як територіального суверена під юрисдикцією 
якого перебуває АР Крим, самопроголошена влада Кримського півострову 16 березня 2014 року 
провела плебісцит, який порушує не тільки чинне законодавство України, але й фундаментальні 
норми міжнародного права, закріплені у Статуті ООН, Статуті Ради Європи, Заключному акті 
НБСЄ 1975 року та інших підсумкових документах НБСЄ/ОБСЄ, Угоді про створення Співдружності 
Незалежних Держав від 1991 року тощо. 

Численні докази, включаючи матеріали фото і відеозйомки, свідчення очевидців подій, в 
тому числі громадян іноземних держав, доводять, що умови проведення так званого 
«референдуму» не відповідали демократичним стандартам проведення референдумів, які були 
розроблені в рамках ОБСЄ і Ради Європи. 

Серйозні застереження щодо вільного волевиявлення населення цього регіону України 
викликає також той факт, що з 26 лютого 2014 року АР Крим de facto знаходиться під окупацією 
військових підрозділів Збройних Сил Російської Федерації. 

4. Спираючись на результати цього псевдодемократичного «волевиявлення», Верховна 
Рада АР Крим, повноваження якої було припинено у конституційний спосіб, 17 березня 2014 року 
видала постанову, де «проголосила Крим незалежною суверенною державою, у якій місто 
Севастополь має особливий статус», та звернулась до Організації Об‘єднаних Націй та всіх держав 
із закликом «визнати незалежну державу, створену народами Криму». 

5. Враховуючи те, що незалежність Криму була проголошена нелегітимним органом за 
результатами антиконституційного референдуму, проведеного з кричущими порушеннями 
загальноєвропейських норм і стандартів проведення референдумів, Міністерство закордонних 
справ України звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням 
утриматись від міжнародного визнання «Республіки Крим». 

6. Міністерство закордонних справ України наголошує на тому, що у сучасному 
міжнародному праві загальноприйнятим є обов‘язок держав не визнавати самопроголошені 
псевдодержавні утворення або будь-яку ситуацію, пов‘язану з їхнім існуванням, якщо вони є 
результатом протиправного застосування сили. Opinio juris з цього питання неодноразово 
висловлювалось у конвенційних та декларативних міжнародних інструментах, у практиці держав, 
арбітражних та юрисдикційних органів. 

7. Проголошення незалежності «Республіки Крим» є безпосереднім наслідком 
застосування проти України сили і погрози силою зі сторони Російської Федерації, що, з огляду на 
статус Росії як ядерної держави, має особливо небезпечний характер як для територіальної 
цілісності і незалежності України, так і для міжнародного миру та безпеки в цілому. 

Проявом застосування проти України сили і погрози силою стала військова окупація 
підрозділами Збройних Сил Російської Федерації Автономної Республіки Крим за два тижні до 
проведення плебісциту. 

Відповідно, Міністерство закордонних справ України стверджує, що на підставі звичаєвої 
норми міжнародного права у членів міжнародного співтовариства виникло зобов‘язання не 
визнавати Крим як суб‘єкта міжнародного права, в тому числі не визнавати жодної ситуації, 
договору або домовленості, які можуть бути створені або досягнені щодо цієї території. 

8. Міністерство закордонних справ України наголошує на тому, що порушення цього 
зобов‘язання, тобто міжнародне визнання «Республіки Крим», проголошення якої позбавлено як 
конституційного, так і міжнародно-правового підґрунтя, означатиме, що суб‘єкти такого визнання 
у свою чергу вчиняють міжнародно-протиправний акт, порушуючи фундаментальні норми 
міжнародного права та загальновизнані принципи співжиття держав 

Сайт МЗС 
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ПАРЛАМЕНТ 

 

11.03.2014. Верховна Рада України прийняла Постанову "Про 
Звернення Верховної Ради України до держав-гарантів безпеки 
України" 

Верховна Рада України постановила: 
1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до держав-гарантів безпеки України 

(додається). 
2. Голові Верховної Ради України направити текст Звернення Верховної Ради України до 

парламентів держав-гарантів безпеки України. 
3. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття. 
Згідно з проектом Звернення: 
"Впродовж останнього часу ситуація на території Автономної Республіки Крим продовжує 

різко погіршуватись внаслідок введення Збройних Сил Російської Федерації. 
З огляду на гарантії безпеки, зафіксовані у Меморандумі про гарантії безпеки у зв'язку з 

приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський 
меморандум), Верховна Рада України звертається до держав-сторін Будапештського меморандуму 
та міжнародних організацій із закликом вжити практичних заходів, спрямованих на забезпечення 
територіальної цілісності та безпеки України. 

Верховна Рада України звертається до Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки як країн-учасниць Меморандуму про гарантії 
безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї з 
проханням виконати свої зобов'язання відповідно до його положень та застосувати усі можливі 
дипломатичні, політичні, економічні та військові заходи для негайного припинення агресії та 
збереження незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України. 

Верховна Рада України звертається до Російської Федерації згідно з положеннями 
Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї із вимогою негайного виведення військ з території України та 
припинення агресії проти Української Держави та гарантування її територіальної цілісності та 
незалежності". 

Відповідний проект постанови зареєстровано за №4390. 
Сайт ВРУ 

12.03.2014. Комітет Верховної Ради України з питань 
національної безпеки і оборони звернувся до Комітету Ради 
Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації по обороні і 
безпеці і Комітету Державної Думи Федеральних Зборів Російської 
Федерації по обороні 

"Працюючи у комітетах, які по парламентській лінії несуть відповідальність за сектор 
безпеки і оборони наших країн, ми і ви, як ніхто, розуміємо рівень загроз, пов'язаних з нинішнім 
конфліктом в Автономній Республіці Крим між Україною і Російською Федерацією. Від наших 
позицій чималою мірою залежить можливість перевести розв'язання цього конфлікту в русло 
мирного діалогу, а також багато залежить від того, як будуть діяти парламенти наших країн", - 
зазначається у Зверненні. 

Члени Комітету висловлюють впевненість у тому, що немає таких питань, стосовно яких 
неможливий діалог. "Ми пропонуємо почати таку розмову, залишивши за його рамками ключове 
питання про територіальну цілісність України - це питання, яке не підлягає обговоренню", - 
наголошують народні депутати. 

Комітет висловлює впевненість у тому, що "російська сторона також беззастережно 
дотримується тези про те, що питання територіальної цілісності Російської Федерації не є 
предметом переговорів з ким би то не було. Все інше може бути предметом переговорів, для цього 
вимагається припинення демонстрації сили". 

Члени Комітету з питань національної безпеки і оборони пропонують російським 
парламентаріям встановити мораторій на ескалацію напруги, почати діалог на рівні 
парламентських комітетів, шукати рішення на основі мирних і правових методів. "Ми готові до 
таких зустрічей в Москві, в Криму, будь-якому іншому місці, оскільки ми, впевнені що й ви, не 
допускаємо навіть думки про воєнний конфлікт між нашими країнами, між українським і 
російським народами", - наголошується у Зверненні. 

Сайт ВРУ 
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13.03.2014. Парламент закликав ООН розглянути ситуацію в 
Криму 

Верховна Рада звернулась до ООН з проханням розглянути ситуацію, що склалась у Криму. 
За відповідну постанову проголосувало 250 депутатів. Рішення було прийнято у зв'язку із грубими 
порушеннями Росією у відношенні України основних принципів міжнародного права, закріплених 
Уставом ООН. 

У зверненні зазначається, що, незважаючи на стриманість та поміркованість дій органів 
державної влади України та її Збройних сил, усі намагання мирного вирішення конфлікту, 
―ситуація на території Автономної Республіки Крим різко погіршується внаслідок активізації дій з 
боку Збройних сил та Чорноморського флоту Російської Федерації". 

Раніше генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав всі сторони утриматися від 
поспішних дій і провокаційної риторики в Криму. 

BBC Україна  

ПРЕЗИДЕНТ 

13.03.2014. О.Турчинов переконаний, що спільними зусиллями 
усіх цивілізованих країн військову агресію Росії буде зупинено 

«Ми робимо усе для того, аби не було війни ані в Криму, ані в будь-якому іншому регіоні 
України», - заявив Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України Олександр Турчинов в 
інтерв‘ю у студії телеканалу «Рада».  

При цьому він зазначив, що така небезпека існує: коли почалося військове вторгнення в 
Крим, на східному кордоні України вже було сконцентровано багато військових частин Російської 
Федерації, які «формально готові до вторгнення на територію України у будь-який момент». 

Збройні Сили України, наголосив О.Турчинов,  приведені у повну бойову готовність. За 
його словами, влада докладає усіх зусиль, щоб армія могла захистити свою країну, «але при цьому 
будемо використовувати усі можливості, щоб розв‘язати цю проблему виключно мирним шляхом». 

«І у цьому нашу країну підтримує усе цивілізоване людство. Усі провідні країни світу стали 
на бік України, і я переконаний, що це об‘єднання зусиль на міжнародній арені, консолідація усіх 
демократичних країн все-ж таки дозволить зупинити агресію», - сказав Голова Верховної Ради. 

Сайт ВРУ 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

МВФ 

05.03.2014. Кошти МВФ потрібні Україні для виплати пенсій 
та боргів Росії 

Місія МВФ почала перемовини про відновлення співпраці з Києвом. Незалежні економісти 
очікують, що західні кредити дозволять Україні вже за півроку отримати перші позитивні 
результати. 

Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом болгарина Ніколая Георгієва 
працюватиме в Україні упродовж десяти днів, до 14 березня. Вона має на меті зібрати інформацію 
для оцінки економічної ситуації та обговорити з українською владою способи підтримки 
економічних реформ. За повідомленнями західних агенцій, Україна може отримати перші три 
мільярди доларів кредиту МВФ впродовж найближчих кількох тижнів. Опитані DW експерти не 
виключають, що перші ознаки одужання української економіки можуть з'явитися вже до початку 
осені. 

Попри те, що ситуація в українській економіці надзвичайно складна, наразі немає жодних 
підстав говорити про масштабну кризу чи економічний апокаліпсис, заявив в інтерв'ю DW 
директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. 
"Реальні реформи ніколи не починалися в легких та комфортних умовах. Є певні сподівання, що 
вже за півроку ситуація стабілізується і ми отримаємо перші позитивні результати", - зазначив 
економіст. 

Бураковський вважає, що в першочерговому порядку гроші МВФ мають бути скеровані на 
соціальні виплати. Він назвав абсолютно нереалістичним ухвалений попередньою владою 
держбюджет і сказав, що новій владі доведеться вдатися до його секвестру - скорочення видатків 
при виконанні окремих статей. "Доведеться відмовитися від "Євробаскету" та ідеї прийняття 
Україною Олімпійських ігор", - вважає Ігор Бураковський. 

Комунальні послуги подорожчають 
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Український уряд, ймовірно, також скерує кошти МВФ на компенсацію різниці в цінах на 
газ та теплову енергію для населення та теплокомуненерго, припускає експерт київського 
Інституту публічної політики Ільдар Ґазізулін. "Я думаю, що уряду доведеться підвищувати тарифи 
на газ та інші комунальні послуги, але він робитиме це поступово", - прогнозує експерт. 

На думку Ґазізуліна, найбільш швидкими наслідками відновлення співпраці України з 
Міжнародним валютним фондом стане стабілізація державних фінансів та попередження загрози 
корпоративного дефолту. Він нагадав, що в останні місяці висловлювалося багато побоювань та 
сумнівів щодо спроможності українських компаній обслуговувати свої міжнародні запозичення. 

Ґазізулін зазначив, що левова частка українського корпоративного боргу – це 
короткострокові кредити, виплата яких постійно відтерміновується. "Для подальшого відкладення 
в часі виплати цих боргів кредиторам потрібна впевненість в макроекономічних перспективах 
України. Відновлення співпраці Києва з МВФ таку впевненість надає", - пояснив експерт. 

Російський фактор 
Коли мова йде про борги, нагальним залишається і питання обслуговування державного 

боргу. Ключовим питанням реструктуризації зовнішньої заборгованості України економіст Ігор 
Бураковський вважає проблему українського боргу перед Росією. Термінового реагування, 
зокрема, вимагатиме заява глави російського "Газпрому" Олексія Міллера, який на зустрічі з 
прем'єром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що його компанія вирішила скасувати знижку на 
газ для України від початку квітня. "Все це змусить Україну та МВФ скоригувати програму 
українських реформ і розробити абсолютно нову програму", - впевнений Бураковський. 

Частину коштів МВФ доведеться також використати на поповнення золотовалютних 
резервів Нацбанку України, вважає Ігор Бураковський. "Ситуація на українському валютному 
ринку дуже непевна, рівень золотовалютних резервів Нацбанку знизився до катастрофічно 
низького показника у 15-16 мільярдів доларів, а попит на валюту формують не лише валютні 
спекулянти та втеча капіталу з України, а й підприємства, що споживають іноземне паливо, 
комплектуючі та інші необхідні товари", - зазначив експерт. 

Німецька хвиля 

13.03.2014. МВФ: обсяг допомоги Україні буде відомий після 
оцінки стану економіки 

Обсяг допомоги, яку можуть надати Україні в рамках співпраці з Міжнародним валютним 
фондом, буде визначений після завершення місії Фонду в Києві, повідомив представник МВФ 
Джеррі Райс. 

"Ми очікуємо, що місія Фонду в Києві завершиться найближчим часом, можливо, завтра. 
Після цього місія представить керівництву МВФ свої оцінки і рекомендації про подальші дії у сфері 
економічної політики, які могли б стати основою для програми, зокрема і щодо суми фінансової  
допомоги", - сказав пан Райс під час брифінгу у Вашингтоні, повідомляє "Інтерфакс". 

Місія МВФ планує оцінити економічну ситуацію в Україні, обговорити реформи у сфері 
економічної політики, які могли б стати основою для програми МВФ. 

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після зустрічі з прем'єр-міністром України 
Арсенієм Яценюком у середу підтвердила зацікавленість Фонду в наданні допомоги Україні. 

BBC Україна 

ООН 

05.03.2014. Заступник Генсека ООН: Ввести миротворців у 
Крим неможливо 

Введення миротворців чи навіть спостерігачів до Криму неможливе через політичні 
обставини, які склалися у Раді безпеці ООН. 

Про це під час брифінгу заявив заступник генерального секретаря ООН Ян Еліассон, 
повідомляє Еспресо.TV. 

«Введення миротворців чи навіть офіційних спостерігачів може відбутися лише після 
рішення Ради Безпеки ООН, яке за обставинами, що нині склалися, не прийме цього рішення», - 
зазначив Еліассон. 

За його словами, до складу Ради Безпеки ООН входить також Росія, яка формально вважає 
військових «Самообороною Криму», незважаючи на численні докази того, що це є російські 
військові. 

Еліассон нагадав міжнародне законодавство, згідно із яким у будь якому конфлікті сторони 
спочатку мають спробувати усі можливі мирні засоби його урегулювання. 

Відповідаючи на питання журналістів, він також наголосив, що не треба чекати від ООН 
покарання винних у створенні конфлікту. Посилаючись на власний досвід, він зазначив, що 
покарання залежіть від політичної кон‘юнктури та має відбутись через якійсь час після закінчення 
конфлікту. 
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05.03.2014. Спецпосланця генсека ООН вдалося визволити з 
магазину, де його заблокували "самооборонці Криму" 

Невідомі особи, які називають себе "самообороною Криму", в одному із магазинів 
Севастополя заблокували посланця генерального секретаря ООН Роберта Серрі. Зараз його 
вдалося звільнити. 

Серрі перебував біля Штабу військ берегової оборони ВМС України. 
Група людей заблокувала його машину, самого представника ООН змусили вийти з неї і 

піти геть від штабу. "Самооборонці" переслідували його по вулиці, а коли Серрі зайшов у магазин, 
розташований неподалік, його заблокували. 

Під магазином зібралося також 40-50 людей з прапорами Росії і Криму, які не випускали 
нікого з приміщення. 

Після цього кілька людей у камуфляжі та журналісти зробили живий коридор, через який 
Серрі пройшов до мікроавтобуса. 

Незадовго до цього до магазину під'їхали дві машини міліції, але вони не встигли прийняти 
міри. 

Зауважимо, Серрі планував дати прес-конференцію у середу ввечері, але у зв'язку з 
інцидентом скасував її. 

Канал новин 24  

15.03.2014. Росія ізольована в Радбезі ООН щодо Криму 

Росія скористалася своїм право вето і заблокувала прийняття резолюції Ради Безпеки ООН 
проти референдуму в Криму. 

Однак Китай, який традиційно підтримує позицію Росії при голосуванні з різних питань у 
Раді Безпеки, цього разу утримався при голосуванні. 

Проект резолюції був запропонований на цьому тижні делегацією США. Документ 
передбачає визнання недійсним недільного референдуму в Криму; в резолюції також міститься 
заклик до всіх країн не визнавати результати референдуму. 

Інші 13 країн-членів Ради Безпеки ООН одностайно проголосували за прийняття 
резолюції. 

"Це сумна і важлива мить", - сказала після голосування посол США в ООН Саманта Пауер. 
BBC Україна  

РАДА ЄВРОПИ 

07.03.2014. 47 країн Європи засудили дії Президента 
Володимира Путіна щодо України, закликали його негайно вивести 
війська з території України та почали збір підписів про позбавлення 
права голосу російської делегації в Раді Європи 

Постійний Комітет Ради Європи одноголосно підтримав Резолюцію про засудження 
рішення Президента Російської Федерації Володимира Путіна та обох палат російського 
Парламенту про направлення військ в Україну, що підриває суверенітет та територіальну цілісність 
України. Про це повідомив член постійної парламентської делегації України в ПАРЄ, в.о голови 
фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв. 

Він пояснив, що Постійний Комітет Ради Європи, засідання якого відбувається нині у 
Парижі, є вищим органом у період між парламентськими сесіями ПАРЄ. 

За словами С.Соболєва, Постійний Комітет Ради Європи підтримав діючу владу України, 
визнавши її  цілковито легітимною, та схвалив усі дії української влади щодо негайної стабілізації 
ситуації дипломатичними методами. 

Також Постійний Комітет Ради Європи одностайно підтримав рішення про необхідність 
термінового виведення військ з території України, які базуються в Криму, з місця дислокації, що є 
єдиною запорукою врегулювання мирним шляхом ситуації в Україні. 

Постійним Комітетом Ради Європи також засуджено позицію російського керівництва 
щодо застосування воєнної сили на території суверенної держави Україна. 

Окрім того, за словами С.Соболєва, щойно почався збір підписів під ініціативою про 
зупинення повноважень делегації Російської Федерації в Раді Європи в разі, якщо не будуть 
виконані всі умови, закладені в резолюції. "Це означає, що російська делегація буде позбавлена 
права голосу у вищій інституції, яка об'єднує 47 країн Європи", - заявив С.Соболєв. 

Сайт ВРУ 
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ОБСЄ  

05.03.2014. Дії Росії в Україні можуть бути рівнозначні її 
виходу з ОБСЄ 

Фактичне вторгнення Росії в Україну може бути рівнозначне її виходові з Організації з 
безпеки і співпраці в Європі і з зобов‘язань Росії стосовно євразійської безпеки, заявила у вівторок 
голова комітету з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань Парламентської асамблеї 
ОБСЄ Ізабел Сантуш. 

Це дії 19-го століття у 21-му, сказала вона, виступаючи в комітеті з людського виміру ОБСЄ, 
повідомив секретаріат Парламентської асамблеї.  

І. Сантуш наголосила, що Росія своїми діями в Україні порушила відразу кілька основних 
засад Хельсінкського Прикінцевого акту ОБСЄ.  

Вона також закликала чільників ОБСЄ розглянути наслідки таких дій, мовиться в 
повідомленні. 

Європейський простір 

05.03.2014. Місія ОБСЄ розпочала свою роботу в Криму 

Місія ОБСЄ в Україні вже почала працювати в Криму попри повідомлення про те, що її 
членів не пускають в автономію. 

Про це Українській правді повідомили в офісі координатора проектів ОБСЄ в Україні. Місія 
ОБСЄ прибула в автономію ще у вівторок, 4 березня. Наразі її члени проводять зустрічі із 
представниками місцевих громад Криму. 

Зокрема, учасники місії провели зустріч із представниками кримського парламенту. Як 
зазначили в офісі координатора, програма місії ОБСЄ змінюється щоп'ять хвилин. 

Раніше литовське інтернет-видання Delfi процитувало главу МЗС Литви Лінаса 
Лінкявічуса. Він заявив, що місію ОБСЄ не пускають в Крим. 

Українська правда 

07.03.2014. Місія ОБСЄ й надалі намагатиметься потрапити у 
Крим 

Місія ОБСЄ у складі військових офіцерів з 18-ти країн, якій не вдалося у четвер потрапити 
до Криму, й надалі намагатиметься це зробити упродовж найближчих днів. 

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Томаш Сємоняк, передає власний 
кореспондент Укрінформу. 

"Учора військова місія ОБСЄ, до складу якої входять двоє польських офіцерів, кілька разів 
робила спроби в'їхати до Криму. Це не вдалося, їх розвернули, і вони будуть знову намагатися 
потрапити до Криму упродовж найближчих днів. Знаємо, що ОБСЄ рішуче налаштована, щоб 
спостерігачі потрапили до Криму і підготували звіт", - заявив керівник польського оборонного 
відомства. 

Як підкреслив Сємоняк, спостерігачі ОБСЄ є "досвідченими офіцерами, багато бачили, і їх 
так легко не злякаєш". 

Міністр національної оборони Польщі підкреслив, що факт недопущення місії до Криму є 
"яскравим прикладом, яким чином так звана влада Криму ставиться до міжнародної спільноти". 

Нагадаємо, місія ОБСЄ перебуває в Україні з 5 до 12 березня. До її складу входять військові 
представники Естонії, Литви, Швеції, Латвії, Польщі, Данії, Великої Британії, Словаччини, 
Фінляндії, Німеччини, Франції, Угорщини та інших країн-учасниць ОБСЄ. 

Відповідно до 18-ї статті Віденського документа 2011 року, будь-яка держава, де є 
побоювання щодо військових дій, має право добровільно запросити інші країни-члени ОБСЄ, щоб 
підтвердити або спростувати такі побоювання. 

Укрінформ 

09.03.2014. Сполучені Штати натякнули Росії, що варто 
пропустити місію ОБСЄ до Криму 

Сполучені Штати закликають Росію забезпечити максимальний доступ місії ОБСЄ до усіх 
частин України, у тому числі до Кримського півострова. 

Про це йдеться у тексті заяви місії США в ОБСЄ. 
"Сполучені Штати закликають Росію - як країну-учасницю ОБСЄ і ту, що підписала 

Віденський документ - і всіх занепокоєних сторін, забезпечити максимальний доступ команді до 
усіх частин України, у тому числі до Кримського півострова для того, щоб гарантувати прозору і 
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неупереджену звітність щодо прав людей економічної ситуації і безпеки у цьому регіоні", - йдеться 
у заяві. 

Місія США в ОБСЄ зазначає, що погрози беззбройній міжнародній місії, єдина ціль якої 
спостерігати і звітувати про умови на місці, неприйнятні. Сполучені Штати відзначають з 
повідомленнями глибокої тривоги, що попереджувальні постріли були здійснені у той час, коли 
багатостороння команда військових спостерігачів ОБСЄ перебувала на пропускному пункті біля 
Армянська. 

У заяві наведено слова посла США при ОБСЄ Даніела Баєра: "Росія говорить, що не знає, 
хто блокує вільний доступ до півострова - як країна, що підписала Віденський документ, Росія 
повинна публічно вимагати вільного доступу для фахівців з моніторингу‖. 

"Росія озвучила занепокоєння з приводу безпеки в Криму‖, – сказав Баєр. "З цієї причини 
Росія повинна рішуче підтримувати приїзд фахівців з моніторингу на місце‖. 

В тексті зазначається, що "цей інцидент підкреслює наше занепокоєння безпекою 
місцевого населення і необхідність з боку Росії повернути свої війська на бази і припинити 
провокаційні дії в Криму. Він також підтверджує, чому на нашу думку неупереджений звіт щодо 
безпеки й умов безпеки у цьому регіоні є необхідним і ми шкодуємо, що мали місце насильницькі 
напади на журналістів за останні 24 години". 

Укрінформ 

11.03.2014.Україна просить ОБСЄ продовжити місію 
спостерігачів 

Україна просить Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжити 
місію неозброєних спостерігачів. Цього разу Київ просить, щоби вони працювали на півдні та сході 
країни. 

Про це йдеться в повідомленні ОБСЄ. 
Поки що 14 країн ОБСЄ відгукнулися на прохання, хоча очікують, що найближчими днями 

їхня кількість зросте. 
Поки що погодилися: Бельгія, Канада, Естонія, Фінляндія, Угорщина, Ісландія, Ірландія, 

Італія, Литва, Голландія, Словаччина, Іспанія, Туреччина та США. 
Як очікують, робота місії триватиме до 16 березня. 
Перший етап місії ОБСЄ триває з 5 по 12 березня. Йшлося про спостереження в Криму, але 

попри кілька спроб спостерігачі не змогли потрапити на територію півострова 
BBC Україна 

 

12.03.2014. ОБСЄ має докази військової інтервенції Росії у Криму 

ОБСЄ має докази присутності у Криму російських військових. Про це повідомили члени 
спостережної місії. 

Організація з безпеки та співробітництва в Європі має докази того, що блокування шляхів у 
Криму забезпечують російські військові. Про це повідомила місія спостерігачів від ОБСЄ у Відні, 
інформує агенція dpa у середу, 12 березня. 

Міжнародна група експертів загалом п'ять разів перебувала на різних контрольно-
пропускних пунктах, охорона яких забезпечується "озброєними особами" на в'їздах на півостров. 

Спостерігачі протягом одного тижня перебування зібрали низку доказів присутності 
російських солдатів у Криму, йдеться у повідомленні ОБСЄ. Приклади наведені, зокрема, у звіті 
члена американської делегації і стосуються обмундирування "сил самооборони", а також номерних 
знаків автомобільної техніки. 

Дії Росії ставали на заваді роботі незалежної та неозброєної групи фахівців від ОБСЄ, 
заявив посол США у Організації Деніел Бер. "Російська підтримка та сприяння діяльності 
нелегальних блок-постів не стали нам в пригоді", - пояснив Бер. 

Місію подовжено 
Як відомо, фахівці від ОБСЄ з'ясовували ситуацію щодо присутності російських військ на 

українському півострові. Їхня місія мала завершитись 12 березня. Однак з 5-го березня група з 43-х 
військових експертів із 23 країн ОБСЄ не змогла просунутися за межі блокпостів на 
адміністративному кордоні Криму. 

11 березня Україна звернулася із запитом подовжити візит неозброєного персоналу і 
поширити діяльність на південь та схід країни. Понад два десятки держав-учасниць ОБСЄ 
відповіли позитивно на цей запит та направили свій персонал. Місію подовжено до неділі, 16 
березня, повідомляється на сайті ОБСЄ. Нині група перебуває у Донецьку. 

Візит персоналу від країн-членів ОБСЄ відбувається згідно Статті ІІІ Віденського 
Документу 2011 року, якою передбачається добровільне прийняття візитів для розвіювання 
побоювань щодо незвичної військової діяльності. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 04 (05.03.2014 —17.03.2014) 37 of 62 

 

37 of 62 

Згідно з цим документом всі держави-учасниці повинні ділитися інформацією про свої 
збройні сили, обладнання та оборонні плани. Документ також передбачає можливість проведення 
інспекцій та оціночних візитів, що можуть проводитись на території будь-якої держави-учасниці, 
яка має збройні сили. 

Німецька хвиля 

12.03.2014. ОБСЄ не надішле своїх спостерігачів на референдум в 
Криму 

Організація з безпеки та співробітництва у Європі сказала, що референдум у неділю у 
Криму щодо приєднання до Росії є незаконним, а тому вона не надсилатиме туди свою місію 
спостерігачів. 

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер сказав, що будь-
який референдум мав би грунтуватися на конституції України і відповідати нормам міжнародного 
права. 

"Попередньою умовою для діяльності спостерігачів повинно було бути запрошення з боку 
відповідної держави-члена ОБСЄ, а Крим не є членом ОБСЄ", - сказав голова ОБСЄ. 

Військові спостерігачі ОБСЄ наразі так і не змогли потрапити в Крим, який контролюють 
російські та проросійські сили. 

BBC Україна 

17.03.2014. Місія ОБСЄ та Євросоюзу має відвідати Крим, 
незважаючи на опір Росії - МЗС 

Андрій Дещиця впевнений, що мандат місії ОБСЄ та ЄС в Україні обов'язково має включати 
Крим, незважаючи на опір Росії. 

Мандат місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) та Європейського 
Союзу в Україні обов'язково має включати Крим, не зважаючи на спротив Росії, яка вже вважає 
півострів своєю територією. 

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив виконувач обов'язків 
міністра закордонних справ України Андрій Дещиця після зустрічі з генеральним секретарем 
НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в штаб-квартирі Альянсу. 

"Щодо місій спостерігачів - ми б хотіли підкреслити, що ми б дуже вітали місії ОБСЄ та ЄС в 
Україні, мандат яких би включав Крим. Тобто, мандат - це Україна, включно з Кримом. Ми 
сподіваємось на розуміння нашої позиції з боку ОБСЄ і Ради ЄС на рівні міністрів закордонних 
справ. Росія цьому опонує, але решта світу і інші 56 членів ОБСЄ - для них це природно. Так само й 
для 14 членів Ради Безпеки ООН це природно, для всього ЄС це природно", - сказав Дещиця 
журналістам. 

"Треба, щоб спостерігачі ОБСЄ та ЄС їхали до Криму, бо Росія вже вважає Крим своєю 
частиною. Ми маємо зробити все, щоб ця місія працювала в Криму і підтвердити цим, що Крим є 
складовою частиною України", - заявив Дещиця. 

Раніше у понеділок міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр 
заявив, що місія спостерігачів від ОБСЄ має терміново вирушити до східних та південних регіонів 
України, аби перевірити, чи стоїть Росія за спробами дестабілізації ситуації в цих областях України. 

УНІАН 

ВИШЕГРАДСЬКА ГРУПА 

05.03.2014. «Вишеградська група» закликає ЄС і НАТО 
допомогти Україні 

Прем‘єр-міністри Польщі, Чехії, Словаччини і Угорщини закликали у вівторок 
Європейський Союз і НАТО допомогти Україні, до якої вторглися війська Росії, і зберігати єдність, 
поставши перед «небезпечною подією, яка загрожує мирові і безпеці в Європі». 

Дональд Туск, Богуслав Соботка, Роберт Фіцо і Віктор Орбан заявили, що їхні країни 
глибоко вражені діями Росії в Україні. 

Як мовиться в заяві прем‘єрів держав, неформально об‘єднаних у «Вишеградську четвірку», 
інтервенція Росії нагадує те, що пережили самі ці країни в 1956, 1968 і 1981 році. 

Перша з цих дат, 1956 рік, стосується вторгнення радянських військ до Угорщини, щоб 
придушити наслідки антикомуністичного повстання, яке спалахнуло в цій країні і призвело до 
скинення влади комуністів-консерваторів і створення нового, ліберальнішого уряду. 

1968 року війська СРСР та інших соціалістичних країн так само вторглися до 
Чехословаччини, де на чолі владної Комуністичної партії стали реформатори, які стали 
лібералізувати країну. 
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А в 1981 році в Польщі її консервативна комуністична влада сама запровадила воєнний 
стан у намаганні придушити все потужнішу антикомуністичну опозицію. 

Євроатлантична Україна 

ОЕСР 

13.03.2014. ОЕСР призупинила вступ Росії 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до якої входять провідні 
держави світу, повідомила про призупинення приєднання до неї Росії. 

Рішення ухвалили за підсумками засідання 12 березня, і на вимогу країн-членів організації 
генеральний секретаріат ОЕСР проінформував про нього Росію. 

Причини припинення представники ОЕСР не назвали. 
Але в повідомленні організації сказано: "Країни-члени ОЕСР також вирішили, що 

організація повинна позитивно відгукнутися на прохання України, спрямоване на подальше 
зміцнення співробітництва між ОЕСР і Україною". 

До складу ОЕСР входять 34 країни, серед яких США та держави Західної Європи. 
У січні генеральний секретар ОЕСР Хосе Анхель Гурріа в інтерв'ю телеканалу "Росія 24" 

заявляв, що за умови виконання всіх необхідних умов Росія може вступити в організацію вже в 
2015 році. 

BBC Україна 

Європейський суд з прав людини 

14.03.2014. Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію 
утриматися від будь-яких військових дій в Україні 

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію утриматися від будь-яких військових дій 
в Україні 

Європейський суд з прав людини застосував тимчасові заходи згідно з правилом 39 ЄСПЛ, 
зобов'язавши Росію утриматися від будь-яких військових дій проти громадян України на її 
території. Таке рішення було прийнято у відповідь на звернення українського Уряду. Про це 
повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко. 

У четвер, 13 березня, Уряд України подав до Європейського суду з прав людини термінову 
заяву з проханням застосувати до Уряду Російської Федерації тимчасові заходи відповідно до 
правила 39 Регламенту ЄСПЛ. Окрім  того, Уряд України подав міждержавну заяву, в якій були 
наведені факти порушення прав, гарантованих Європейською Конвенцією про захист прав людини 
та основних свобод та Протоколами до неї, у зв'язку з військовою окупацією і контролем 
Автономної Республіки Крим Російською Федерацією. 

За словами Міністра юстиції Павла Петренка, зазначене рішення ЄСПЛ є дуже важливим 
для України, оскільки тепер не тільки світовий політикум, але й міжнародні судові установи 
визнають брутальні порушення Росією основоположних прав людини на території України. 

«Такі рішення дуже важливі, тому що очільники, які давали вказівки розпочати агресію 
проти України, не просто підуть з своїх посад, відтепер їм доведеться відповісти за свої дії згідно із 
міжнародним законодавством без строків давності», - наголосив Павло Петренко. 

Окрім того, Міністр зазначив, що ЄСПЛ прийняв відповідне забезпечувальне рішення в 
максимально короткі строки – заява була подана напередодні, а вже ввечері того ж дня суд 
опублікував відповідне рішення на своєму сайті. 

Нагадаємо, у фактах, викладених у заяві, українська сторона наголосила, що, починаючи з 
27 лютого 2014 року, озброєні групи під очевидним керівництвом і контролем Російської Федерації 
захопили будівлі парламенту Криму, Ради міністрів АРК і почали захоплення інших 
адміністративних та військових об‘єктів на Кримському півострові. 

«Серед міжнародного співтовариства не існує жодних сумнівів, що збройні групи, які 
захопили державні органи в Криму, є російськими солдатами, незважаючи на те, що 
розпізнавальні знаки на їхній формі зрізані», - йдеться у документі. 

Українська сторона наголошує, що всі дії, які зараз відбуваються в Криму, є частиною 
сценарію, розробленого російськими органами влади спеціально з метою анексії Кримського 
півострова, який є невід'ємною частиною суверенної території України. 

Ситуація на окупованому Кримському півострові є вже дуже напруженою і зафіксовано 
серйозні інциденти порушення прав людини. 

З огляду на це незаконний, запланований російською владою референдум 16 березня 2014 
року неминуче призведе до ще більшої конфронтації на Кримському півострові, загострення 
ситуації на півострові, в результаті військових дій і порушення прав людини місцевого населення, 
що захищаються статтями 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основних 
свобод. 

Українська сторона просить ЄСПЛ зобов‘язати Уряд Російської Федерації: 
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-       утриматися від вжиття будь-яких заходів, у тому числі військових дій, які можуть 
загрожувати життю та здоров‘ю цивільного населення на території України в цілому і на території 
Кримського півострова зокрема; 

-       розблокувати військові частини на території Криму і зупинити спроби захопити їх; 
-       вивести свої збройні сили з території України, зокрема, з території Кримського 

півострова, аби не загострювати конфлікт, і не провокувати військові дії на зазначеній території, 
які можуть призвести до масової загибелі людей і поранення цивільного населення, тим самим 
призводячи до порушень прав, гарантованих статтями 2 і 3 Конвенції. 

Урядовий портал 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
АВСТРІЯ  

10.03.2014. Дії Росії щодо України порушують міжнародне 
законодавство - МЗС Австрії 

Дії Росії на кримському півострові порушують міжнародне законодавство. 
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу у Верховній Раді повідомив 

Федеральний міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц. 
"Ми глибоко занепокоєні тим, що відбувається в Криму. Чітко зрозуміло, що Росія порушує 

міжнародне право... Я думаю, що Європейська рада дуже чітко визначилася минулого тижня, що 
якщо й надалі буде нагнітатися конфлікт з боку РФ, Європа продовжить введення санкцій", - 
сказав Курц. 

Міністр нагадав, що Австрія була першою і єдиною країною Європейського Союзу, яка 
прийняла рішення щодо замороження рахунків українських високопосадовців-корупціонерів. 

"Зараз ми будемо працювати разом над тим, щоб повернути незаконно виведені кошти", - 
зазначив він. 

Укрінформ 

БОЛГАРІЯ 

10.03.2014. Болгарія чекає від нової влади України деескалації 
напруженості 

Болгарський прем'єр нагадав, що його країна ще на початку конфлікту чітко заявила, що 
підтримує територіальну цілісність України і не приймає загрози Росії. 

Про це Пламен Орешарськи заявив у понеділок в Софії під час Національної зустрічі зі 
ЗМІ, відповідаючи на питання про ставлення уряду до агресії Росії щодо України, передає власний 
кореспондент Укрінформу. 

«Нова влада України повинна прагнути деескалації напруженості. Двом країнам (Україна і 
Росія – ред.) за допомогою дипломатичних засобів необхідно вирішити відкриті питання», - 
заяввил болгарсий прем'єр. 

Він додав, що Болгарія вітатиме всі рішення двох країн з якнайшвидшого виходу з кризи – 
і економічні, і безпекові, і спокою болгарської меншості в Україні. 

Укрінформ 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ  

06.03.2014. Прем'єр Британії: Ми повинні підтримати 
український народ 

Євросоюз повинен надати підтримку Україні та чітко вказати керівництву РФ на серйозні 
наслідки, якщо не будуть припинені неприпустимі дії. 

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон перед початком 
надзвичайного засідання Європейської ради, скликаної у зв'язку з військовою агресією Росії проти 
України, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі. 

"Ми повинні показати нашу підтримку українському народу. Також, що важливо, ми 
повинні надіслати дуже чіткий сигнал російському керівництву: те, що відбувається, є 
неприйнятним і повинно мати наслідки, а здійснення подальших дій буде ще більш неприйнятним 
та спричинить ще більші наслідки", - сказав британський прем'єр. 

Він висловив сподівання на позитивний результат надзвичайного засідання Європейської 
ради у зв'язку із ситуацією в Україні. 

Укрінформ 
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12.03.2014. Кемерон вимагає запровадити візові санкції проти 
російських депутатів 

Прем'єр-міністр Великобританії Кемерон вимагає запровадити візові обмеження щодо 
російських депутатів, котрі виступали за приєднання Криму до Росії. Критерієм має бути 
підтримка "неприйнятних кроків". 

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон вимагає запровадити візові обмеження для 
російських депутатів, котрі виступали за приєднання Криму до Росії, повідомляє у середу, 12 
березня, інформаційне агентство dpa. "Ми будемо виступати за те, аби обмеження свободи 
пересування стосувалися і відомих російських депутатів", - заявив політик, не називаючи при 
цьому конкретних прізвищ. "Критерієм є те, хто виступав за неприйнятні кроки, котрі 
здійснювалися", - наголосив Кемерон. 

Своєю чергою президент Франції Франсуа Олланд під час телефонної розмови зі своїм 
російським колегою Володимиром Путіним закликав його до розсудливості, повідомляє dpa. За 
словами французького президента, ще є достатньо часу для того, аби уникнути "непотрібної і 
небезпечної ескалації". Олланд закликав Путіна зробити усе можливе для того, аби уникнути 
приєднання українського півострова Крим до Росії. 

Нагадаємо, що країни Великої сімки та ЄС заявили про те, що збираються запровадити нові 
санкції проти Росії у разі "анексії Криму". 

Німецька хвиля 

НІДЕРЛАНДИ 
 

07.03.2014. Нідерланди заарештували кількасот мільйонів євро 
українських активів 

Нідерланди заарештували кількасот мільйонів євро українських активів у ході 
розслідування щодо зберігання на території країни коштів колишніх українських чиновників, 
отриманих незаконним шляхом. 

Про це повідомив міністр фінансів Єрун Дійссельблум в ефірі вечірньої програми Pauw & 
Witteman, повідомляють нідерландські ЗМІ. 

"Частина грошей була на персональному рахунку однієї з осіб зі списку ЄС, а частина може 
бути пов'язана з особою з цього списку", - йдеться у повідомленні. 

Водночас міністр не повідомив, чи є серед коштів, які перевіряє слідство, активи 
колишнього президента Віктора Януковича. 

Нагадаємо, відповідно до нідерландського законодавства про боротьбу з відмиванням 
коштів та нагляд за трастовими компаніями всі клієнти та транзакції мають ретельно 
перевірятися. Особлива увага приділяється перевірці осіб, які обіймають політичні або 
адміністративні посади, та їхнього оточення. Про транзакції, які викликають підозри, слід 
терміново повідомляти відповідні органи, які за потреби можуть передати матеріали до слідчих 
органів. Останні можуть відкрити кримінальне провадження і заарештувати активи. 

Укрінформ 

НІМЕЧЧИНА 

11.03.2014. Меркель закинула Росії "крадіжку" Криму 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, говорячи про дії Росії в Криму, заявила про 
анексію, а також наголосила на потребі підтримати Україну. 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закинула Росії "крадіжку" українського півострова 
Крим. Про це з посиланням на учасників засідання фракції християнських демократів у Бундестазі 
у вівторок, 11 березня, повідомляє агентство AFP. "Можна говорити вже про анексію", - сказала 
Меркель. Вона висловилась за виважені, але рішучі дії Європи в українській кризі. 

Канцлерка ФРН також зазначила, що у ставленні до кризи в Україні йдеться про три 
напрямки - допомогу Україні, подальші переговори з Росією, а також про потребу вказати Росії на 
її межі. Водночас вона наголосила на необхідності зробити все можливе, аби не зруйнувати курс на 
діалог з Москвою. За словами Меркель, дії Росії порушують усі міжнародні правові норми, 
встановлені в часи після Другої світової війни, повідомляє агентство dpa. 

Внесок у подальше загострення 
Рішення кримського парламенту про незалежність Криму, ухвалене у вівторок, 11 березня, 

у Німеччині теж піддають критиці. Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр 
назвав його "внеском у подальше загострення", передає агентство dpa. За словами німецького 
політика, це лише спроба надати легального вигляду запланованому на неділю, 16 березня, 
референдуму щодо відділення від України. Про це Штайнмаєр сказав у вівторок, під час свого 
візиту до Риги. 
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Тим часом Росія привітала ухвалену кримським парламентом декларацію незалежності. 
Москва вважає це рішення правомірним. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті 
російського зовнішньополітичного відомства. Росія збирається також визнати результати 
кримського референдуму. Натомість уряд у Києві, ЄС і США вважають майбутній референдум 
Криму нелегітимним. 

За словами німецького міністра закордонних справ Штайнмаєра, якщо референдум про 
майбутнє Криму не буде перенесено, то рішення про запровадження нових жорсткіших санкцій ЄС 
проти Росії може бути ухвалене наступного понеділка. Зокрема йдеться про заборону в'їзду та 
блокування рахунків окремих осіб. 

Німецька хвиля 

12.03.2014. Санкції проти Росії: німецький бізнес зазнає збитків, 
але впорається із ситуацією 

Німеччина контролює фінансово-політичні наслідки "кримської кризи" для німецької 
економіки, заявив міністр фінансів ФРН Вольфґанґ Шойбле. Підприємці, однак, занепокоєні. 

"Утім, цей прогноз може дуже швидко перетворитись на макулатуру, якщо криза у Криму й 
далі загострюватиметься", - цитує Бернера агенція Reuters у середу, 12 березня. 

У торгівельному об'єднанні наголошують, що конфлікт навколо Криму є найгострішою 
політичної кризою з часів завершення війни на території колишньої Югославії, і загроза його 
подальшої ескалації не зникає. "Подальше загострення політичного конфлікту зачепить 
двосторонні економічні відносини між ЄС та Росією", - переконаний Бернер. 

Німеччина має бути посередником 
"Ми, торгівці, завжди виступаємо за те, аби постійно тримати відкритим канал для 

переговорів. Ми намагаємось бути посередниками та вважаємо, що говорити - завжди краще, ніж 
заганяти когось у глухий кут", - наголосив Бернер і додав, що саме на Німеччину покладається 
найбільш важлива роль посередника. 

Бернер пояснює це тим, що саме ФРН "втратить найбільше" у випадку застосування 
економічних санкцій проти Росії. "6200 німецьких підприємств мають торгові та інвестиційні 
відносини з Росією. Двосторонній торгівельний оборот минулого року становив понад 76 мільярдів 
євро", - нагадав він. 

За словами президента BGA, санкцій проти Росії можуть мати у цьому сенсі 
непередбачувані наслідки. "В результаті торговий конфлікт буде для Німеччини дуже болючим, а 
от для Росії - ексзистенційно загрозливим", - йдеться у повідомленні, поширеному BGA. 

"Не можна дозволяти Путіну порушувати міжнародне право" 
"Треба проявляти максимальне розуміння Путіна щодо його ситуації, однак водночас 

показувати, що одностороння зміна чинних міжнародно-правових договорів та кордонів призведе 
до ізоляції його країни", - переконаний Бернер. 

Кількома днями раніше голова Німецького промислового союзу BDI Ульрих Ґрілло також 
наголошував, що дотримання міжнародно-правовоих норм не може бути предметом переговорів. 
На його думку, важливість економічних відносин з Росією не повинна бути для Європи аргументом 
для того, щоб стерпіти усе. "Ми, німецькі промисловці, повинні заявити це російським друзям та 
партнерам відкрито і чесно, - наголосив Ґрілло. - У нас є резерви нафти та газу, а також інші 
джерела постачання енергії. Тож, на мою думку, нас не можна шантажувати". 

Німецька хвиля 

12.03.2014. А. Меркель про політику Кремля щодо України: Це 
обернеться шкодою для самої Росії 

Уже в найближчий понеділок, 17 березня, ЄС може ухвалити рішення про заборону в‗їзду 
до ЄС і замороження банківських рахунків росіян, відповідальних за порушення територіальної 
цілісності України, заявила у Бундестазі Анґела Меркель. 

―Питання територіальної цілісності України обговоренню не підлягає, — сказала німецький 
канцлер. — Якщо Росія продовжуватиме курс останніх тижнів, це не лише стане катастрофою для 
України. Я переконана: це обернеться великою шкодою для самої Росії — як в економічному, так і 
політичному вимірі‖.  

Канцлер звинуватила Кремль у створенні загрози міжнародній стабільності.  
Напередодні підтримку Україні висловив Барак Обама, приймаючи у Білому Домі Арсенія 

Яценюка.  
На розгляді американського конгресу — запровадження санкцій проти російських 

посадовців і фінансова допомога українському уряду. 
Європейський простір 
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16.03.2014. Політики в Німеччині сваряться через Україну 

Дискусія в Німеччині щодо стратегії у кримській кризі стає дедалі запеклішою. Так, віце-
канцлер ФРН та голова Соціал-демократичної партії Зіґмар Ґабріель у гострій формі відповів 
Лівим на їхню критику. 

Голова Соціал-демократичної партії (СДПН) та віце-канцлер Зіґмар Ґабріель у гострій 
формі відреагував на критику в бік федерального уряду щодо хибної політики стосовно України. Із 
такою критикою, зокрема, виступала заступниця фракції Лівих у Бундестазі Сара Ваґенкнехт. 

"Промови пані Ваґенкнехт щодо анексії Криму Росією нагадують гарячкові рефлекси 
комуністичних сект у 70-80-ті роки, коли вони виправдовували будь-яку несправедливість, 
вчинену Радянським Союзом", - заявив Ґабріель в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung. 

Ваґенкнехт минулого тижня звинуватила міністра закордонних справ Франка-Вальтера 
Штайнмайєра (члена СДПН) та канцлерку Анґелу Меркель (ХДС) у підтримці "українських 
неофашистів". "Путчистський уряд, до якого належать неофашисти та антисеміти, приходить до 
влади з благословення Меркель та Штайнмайєра", - заявила політик лівої орієнтації. 

При цьому й Ґабріель в інтерв'ю не заперечує, що серед демонстрантів у Києві були 
праворадикали, "які намагалися використати гнів людей з приводу політичного становища у 
власних інтересах". Однак, за його словами, одним махом зневажливо називати більшість людей 
путчистами є "невіглаством та величезною несправедливістю." 

Той, хто користується "такими профанськими аргументами", щоб виправдати порушення 
міжнародного права та замах на територіальну цілісність країни, є "ретранслятором тупої 
пропагандистської брехні російського державного телебачення." 

Партія Ліві була заснована, у тому числі, колишніми східнонімецькими комуністами. Вона 
ставить за мету ліквідацію капіталізму та побудову "демократичного соціалізму" і нині має третю 
найчисельнішу фракцію в німецькому Бундестазі. 

Німецька хвиля 

17.03.2014. ОБСЄ має терміново направити місії на схід на 
південь України - Німеччина 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр вважає, що ОБСЄ має 
терміново направити місію до східних та південних регіонів України, аби перевірити, що за 
спробами дестабілізації стоїть Росія. 

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Штайнмайєр заявив перед 
засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів, яке має розглянути 
адресні санкції проти представників Росії та Криму, причетних до спроб відокремлення півострова 
від України. 

"Необхідно нині - причому дуже швидко! - направити спостережні місії ОБСЄ, які будуть 
працювати в Україні - зокрема в південній та східній Україні, аби уважно подивитися, чи Росія 
продовжує діяти поза Кримом і дестабілізує Україну", - сказав Штайнмайєр. 

"Ми можемо запобігти цьому надсиланням цих місій, але якщо Росія запевняє нас у 
телефонних розмовах, що не має наміру поширювати свою діяльність на схід та південь України, -- 
отже, вона матиме змогу довести це, усунувши перешкоди для місій ОБСЄ. Така місія має їхати вже 
зараз, а не наступного тижня чи через тиждень, бо буде пізно", - додав Штайнмайєр. 

УНІАН 

17.03.2014. Глава МЗС Німеччини відкинув російські пропозиції 
щодо України 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відкинув пропозиції 
МЗС Росії. Раніше аналогічну позицію озвучило українське МЗС. 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив проти 
пропозицій, озвучених МЗС Росії, зокрема, щодо створення міжнародної контактної групи щодо 
України. За словами Штайнмаєра, не може бути створено жодної контактної групи, яка 
постфактум "мала б на меті легітимізувати референдум в Криму". Раніше пропозиції Москви 
однозначно відкинули в МЗС України. " Ця заява МЗС РФ схожа на ультиматум. Позиція, яка там 
викладена, є абсолютно неприйнятною для української сторони", - повідомив у понеділок, 17 
березня, директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс. 

Крім того, МЗС відкликав посла України у РФ Володимира Єльченка для консультацій. У 
дипломатичній практиці це один з крайніх кроків, на який йдуть, зазвичай, у разі кризи у 
двосторонніх відносинах. 

"Втручання у внутрішні справи" 
Серед російських пропозицій містилися, зокрема, надання російській мові статусу другої 

державної, повний політичний та воєнний нейтралітет, а також підготовка нової конституції для 
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федералізації державного устрою України. Нагадаємо, що більшість українців не підтримує ідеї 
федералізації України, про що свідчать дані соціологічних опитувань, зокрема і проведеного у 
лютому Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом 
соціології (КМІС). Згідно з ним федеральний устрій в Україні підтримують лише 15,8 відсотка 
опитаних, не підтримують 61,4 відсотка. 

Нові пропозиції Російської Федерації щодо вирішення конфлікту з Україною є класичним 
втручанням у справи суверенної держави, заявив глава міністерства закордонних справ Литви 
Лінас Лінкявічюс. 

Про російські пропозиції у коментарі Deutsche Welle негативно відгукнувся і керівник 
комітету Європарламенту у закордонних справах Ельмар Брок. За його словами, не можна 
допустити того, щоби різними способами нарощувати нові сепаратистські вогнища. Брок 
наголосив, що будь-яке вирішення кризи має відбуватися за прямої участі представників України. 
Водночас, сказав він, має бути зроблено все задля знайдення дипломатичного виходу з кризи. 

"Важливіше за бізнесові інтереси" 
Разом з тим Брок визнав, що кримська криза та дії Росії стали шоком для Заходу. "Європа, 

звичайно, не була готова до того, що у XXI столітті марширує армія і анексує частину іншої 
держави", - сказав він. 

Коментуючи запровадження санкцій проти російських, кримських та українських 
посадовців з боку ЄС і США, Брок наголосив, що Європа і надалі має використовувати паралельно 
до дипломатії "інструменти тиску" та готувати наступну фазу санкцій. "Європа має показати, що 
вона єдина у своїй позиції, і що грубе порушення міжнародного права є неприпустимим. Це є 
важливішим за бізнесові інтереси. Якщо закон є "мертвим" неможливо і вести і бізнес", - наголосив 
він у коментарі DW. 

Німецька хвиля 

ПОЛЬЩА  

08.03.2014. Туск: референдум у Криму є нелегітимним 

Референдум у Криму є нелегітимним і в ньому не можуть брати участь жодні міжнародні 
спостерігачі. 

Про це заявив голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск, передає власний кореспондент 
Укрінформу. 

"Референдум у Криму є нелегітимним і порушує суверенітет України. Жодним чином на 
нього не можна погоджуватися і це пов‘язується з необхідністю відмови від участі в ньому будь-
яких спостерігачів, щоб не було якихось двозначних трактувань", - зазначив Туск. 

За словами глави польського уряду, якнайшвидше підписання політичної частини Угоди 
про асоціацію України з ЄС потрібне для підтвердження легітимності української влади. "Угода 
про асоціацію в цій основній, політичній частині, дуже потрібна Україні, аби підтвердити 
легальність української влади й ускладнити Росії маніпуляцію світовою громадською думкою",- 
підкреслив Туск. 

Він поінформував, що політична частина Угоди про асоціацію буде підписана у Києві і, 
можливо, це відбудеться наприкінці березня – на початку квітня. "Кінець березня – початок квітня 
є дуже реальним терміном (для підписання – ред.), а, можливо, навіть швидше",- наголосив він 

Укрінформ  

10.03.2014. Польща підтримає заявку України щодо членства в 
ОЕСР - Коморовський 

Україна подала заявку на початок процедури приєднання до Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), що можна сприймати як готовність українців до проведення 
глибоких реформ. Варшава допомагатиме Києву на цьому шляху. 

Про це заявив у понеділок президент Польщі Броніслав Коморовський, передає власний 
кореспондент Укрінформу. 

"ОЕСР змушена буде зайнятися цим питанням (заявкою України - ред.). Ми (Польща - ред.) 
є членами ОЕСР і це також є і нашим завданням", - заявив Коморовський. 

Він зазначив, що хоче сприйняти цей крок як декларацію Києва до проведення глибоких 
реформ української економіки, зміни українських реалій. 

"З цієї точки зору маємо і будемо підтримувати Україну. Але я переконаний, що ОЕСР 
також володіє великими, перевіреними експертними групами. Це може бути значним джерелом 
натхнення для України", - підкреслив глава польської держави. 

На його думку, реформована економіка України в майбутньому може стати "грізним 
конкурентом для Польщі". 

"Якщо ми самі хочемо створювати конкурентоздатність, акцентувати на цьому, то ми не 
злякаємося такої конкуренції",- наголосив Коморовський. 
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Нагадаємо: організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD) є міжнародною і об'єднує 34 країни світу, більшість 
з яких є країнами з високим рівнем доходу громадян. Її метою є координація економічної політики 
країн-членів ОЕСР і погодження програм допомоги країнам, що розвиваються. 

Укрінформ  

12.03.2014. Меркель і Туск хочуть швидкого зближення України 
з ЄС 

Політичні розділи угоди про асоціацію між ЄС і Україною мають бути підписані вже 
наступного тижня, повідомили Меркель та Туск у Варшаві. Росію вони попередили про жорсткіші 
санкції. 

Напередодні референдуму про статус Криму, який має відбутися 16 березня, у Євросоюзі 
говорять про необхідність прискорити процес зближення України з ЄС. Канцлерка Німеччина 
Анґела Меркель та прем´єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомили, що політичні розділи угоди 
про асоціацію між ЄС і Україною будуть підписані вже наступного тижня. Про це вони заявили на 
спільній прес-конференції в Варшаві в середу, 12 березня, сповіщає інформаційна агенція dpa. 

Меркель висловила сподівання, що підписання відбудеться вже на наступному саміті ЄС 19-
20 березня в Брюсселі. Політична частина цієї угоди передбачає тісне співробітництво з 
Євросоюзом у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також юстиції. Запровадження 
європейських стандартів у цих сферах в Україні уможливить для неї безвізовий режим з ЄС. 

Санкції "другого рівня" проти Росії 
Під час прес-конференції Меркель та Туска пролунали й заяви щодо Росії. Меркель 

пригрозила РФ запровадженням нових санкцій через ситуацію навколо Криму. "Якщо в позиції 
російської сторони не відбудуться зміни - доказів чого, на жаль, поки що немає, - доведеться 
запроваджувати санкції "другого рівня", - наводить слова канцлерки інформагенція AFP. Нині ж 
проти Росії чинні санкції "першого рівня". 

Серед можливих подальших заходів Анґела Меркель назвала блокування банківських 
рахунків та відмовe видавати візи особам у Росії та Україні, причетним до ескалації насильства. 
Нових санкцій не уникнути, якщо Росія не погодиться на створення міжнародної контактної групи 
для владнання російсько-української кризи, зауважила глава німецького уряду. 

У свою чергу Польща, як і інші східноєвропейські країни, спостерігає за поведінкою Росії на 
українському півострові з великим занепокоєнням і виступає за жорстку реакцію на дії РФ, 
зауважує AFP. Днями польський прем´єр Дональд Туск розкритикував німецьку залежність від 
російського газу та зауважив, що це може загрожувати суверенітету Європи. 

Німецька хвиля 

РУМУНІЯ 

08.03.2014. Москва не може змиритися з думкою, що 
пострадянські держави більше їй не належать - президент Румунії 

Президент Румунії Траян Бесеску вважає, що Москва ніяк не може змиритися з думкою, що 
колишні радянські республіки більше їй не належать, а Росія втратила контроль над ними. 

Так глава Румунії прокоментував ситуацію в Україні під час з'їзду Європейської Народної 
партії, що проходить у Дубліні, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Події в Україні свідчать про існування в пострадянських державах сильної протидії 
європейської інтеграції, а Москва ніяк не може змиритися з думкою, що колишні радянські 
республіки більше їй не належать, і вона не може здійснювати контроль над ними", - заявив 
Бесеску. 

Глава Румунії закликав при цьому владу Російської Федерації надавати народам 
пострадянського простору права самостійно вибирати своє майбутнє. 

Укрінформ  

СЛОВАЧЧИНА 

05.03.2014. Словаччина погодилася на реверс газу в Україну 

Уряд Словаччини погодився на реверсивні поставки газу Україні, яка має продовжити курс 
на енергетичну незалежність від Росії шляхом реверсивних поставок газу з Європи. 

Про це заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Оттінгер після засідання Ради ЄС на 
рівні міністрів енергетики 28 країн-членів, передає УНІАН. 

За його словами, словацький уряд вирішив, що реверсивні поставки можуть йти зі 
Словаччини в Україну. 

"Велися переговори щодо Меморандуму про розуміння, і він на столі в даний час. 
Український уряд не був стабільним. Але з 19 березня все знову запрацює з переговорним 
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процесом. Є вже новий український уряд. Отже, наша стратегія - диверсифікація", - сказав 
Оттінгер. 

Він також заявив, що мета не в тому, щоб відмовитися взагалі від російського газу, а щоб 
російський газ коштував стільки, скільки має коштувати. 

"Є газ з Норвегії, Алжиру, Азербайджану, термінали для прийому зрідженого газу, 
сланцевого газу. Якщо ми скажемо Росії, що можемо отримувати газ звідусіль і з різних джерел, то 
тоді росіяни будуть більш поступливими, щоб знизити ціну на свій газ для Європи до світового 
рівня і щоб не було прив'язки ціни на газ до ціни на нафту", - додав комісар ЄС. 

За його словами, 19 березня будуть переговори з українським міністром енергетики Юрієм 
Проданом в Брюсселі. 

"Це буде продовженням наших переговорів з Україною про підписання Меморандуму про 
порозуміння щодо реверсивних поставок газу з Європи Україні", - сказав Оттінгер. 

"Ми можемо допомогти Україні стати менш залежною від Росії. Торік ми робили 
реверсивні поставки. Україна отримувала газ з Польщі та Німеччини через реверсивні поставки. 
Отже, це можливо й зараз. Те ж стосується і Угорщини. І Словаччини також", - додав Оттінгер. 

Як повідомлялося, Україна припинила активні переговори зі Словаччиною в грудні після 
отримання від Росії знижки на газ на третину. 

Раніше планувалося, що зі Словаччини Україна могла б отримувати понад 10 млрд 
кубічних метрів газу, а поставки планувалося почати з другої половини цього року. 

Євроатлантична Україна 

ФРАНЦІЯ 

05.03.2014. Голова МЗС Франції: без деескалації санкції ЄС 
проти Росії будуть уже в четвер 

Якщо Росія не здійснить деескалації напруженості, створеної її вторгненням до України, 
«санкції будуть завтра», нагадав сьогодні міністр закордонних справ Франції Лоран Фаб‘юс. 

Як сказав він в інтерв‘ю одному з французьких телеканалів, ці санкції Євросоюзу 
стосуватимуться візових справ, поточних переговорів на економічні теми, а також активів певних 
російських олігархів.  

Л. Фаб‘юс закликав стати на шлях діалогу, але нагадав, що завтра відбудеться позачерговий 
саміт Європейського союзу, який проголосує за ці санкції, якщо з боку Росії не буде деескалації.  

«Ми очікуємо і сподіваємося, що Росія таки скаже нам сьогодні, що перспектива діалогу є, і 
саме це пропонуємо ми з Німеччиною: контактна група у складі кількох країн», – сказав міністр 
закордонних справ Франції.  

Тим часом у Криму російські війська, які вторглися туди попередніми днями, і місцеві 
проросійські активісти продовжували сьогодні нарощувати напруженість навколо заблокованих 
ними частин українських військових та інших силових структур. 

Європейський простір  

07.03.2014. Олланд запевнив, що Франція відстоюватиме 
територіальну цілісність України 

Франція буде відстоювати суверенітет та територіальну цілісність України. 
Про це йшлося на зустрічі Співголови Комітету парламентського співробітництва Україна-

ЄС Петра Порошенка з Президентом Франції Франсуа Оландом. 
Головною темою зустрічі стало питання врегулювання ситуації в Автономній республіці 

Крим. Сторони дійшли згоди щодо необхідності встановлення діалогу для проведення переговорів, 
а також щодо виведення іноземних військових сил з півострова та повернення військових 
Російської Федерації в міста їх дислокації. 

Президент Франсуа Оланд висловив слова твердої підтримки українському народу та 
запевнив в тому, що Франція буде відстоювати суверенітет та територіальну цілісність України. 
Також, в ході зустрічі, було заявлено, що кроки, які вживає Російська Федерація щодо організації 
референдуму в Криму, є незаконними і ніколи не будуть прийняті Францією та іншим 
цивілізованим світом. 

«Ми сьогодні говоримо не про безпеку Криму чи України. Ми говоримо про безпеку всієї 
Європи та світу. Адже сьогодні відбувається найбільша в історії Європи криза з часів Балканської 
війни. Українцям надзвичайно важливо сьогодні мати підтримку Європи та Сполучених штатів 
Америки. І підтвердженням цього є рішення саміту країн Євросоюзу, заява Президента США 
Барака Обами та абсолютно тверда декларація підтримки України Президента Франції», - заявив 
Порошенко після зустрічі. 

Укрінформ  
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12.03.2014. Ф. Олланд назвав приєднання Криму "неприйнятною 
анексією" 

Приєднання Криму до Росії означатиме "неприйнятну анексію", сказав президент Франції 
Франсуа Олланд під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним у 
середу. 

Як повідомляє офіс французького президента, пан Олланд також зазначив, що 
запланований на 16 березня референдум про статус Криму, не має під собою правової бази, і 
наголосив В. Путіну, що ще є час, аби "запобігти небезпечній і даремній ескалації".  

Водночас прес-служба Кремля передає дещо по-іншому зміст розмови двох президентів:  
"Лідери двох держав обмінялися думками щодо кризової ситуації в Україні, в тому числі 

щодо можливостей активізації міжнародного сприяння врегулюванню в цій країні", - йдеться в 
повідомленні прес-служби. 

Європейський простір 

ЧЕХІЯ 

06.03.2014. Чехія засудила вторгнення Росії до України 

Чеські політики висловилися за те, щоб Європейський Союз продовжив переговори з 
представниками України про підписання угоди про асоціацію. 

Крім того, комітет Сенату підтримав заклик Ради ЄС із закордонних справ негайно вивести 
російські частини з України і вирішити кризу мирним шляхом у відповідності до принципів та 
обов‘язків, визначених міжнародним правом, пише Радіо Свобода. 

Низка чеських сенаторів також вважає, що з огляду на останні дії Росії щодо України 
голова Сенату Мілан Штєх мав би відкласти свою поїздку до Москви, яка запланована на середину 
березня. Передбачається, що в російській столиці Мілан Штєх має провести переговори з лідерами 
Ради федерації, верхньої палати парламенту Росії, а саме вона надала дозвіл російському 
президентові Володимирові Путіну застосувати воєнну силу в Україні. 

Євроатлантична Україна 

КРАЇНИ АЗІЇ ТА ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
КИТАЙ 

10.03.2014. Голова КНР обговорив події в Україні з Обамою і 
Меркель 

Голова КНР Сі Цзиньпін провів телефонні розмови з президентом США Бараком Обамою і 
канцлером ФРН Ангелою Меркель, в ході яких сторони обговорили ситуацію в Україні. 

Тези бесід повідомляє агентство Сіньхуа. 
«Китайський лідер підтвердив співрозмовникам позицію його країни щодо цієї проблеми, 

підкресливши, що Китай займає об'єктивну позицію і наполягає на необхідності усім сторонам 
зберігати стриманість і уникати подальшої ескалації напруженості, вирішити кризу політичними і 
дипломатичними засобами», - говориться в повідомленні. 

Як інформує агентство, Сі Цзиньпін висловив надію, що усі зацікавлені сторони зможуть 
дозволити їх розбіжності шляхом переговорів і координації зусиль. Він запевнив, що Китай 
відкритий для усіх пропозицій і ініціатив, які могли б сприяти зниженню напруженості в Україні, і 
готовий підтримувати стосунки з США й іншими сторонами з цього питання. 

Напередодні увечері Сі Цзиньпін провів телефонну бесіду з Ангелою Меркель, в якій 
канцлер Німеччини заявила, що її країна приділяє підвищену увагу ролі Китаю в цьому питанні і 
розраховує на активізацію контактів з китайською стороною. 

Сі Цзиньпін поінформував, що Китай пильно стежить за обстановкою, яка «надзвичайно 
складна». Для її врегулювання, за словами китайського лідера, необхідний усеосяжний розгляд і 
баланс. У цій бесіді він також закликав усі сторони зберігати стриманість, у рамках права і порядку 
за рахунок діалогу і переговорів політично врегулювати відповідні розбіжності, не допускати 
подальшої ескалації обстановки. 

Укрінформ  

17.03.2014. Китай закликає до спокою та стриманості після 
референдуму в Криму 

Китай закликає до спокою та стриманості після референдуму в Криму, який не визнає Київ, 
але підтримала Москва. 

Як розповідає кореспондент ВВС у Китаї, референдум поставив Китай у незручне 
становище: з одного боку китайські лідери постійно наголошують на повазі до суверенітету всіх 
країн, а з іншого - Пекін також перебуває під значним тиском Москви. 
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Заступник міністра закордонних справ Китаю Лі Баодун у своїй заяві наголосив на том, що 
політичне врегулювання є єдиним способом розв'язати кризу в Україні. 

У суботу Китай утримався під час голосування у Раді Безпеки ООН щодо резолюції, яка 
називала кримське голосування незаконним. 

Китай негативно ставиться до проявів сепаратизму, оскільки сам має низку регіонів, 
мешканці яких вимагають розширення своїх прав аж до автономії. 

BBC Україна 

ЯПОНІЯ 

07.03.2014. Японія готова підтримати Україну фінансово 

Уряд Японії висловив готовність виділити Україні фінансову допомогу. 
Про це в п'ятницю в Токіо заявив журналістам глава МЗС країни Фуміо Кісіда, 

повідомляють японські ЗМІ. 
"Ми позитивно ставимося до фінансової допомоги Україні. Необхідна сума буде визначена 

на основі результатів роботи дослідницької місії МВФ і консультацій з самою Україною", - зазначив 
міністр. 

Зокрема, Кісіда заявив, що в Японії із занепокоєнням стежать за подіями в Україні. Міністр 
також нагадав, що японська сторона виступає за дотримання територіальної цілісності України. 

Укрінформ  

КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ 
ТУРЕЧЧИНА 

07.03.2014. МЗС Туреччини засуджує проведення кримського 
референдуму 

Міністерство закордонних справ Туреччини засуджує проведення референдуму в Криму, 
вважаючи його небезпечним і помилковим кроком. 

На цьому наголошується у заяві МЗС Туреччини щодо призначення Верховною Радою АРК 
референдуму в Автономній Республіці Крим на 16 березня. 

"Ми розцінюємо це рішення як небезпечний та помилковий крок, що може призвести до 
серйозних суперечностей між різними групами в Криму, а також спричинити негативні наслідки в 
регіоні та за його межами", - йдеться у заяві. 

МЗС Туреччини наголошує, що політичну кризу в Україні слід врегульовувати на основі 
політичної єдності та територіальної цілісності країни, в межах демократичних принципів та 
відповідно до міжнародного права і договорів. 

"Крім того, з метою зниження напруги в Криму ми закликали всі причетні сторони до 
стриманості та розсудливості, підкресливши, що ситуація в Автономній Республіці Крим, де 
мешкають етнічно близькі до нас кримські татари, є для нас особливо чутливим питанням", - 
ідеться у заяві. 

Укрінформ 

РОСІЯ 

05.03.2014. Коментар: доктрина Путіна для України 

Військовою силою Росія чинить дії, які загрожують суверенітету України не лише в Криму, 
вважає Бернд Йоганн. 

Поки світ тамував подих, тому що війна за Крим видавалася питанням лише кількох годин, 
Володимир Путін уперто мовчав. Нині російський президент перервав багатоденну мовчанку. 
"Росія не розглядає питання про приєднання Криму", - цілком розслаблено заявив він 
журналістам у Москві. При цьому упродовж останніх днів Росія військовою силою вдалася до дій, 
які порушують суверенітет і територіальну цілісність України не лише в Криму. 

Для цього Путін не мусив відряджати до Криму великий військовий контингент. Він уже 
давно був там. Тисячі солдатів російського Чорноморського флоту і без того давно там 
дислоковані. До них додалися озброєні чоловіки без розпізнавальних знаків на уніформі - і 
українські казарми в Криму вже були оточено, а новий, вірний Москві, маріонетковий уряд 
створено. Це вже більш, ніж цинічно, коли Путін каже, що нині немає необхідності вводити 
війська. 

Втручання в сусідніх державах 
Адже насправді російська армія вже отримала контроль над Кримом. Фактично півострів у 

Чорному морі відійшов від України за останні дні. Це достоту тільки питання кількох тижнів, доки 
Крим відповідно до запланованого референдуму про майбутній статус остаточно не відмежується 
від втручання уряду в Києві. 
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Але очільник Кремля хоче більшого. І він формулює свої цілі цілком відкрито. Росія 
залишає за собою право вдаватися до всіх наявних засобів, якщо у східних регіонах України дійде 
до заворушень. В Україні, за його словами, відбувся антиконституційний збройний переворот. 
Мовляв, новий уряд у Києві не має легітимності, щоб вирішувати майбутнє всієї України. 

Таким чином Путін чітко окреслив свою позицію, яка могла б увійти в підручники історії 
як "доктрина Путіна". Втручання у внутрішні справи суверенної держави, на його думку, 
дозволене. Якщо Росія не готова прийняти зміну влади в сусідній державі, то вона в будь-який час 
може втрутитися - у крайньому випадку і з застосуванням військової сили. Парламент надав 
Путіну карт-бланш для такої політики. Вона робить можливим військове вторгнення на територію 
всієї України. 

Порушення міжнародного права 
Можливо, Путін залишить у спокої захід і центр України зі столицею в Києві, тому що йому 

зрозуміло, що тамтешні люди можуть чинити масовий опір. Але на густонаселеному сході з 
великою часткою етнічних росіян Путін може зважитися на вторгнення. Для приводу може 
вистачити нібито прохання про допомогу, як у Криму. Після зміни влади в Києві ситуація там і 
надалі дуже незрозуміла. Нове українське керівництво усе ще бореться там за визнання. 

Хоч Путін після багатоденної мовчанки і виказує готовність до переговорів, але 
Європейському Союзу та США тепер має бути зрозуміло, що Путін безкомпромісно наполягатиме 
на тому, що Україна належить до зони російського впливу. Порушення міжнародного права та 
чинних двосторонніх угод між Росією та Україною його не зупинять. 

Німецька хвиля 

05.03.2014. Лавров заявив, що Верховна Рада спекулює на 
проблемах Криму 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що криза в Криму виникла через 
дії нової влади України. 

Про це російський високопосадовець заявив в середу на брифінгу в Мадриді. 
"Ті, хто зараз засідають у Верховній Раді (України), спекулюють, загострюють кризу в 

Криму. Намагаються щось там в мутній воді знайти", - сказав пан Лавров. 
Міністр закордонних справ РФ прокоментував дії озброєних людей на півострові. Як і 

раніше Володимир Путін, він заперечив причетність ЗС Росії до блокувань у Криму. 
"Ми їм не наказуємо. Це сили самооборони. Збройні сили Росії знаходяться у містах своєї 

дислокації"б - сказав він. 
Пан Лавров підкреслив, що влада у Києві не контролює ситуацію у Криму. 

BBC Україна 

05.03.2014. Шойгу про російські війська в Криму: "провокація" і 
"нісенітниця" 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав "провокацією" фотографії російської військової 
техніки в Криму, які з'явилися в ЗМІ. 

На уточнювальне запитання журналістів про те, чи немає в Криму російських військ, 
міністр відповів: "Ні, абсолютно". 

За словами Шойгу, "повною нісенітницею" є і опублікований в мережі відеоролик, де 
військовослужбовці без розпізнавальних знаків, які перебувають на українському півострові, 
кажуть, що вони з Росії. 

Глава Міноборони також заявив, що "поняття не має", звідки у "кримської самооборони" 
взялися сучасні броньовики "Тигр" і "Рись", які, за даними низки експертів, є на озброєнні лише у 
Росії. 

Українська влада неодноразово заявляла, що російські військові блокують ряд об'єктів у 
Криму. 

Президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив, що люди в камуфляжній формі, які 
взяли під контроль стратегічні об'єкти в Криму, - це "місцеві сили самооборони". 

BBC Україна 

05.03.2014. Російські війська захопили два зенітно-ракетні 
комплекси в Криму 

Російські військові зі стріляниною захопили два українських зенітно-ракетних комплекси у 
військовій частині на мисі Фіолент і виставили навколо них свою охорону. 

Як повідомили ВВС в регіональному медіа-центрі міністерства оборони, захоплення 
сталося 4 березня ввечері. 
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"Російські військові приїхали великою кількістю і захопили зенітно-ракетні комплекси. 
Навколо пускових установок виставили свою охорону. Вони роблять вигляд, що нам допомагають 
від когось охороняти ракети. Насправді, це - захоплення. Вони в будь-який момент готові відкрити 
вогонь. А комплекси захопили, щоб ми ними не могли користуватись", - повідомили в медіа-
центрі. 

Як повідомив "5 каналу" командир частини Олег Баранов, спочатку росіяни пропонували 
українським військовим перейти на їхню сторону добровільно, пропонували високу зарплату та 
паспорти громадян РФ. 

Коли українці відмовились, то розпочали штурм. 
За словами Баранова, при штурмі росіяни відкривали вогонь, була загроза поранення 

службовців. 
"Біля наших хлопців свистіли пулі", - заявив командир Баранов. 
"Увірвалися на територію військової частини, знищили засоби управління, розбили 

апаратуру. Наші офіцери перебувають на бойових постах", - повідомили в регіональному медіа-
центрі міноборони. 

На думку генерал-майора Олега Струцінского, таке втручання російських військових може 
створити небезпеку несанкціонованого застосування зброї проти літальних апаратів у повітряному 
просторі України. Командира тактичної групи Повітряних сил ЗС України "Крим" генерал-майора 
Олега Струцінського процитував на своїй сторінці в Facebook керівник медіа-центру міноборони 
Криму Владислав Селезньов. 

Ще напередодні президент Росії Володимир Путін стверджував, що в Криму немає його 
військ, а озброєні люди – це самооборона Криму. 

5 березня слова пана Путіна підтвердив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. 
Так, пан Шойгу назвав провокаціями фотографії, і відео, на яких військовослужбовці без 

розпізнавальних знаків у Криму зізнаються, що вони з Росії. 
BBC Україна 

05.03.2014. Гліб Павловський: Путін діє на розпалювання нової 
революції в Україні 

Глава російського Фонду ефективної політики розповів DW, чому не вдається погасити 
кризу у відносинах Росії і України. Від конфронтації час переходити до переговорів, переконаний 
він. 

Керівник російського Фонду ефективної політики Гліб Павловський в інтерв‘ю DW 
пояснив, чому небезпечна стадія у протистоянні Росії та України ще не минула. На думку експерта, 
попри досі наявні протиріччя між обома сторонами, прийшов час переходити до переговорного 
процесу. 

DW: Нинішні відносини між Україною та Росією називають війною, але при цьому бойові 
дії ні однією зі сторін не ведуться. Наскільки прояснив ситуацію Володимир Путін під час 
виступу перед журналістами в Новоогарьово 4 березня? 

Гліб Павловський: Оголошення війни Україні дійсно не було, але сама операція з 
використанням потенціалу підрозділів, що входять в інфраструктуру російського Чорноморського 
флоту в Криму, свідчить про реальну загрозу воєнних дій з боку Росії. Формально чисельність 
військ, які виступають під російським прапором, не перевищує межі Харківських угод про 
військову базу РФ в Криму. Водночас на українських військових чинять тиск певні озброєні 
угрупування без розпізнавальних знаків, які мають вигляд надто добре підготовлених як для 
неформального формування. 

Фактором загрози є те, що з боку Москви досі немає чітко сформульованих претензій до 
Києва за винятком необхідності захищати російськомовне населення України. Якби прозвучала 
чітка заява, що у Росії немає іншого виходу для захисту своїх інтересів в Україні, окрім збройного 
шляху, і були перераховані ці інтереси, тоді виникла б можливість для переговорів. Проте Путін 
ухиляється від прямих формулювань, зате проводить паралелі з діями США у Афганістані, а це 
небезпечно. 

Побажання російського президента щодо того, щоб процес в Україні увійшов у 
конституційні рамки – це звернення незрозуміло до кого, оскільки він переконаний, що легітимної 
влади у Києві немає. Виходячи з усього цього, від виступу Путіна залишилось враження 
невідповідності рівня російського втручання в Україні ситуації, що там склалася. Тому загроза 
війни зберігається, і всі підсвідомо чекають переходу конфлікту на новий рівень. 

Якою є роль Кремля у підтримці сепаратистських настроїв в Україні? 
Можливо, з точки зору української влади дії Росії – це підтримка сепаратизму. Але 

тенденція до розколу є сильною і без російських збройних сил, не лише в Криму, а й в інших 
регіонах України, охоплених революцією. З'ясувалось, що формування українського парламенту та 
уряду саме по собі не виявилось завершенням революційного процесу, тому що ці органи влади 
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виявились нездатними контролювати дії різних політичних сил і фрагментацію державного 
простору. 

Путін, у свою чергу, намагаючись придушити революцію, фактично діє на її розпалення і 
створює нову хвилю, яка може змести центральне керівництво у Києві. Ось тоді ми будемо мати 
справу з наслідками, з якими буде важко впоратись. 

Наскільки правильним є припущення, що російський президент діє по відношенню до 
України без узгодження з урядом і подальші дії російської армії залежать лише від його рішення? 

Очевидно, що він діє одноосібно, і у своєму виступі він це прямо підкреслив: "Якщо я 
прийму рішення про використання військ в Україні, то воно буде легітимним". Утім, це давно 
відома інфраструктурна проблема російського політичного життя: президент Путін приймає 
рішення самостійно, без обговорення, - і не лише з українського питання. 

Які економічні ризики загрожують Росії через конфлікт з Україною? 
Економічний аспект цієї кризи поки що важко прораховується, тим паче незрозуміло, яким 

шляхом її буде врегульовано. Виступ Путіна не вніс ясності. Саме ця невизначеність і є основним 
мотивом для санкцій Заходу. Але вже саме обдумування і загрози введення обмежень ведуть до 
репутаційної катастрофи для Росії, що є негативним фактором, який впливає на інвесторів та 
рейтинги країни. 

До неприємних наслідків можна також віднести неминучі витрати на українську економіку, 
що перебуває у катастрофічному стані. Якщо вже Росія заявляє про свою відповідальність за 
ситуацію у Криму і в східних регіонах, то їй доведеться платити. Скільки - нехай підраховують 
економісти, але я вважаю, що це буде дорого. 

Водночас треба розуміти, що тиск західних країн на Росію за допомогою санкцій може 
перевести розвиток подій у більш гарячу форму. Упевнений, що Москва буде захищатися від спроб 
завдати їй шкоди з боку Заходу. Тому, на мій погляд, час заморожувати кризову ситуацію і 
вступати у переговорний процес. Це буде непросто, оскільки Росія не бачить, з ким говорити з 
українського боку. Протистояння триває, але все ж треба потрудитися і сформулювати склад 
можливих учасників переговорів до того, як конфлікт перейде в наступну, більш небезпечну фазу. 
А така загроза реально існує. 

Німецька хвиля 

07.03.2014. Росія зосередила в Криму вже близько 30 тисяч 
військових - генерал-полковник Коваль 

Наразі в Криму вже знаходиться близько 30 тисяч російських військових. 
Про це повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, генерал-

полковник Михайло Коваль, який очолює оперативну групу Державної прикордонної служби 
України в АРК, передає кореспондент Укрінформу. 

«За попередніми даними, наразі в Криму знаходиться близько 30 тисяч російських 
військових, а українські з'єднання та частини - за штатом мирного часу», - сказав Коваль. 

Генерал-полковник також повідомив, що напружена ситуація на кордоні залишається, 
зокрема, у пункті пропуску «Крим». 

Коваль зазначив, що сьогодні вночі 12 прикордонників, серед яких 9 військовослужбовців-
жінок, захопили російські військові. «Приїхав КамАЗ військових і захопив 12 прикордонників, 
серед яких 9 жінок, і пропустив через кордон все, що їм було треба», - зазначив Коваль. 

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, что РФ не вводила військових у Крим, а 
збройні формування у російській військовій формі - це, мовляв, "кримська самооборона". 

Укрінформ 

07.03.2014. Російські військові мародерствують у Криму - 
Держприкордонслужба України 

Російські війська займаються мародерством на території Криму, де були захоплені 
підрозділи Держприкордонслужби України. 

Про це повідомив на прес-конференції генерал-полковник Державної прикордонної 
служби Михайло Коваль, передає Укрінформ. 

«Дійсно, такі факти є... Коли прибули у 5-ий загін морської піхоти до Балаклави, ми 
бачили, як на наших автомобілях прикордонників роз'їжджали люди, які не входять до штату 
Азово-Чорноморського регіонального управління», - сказав Коваль. 

Укрінформ 
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07.03.2014. Прикордонники у пункті пропуску «Крим» 
працюють під дулами російських автоматів - Жданов 

Ситуація у пункті пропуску «Крим» залишається напруженою - українські прикордонники 
працюють практично під дулами автоматів. 

Про це сказав керівник оперативної групи «Схід» полковник Олександр Жданов на прес-
конференції у п'ятницю, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо ситуації на 
цьому пункті пропуску, захопленому вночі. 

«Наразі в пункті пропуску «Крим» знаходяться наші прикордонники, вони виконують свої 
функції, але вони практично знаходяться під блокуванням російських військовослужбовців... 
Можна вважати, що вони працюють під дулами російських автоматів і в будь-який момент їх 
можуть захопити для того, щоб знову провести на український кордон техніку чи війська», - сказав 
він. 

Як повідомлялося, ввечері 6 березня близько 100 озброєних російських спецпризначенців 
узяли під свій контроль пункт пропуску «Крим», силоміць вивівши за його межі представників усіх 
контрольних служб. За кілька хвилин після цього через кордон проїхало 6 військових автомобілів з 
приблизно двома сотнями осіб у камуфльованій уніформі чорного кольору без знаків 
розпізнавання. 

Укрінформ 

07.03.2014. Спікер Держдуми РФ підтримав референдум у 
Криму 

Спікер нижньої палати російського парламенту Сергій Наришкін 
У Росії з повагою поставляться до "історичного вибору громадян Криму". 
Про це заявив спікер нижньої палати російського парламенту Сергій Наришкін на зустрічі 

з делегацією Верховної Ради Криму на чолі з його головою Володимиром Константиновим, 
повідомляють російські ЗМІ. 

"Ми розуміємо, що прагнення кримчан гарантувати безпеку зрозуміле і природне, що 
керівництво, влада Криму прагне погоджувати усе з думкою усіх жителів Криму шляхом 
демократичної процедури - референдуму", - констатував він, підкресливши: "Ми з повагою 
поставимося до історичного вибору громадян Криму". 

6 березня Верховна Рада Криму ухвалила незаконне рішення про входження АРК до складу 
Російської Федерації і проведення референдуму на цю тему 16 березня. 

В.о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зупинив це 
рішення Верховної Ради Криму. Парламент має намір розпустити кримську Верховну Раду. 

Центрвиборчком заблокував доступ до реєстру виборців у Криму. 
Укрінформ 

11.03.2014. Москва не демонструє готовності говорити про 
Україну - Держдеп США 

США відкриті для діалогу з Російською Федерацією щодо України, та очікують від Москви 
готовності розглядати конструктивні пропозиції щодо деескалації кризи. 

Про це заявила в понеділок прес-секретар Державного департаменту США Джен Псакі, 
передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Секретар Керрі підтримував тісний контакт з міністром Лавровим протягом минулих двох 
тижнів. Останнє спілкування відбулося в суботу, коли він сказав, що вітає будь-які дискусії з 
питань деескалації кризи в Україні, якщо і коли ми побачимо конкретні свідчення, що Росія 
розглядатиме ці пропозиції",- зауважила представник Держдепу. 

За її словами Джон Керрі, незважаючи на щільний графік роботи, готовий зустрітися 
особисто з російським міністром Лавровим, "але ми хочемо бути певними, що до цього серйозно 
ставляться з протилежного боку". 

Вона поінформувала, що минулої суботи американська сторона висловила ряд пропозицій 
щодо врегулювання кризи в Україні, які передбачали початок прямого діалогу між російською і 
українською владою. 

Укрінформ 

12.03.2014. Держприкордонслужба: У Криму зафіксовано 39 
порушень Росією міжнародних угод 

Державна прикордонна служба України зафіксувала в Криму 39 порушень Росією 
міжнародних угод. 

За інформацією прес-служби відомства, всі порушення сталися в період з 28 лютого по 11 
березня поточного року. 
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Порушення стосуються порядку заходу російських військових суден (незаконно зайшло 15 
кораблів), порядку здійснення польотів військової авіації Росії (14 випадків, 48 авіаційних 
апаратів), а також порядку перетину державного кордону України в поромному пункті пропуску 
«Крим» (10 випадків). 

Як повідомляв «Ракурс», у рамках спецоперації на кордоні з Росією Держприкордонслужба 
не пропустила на українську територію понад 3,5 тис. росіян, а ще 30 заборонила в'їзд в Україну. 

Ракурс 

12.03.2014. Кримська криза як шаблон для російської експансії? 

Москва проголошує місію "захисту" етнічних росіян, де б вони не жили. Це обґрунтування, 
яке знайшла російська влада для вторгнення в український Крим, непокоїть людей і в інших 
пострадянських державах. 

До паркану українського посольства у Ризі постійно приносять квіти. Так латвійці 
протестують проти російської інтервенції в Криму. Багато з них приймають українську кризу дуже 
близько до серця. 

"Нам теж у 1991 році погрожували радянські танки", - згадує одна мешканка Риги. 
Керівництво СРСР ще намагалося тоді запобігти розпаду радянської імперії. Як історично, так і з 
етнічного погляду ті події можна порівняти з тими, що кояться в Україні нині. У Латвії також 
проживає чимала російська етнічна меншина. 

За даними перепису населення 2011 року, 27 відсотків населення становлять етнічні 
росіяни, у Ризі навіть 50 відсотків. Більшість мігрували сюди в радянські часи. 

Латвія боїться Росії 
Сьогодні Латвія фактично розділена на дві частини, каже латвійський соціолог Арніс 

Кактінс. Тут є окремі латвійські та російські школи, кожен етнос ходить у власні театри та 
користується власними ЗМІ, які конструюють власну реальність, у тому числі й щодо кримської 
кризи. Мас-медіа, що фінансуються з Мосви, вихваляють вторгнення російських військ до Криму, 
тоді як латвійські журналісти розповідають про протести проти російського президента Путіна в 
Ризі. 

"Латвійські росіяни обожнюють Володимира Путіна та Росію. Натомість латвійці бояться 
Росії, зважаючи на їхню трагічну історію", - пояснює Кактінс у розмові з Deutsche Welle. "Спогади 
про політику Радянського Союзу з 1940 року ще міцно тримаються у колективній пам'яті 
латвійського народу. Якраз старше покоління чітко каже, що кримські події дуже нагадують їм їхнє 
власне неприємне минуле в СРСР", - розповідає керівник представництва Фонду Конрада 
Аденауера у Ризі Норберт Бекманн-Діркес. З іншого боку, додає він, Латвія почувається як член 
НАТО та Європейського Союзу "захищеною та покладається на те, що альянс допоможе". 

Членство в ЄС та НАТО як гарантія безпеки 
До того ж, у балтійських держав інша ситуація, ніж в Криму. "Російськомовне населення, 

щоправда, чітко каже: ми за Росію. Але додає: ми хочемо залишатися в Латвії, ми не хочемо  назад 
до Росії", - каже Бекманн-Діркес. Російське населення теж не хоче відмовлятись від переваг, які дає 
їм членство Латвії в ЄС. 

Сабіне Фішер з берлінського Фонду науки й політики (SWP) вважає малоймовірним, щоб у 
балтійських державах відбулося таке ж, як у Криму. 

"Саме з тієї причини, що балтійські країни ще 1999 року стали членами НАТО і 2004-го - 
членами ЄС. Тут вчинено дії, які б зробили ескалацію ситуації у балтійських державах для Росії 
надто небезпечною", - уважає політологиня. Інакше вона оцінює ситуацію у Республіці Молдова. 

Крим - друге Придністров'я? 
Колишній радянській республіці та східній сусідці Європейського Союзу ситуація, в якій 

може опинитися Крим, добре знайома. Вже 22 роки, як російські сепаратисти після загарбницької 
війни на території Молдови на схід від Дністра оголосили власну державу Придністров'я, яку і 
понині не визнала міжнародна спільнота. 

Досі там присутня російська 14-та армія, офіційно вона в статусі миротворчого контингету. 
Ця смужка землі довжиною 200 і завширшки шість кілометрів економічно залежить від 
фінансування з Москви. 

"Конфлікт в Україні і особливо в Криму "однозначно відіб'ється на ситуації в Молдові та на 
придністровському конфлікті, - прогнозує Сабіне Фішер. - Ймовірно, що Москва спробує у 
найближчі місяці ще раз інструменталізувати цей конфлікт. Що пов'язано з тим, що в серпні 
Молдова планує підписати угоду про асоціацію із Європейський Союзом." 

Молдова боїться нової інтервенції 
Цю оцінку поділяє і голова комітету з питань діяльності спецслужб Палати представників 

США Майк Роджерс. Він вважає, що Путін буде посилювати та розширяти захисну смугу довкола 
Росії. "Його наступною ціллю буде Молдова та подальші регіони", - заявив Роджерс у телеінтерв'ю. 
Зважаючи на розвиток в Україні, у Кишиневі наростає побоювання нової російської інтервенції. 
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У тому числі через події в автономному регіоні Гагаузія на півдні Молдови. Там на 
референдумі на початку лютого 98,5 відсотків висловилися за Митний союз з Росією. Результат у 
дусі "одобрямс" радянських часів. Спостерігачі не виключають, що і тут проглядається рука 
Москви. А що, якщо гагаузи попросять у Росії про захист? 

Кримська криза може тоді стати шаблоном для нової, експансіоністської політики Росії. Те, 
що влада в Кремлі вже розробляє закон, який полегшує надання російського громадянства 
російськомовним по всій території колишнього Радянського Союзу, пострадянські держави 
вважають тривожним дзвіночком. Світова спільнота не може бездіяльно спостерігати за цими 
діями Росії, сказав в інтерв'ю агентству N-ost латвійський політолог Андріс Спрудс. Тому що ця 
бездіяльність спонукатиме Росію до "захисту" російськомовного населення в кожній країні. Під 
гаслом: "Ніхто не реагує - тоді захопимо наступну країну". 

Німецька хвиля 

13.03.2014. Заява Командувача Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України 

Всупереч досягнутим домовленостям між командуванням Військово-Морських Сил 
України і командуванням Чорноморського флоту збройних сил Російської Федерації, не припинені 
провокаційні дії стосовно дислокованих у Криму військових формувань України. Нарощуються 
психологічний шантаж, погрози, спонукання до незаконних дій. 

10 березня спеціальними підрозділами збройних сил Росії штурмом було захоплено 
українську військову частину в місті Бахчисарай. Нападниками допущено застосування 
автоматичної зброї в бік беззбройного особового складу частини. 

12 березня під загрозою застосування зброї українські військовослужбовці примушувалися 
до прийняття присяги народу Криму і переходу в неіснуючі збройні сили Криму. 

На даний час при потуранні командування і військових підрозділів Росії здійснюється 
пограбування майна частини представниками незаконних збройних формувань. 

Подібні провокаційні дії мають місце і по відношенню до багатьох інших військових 
формувань України в Криму, у тому числі тих, які охороняються штатними охоронними 
підрозділами зі зброєю. 

Розвиток подій за таким сценарієм вважаю неприйнятним. 
Відповідально заявляю, що Військово-Морські Сили України, як і раніше, неухильно 

дотримуються досягнутих домовленостей. 
Командування українського флоту контролює обстановку в частинах і підрозділах. 
Я і мої підлеглі усіма можливими способами намагаються не допустити переростання 

провокацій у збройне протистояння. Найвищими цінностями для нас є життя і здоров‘я людей — 
цивільних і військових, України і Росії, а також мир і спокій на кримській землі. 

Наполегливо закликаю російських колег, керівників органів влади, правоохоронні 
структури і населення проявити витримку, мудрість і здоровий глузд, утриматися від дій, які 
можуть призвести до непоправних жертв. 

Досі нам разом вдавалося утримувати ситуацію під контролем. Перейти межу зараз, 
допустити кровопролиття — рівноцінно злочину перед нашими народами. 

Упевнений, що шлях діалогу і переговорів на різних рівнях, рішуча відмова від 
провокаційних дій є єдино вірним у ситуації, що склалася. 

Командувач Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України 
контр-адмірал С.А.ГАЙДУК 

Сайт Держприкордонслужби 

14.03.2014. Російське МЗС заявило про "право взяти під захист" 
жителів України, спотворивши події у Донецьку 

У своїй заяві МЗС РФ представило все таким чином, що в смерті учасника мітингу у 
Донецьку винні озброєні українські націоналісти. Російське МЗС звинуватило "людей, які 
називають себе новою українською владою", у нездатності гарантувати безпеку населення і 
заявило про право Росії "взяти під захист". 

Російське МЗС опублікувало заяву, в якій повністю спотворило реальну картину подій у 
Донецьку, і заявило про право Росії "взяти під захист" своїх співвітчизників в Україні. 

Так, у заяві, опублікованій на сайті МЗС РФ у п'ятницю, 14 березня, зазначається, що на 
мітинг людей, які критикують нинішню владу, напали "праворадикальні угруповання, озброєні 
травматичною зброєю і бітами". 

"Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників та громадян в Україні та 
залишає право взяти людей під захист", - резюмується в заяві. 
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При цьому, описуючи події четверга у Донецьку, російське МЗС представило все 
спотвореним чином: "13 березня у Донецьку сталися трагічні події, пролилася кров. На мирних 
демонстрантів, які прийшли на вулиці міста, щоб висловити своє ставлення до деструктивної 
позиції людей, які називають себе українською владою, напали праворадикальні угрупування, 
озброєні травматичною зброєю та бітами, які напередодні почали з'їжджатися до міста з інших 
регіонів країни. В результаті зіткнень є значна кількість поранених, одна людина загинула". 

"Ми неодноразово заявляли, що ті, хто прийшов до влади в Києві, мають роззброїти 
бойовиків, гарантувати безпеку населенню і законне право людей на проведення мітингів. На 
жаль, як показують події в Україні, цього не відбувається, київська влада не контролює ситуацію у 
країні", - "констатували" у МЗС Росії. 

У Донецьку побили учасників мітингу за єдність України, щонайменше одна людина 
загинула 

Як відомо, у Донецьку в четвер, 13 березня, пройшов проукраїнський "антивоєнний 
мітинг". Активісти виголошували промови про неприпустимість війни та єдність країни, співали 
гімн, вигукували "Слава Україні!" та "Героям слава!". 

У той же час поряд із ними зібралися так звані "проросійські" мітингувальники, які 
вигукували "Росія!", "фукали", слухали радянські пісні, кидали яйця і надувні кульки з водою у бік 
опонентів. 

Пізніше вони напали на проукраїнських мітингувальників, били їх, використовуючи при 
цьому залізні палиці, зазначає "Українська правда". В результаті офіційно загинула одна людина - 
прес-секретар донецької організації партії "Свобода", яку так не люблять у Москві. 

Окрім того, учасники проросійського мітингу оточили автобус міліції, в якому також були 
члени самооборони, розбили вікна і застосували газ, закинули петарди в автобус 

ZN.UA 

13.03.2014. Представник РФ в ООН: Росія не хоче війни з 
Україною 

Росія не хоче війни з Україною і не бачить підстав розглядати ситуацію у таких термінах, 
заявив постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. 

"Прямо відповім на пряме запитання пана Яценюка: росіяни не хочуть війни, як, 
впевнений, не хочуть її і українці", - сказав пан Чуркін, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 
щодо ситуації на Україні. 

"Більше того, - і на цьому я хочу наголосити особливо, - ми не бачимо жодних передумов 
для того, щоб розглядати ситуацію в таких термінах", - додав дипломат. 

За його словами, "не Росія розкрутила спіраль дестабілізації насильства, яка останніми 
місяцями визначає розвиток ситуації в Україні". 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у Клацнути своєму виступі ще раз закликав Росію 
вивести війська з Криму і сісти за стіл переговорів для врегулювання конфлікту. 

BBC Україна 

14.03.2014. Україна обурена цинічною заявою МЗС Росії щодо 
трагедії у Донецьку 

Україна обурена цинічною заявою МЗС Росії щодо трагедії у Донецьку 
Міністерство закордонних справ обурене заявою МЗС Росії про трагедію в Донецьку і 

вважає вчорашні події у місті спланованою провокацією. Про це на брифінгу повідомив директор 
департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс. 

Він зазначив, що 13 березня в Донецьку сталися трагічні події, які призвели до людських 
жертв. При цьому Перебийніс запевнив, що українська влада зробить все можливе, щоб скоєні 
злочини були розслідувані, а їх винуватці покарані. Також він запевнив, що влада вживе усіх 
заходів, щоб подібні трагедії більше не повторювалися. 

Перебийніс зауважив, що стримана і миролюбна позиція України в умовах прямої 
військової агресії Росії визнана світовим співтовариством. 

«У цьому контексті вражає своїм цинізмом і безвідповідальністю сьогоднішня заява МЗС 
Росії, в якому російська сторона грубим способом намагається перекласти відповідальність за 
трагедію на українську владу» , - заявив Перебийніс. 

Він нагадав, що конфлікт в Донецьку був спровокований наприкінці мирного мітингу, коли 
основна частина людей вже розійшлася. 

«Очевидно, що провокація була спланованою і має прямий зв'язок з цілеспрямованими 
деструктивними діями окремих громадян РФ і деяких російських громадських об'єднань, 
представники яких знаходяться на території нашої держави для дестабілізації ситуації і посилення 
напруги в нашій країні» , - сказав Перебийніс. 
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У зв'язку з цим він нагадав, що СБУ затримала 10 березня в Донецьку громадянина Росії, 
який підозрюється у створенні диверсійно-підривної групи для дестабілізації ситуації в Україні. 

Перебийніс констатував, що останнім часом для Росії стали звичними відверті 
перекручування фактів стосовно подій в Україні, застосування подвійних стандартів і пряме 
втручання у внутрішніх справи України. 

МЗС закликає російську сторону припинити загострення ситуації в Україні і дотримуватися 
міжнародного права. 

Нагадаємо, 14 березня, в МЗС РФ у зв'язку з учорашніми подіями в Донецьку заявили, що 
«Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні й 
залишає право взяти людей під захист». 

На думку МЗС РФ, «на мирних демонстрантів, які прийшли на вулиці міста, щоб висловити 
своє ставлення до деструктивної позиції людей, які називають себе українською владою, напали 
праворадикальні угрупування, озброєні травматичною зброєю й битами, які напередодні почали 
з'їжджатися в місто з інших регіонів країни». 

Нагадаємо, 13 березня у Донецьку сталися сутички між проукраїнськими і проросійськими 
протестувальниками. Кількасот озброєних ножами і арматурою проросійських активістів після 
завершення мітингу пройшли крізь лаву міліціонерів і напали на учасників акції за єдність 
України. 

Офіційно підтверджена загибель однієї людини, ЗМІ повідомляли про двох загиблих. Один 
із загиблих – активіст обласної організації ВО "Свобода" Дмитро Чернявський. 

Загалом до лікарень звернулося 28 осіб. 
У той час у МВС повідомили, що з підозрою в організації побоїща затримано четверо осіб. 

Тиждень 

17.03.2014. Спікер Держдуми РФ: анексія Криму відбудеться на 
основі міждержавної угоди 

Як передає кореспондент власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Наришкін сказав 
журналістам у Москві. 

«Процедура виглядає таким чином: іноземна, суверенна держава звертається з проханням 
до РФ про входження до її складу і про укладення відповідної міждержавної угоди. Президент РФ 
інформує про це Держдуму та Раду федерації і уряд РФ у разі потреби проводить необхідні 
консультації. Потім йде процес підготовки і підписання цієї міждержавної угоди. Після підписання 
Президент звертається до Конституційного суду на предмет, чи відповідає підписана угода 
Конституції РФ, і при позитивній відповіді до Держдуми вносяться два документи: підписана угода 
на ратифікацію, другий документ - проект закону про прийняття до складу РФ (нового суб'єкта)», - 
сказав Наришкін. 

За його словами, в проекті закону мають бути вказані назва, статус, кордони нового суб'єкта 
РФ, а в перехідних положеннях - порядок і терміни такої інтеграції в економічну, фінансову 
систему, а також у систему органів державної влади Росії. Наришкін відзначив, що після цього 
будуть внесені зміни до 65-ї статті Конституції РФ, яка визначає склад федерації, і буде внесено 
доповнення у вигляді назви нових суб'єктів Росії. При цьому він нагадав, що в РФ діє з 2004 року 
закон про порядок прийняття до складу Росії нових суб'єктів. 

За словами Наришкіна, в цьому документі вказані вимоги, які мають бути виконані при 
прийнятті до складу РФ, зокрема визначено, що включення до складу нового суб'єкта має 
відбуватися на добровільній основі, приєднання має відповідати державним інтересам РФ і 
відповідати дотриманню прав і свобод людини, а також цей процес має враховувати історичні, 
культурні та господарські зв'язки. 

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, нелегітимний парламент Криму проголосив 
регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією 
про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки. 

За постанову «Про незалежність Криму» проголосували 85 депутатів (всього в парламенті - 
100 депутатів). 

15 березня Верховна Рада України ухвалила рішення про дострокове припинення 
повноважень Верховної ради АРК. 

16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся 
неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови 
республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн. 233 тис. чоловік 
або 96,77%, що взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії. 

Також 16 березня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання в.о. 
Президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова щодо постанови парламенту 
Криму „Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя― від 11 
березня. 

УНІАН 
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17.03.2014. МЗС Росії вирішив замість Ради федералізувати 
Україну 

Росія закликає до створення Групи підтримки для України за участю США, ЄС, метою якої 
стане надання Криму «права визначити свою долю відповідно до результатів референдуму, що 
відбувся 16 березня». 

Про це сказано в заяві МЗС Росії про створення Групи підтримки для України. 
"Як неодноразово роз'яснювалося російською стороною, нинішня ситуація в Україні 

створена не нами, а є результатом глибокої кризи української держави, що призвела до 
поляризації суспільства і різких загострень антагонізму між різними частинами країни. Саме на 
сприяння подоланню цих суперечностей мають бути спрямовані зусилля міжнародної спільноти. 
Керуючись цим завданням і з урахуванням звернень до нас з боку США і європейських держав, ми 
підготували і передали тиждень тому нашим основним партнерам у США, Європі та інших регіонах 
російські пропозиції про те, як могло б бути організовано зовнішнє сприяння тим крокам, які 
повинні вжити самі українці для виходу з кризи. З цією метою ми запропонували сформувати 
компактну Групу підтримки для України в складі прийнятному для всіх українських політичних 
сил", - наголошується в повідомленні. 

Однією з цілей Групи повинно стати "визнання і поважання права Криму визначити свою 
долю відповідно до результатів вільного волевиявлення його населення у ході проведеного 16 
березня 2014 року референдуму". 

Як пояснюють в МЗС РФ, цілями Групи підтримки також має стати заохочення українців до 
здійснення таких першочергових дій: негайно виконати зобов'язання, що містяться в Угоді про 
врегулювання ситуації в Україні від 21 лютого 2014 р., з вилучення нелегальної зброї, звільнення 
незаконно зайнятих будівель, вулиць і площ, а також з організації об'єктивного розслідування 
актів насильства в грудні 2013 р. - лютому 2014 року; без зволікання скликати за рішенням 
Верховної Ради України конституційні збори з рівним представництвом усіх українських регіонів 
для підготовки нової федеративної конституції (відповідно до якої будуть закріплені принципи 
верховенства закону, захисту прав людини і всіх національних меншин, свободи слова та 
діяльності політичних партій і засобів масової інформації, а також інші принципи, що 
забезпечують політичний лад України як демократичної федеративної держави, що володіє 
суверенітетом і нейтральним військово-політичним статусом; російській мові поряд з українською 
буде надано статус другої державної мови, а решті мов - статус відповідно до Європейської 
конвенції про регіональні мови і мови меншин; регіони будуть самостійно прямим голосуванням 
обирати органи своєї законодавчої і виконавчої влади і мати широкі повноваження, що 
відображають культурно-історичну специфіку кожного з них, у питаннях економіки і фінансів, 
соціальної сфери, мови, освіти, зовнішніх міжрегіональних зв'язків, при забезпеченні захисту прав 
національних меншин, що проживають у кожному суб'єкті федерації); відразу після схвалення 
нової конституції має бути призначено проведення при широкому і об'єктивному міжнародному 
спостереженні загальнонаціональних виборів вищих органів державної влади України з 
одночасним проведенням виборів органів законодавчої і виконавчої влади в кожному суб'єкті 
федерації. 

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму. 
16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 

100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ. 
ЄС і США заявили, що не визнають референдум 

УНІАН 

17.03.2014.Путін визнав Крим незалежною державою 

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання Республіки Крим як 
суверенної і незалежної держави. Про це повідомили в прес-службі президента РФ. 

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності Республіки 
Крим. Про це у понеділок, 17 березня, повідомляє агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на 
прес-службу президента Росії. "Враховуючи волевиявлення народів Криму на загальнокримському 
референдумі, що відбувся 16 березня 2014 року, визнати Республіку Крим, в якій місто Севастополь 
має особливий статус, як суверенну і незалежну державу. Цей указ набуває чинності з дня його 
підписання", - йдеться в тексті указу. 

Раніше ЄС та США оголосили про запровадження санкцій проти російських, українських та 
кримських посадовців, причетних до кримської кризи. Президент США Барак Обама заявив про 
готовність запроваджувати ширші санкції проти Росії. Він також наголосив, що дипломатичне 
вирішення конфлікту усе ще можливе. Передумовою для нього, на думку Обами, має бути 
повернення російських військ до їхніх казарм, направлення до Криму міжнародних спостерігачів 
та початок діалогу між урядами Росії та України. 

МЗС України нагадує світу, що "незалежність" Криму є незаконною 



INTERNATIONAL WEEKLY # 04 (05.03.2014 —17.03.2014) 57 of 62 

 

57 of 62 

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві наголошує на тому, що у сучасному 
міжнародному праві загальноприйнятим є обов‘язок держав не визнавати самопроголошені 
псевдодержавні утворення або будь-яку ситуацію, пов‘язану з їхнім існуванням, якщо вони є 
результатом протиправного застосування сили. "Проголошення незалежності "Республіки Крим" є 
безпосереднім наслідком застосування проти України сили і погрози силою зі сторони Російської 
Федерації, що, з огляду на статус Росії як ядерної держави, має особливо небезпечний характер як 
для територіальної цілісності і незалежності України, так і для міжнародного миру та безпеки в 
цілому", - йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій увечері 17 березня. 

Німецька хвиля 

КРАЇНИ СНД 
МОЛДОВА 

10.03.2014. Ситуація в Україні загрожує безпеці Молдови - 
Лянке 

Події, що відбуваються в Україні, дуже складні й небезпечні для всього регіону, але, 
насамперед, вони несуть в собі пряму загрозу безпеці Республіки Молдова. 

Про це під час прес-конференції в Кишиневі заявив Прем'єр-міністр Республіки Молдова 
Юріє Лянке, передає власний кореспондент Укрінформу в РМ. 

"Події в Україні розвиваються за дуже складним і небезпечним сценарієм. Ці події 
створюють нові економічні та політичні проблеми, безпосередньо загрожуючи безпеці Молдови. 
Саме це має змусити всіх молдавських політиків об'єднатися і бути більш відповідальними у своїх 
вчинках", - підкреслив Лянке. 

Він зазначив при цьому, що Придністровський регіон залишається осередком 
нестабільності для Молдови, а влада Кишинева завжди виступає за діалог з Тирасполем і відмову 
від односторонніх дій, здатних лише нагнітати обстановку у регіоні. 

Прем'єр закликав усіх громадян Молдови проявляти максимум відповідальності і не 
піддаватися на можливі провокації. 

Лянке повідомив також про свої наміри найближчим часом відвідати Україну. 
Укрінформ 

БІЛОРУСЬ 

10.03.2014. Коментар: Лукашенко не підтримає Путіна в 
конфлікті з Україною 

Мінськ та Астана виступають проти силового вирішення української кризи. Політика 
Путіна не знайде підтримки в союзників з євразійської інтеграції, вважає Наталія Макушина. 

Білорусь, як і Казахстан, не квапиться висловлювати підтримку політиці Москви, яка 
сприяє розколу України. Імперські замашки Кремля, який не бачить перешкод для анексії частини 
сусідньої країни, неабиякою мірою налякали і Лукашенка, і Назарбаєва, які зробили ставку на 
економічну вигоду від участі у Євразійському союзі (ЄАЕС) з Росією. 

Тепер і той, і інший приміряють на себе ситуацію, за якої, у разі відмови від лояльності, 
союзник може бути покараний, зокрема і військовим вторгненням. Тож Путіну не варто шукати у 
Мінську та Астані опори для свого агресивного курсу у відносинах із сусідами. 

Бунт на кораблі союзників? 
Звісно, Білорусь та Казахстан воліли б не виступати проти Росії на черговому етапі 

інтеграційного будівництва, коли кожна з країн веде боротьбу за преференції від участі у ЄАЕС. 
Водночас після засідання Вищої Євразійської економічної ради, що відбулась 5 березня у Москві, 
де порушувалось українське питання, Олександр Лукашенко і Нурсултан Назарбаєв утримались 
від заяв щодо подій в Україні, які б свідчили про їхню спільну позицію з Кремлем. Більше того, 
буквально на наступний день Назарбаєв доручив посилити боєготовність військ у Казахстані, де на 
півночі приживає в основному російськомовне населення. 

Білоруське МЗС і раніше всупереч Москві заявило про врегулювання кризи в Україні 
виключно мирними засобами, і однозначно висловилось за співпрацю з новим урядом у Києві. 
Проти того, щоб "шматувати величну країну" виступав і сам Лукашенко, а пропагандист Всеволод 
Шимов - з тих, кому дозволено озвучувати ідеї адміністрації президента Білорусі, - назвав 
"територіальний розподіл України надто небезпечним прецедентом". Заголовок його статті 
"Українська весна" в президентській газеті "Беларусь сегодня" звучить дисонансом агресивній 
оцінці, яку Кремль дав подіям на Майдані. 

"Чорний переділ" 
Причини, з яких білоруська влада не прагне стати опорою сепаратистської політики 

Москви по відношенню до Києва, лежать на поверхні. По-перше, протистояння Росії з Україною 
розвивається за сценарієм, явно невигідним для Білорусі. І без того слабка українська економіка в 
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результаті політичних, а можливо, і військових потрясінь може опинитися на межі краху. Білорусі 
ж потрібна сильна в економічному плані країна-сусідка, обсяг товарообігу з якою вийшов на третє 
місце серед білоруських торгівельних партнерів. Білорусь експортує в Україну понад 500 
найменувань різних товарів, тож у падінні обсягів торгівлі незацікавлені обидві держави. 

По-друге, для Мінська стало повною несподіванкою, що годувальниця Росія, від якої 
Білорусь щорічно одержує більше 5 мільярдів доларів енергетичних дотацій, може запросто 
перетворитися на порушника міжнародних домовленостей і відмовитись від дотримання цілісності 
території сусідньої держави. Насправді виявилось, що "зараза" української революції не така 
небезпечна для білоруського режиму - через низьку політичну активність громадян - у порівнянні 
з "чорним переділом" кордонів у випадку нелояльності відносно Кремля. 

Перспектива військових дій в Україні під приводом захисту російськомовних - це ще й 
чергове нагадування Олександрові Лукашенку, що президентський пост він може займати так 
довго, поки лінія його поведінки влаштовує кремлівських політиків. Враховуючи те, що в Білорусі 
російською мовою розмовляють близько 70 відсотків населення, діють дві російські військові бази, 
а в цьому році буде розміщена ще й третя, розгортання подій за українським зразком вже не 
видається фантасмагоричним. 

Вихід із пастки 
Мабуть, у Мінську лише зараз збагнули, до чого можуть призвести ігри в інтеграцію з 

Кремлем. Звісно, білоруське керівництво напередодні підписання угоди про ЄАЕС спробує 
застосувати відносно російського партнера випробуваний засіб - політику гойдалки між Сходом та 
Заходом, коли уникнути економічної залежності вже не виходить, а потенційні стосунки з ЄС буде 
використано для викачування російських преференцій. 

Але навряд чи тепер це вразить Москву, яка відчула азарт силового втручання в справи 
сусідів. У той же час принципова відмова від підтримки агресивного курсу Володимира Путіна, 
якої підтримується зараз Мінськ, буде єдиним правильним напрямом зовнішньої політики 
Білорусі. 

Німецька хвиля 

12.03.2014. Лукашенко: Мінськ підтримує цілісність України 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що визнання цілісності України 
залишається принциповою позицією офіційного Мінська і висловив готовність надати гуманітарну 
підтримку сусідній країні. 

"Ми поставляли і поставляємо туди стільки енергоресурсів, скільки потрібно для України, 
продукти харчування та інші речі. Словом, ми відкриті для того, щоб підтримувати український 
народ у цю важку хвилину, в тому числі за гуманітарною складовою" , - заявив Олександр 
Лукашенко. 

За словами білоруського президента, така позиція відповідає національним інтересам 
країни і не координується Москвою, з якою Мінськ пов'язаний союзницькими зобов'язаннями. 

"На мене ніхто не тисне, жодні "кремлі" та інше на мене ніколи не тиснули", - сказав 
Лукашенко. 

Президент Білорусії порадив новій українській владі більше приділяти увагу не 
переговорам із західними партнерами, а вирішенню внутрішніх проблем у країні. 

"Як це зробити, якщо треба, ми підкажемо і допоможемо", - додав він.  
BBC Україна  

США ТА КАНАДА 

05.03.2014. В США хочуть пришвидшити експорт LNG через 
події в Україні 

Спікер Палати представників Конгресу США Джон Бейнер та інші прибічники експорту 
енергії з США схопилися за кризу в Україні, щоб натиснути на адміністрацію президента США 
Барака Обами, щоб пришвидшити погодження експорту скрапленого природного газу, кажучи, що 
в це може допомогти тримати Росію під контролем. 

Постачання скрапленого газу зі Сполучених Штатів могло б допомогти деяким країнам 
Західної Європи реагувати на будь-яку російську агресію в наступні роки, проте додана вартість 
транспортування може зробити паливо надто дорогим для інших в Центральній Європі, які, 
ймовірно, залишаться залежними від своїх сусідів, говорять експерти з енергетики. 

«Ми не маємо змушувати наших союзників залишатися залежними від Путіна в своїх 
енергетичних потребах», зазначив Бейнер в повідомленні. «Одним негайним кроком, який може і 
повинен зробити президент, є різке прискорення схвалення експорту природного газу США». 

«Енергетична трансформація США в нещодавні роки дає нам можливості, яких ми не мали 
кілька років тому. Тому ми маємо дослідити використання цих можливостей», заявив Річард Хаас, 
президент аналітичного центру Рада з міжнародних відносин. 
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Експорт скрапленого газу США очікується не раніше 2017 року, бо багато пропозицій 
потребують більших схвалень та побудови чи розширення проектів на мільярди доларів. Тим 
часом постачання від інших світових експортерів, включаючи Австралію, Канаду та Катар, можуть 
прискорити, щоб допомогти задовольнити європейський попит. 

Євроатлантична Україна 

05.03.2014. Заява для преси США, Великої Британії та України 
за підсумками зустрічі стосовно Будапештського меморандуму 

5 березня 2014 року в Парижі на запрошення американської сторони відбулася зустріч 
Державного секретаря США Джона Керрі, Державного секретаря Великої Британії у закордонних 
справах і справах Співдружності Вільяма Хейга та виконуючого обов‘язки Міністра закордонних 
справ України Андрія Дещиці. 

Метою зустрічі було обговорення нагального питання стосовно Будапештського 
меморандуму – договору, підписаного Урядами Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та 
Росії 1994 року. Сполучені Штати надсилали запрошення Російській Федерації на цю зустріч. Ми 
глибоко розчаровані відмовою Російської Федерації взяти у ній участь. 

Будапештський меморандум викладає зобов‘язання підписантів в обмін на відмову України 
від ядерної зброї. Відповідно до його положень три сторони дають гарантії утримання від загрози 
чи використання сили проти територіальної цілісності України. Меморандум також зобов‘язує 
Велику Британію, США та Росію проводити консультації у разі виникнення ситуації, коли 
обов‘язки сторін за меморандумом ставляться під сумнів. 

Україна добровільно відмовилася від третього у світі за розміром ядерного арсеналу в обмін 
на ці гарантії. Три Уряди надають виключного значення цим гарантіям і очікують того ж від Росії. 
Росія обрала односторонній військовий спосіб дій. Велика Британія і Сполучені Штати Америки 
продовжуватимуть підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, і ми високо 
оцінюємо новий Уряд України за утримання від кроків, які б могли призвести до ескалації ситуації. 
Постійне порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України може тільки 
погіршити міжнародне становище Росії і призвести до ще більш серйозних політичних та 
економічних наслідків. 

Під час зустрічі Уряди Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та України 
обговорили кроки, необхідні для відновлення територіальної цілісності України, і закликали Росію 
залучитися до проведення консультацій з Україною відповідно до зобов‗язань в рамках 
Будапештського меморандуму. 

США, Велика Британія та Україна погодилися, що прямі переговори між Україною та 
Росією за сприяння, в разі необхідності, членів міжнародного співтовариства, є вирішальними для 
врегулювання поточної ситуації. Вони також погодилися, що міжнародні спостерігачі мають бути 
негайно направлені до України, зокрема до східної України та Криму. Три Уряди підтвердили 
важливість захисту прав усіх українських громадян та висловили впевненість у тому, що 
міжнародні спостерігачі допоможуть зняти будь-які занепокоєння щодо нерегулярних сил, 
військової активності та ставлення до всіх українців безвідносно до їхньої етнічної приналежності 
або мови, якою вони розмовляють. 

Сайт МЗС України 

05.03.2014. Пентагон: Росія не залишила нам вибору, як 
розірвати співпрацю 

У США пояснили призупинення військового співробітництва з РФ відсутністю вибору через 
безальтернативну позицію Росії. 

Про це заявив у Вашингтоні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал 
Мартін Демпсі, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Я порекомендував призупинити військову співпрацю з Росією, тому що російська сторона 
не залишила нам іншого вибору", - зазначив він, виступаючи на слуханнях в американському 
Сенаті. При цьому він наголосив, що позицію США підтримують союзники по 
Північноатлантичному альянсу. 

"Впродовж останніх днів я розмовляв із більшістю моїх колег по НАТО. Зі зрозумілих 
причин, вони стурбовані, і чекають наших гарантій своєї безпеки на випадок подальшої агресії з 
боку Росії. Союзники виступають єдиним фронтом з цього питання", - зауважив Демпсі. 

Пентагон припинив усі види військової співпраці, включаючи спільні маневри. Зокрема, 
скасовані тристоронні навчання з урятування екіпажів на морі за участю США, Норвегії і РФ, 
заплановані на літо цього року, в також тристоронні навчання за участю США, Канади та Росії. 

У Пентагоні також чітко підкреслюють, що заяви Росії з приводу загрози росіянам у Криму 
є лише приводом для військового вторгнення. 

Євроатлантична Україна  
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06.03.2014. Обама і Кемерон: Росія вже почала платити ціну за 
свої дії в Україні 

Про це йдеться в поширеній у середу заяві Білого дому за підсумками чергової телефонної 
розмови лідерів двох країн. 

"Обидва лідери висловили серйозну стурбованість з приводу явного порушення Росією 
суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в ньому. 

При цьому Обама і Кемерон вказали на те, що нинішній стан справ є неприйнятним. 
Москва "вже почала платити ціну за свої дії, таку як зниження інвестиційної довіри в Росії", 
йдеться в документі. 

Президент США і прем'єр Великобританії вітали місію військових спостерігачів, 
здійснювану під егідою Організації з безпеки і співробітництва в Європі на прохання уряду 
України. Під час бесіди вони також обговорили питання надання допомоги нинішній владі в Києві, 
зазначили в Білому домі. 

Як поінформував, в свою чергу, в Лондоні офіційний представник канцелярії британського 
прем'єра, Обама і Кемерон "погодилися, що міжнародне співтовариство повинно продовжити 
спільну роботу з метою деескалації напруженості і стримування будь-яких подальших дій росіян". 

За його словами, співрозмовники зійшлися на думці, що "нинішні умови неприйнятні: 
російська влада досі не відкликала своїх військовослужбовців назад на бази, все ще відмовляється 
визнати уряд у Києві, і ситуація на місцях залишається вкрай напруженою". 

Євроатлантична Україна  

07.03.2014. Лідери США та Японії погодилися, що дії Росії 
загрожують міжнародній безпеці 

Президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловилися на 
підтримку збереження суверенітету і територіальної цілісності України, визнавши, що втручання 
Росії у Криму загрожує міжнародній безпеці. 

Про це вони зазначили під час обговорення ситуації в Україні під час телефонної розмови, 
поінформував Білий дім. 

"Обидва лідери погодилися, що дії Росії становлять загрозу міжнародному миру і безпеці, і 
підкреслили важливість збереження суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у 
повідомленні. 

Обама та Сіндзо Абе домовилися працювати з іншими країнами - партнерами по G-7, аби 
наполягти на дотриманні Росією своїх зобов'язань, у тому числі щодо суверенітету України. 

У Вашингтоні і Токіо також готові співпрацювати на двосторонній основі та через 
Міжнародний валютний фонд з метою підтримки українського уряду, перед яким стоять завдання 
зі стабілізації економіки та підготовки до виборів у травні. 

Укрінформ 

07.03.2014. Канада дала російським військовим добу, щоб 
покинути країну 

Канада дала російським військовим, які знаходяться на її території, 24 години, щоб 
покинути країну. 

Про це повідомляє CTV News. 
"Джерело в уряді підтвердило, що військові були проінформовані у четвер вдень, що у них є 

24 години, щоб покинути Канаду", - йдеться у повідомленні. 
У Канаді шість російських військовослужбовців вивчали англійську і французьку мову у 

Сен-Жан у провінції Квебек. Ще двоє брали участь у навчальній програмі на базі CFB Gagetown. 
Один військовослужбовець навчав канадських солдатів російській мові у Гатіно у Квебеку. 

У четвер Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер заявив, що Канада не визнає референдум у 
Криму - регіоні України, який зараз знаходиться під військовою окупацією. 

У середу Канада заморозила активи 18 колишніх представників української влади. 
Укрінформ 

09.03.2014. Американські військові вже в Польщі 

Прибуття офіцерів військово-повітряних сил США пов‘язане з кризовою ситуацією в Криму  
Польське Міністерство національної оборони повідомляє, що починається розміщення 

американського підрозділу в Польщі. Військові проходитимуть на території Польщі тренування 
«Aviation Detachement» у зв‘язку з ситуацією в Україні, з проханням у цій справі до США 
звернулася польська сторона. До четверга над Віслу прибуде 12 американських багатоцільових 
літаків F-16, транспортні літаки і 300 осіб персоналу. 
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Сьогодні відбулася телефонна розмова міністра національної оборони Польщі Томаша 
Сємоняка і його американського відповідника, секретаря оборони США Чака Гейґела. Головною 
темою було затіснення польсько-американського військового співробітництва. Політики також 
обговорювали актуальну ситуацію в Україні, звернули увагу на значення співпраці своїх країн в 
рамках НАТО і приймання Північноатлантичним Альянсом кроків, відповідно до розвитку подій. 

Мій вибір НАТО 

12.03.2014. В США тривають дебати щодо "газової" допомоги 
Україні 

Джерело - Українська енергетика 
Як пише Deutsche Welle, протягом багатьох років Державний департамент США допомагав 

Україні скоротити енергетичну незалежність від російського газу. Разом з тим, Конгрес прагне 
прискорити цей процес. 

Енергоносії є зброєю в новій холодній війні, пише видання. Кримська криза лише 
підтверджує цю думку, особливо в рядах республіканців. Як заявив консервативний конгресмен 
Роберт Піттенгер, головним завданням США є підтримка енергетичних потреб Європи і України. 

Як й інші члени Конгресу, він хоче допомогти країнам Східної Європи подолати залежність 
від російського газу – зокрема, через поставки скрапленого газу із США та союзників на Близькому 
Сході, таких як Кувейт. 

"Є деякі інфраструктурні та логістичні питання, які ми повинні вирішувати", сказав 
Піттенргер, який є головою Робочої групи Конгресу з питань тероризму і нетрадиційних воєнних 
дій. "Але я вважаю, що найближчим часом ми могли б зробити це". 

Як стверджують республіканці, криза у Криму є достатньою причиною, щоб швидко 
затвердити відповідні  проекти з експорту скрапленого газу США. 

Разом з тим, Deutsche Welle відзначає, що навіть затверджені проекти експортних СПГ-
терміналів у США знаходяться на ранніх стадіях будівництва. Наступного року буде запущено 
лише один новий об‘єкт, що споруджується в Луїзіані. Решта, як очікується, почнуть роботу не 
раніше 2017 року. 

По той бік Атлантики не краще – термінали на прийом СПГ існують сьогодні тільки у 
Бельгії, Франції, Іспанії та Нідерландах. 

Інший підхід сповідує колишній посол США в Україні, а нині голова Бюро з енергетичних 
ресурсів Держдепу Карлос Паскуаль. 

"В результаті змін на світовому газовому ринку, ми все більше спостерігаємо появу 
глобального типу організації газового ринку, і тому вся наша аналітика щодо європейських газових 
питань має розглядатися у набагато ширшому контексті", сказав він. "Тому що газові питання 
більше не підпорядковують географії, вони стають глобальними". 

Як повідомив Паскуаль, за останні три роки його відомство допомагало Україні знизити 
залежність від російського газу на третину, до нинішнього рівня 60%. 

Євроатлантична Україна 

12.03.2014. Конгрес США вимагає негайного виведення військ РФ 
з Криму 

Конгрес США вимагає негайного виведення російських військ з території України та 
закликає президента Барака Обаму запровадити жорсткі економічні санкції проти Москви. 

Сенат висловив підтримку новій владі України, ухваливши резолюції з використанням 
жорстких слів в бік Кремля та закликавши виключити Росію з "Великої вісімки". 

Резолюцію, яка не має обо'вязкової сили, ухвалили одноголосно. В ній міститься заклик до 
економічних санкцій, щоб "змусити президента Володимира Путіна вивести свої війська з 
території України і повернути їх під повний суверенний контроль української влади". 

Резолюція також закликала ФІФА переглянути своє рішення щодо проведення Чемпіонату 
світу з футболу 2018 року у Росії. 

Палата представників США також ухвалила резолюцію, в якій вона засудила те, що спікер 
Джон Бейнер назвав "ворожими актами агресії з боку Росії". 

США вкотре наголосили, що Росія порушує міжнародне законодавство в Криму. Кремль 
твердить, що лише намагається захистити від "націоналістів та радикалів" етнічних росіян та 
російськомовних громадян в Україні. 

Європейський простір  
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13.03.2014. Обама демонстративно запевнив Яценюка в 
підтримці 

Після зустрічі з українським прем´єром президент США висловив підтримку Україні. 
Російське вторгнення в Криму матиме свою "ціну", заявив Обама та висловив надію, що Москва 
"переосмислить" референдум у Криму. 

Президент США Барак Обама прийняв у середу, 12 березня, прем´єр-міністра України 
Арсенія Яценюка в Білому домі. Як написало інформаційне агентство dpa, у Вашингтоні ці 
переговори назвали знаком підтримки США новій владі Києва. Після зустрічі з Яценюком Обама 
публічно висловив підтримку Україні. Він попередив, що російське вторгнення до Криму порушує 
міжнародне право й матиме свою "ціну", передає AFP. Також американський президент висловив 
надію, що дипломатичні зусилля змотивують Москву "переосмислити" референдум про 
приєднання Криму до Росії, який має відбутися 16 березня. 

У свою чергу Яценюк заявив після зустрічі з Обамою, що Україна "ніколи не здасться" в 
боротьбі за свою територіальну цілісність. Главу українського уряду в Білому домі приймали так 
само, як лідерів інших закордонних країн, які зустрічаються з американським президентом в 
Овальному кабінеті, що є своєрідним знаком прихильності, зауважують американські мас-медії. 

Перед тим глава українського уряду спілкувався з держсекретарем США Джоном Керрі. 
Керрі оголосив про плани консультацій щодо кримської кризи з російським міністром 
закордонних справ Сергієм Лавровим у п´ятницю, 14 березня, в Лондоні. Обоє високопосадовців 
уже зустрічалися в Парижі та Римі, а також тричі розмовляли по телефону. Однак прогресу в 
переговорах не спостерігається, зауважує AFP. 

Тим часом газета The New York Times, посилаючись на джерела в адміністрації президента 
США, повідомила, що перед зустріччю Обами та Яценюка радники глави Білого дому обговорили 
можливість подальших санкцій відносно Росії. За словами співрозмовника видання, йдеться не 
про те, запроваджувати санкції чи ні. "Стосовно цього в оточенні Обами є консенсус, і з кожним 
днем переконання зростає, - пише американська газета. - Питання в тому, з якого моменту 
запроваджувати санкції і наскільки суворими вони повинні бути". За інформацією The New York 
Times, крім таких заходів, як заморожування рахунків окремих осіб, адміністрація президента 
розглядає можливість відмови від кредитування російських банків і, вірогідно, "відрізати країну 
від доларової економіки". 

Німецька хвиля 

17.03.2014. Президент США пригрозив Росії подальшими 
санкціями 

Після запровадження санкцій проти російських високопосадовців президент США Барак 
Обама пригрозив Росії ширшими штрафними заходами у разі подальшої воєнної інтервенції в 
Україні. 

Президент США Барак Обама заявив про готовність країни запроваджувати ширші санкції 
проти Росії, повідомляє у понеділок, 17 березня, інформаційне агентство reuters. "Подальша 
російська воєнна інтервенція в Україні лише поглибить дипломатичну ізоляцію Росії і вимагатиме 
від російської економіки більшої данини", - заявив американський президент у Вашингтоні, 
повідомляє afp. За його словами, як член НАТО США має "серйозне зобов'язання щодо нашого 
спільного захисту". "І ми виконуватимемо це зобов'язання", - підкреслив Барак Обама. 

Він також наголосив, що дипломатичне вирішення конфлікту усе ще можливе. 
Передумовою для нього, на думку Обами, має бути повернення російських військ до їхніх казарм, 
направлення до Криму міжнародних спостерігачів та початок діалогу між урядами Росії та 
України. "Під час цього процесу ми не відмовимося від нашої непохитної підтримки України", - 
заявив президент США. 

Нагадаємо, що у 17 березня з огляду на проведення незаконного референдуму у Криму 
США запровадили заборону на в'їзд та заморозили активи сімох російських високопосадовців, у 
тому числі радника Володимира Путіна Сергія Глазьєва та його помічника Владислава Суркова. У 
США називають ці санкції найгострішими від часу закінчення "холодної війни", повідомляє 
агентство dpa. 

Запроваджені США штрафні заходи поширюються також на самопроголошеного прем‘єр-
міністра Криму Сергія Аксьонова, голову парламенту Криму Володимира Константинова, 
колишнього президента України Віктора Януковича, а також лідера проросійського громадського 
руху "Український вибір" Віктора Медведчука. Санкції проти українських політиків були 
запроваджені раніше, однак їхні імена до цих пір були невідомі, відзначає dpa. 

Німецька хвиля 


