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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ЄВРОПА ДЕ-ФАКТО САМОУСУНУЛАСЯ ВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ 

Європейський Союз фактично зайняв позицію стороннього спостерігача 
щодо подій в Україні, вичікуючи, чи зможе київська влада самостійно впоратися із 
внутрішньої кризою і російською агресією, яка цю кризу поглиблює. ЄС не лише 
не використовує наявних механізмів у галузі Спільної політики безпеки та 
оборони і не запроваджує дієвих економічних санкцій, але й  досі не надав 
Україні вже багато разів обіцяної фінансової допомоги, і навіть не допомагає на 
експертному рівні. Складається враження, що з усіх численних інституцій ЄС 
працюють лише прес-служби, які регулярно публікують заяви про «рішучу 
підтримку» демократичного розвитку Україні. Проте заяви – це явно не той 
важіль, який може стримати російську агресію. 

Зустріч голів МЗС Євросоюзу 14 квітня знову не принесла жодних 
реальних результатів. Попри розмови про можливе посилення санкцій проти 
Росії, було вирішено лише запровадити санкції ще проти чотирьох громадян 
України, що жодним чином не може завадити ескалації агресії Кремля. 
Єврочиновники із ентузіазмом погоджуються на будь-які приводи відкласти 
прийняття рішень, посилаючись на завідомо безперспективні переговори із 
Москвою (чергова безплідна зустріч має відбутися 17 квітня в Женеві). Проте 
якщо для Росії затягування часу вигідне, бо вона використовує його 
для нарощування агресії в Україні, то ЄС, очевидно, просто розраховує 
відкласти вирішення українського питання на період після виборів 
Європарламенту та виборів Президента України. 

Про реальний рівень виконання навіть тих обмежених санкцій, які 
запровадили країни Заходу проти громадян РФ, причетних до агресії, свідчать 
заяви російського бізнесмена Олексія Чалого (з обрання якого «народним мером» 
Севастополя і розпочалося захоплення росіянами Криму). В інтерв‘ю «The Wall 
Street Journal» він сказав, що, попри включення його прізвища до списків осіб, 
проти яких нібито запроваджено санкції ЄС, США та Канади, його компанія 
«Таврида електрик» продовжує безперешкодно працювати в цих державах, і 
лише Естонія реально запровадила санкції проти його компанії1. 

Назвавши позицію ЄС та США по відношенню до України «зрадою», «The 
Wall Street Journal» вказує на причини небажання європейських лідерів 
запроваджувати ефективні санкції проти Росії: «Євросоюз із ослаблою 

                                                             
1
 Санкции не мешают Алексею Чалому вести бизнес на Западе. - 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/25012941/sankcii-ne-meshayut-io-gubernatora-sevastopolya-vesti-biznes. 
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економікою отримує забагато російських енергоносіїв та брудних грошей, і при 
цьому читає Україні нотації про західні цінності, які сам відмовляється 
захищати»2. Іронія в тому, що саме корупцію називають головною проблемою 
України єврочиновники, які, у той же час, крізь пальці дивляться на те, як 
російські чиновники та олігархи «відмивають» мільярди доларів в європейських 
банках, «купуючи» позиції цілих партій, не кажучи вже про експертів та ЗМІ.  

Лише держави Центрально-Східної Європи, політики яких ще пам‘ятають, 
що таке перебувати під російською окупацією, розуміють реальність загрози, 
перед якою постали і Україна, і вся Європа. Олександр Кваснєвський слушно 
натякнув єврочиновникам, що не варто намагатися «відсидітися» до 
виборів Президента України, сподіваючись що потім криза вщухне 
сама собою. Екс-президент Польщі впевнений, що метою В.Путіна є «захопити 
всю Україну та включити її до складу Євроазійської спільноти... це не справа, яка 
згасне за кілька тижнів чи закінчиться після 25 травня, коли відбудуться 
президентські вибори в Україні, а буде тривати далі»3. 

Відомий експерт Андерс Аслунд відзначає, що Захід втратив повагу В.Путіна, 
коли мляво відреагував на агресію проти Грузії, тому нинішні м‘які санкції Росію 
не зупинять. Потрібні рішучі дії, і чим швидше та ефективніше буде діяти 
Захід, тим меншу ціну йому доведеться заплатити: «Очевидна паралель – 
це неспроможність Заходу вчасно зупинити нацистську Німеччину у 1938-му 
році»4.  

Очевидно, що якщо ЄС і надалі продовжуватиме лише закликати Москву 
сприяти стабілізації ситуації в Україні (як неодноразово закликала Ангела 
Меркель), то незабаром Росія «стабілізує» не лише ситуацію в Україні, але і в 
Молдові та Грузії, які також насмілилися проводити політику зближення із 
Європейський Союзом і відмовилися приєднатися до Євразійського проекту 
В.Путіна. 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

03.04.2014. Європарламент підтримав пропозицію щодо 
зниження митних зборів для українського імпорту  

Завдяки пропозиції, що її у четвер підтримав Європейський Парламент, буде скасовано 
98% митних зборів на продукцію, за яку українські експортери сплачують на кордоні з ЄС. Цей 
односторонній захід стимулюватиме зростання економіки України, заощаджуючи її виробникам і 
експортерам 487 млн. євро щороку. 

Коментуючи рішення Європарламенту, Павел Залевські (представник Європейської 
народної партії), відзначив, що у такий спосіб депутати «підтримали європейський шлях України 
на довгі роки». «Це наш перший шанс продемонструвати нашу підтримку на практиці, допомогти 
Україні у часи економічної кризи, коли країна опинилася під загрозою скорочення валютних 
резервів і тиску з боку Кремля, – відзначив Залевські. – У той час як Путін зачиняє російські ринки 
для українського експорту, ми їх відчиняємо». 

Європейський Парламент підтримав його пропозицію, віддавши за неї 531 голос. 88 
депутатів проголосували проти пропозиції, 20 – утрималися.  

Які тарифи буде зменшено?  
Цей односторонній торговельний захід, який, як очікується, запрацює з травня, скасує 

94,7% тарифів ЄС, що наразі стягуються з імпорту промислових товарів з України. Також за 
допомогою нього зменшаться тарифи на решту невеличку кількість промислових товарів.  

Окрім того, цим заходом передбачено скасування тарифів на понад 80% експорту 
сільськогосподарської продукції України. Водночас ЄС обмежить кількість «чутливої» продукції – 
зокрема, зернових, свинини, яловичини, курятини та обробленої харчової продукції, – які можуть 
імпортуватися безмитно, щоб не завдавати шкоди інтересам виробників цієї продукції з ЄС.  

                                                             
2
 The West Leaves Ukraine to Putin. - 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304117904579499762012132306. 
3
 Путін планує захопити всю Україну – Кваснєвський. - http://www.unian.ua/politics/906292-putin-planue-

zahopiti-vsyu-ukrajinu-kvasnevskiy.html. 
4
 Putin Needs Victory. - http://blogs.piie.com/realtime/?p=4275. 
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Тимчасовий і односторонній захід  
Торговельні «преференційні» заходи ЄС не зобов‘язують Україну діяти навзаєм і 

скасовувати свої власні митні збори на імпорт з ЄС. Однак вони не передбачають їхнє підняття.  
Імпорт з України повинен буде відповідати правилам Євросоюзу щодо маркування 

походження товару. У такий спосіб українська влада повинна буде гарантувати, що товари з інших 
країн, замасковані під українські, не потраплять до ЄС через територію України. 

Цей захід також дозволяє ЄС поновити тарифи, якщо імпорт з України надходитиме на 
ринок Євросоюзу у кількості, що викликає – або здатна викликати – серйозні труднощі для 
європейських виробників аналогічних товарів. 

Застосування заходу розпочнеться з дати його остаточного схвалення до 1 листопада 2014 
року, або до набуття чинності Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеосяжною зоною 
вільної торгівлі, яка передбачає двосторонню лібералізацію торгівлі.  

Наступні кроки 
Цей захід потребує формального схвалення Ради міністрів ЄС. Водночас Високий 

представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кетрін Ештон заявила, що преференції 
«почнуть застосовуватися за кілька тижнів». 

Сайт Представництва ЄС в Україні 

07.04.2014. ЄС стежить за ситуацією на сході України і 
висловлює стурбованість 

Європейський Союз пильно стежить за розвитком подій в східних регіонах України, де 
прокотилася хвиля проросійських акцій, і закликає до ненасильницького шляху висловлення 
політичних вимог і деескалації ситуації. 

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила Майя Косьянчич, 
речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон. 

"Ми стежимо за ситуацією дуже пильно і зі стурбованістю. Хочу наголосити, що будь-які 
політичні вимоги в Україні мають здійснюватись у ненасильницький спосіб. Це означає, що 
вимоги мають доноситись у демократичний спосіб і через верховенство права", - сказала 
Косьянчич журналістам. 

"Ми твердо стоїмо за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і ми в 
цьому плані підтримуємо український уряд. Ми продовжуємо закликати до деескалації кризи і до 
уникнення подальшої дестабілізації в Україні, і ми будемо продовжувати стежити за розвитком 
ситуації", - додала вона. 

Як повідомлялося, 6 квітня проросійські мітингувальники захопили будівлю Харківської 
ОДА. У Донецьку проросійськими активістами також захоплено будівлі ОДА та СБУ. В Луганську 
сепаратисти взяли штурмом Управління СБУ. 

УНІАН 

07.04.2014. Глава Єврокомісії визнав, що ні ЄС, ні США не 
можуть допомогти Україні 

Євросоюз за нинішніх обставин вважає головними завданнями допомогти Україні і 
показати Кремлю, що його дії є неприйнятними. 

Про це заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу в інтерв'ю газеті 
"Кельнер Штадт-Анцайгер", передає Інтерфакс-Україна. 

Баррозу назвав нинішню кризу навколо України "найсерйознішим викликом європейської 
безпеки після падіння "залізної завіси". 

"Ми пережили жахливі війни на Балканах. Але тоді не було загрози безпеки Європи як 
такої. Сьогодні, щонайменше, деякі країни ЄС перебувають під безпосередньою загрозою через 
грубе порушення Росією міжнародного права. Не треба недооцінювати це відчуття. Тому що 
відчуття дуже швидко стають реаліями", - наголосив голова виконавчої колегії ЄС. 

"Ми маємо якомога активніше підтримати Україну на її шляху до демократії і стабільності. 
Це найголовніше", - заявив Баррозу. 

Крім того, за його словами, необхідно чітко дати зрозуміти російському керівництву про 
неприйнятність для Євросоюзу його лінії. 

Баррозу підтвердив позицію ЄС: Євросоюз в осяжному майбутньому не може прийняти 
Україну повноправним членом, але політична асоціація, вільна торгівля, фінансова допомога і 
технічне сприяння з боку ЄС можуть бути рушійною силою розвитку країни. Найкращий приклад 
цього - Польща, наголосив глава Єврокомісії. 

Він визнав недосконалість сформованої системи міжнародної та європейської безпеки, 
зазначивши, що не лише ЄС, але й США досі не змогли багато зробити у врегулюванні кризи 
навколо України. Він наголосив, що ця криза також "є сигналом до пробудження". 

Українська правда 
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09.04.2014. Заява Президента Європейської Ради Германа Ван 
Ромпея щодо України  

На початку березня, через кілька днів після вторгнення Росії у Крим, я скликав 
позачерговий неформальний саміт лідерів ЄС. Зібрати 28 президентів і прем‘єр-міністрів на 
зустріч задля розгляду питань, пов‘язаних із кризою у міжнародних відносинах, – це рішення, яке 
не можна недооцінювати. Загалом, за останні п‘ятнадцять років такі зустрічі були проведені лише 
п‘ять разів – зокрема, після подій 11 вересня у США та для підготовки операції в Лівії. Цього разу 
ставки теж були високими. Це питання також було головним у порядку денному регулярного 
березневого саміту ЄС, який відбувся майже два тижні тому. 

У стосунках з Україною ми зробили важливий крок. 21 березня ми підписали політичні 
частини Угоди про асоціацію з Україною. Це підписання було рішучим кроком до визнання 
прагнень українського народу жити у країні, що керується цінностями, демократією і 
верховенством права; у країні, де всі громадяни – а не лише маленька їхня кількість – 
користуються національними багатствами. Ми визнаємо прагнення народу до гідного життя як 
нації, до європейського способу життя. Минулого листопада саме відмова у підписанні Угоди про 
асоціацію спровокувала рух Майдану – так званий «Євромайдан». Це було справжнє демократичне 
повстання людей, яким набридло те, як ними керували. Це був політичний і культурний зсув. Це 
було зіткнення двох політичних культур. 

За допомогою Угоди про асоціацію – решта економічних положень якої будуть також 
незабаром підписані, – Європейський Союз засвідчує свою стійку політичну підтримку курсу, яким 
народ України хоробро слідував на шляху до відкритої та всеохопної демократії. Дозвольте мені 
підкреслити: це був вибір народу України. Цей рух не був ані нав‘язаний, ані спровокований 
маніпуляцією, провокацією або насильством. Угода про асоціацію не дається задарма. Країна-
підписантка має відповідати суворим критеріям і стандартам. Ми не пропонуємо, як це робила 
Росія, кредитів без зобов‘язань. 

Ми також погодили низку фінансових заходів для допомоги країні. Йдеться, зокрема, про 
відчутну макрофінансову допомогу та тимчасове одностороннє скасування митних зборів на 
український експорт до Європи. Ми впровадимо ці заходи у життя якомога швидше. До цього 
додається пакет допомоги від МВФ. Усе це допоможе Україні на її шляху економічних і соціальних 
реформ. Це нелегкий шлях – особливо, у часи потрясінь і напруги. Однак, як я вже казав Прем‘єр-
міністру України під час церемонії підписання, Угода про асоціацію може слугувати компасом, що 
вестиме всім цим шляхом. 

Стосовно Росії: всі європейські лідери та міжнародна спільнота рішуче засудили незаконну 
анексію Криму, вважаючи її ганьбою для ХХІ століття. Раніше лідери ЄС одностайно вирішили 
запровадити санкції у трьох стадіях. Ми зараз перебуваємо на другій стадії (візові заборони, 
замороження активів). Але ми ясно дали зрозуміти, що невдача мирного врегулювання кризи та 
будь-які кроки Росії щодо дестабілізації  України матимуть тривалі наслідки. Тут ми маємо на увазі 
наслідки для відносин у  широкому спектрі економічних сфер. На останній зустрічі Європейської 
Ради ми попросили Європейську Комісію та держави ЄС підготувати подальші можливі цільові 
заходи. Важливо бути готовими. Ситуація в Україні продовжує бути нестабільною, як свідчать 
останні події, і жодна сторона не мусить нею зловживати. 

Звісно, санкції не є метою самою по собі; вони є лише засобом для досягнення мети. Метою 
є знаходження розв‘язання ситуації шляхом переговорів, шануючи суверенітет України та норми 
міжнародного права. Ця криза зовнішньої політики має внутрішні наслідки для Європи – зокрема 
й позитивні наслідки. Дуже важливо те, наприклад, що на останньому засіданні Європейської Ради 
було вирішено поглибити енергетичну політику Європейського Союзу, рухаючись до чогось на 
кшталт «енергетичного союзу». Справді, ми всі хочемо знизити нашу залежність від російського 
газу (зараз ця залежність в середньому тримається на рівні 30%). Росія використовує газ як 
політичний інструмент. Ми попросили Європейську Комісію запропонувати конкретний план для 
уникнення цього енергетичного ризику, наприклад налагоджуючи більшу командну роботу щодо 
газових контрактів. 

Насправді, після подій у Криму ми маємо переосмислити відносини між ЄС та Росією. 
Протягом останнього десятиліття ми доклали багатьох зусиль для розвитку добрих відносин з 
Росією (підтримуючи її членство в СОТ; просуваючи Партнерство заради модернізації). Ми були 
готові розпочати переговори щодо Нової угоди між ЄС та Російською Федерацією. На жаль, Росія 
має інші цілі та прагне відновити світ, який залишився в минулому. Однак минуле ніколи не 
повернеться. 

Тимчасом, Європейський Союз хоче також продовжувати зміцнювати свої стосунки з 
Грузією та Молдовою. На березневому засіданні Європейської Ради ми вирішили пришвидшити 
поступ до підписання повних Угод про асоціацію з ними – і підписати їх не пізніше червня. Вони 
рішуче до цього ставляться – і так само рішуче до цієї мети ставимося ми, зокрема маючи 
готовність протистояти можливому пресингу з боку Росії для унеможливлення підписання Угод. 
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Стосовно української ситуації ми перебуваємо в тісному контакті зі Сполученими Штатами 
Америки. Додаткова зустріч Великої сімки в Гаазі – що відбулася два тижні тому поруч із Самітом 
з ядерної безпеки – стала добрим форумом для координації позицій. Лідери Великої сімки 
погодилися скасувати свою участь в зустрічі Великої вісімки в Сочі, і натомість скликати інший  
саміт Великої сімки, на початку червня, у Брюсселі. 

Як я зазначив, через два дні після цього ми також знову зустрілися з Президентом Обамою, 
на саміті ЄС-США у Брюсселі. Окрім України, ми також обговорили чимало інших тем – від Ірану 
до захисту особистих даних і питань клімату. Дозвольте коротко згадати дві теми, які зараз стають 
нагальними: 

- Енергетична безпека: для нас важливо побачити, що ми можемо зробити разом з нашими 
американськими партнерами для зменшення залежності Європи від російського газу 

- Трансатлантична торгівля: разом з Президентом Обамою ми знову наголосили на нашій 
спільній рішучості укласти амбітну трансатлантичну торгівельну угоду.  

У ці дні зміцнення трансатлантичних економічних зв‘язків є також потужним політичним 
знаком. Це є можливістю продемонструвати наші публічні погляди та показати світ, в осерді якого 
ми перебуваємо: світ економік, що спираються на правила, і суспільств, що ґрунтуються на 
цінностях. І ми пишаємося тим, що ми є такими. Це також свідчення того, що атлантичне 
партнерство не відійшло в минуле. «Захід» існує; не так, як за часів Холодної війни, а як рушій до 
демократії. Холодна війна була ідеологічною та ґрунтувалася на страху, змушуючи країни зробити 
свій вибір. Але того світу вже немає, він зник назавжди. 

Сайт Представництва ЄС в Україні 

10.04.2014. Група з підтримки для України  

Сьогодні Європейська Комісія вирішила створити Групу з підтримки для України. 
Ця Група забезпечуватиме основну координацію, структуру, огляд та головні напрями 

роботи Єврокомісії щодо підтримки України. Вона також допоможе у мобілізації спеціалістів з 
країн-членів ЄС та у зміцненні процесу координації з іншими донорами та міжнародними 
фінансовими інституціями. 

Координуватиме роботу цієї Групи Європейський Комісар з розширення і Європейської 
політики сусідства Штефан Фюле. Вона буде підзвітною перед Президентом Єврокомісії Жозе 
Мануелом Баррозу та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики 
Кетрін Ештон. Діяльність Групи залучатиме всі відповідні сфери, що підпадають під 
відповідальність Єврокомісії.  

Коментуючи створення Групи, Баррозу зазначив, що Єврокомісія прагне надати 
довготривалу допомогу Україні. «Вона вже запропонувала загальний пакет допомоги у сумі 
щонайменше 11 млрд. євро на наступні кілька років. Деякі з заходів, передбачені пакетом 
допомоги, вже почали впроваджуватися. Були підписані політичні частини Угоди про асоціацію – 
скріплюючи у такий спосіб вільний і демократичний вибір України бути тісно пов‘язаною з 
Європейським Союзом. Сьогоднішнє рішення щодо створення Групи з підтримки гарантуватиме, 
що українська влада матиме усю підтримку, якої потребуватиме задля проведення політичних і 
економічних реформ, що є важливими для стабілізації ситуації в країні. Наша спільна мета – мати 
демократичну, незалежну і заможну Україну». 

У короткостроковій перспективі (до кінця 2014 року) Група з підтримки визначатиме і 
координуватиме разом з українською владою (залучаючи країни-члени ЄС) технічну допомогу, яка 
потрібна Україні для: 1) стабілізації хиткої фінансової, економічної та політичної ситуації; 2) 
планування та впровадження реформ для активізації економічного зростання; 3) визначення 
пріоритетних сфер для реформ та впровадження реформ, що є необхідними для отримання 
швидких вигід від пропозиції ЄС (йдеться, зокрема, про Угоду про асоціацію та План дій з візової 
лібералізації). 

У середньостроковій перспективі (з 2015 року) метою Групи буде подальша підтримка 
України у розробці та впровадженні програм всеохопних реформ. 

Робота Групи ґрунтуватиметься на «Європейському порядку денному реформ» – документі, 
що його було підготовлено спільно з українською владою для того, аби коротко- і довготермінова 
підтримка ЄС відповідала потребам України. 

Контекст: 
Група з підтримки розташовуватиметься у Брюсселі. За потреби її співробітники 

приїздитимуть в Україну. Україні буде запропоновано створити центральну координаційну 
структуру, що здатна здійснювати нагляд за впровадженням широкої програми реформ, 
включаючи Угоду про асоціацію, та координувати роботу зі створення необхідних національних 
органів/структур. 

Також буде створена платформа для координації між донорами. Вона діятиме як засіб для 
мобілізації ресурсів та спеціалістів з ширшого міжнародного середовища для підтримки 
впровадження цих реформ. 
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Головою Групи з підтримки буде Петер Балаш, заступник Генерального директора у 
Генеральному директораті Єврокомісії з питань торгівлі. Група буде адміністративно приєднана до 
Генерального директорату Єврокомісії з розвитку і співпраці. Вона складатиметься з: 

• Голови; 
• Штату із щонайменше 30 службовців, які працюватимуть на умовах повної зайнятості; 
• Відряджених національних експертів; 
• Тимчасових агентів; 
• Агентів, які працюватимуть за контрактом; 
• Спеціальних радників. 
Голова Групи з підтримки звітуватиме перед Президентом Єврокомісії та Високим 

представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики під керівництвом Європейського 
Комісара з розширення і Європейської політики сусідства.  

Робота цієї Групи може бути також поширена на Грузію та Молдову. Для цього потрібно 
рішення Президента Єврокомісії та Віце-президента з персоналу. 

Більше інформації: 
Документ: Підтримка України з боку Європейського Союзу 

Сайт Представництва ЄС в Україні 

14.04.2014. ЄС просить Москву скасувати мандат на 
використанні армії проти України 

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ закликає Москву негайно скасувати мандат 
Ради Федерації на право Президентові Володимиру Путіну застосовувати російські збройні сили на 
всій території України. 

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Люксембургу, про це йдеться у Висновках 
Ради, оприлюднених після засідання за участі глав дипломатій 28-ми країн-членів ЄС. 

"Рада ще раз наголошує на своїй сильній підтримці єдності, суверенітету та територіальній 
цілісності України і закликає Росію до цього ж. Рада ЄС вимагає від Росії відвести війська від 
українського кордону та негайно скасувати мандат Ради Федерації на використання військ на 
укранській території. Будь-яка загроза використання сили проти України чи інших країн 
неприйнятна і має бути негайно зупинена," - йдеться у Висновках Ради ЄС. 

Щодо ситуації на сході України, то Рада ЄС закликає усі сторони бути виваженими і хвалить 
українську владу за стриманість під час проведенння антисепаратиських операцій у східних 
регіонах країни. 

Рада ЄС ще раз засудила незаконну анексію Криму та Севастополя Росією і наголосила, що 
не визнає її, а також заявила про підготовку економічних санкцій проти Криму. 

"Рада очікує від Єврокомісії оцінки правових наслідків анексії Криму і очікує на пропозиції 
щодо економічних, торгівельних і фінансових обмежень щодо Криму,", - йдеться в висновках. 

УНІАН 

14.04.2014. Путінський полк у ЄС 

Владімір Путін завдяки «референдуму» в Криму показав своїх партнерів у ЄС. Переважно 
це міноритарні радикальні партії, які, згідно з його задумом, за підтримки Москви мають підірвати 
вже доволі громіздку систему Євросоюзу ізсередини 

Анексія Путіним Криму знову привернула увагу до політичної п‘ятої ко--ло--ни ЄС – часто 
маргінальних радикальних партій, які схвалили дії Кремля. Дивним, проте, бачиться спектр цих 
політсил: серед них і крайні праві, й крайні ліві. До того ж ані вони, ані Моск--ва не лякаються 
такої компанії. 

Найпростіше визначити європейських соратників Путіна в анексуванні півострова 
переглядаючи список «міжнародних спостерігачів» на тамтешньому «референдумі». Так, серед 
них були депутати нижньої палати парламенту від Австрійської партії свободи (АПС). Ця політсила 
належить до праворадикальних популістських, що не завадило їй стати третьою з найбільших у 
своїй країні. Вона надіслала до АРК своїх «спостерігачів», і ті, звісно ж, не побачили там жодних 
порушень. Представник партії Йоганнес Гюбнер, один із них, зазначив, що під час голосуван--ня 
все було гаразд. Голова АПС Гайнц-Крістіан Штрахе відповідно на прес-конференції після 
псевдореферендуму розкритикував австрійський уряд, бо той не надіслав до Криму жодного 
офіційного спостерігача. Ось тільки пан Штрахе забув уточнити, хто саме оплатив його 
партайгеносе дорогу та перебування на окупованій РФ території. А зробила це, за даними 
австрійського видан--ня profil.at, організація «Євразійський центр спостереження за демократією 
та виборами», на чолі якої давній прихильник Путіна, бельгійський праворадикал Люк Мішель. 

Першу сходинку в рейтингу найвідоміших праворадикалів Європи поділяють угорський 
«Йоб--бік» та французький Національний фронт Марін Ле Пен. Обидві партії були представлені 
спостерігачами на «народному волевиявленні». Цей момент мав невеличку передісторію. 
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Російсь--ка сторона активно намагалася співпрацювати зі згаданими політсилами впродовж 2013-
го. Так, у травні того року лідер «Йоббіку» Ґабор Вона відвідував РФ, де мав спільну відкриту 
дискусію із кремлівським ідеологом Алєксандром Дуґіним. Отож-бо не здивувала й реакція 
партійців, які назвали кримський «референдум» «зразковим», додавши, що вважають його 
«тріумфом самовизначення спільноти». Цей «тріумф» угорські радикали не проти перенести до 
іншого українського регіону – Закарпаття –і вже про це заявили. 

Марін Ле Пен відвідувала Москву в червні 2013-го на запрошення голови Державної думи 
та близького друга Путіна Сєрґєя Наришкіна. Тоді ж таки побувала й у Криму. Її речник Людовік 
Ле Данн визнав «референдум» на півострові, зауваживши, що «історично Крим – це частина 
матері Росії». Довкола Ле Пен та її партії також багато чуток, пов‘я--заних із фінансуванням її 
проектів Москвою. 

Погодився бути «спостерігачем» на «референдумі» й представник маргінальної 
праворадикальної та євроскептичної партії «Самооборона республіки Поль--ща» Матеуш 
Піскорський. До ре--чі, внаслідок розколу цієї політсили з‘явилася польська тезка української в 
минулому керівної Партії регіонів на чолі з Болеславом Борисюком (див. Тиждень №7/2014). 

Піскорський, який очолив гру--пу «міжнародних спостерігачів» у Криму, також заявив, що 
вважає «референдум» правомір--ним. Таку саму позицію висловила й болгарська партія «Ата-ка». 
Як зазначає у своїй стат-ті для The Foreign Affairs професор політології Північно-Схід--ного 
університету в Бостоні (США) Мітчелл Оренштайн, дані WikiLeaks показують, що «Атака» мала 
близькі контакти з російським посольством. Парламентська група цієї політсили наполягає, щоб 
офіційна Софія визнала результати «референдуму», а 1 квітня партія пішла ще далі, пригрозивши 
уря--ду скинути його, якщо Болгарія підтримає новий етап західних санкцій проти Росії у зв‘язку з 
анексією Криму. 

Однак праворадикальні партії не єдині в ЄС, хто підігрував Кремлю. Долучилися до них і 
міноритарні сили лівого спектра, зокрема представники Комуністичної партії Греції та німецьких 
«Лівих». Грецькі комуністи, втім, заявили, що «референдум» ані «не вирішує ефективно питання 
інтервенції, ані не зарадить реальним проблемам», адже «більшість людей у Росії та Україні 
страждають, живучи в умовах капіталістичного варварства». Проте вони ж таки назвали позицію 
ЄС, США й НАТО щодо ситуації в Україні та «референдуму» в Криму «моментом лицемірства», бо 
ж це «ті самі сили, що відіграли провідну роль у роздиранні Югославії». 

А от німецькі «Ліві», неабияк здивувавши всіх, висловилися на підтримку Путіна. Голова 
партії Сара Ваґенкнехт заявила, що анексію Криму слід прийняти. Сказала, що розуміє страхи 
Росії, зокрема пов‘язані з можливим вступом України до НАТО. На думку Ваґенкнехт, хоча 
вторгнення російських солдат до Криму й було порушенням міжнародного права, одначе воно 
виявилося й «реакцією на небажаний розвиток подій» – створення перехідного уряду в Києві. 

Порохова діжка ЄС 
«Теплі стосунки Путіна з європейськими праворадикалами бачаться щонайменше 

дивними на тлі його протистояння «нацистам» в уряді України», – зазначає Оренштайн. Причина, 
за слова--ми експерта, мабуть, у тому, що там власне українські націоналісти й вони відстоюють 
«незалежність країни, яка, на думку Путіна, не може існувати осібно від Росії». 

Іще дивніше, що в тих самих лавах путінського полку в ЄС не проти перебувати радикальні 
представники різних країв політичного спектра – і правого, і лівого крила. Проте є одна спільна 
риса, яка впадає в око при пильнішому розгляді всіх цих партій: майже всі вони євроскептики й 
так чи так прагнуть або переформатування ЄС, або його розпуску взагалі. Саме це, на дум--ку 
Оренш--тайна, може бути основ--ною причиною прихильності Крем--ля до згаданих партій і 
всілякого сприяння їхньому розвит--кові, адже таким чином Путін прагне дестабілізувати ситуацію 
в ЄС і перестрахуватися від дальшого розширення Союзу. 

Деякі аналітики побоюються, що праворадикальні партії здобудуть небачені 20% 
підтримки на виборах до Європарламенту в травні, що у тривалій перспективі може призвести до 
серйозної політичної кризи в ЄС. 

Активна робота Кремля з європейцями за принципом «ворог ворога – мій друг» уже 
приносить Путіну непогані дивіденди, але для тих, хто з аналогічних міркувань співпрацює з ним у 
ЄС, це може мати цілком протилежний ефект. 

Тиждень 

15.04.2014. ЄС направить місію до України для надання 
допомоги у сфері безпеки та оборони 

Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що європейські експерти виїдуть в 
Україну вже найближчим часом, а сама місія, як планується, розпочне роботу в червні. 

Міністри закордонних справ держав Європейського Союзу на засіданні 14 квітня вирішили 
направити власну місію в Україну для надання допомоги у сфері безпеки та оборони. 

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі. 
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"Для надання допомоги у реформі сектора безпеки в Україну буде направлена місія 
Євросоюзу в сфері Спільної політики безпеки та оборони, яку запропонували Польща, Швеція та 
Велика Британія", - йдеться у повідомленні. 

Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що європейські експерти виїдуть в 
Україну вже найближчим часом, а сама місія, як планується, розпочне роботу в червні. "Ситуація 
стає щораз гіршою і найближчими днями може бути ще більш драматичною", - сказав Сікорський.  

Як відомо, наприкінці минулого тижня польське агентство РАР повідомляло з посиланням 
на власні джерела, що глави МЗС країн Євросоюзу планують обговорити направлення окремої 
європейської місії в Україну на засіданні 14 квітня, але рішення з цього питання буде ухвалене 
пізніше. 

Євросоюз у рамках Спільної політики безпеки та оборони може направляти військову або 
спостережну місію. Останнього типу місію Євросоюз, наприклад, направляв у Грузію після війни з 
Росією у серпні 2008 року. 

УНІАН 

15.04.2014. Європейська преса: "Росія катує київську владу з 
очевидним садизмом" 

Газети Європи в вівторок, 15 квітня жорстко оцінюють поведінку Росії щодо України. Ціль 
Путіна - принизити українську владу та зробити з цієї держави політичну й економічну каліку, 
пишуть оглядачі. 

Латвійська газета Neatkariga Rita Avize закидає українській владі беззубість, а Росії - 
садизм: "Дедалі більше скидається на те, що Київ уже не може чинити опір і втрачає контроль над 
ситуацією. Понад усе там відчувають страх перед кровопролиттям, яке Росія може використати як 
привід для вторгнення. Щоб уникнути кровопролиття, центральна влада готова ковтати дедалі 
більше гірких пігулок, принижуватися сама та принижувати державу. Але саме цього прагне Росія 
- принизити Україну та її очільників їхньою беззубістю. Росія катує київську владу з очевидним 
садизмом… Схоже, це її план. Самооцінку України надовго ушкоджено". 

Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що Росія хоче політично й економічно 
скалічити Україну: "ЄС намагається… протидіяти фінансовою допомогою та полегшенням умов 
торгівлі. Таким чином він хоче зменшити економічний тиск на Україну, який різко збільшила 
Москва за допомогою цін на газ. Адже Росія не тільки провадить неоголошену війну проти України 
за допомогою військ без розпізнавальних знаків. Ті, хто все ще стверджують, що Росія не 
використовує експорт сировини для політичних цілей, має порівняти ціни на газ для 
Придністров´я та України. Газ для Москви - продовження війни іншими засобами. Ціль війни, яку 
провадить Москва, зрозуміла: Україна має стати політичною і економічною калікою, щоб кожен у 
зоні путінського панування знав, яка доля очікує на відступників, що заграють із Заходом та 
демократією". 

Хитка одностайність країн ЄС 
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung скептично оцінює одностайність країн Євросоюзу в 

питанні санкцій проти Росії: "Щоб посилити тиск на Москву, французький міністр закордонних 
справ Фабіус заговорив про екстрений саміт керівників держав та урядів країн ЄС, який може 
відбутися наступного тижня, якщо переговори в Женеві (між представниками Росії, України, США 
та ЄС) не призведуть до задовільних результатів. Якщо саміт справді буде скликано, то постане 
сильний тиск для ухвалення економічних санкцій. Єврокомісія нині розробляє різні санкції, які 
мають охопити енергетичну, фінансову та оборонну сфери, щоб країни ЄС якомога рівномірніше 
розподілили збитки від цих заходів. Але не таємниця, що одностайність і дієздатність 28 країн - 
членів ЄС може зруйнуватися, якщо економічні санкції справді стануть предметом розмови". 

Віденське видання Die Presse вважає, що Захід має застосувати проти РФ нові санкції: 
"Росія хоче поставити уряд у Києві на коліна… Запобігти цьому - завдання Заходу… Він повинен 
наполягати на відведенні російських військ. ЄС повинен підготувати нові каральні заходи. Простір 
для маневрів ще є і в міжнародних організацій на кшталт ОБСЄ чи Ради Європи. І, можливо, нині 
НАТО варто подумати про логістичну й технічну допомогу для партнера, який опинився в тяжкому 
становищі". 

ЄС і НАТО мають дві можливості 
Іспанська газета El Pais припускає, що ЄС і НАТО розгублені й не знають, як їм діяти: "Росія 

змушує Україну платити високу ціну за те, що сусідня держава хоче йти власним шляхом. Схоже, 
що ЄС і НАТО не знають, як їм реагувати. Вони мають дві можливості: або відступити, або чинити 
Кремлю опір, що взагалі-то принесе їм збитки. Слабке місце Росії - економіка. Скидається на те, що 
США більше готові до запровадження ефективних санкцій. Але наслідки від них узагалі-то відчує 
Європа і перш за все Німеччина. Тепер має прояснитися, чи країни, які схвалювали протести в 
Києві, хочуть змиритися з власними збитками, а чи надати свободу дії Росії. В останньому випадку 
Європа підтвердить свою незначущість у світовій політиці". 

Німецька хвиля  
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16.04.2014. Єврокомісар: на сході України діють закордонні 
збройні групи 

ЄС перконаний, що на сході Україні діють збройні групи, що проникли із-за кордону. Про 
це заявив єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле, виступаючи перед 
депутатами Європарламенту від імені глави дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон. 

"Скоординовані та професійні дії озброєних груп, включаючи тих, хто проник на українську 
територію з-за кордону, на Східній Україні схожі на кримський сценарій", - сказав Фюле. 

Він знову озвучив заклик ЄС до Росії відвести війська від українського кордону і припинити 
будь-які подальші дії, спрямовані на дестабілізацію України". 

Як повідомлялось, 15 квітня перший віце-прем'єр України Віталій Ярема повідомив, що у 
містах Слов'янськ та Краматорськ українські силовики ідентифікували "зелених чоловічків" як 
військовослужбовців 45-го гвардійського полку повітряно-десантних військ РФ "Куп'янка-1", який 
дислокується поблизу Москви. 

До цього Служба безпеки України встановила ватажка російської диверсійної групи, яка 
"тероризує місцеве населення, захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну 
ситуацію у східних областях України". Ним виявився громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ 
Генштабу збройних сил Російської Федерації Ігор Стрєлков. 

Також  СБУ надала докази військової агресії Росії на Сході України, оприлюднивши аудіо 
переговорів сепаратистів і диверсантів. 

Тиждень 

16.04.2014. Євродепутати визнають право України на 
військовий захист своєї території 

Євродепутати покладають великі надії на майбутню чотирьохсторонню зустріч у Женеві 
щодо врегулювання ситуації в Україні й готують водночас жорстку резолюцію щодо Росії. 

"Тиск Росії на країни "Східного партнерства" і зокрема її вплив на дестабілізацію східної 
України" - такою стала тема термінових дебатів у Європарламенті, які відбулись у середу, 16 квітня. 
Це остання сесія ЄП нинішнього скликання перед виборами, які призначені на 25 травня, і тому 
серед депутатів панували ностальгічно-піднесений настрій. Але, як зауважив у своєму виступі 
польський депутат Марек Сівєц, ніхто зараз не може передбачити, "яку реальність в Україні" 
обговорюватиме Європарламент парламент нового скликання через кілька місяців. 

Варто зауважити, що сесійний зал під час дебатів з українського питання був заповнений 
приблизно на третину, але ті з депутатів, які прийшли обговорити події в Україні, - справжні 
важковаговики у Європарламенті і до їхній слів дослухався Єврокомісар з питань політики 
сусідства Штефан Фюле, який відкрив дебати. 

Женевський шанс 
Штефан Фюле переконаний, що на сході України Росія розігрує сценарій, ідентичний 

кримському, щоб "дестабілізувати ситуацію в країні". На його думку, "розвиток подій найближчих 
днів покаже, який вибір для себе ухвалила Росія". 

"ЄС твердо стоїть на своїй позиції: використання воєнної сили та економічного тиску проти 
України чи інших держав - неприйнятні й повинні бути припинені", - сказав Єврокомісар. За його 
словами, на зустрічі в Женеві, за участі України, Росії, США та ЄС глава європейської дипломатії 
Кетрін Ештон докладе усіх зусиль, "щоб зменшити напругу ситуації і втягнути РФ у майбутній 
переговорний процес". 

Його підтримав чеський депутат Лібор Ручек, який висловив думку, що женевська зустріч 
"той шанс, який може допомогти сторонам вийти з найсерйознішої кризи, в якій опинилася 
Європа вперше після Другої світової війни". 

"М‘яка сила" не працює 
Іспанський депутат Салафранка переконаний, що добре треновані і озброєні люди у містах 

на сході Україні - це ніщо інше, як російський десант, "який виконує спецоперації з дестабілізації 
ситуації в регіоні". На його думку, "м‘якої" сили ЄС проти Росії у вигляді персональних санкцій вже 
недостатньо, "бо йдеться про територіальну цілісність і незалежність України". 

Нідерландський депутат Йоганес-Корнеліс ван Баален пропонує ЄС робити термінові 
висновки з дій Росії. "Нам треба обов‘язково розвивати оборонну систему НАТО, працювати над 
ефективною європейською енергетичною політикою, щоб сказати Путіну: "Залиште собі свої нафту 
і газ", - сказав європейський політик. 

Ван Баален також закликав Єврокомісію негайно підготувати жорсткі економічні санкції 
наступного рівня, "які вразять Путіна та його найближче оточення". 

Його підтримали депутати Чарльз Теннок, Адріан Северин Яцек Саріуш-Вольський, Елмар 
Брок, які також наголосили, що Україна має повне право захищати свою територіальну цілісність 
військовим засобами згідно зі Статутом ООН. 

"Корова" на роздоріжжі 
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ЄС не підтримує українців так, як вони на це заслуговують. Таку думку висловила 
німецький депутат Ребекка Гармс, яка прийшла на дебати з великим українським прапором. Вона 
наголосила на тому, що якщо 25 травня в Україні не пройдуть "вільні президентські вибори, то це 
матиме для Європи дуже болючі наслідки". 

Гармс закликала євродепутатів застосовувати контрпропаганду проти Росії і на всіх рівнях 
заперечувати кліше російських ЗМІ та політиків про те, що в Україні нібито діють націоналісти та 
фашисти. "Українці хочуть довести, що гідне життя, яке дають європейські цінності, можливе, і 
вони за нього борються", - сказала Ребекка Гармс. 

Як завжди, емоційним був виступ польського депутата Павела Коваля, який пояснив 
деяким своїм колегам, що "Європа стоїть на порозі нової війни". "Міністр Лавров відверто каже, що 
йому байдуже до наших резолюцій, а ми й досі не може дати Росії належної відповіді", - заявив він. 
Павел Коваль назвав ЄС "наляканою коровою, яка боїться зробити наступний крок". Він 
переконаний, що нова узагальнена резолюція ЄП не вплине на Росію, це можуть зробити лише 
конкретні, жорсткі санкції. 

Газове питання 
Деякі європарламентарі висловили думку, що необачно у день зустрічі в Женеві приймати 

жорстку резолюцію, яка засуджує дії Росії. "Це не найліпший момент, щоб голосувати за 
резолюцію, спрямовану проти наших російський партнерів, якщо їх ще можна так назвати", - 
сказав німецький депутат Кнут Флекенштайн і наголосивши, що сам він та чимало його колег із 
групи соціал-демократів "за цей документ завтра не голосуватимуть". 

Кілька євродепутатів з Болгарії озвучили побоювання, що нові економічні санкції проти 
Росії болюче вдарять по економіці їхньої країни, а також Словаччини, Словенії, Угорщини. "Чи має 
Єврокомісія конкретні підрахунки цих ймовірних економічних втрат?", - запитала депутат Іліана 
Іотова. Їй апелювала румунська депутат Адіна-Іона Валеан, яка заявила, що "не всі в ЄС готові 
продати душу за російський газ". А її колега Маріан-Жан Марінеску заявив, що, звичайно, "газ 
потрібен Євросоюзу, але ми повинні приготуватися до короткострокових незручностей, щоб у 
майбутньому уникнути значних довгострокових проблем". 

Німецька хвиля  

17.04.2014. Резолюція Європарламенту: посилити санкції щодо 
Росії й обмеження стосовно Криму 

"За" проголосували 437 депутатів, "проти" – 49, утрималися – 85 
Європейський парламент закликає Раду Європи посилити другий етап санкцій проти Росії 

у зв'язку з останніми подіями в Україні. 
Про це йдеться у резолюції Європарламенту, прийнятій сьогодні, 17 квітня 2014 р., в 

Страсбурзі. 
Як повідомив у своєму Twitter депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, "за" 

проголосували 437 депутатів, "проти" – 49, утрималися – 85. 
"Європарламент знову наголошує необхідність для ЄС і його держав-членів бути єдиними в 

діалозі з Росією; вважає, що нинішня ситуація вимагає від Ради (ЄС) посилити програму другого 
етапу санкцій і бути готовим до третього етапу (економічні санкції), які повинні бути негайно 
застосовані; ще раз повторює свій заклик до Ради негайно застосувати ембарго на зброю і 
технології подвійного застосування", – наголошується в резолюції. 

Євродепутати закликають вжити заходів проти російських компаній та їхніх дочірніх 
підприємств, особливо в енергетичному секторі, російських інвестицій та активів у ЄС, а також до 
перегляду всіх домовленостей з Росією з метою їх можливого призупинення. 

Також ЄП закликає до запровадження економічних, торговельних і фінансових обмежень 
щодо Криму і його сепаратистського керівництва; вважає, що ці обмеження повинні бути 
реалізовані якомога скоріше на основі проведеного Єврокомісією аналізу правових наслідків 
приєднання Криму. 

У прийнятому документі Європарламент жорстко засуджує подальшу дестабілізацію і 
провокації на сході та півдні України, виключаючи можливість підготовки до "незаконних" 
референдумів за прикладом Криму. Євродепутати попереджають, що дії проросійських озброєних 
сепаратистів під керівництвом російських спецслужб можуть бути використані РФ як привід для 
військового втручання, зриву президентських виборів і форсування федералізації з метою поділу 
України. 

У зв'язку з цим ЄП закликає Росію негайно припинити підтримку збройних сепаратистів, 
які захопили урядові будівлі в Слов'янську, Донецьку та інших містах, припинити провокації, 
спрямовані на розпалювання заворушень і подальшу дестабілізацію ситуації, відвести свої збройні 
сили від східного кордону України і працювати в напрямі мирного врегулювання кризи 
політичними і дипломатичними засобами. 

При цьому євродепутати висловлюють свою повну підтримку і солідарність з урядом 
України, а також вітають його стриманість у розв‘язанні кризи і нагадують, що українська влада 
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має повне право використовувати всі необхідні заходи, включаючи право на самооборону у 
відповідності зі статтею 51 Статуту ООН. 

Водночас ЄП застерігає Росію від спроби використати законне право України захищати 
свою територіальну цілісність як привід для початку повномасштабного військового вторгнення. 

TVi 

ЕНЕРГЕТИКА 

04.04.2014. Німецька RWE готова постачати газ в Україну 

Раніше RWE і "Нафтогаз" вже уклали рамкову угоду про постачання 10 млрд кубометрів 
палива на рік з європейських обсягів. 

Німецька енергетична компанія RWE AG готова розпочати постачання газу на Україну, 
якщо домовиться з НАК "Нафтогаз України", повідомляє Bloomberg. 

"Ми готові постачати газ згідно з рамковою угодою, коли і якщо домовимося з 
"Нафтогазом", - повідомив агентству представник RWE Майкл Мерфі. 

Ця заява з'явилася після того, як прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав про те, 
що уряд починає "термінові консультації з європейськими партнерами" про реверсні постачання в 
країну європейського газу. 

Раніше RWE і "Нафтогаз" підписали рамкову угоду про постачання 10 млрд кубометрів 
палива на рік з європейських обсягів. 

Починаючи з II кварталу Росія збільшила ціну на газ для України до 485 доларів за 1000 
кубометрів з 268,5 доларів у січні-березні. 

Дзеркало тижня 

05.04.2014. Продан їде до Брюсселю обговорювати реверсні 
поставки газу 

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан, а також голова "Нафтогаз 
України" Андрій Коболєв 8 квітня здійснять робочий візит до Брюсселя, де обговорять питання 
реверсних поставок газу. 

Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. 
"У вас є конкретні директиви на проведення переговорів. Прошу вас, нам потрібна 

конкретика. Це рішення щодо реверсу, щодо диверсифікованих поставок, і рішення щодо 
модернізації та спільної експлуатації", - сказав пан Яценюк, звертаючись до чиновників. 

Раніше глава уряду зазначав, що Україна розраховує реалізувати проект із модернізації та 
спільної експлуатації української газотранспортної системи спільно з європейськими партнерами 
та американськими інвесторами. 

BBC Україна 

ЕКОНОМІКА 

11.04.2014. Євросоюз інвестував 500 млн грн у модернізацію 
українського ЖКГ 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження в 2014 році направить 500 
млн грн в рамках технічної підтримки ЄС у модернізацію житлово-комунального господарства. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в посольстві Великобританії в 
Києві повідомив заступник голови Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження Олександр Тронь. 

«Якщо мова йде про 2014 рік, то ми маємо на сьогоднішній день інвестиції в обсязі 500 млн 
грн, які ми готові реалізувати на житлово-комунальне господарство. Якщо говорити про джерела 
фінансування, то це технічна допомога Європейського Союзу», - сказав він. 

«Мова, на сьогоднішній день, може йти про чотири головні напрямки. Перший - це заміна 
котлів з природного газу на місцеві види палива. Це електричний теплоакумулюючий обігрів. Це 
впровадження теплових насосів. І це когенераційні установки на відновлюваних джерелах 
енергії», - додав Тронь. 

Він також зазначив, що за рахунок реалізації цих чотирьох напрямків Україна може до 
2020 року скоротити споживання природного газу в ЖКГ на 30%, на це потрібно близько 500 млрд 
грн. 

За даними відомства, на сьогоднішній день Україна споживає близько 11,1 млрд кубометрів 
природного газу в житлово-комунальному секторі. 

Присутня на прес-конференції перший секретар, аташе з питань енергетики посольства 
Великобританії Кріна Лавері додала, що Британія пропонує Україні скористатися її досвідом у 
сфері енергоефективності та енергозбереження. 
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«Ми почали діалог з урядом України і скоро зможемо надати конкретний план... Ми 
бачимо, що в уряду є політична воля», - сказала Лавері. 

Також перший секретар посольства зазначила, що для підприємств України цілком 
реальним на сьогоднішній день обсягом скорочення енергоспоживання є 3%-4% на рік. 

Довідка УНІАН. Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 
8,1% - до 50,358 млрд кубометрів. 

За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 
5,66% - до 54,774 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд 
куб. м, в 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, 
у 2005 році - 76,4 млрд куб. м. 

УНІАН 

15.04.2014. Рада ЄС схвалила фінансову підтримку і торговельні 
заходи для України 

14 квітня Рада ЄС, з-поміж пакету пропозицій, схвалила два головні заходи, покликані 
надати економічну і фінансову підтримку Україні. 

Вона, зокрема, ухвалила рішення про надання до 1 млрд. євро макрофінансової допомоги 
Україні. Ці гроші, доповнюючи ресурси, що є доступними у рамках фінансової домовленості з 
МВФ, покликані підтримати економічну стабілізацію та програму структурних реформ в країні. 

Також Рада ЄС ухвалила норму, яка надає односторонні торговельні преференції для 
України. Вони передбачають тимчасове зменшення або скасування митних зборів у відповідності 
до поступок, зазначених у додатку до Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.  

5 березня у відповідь на безпрецедентні події в Україні Європейська Комісія оголосила про 
пакет підтримки. Його мета – допомогти країні у зміні влади та заохоченні до проведення 
політичних і економічних реформ. Європейська Рада схвалила пакет допомоги 6 березня.  

Фінансова підтримка 
Ухвалена у рамка швидкої процедури, макрофінансова допомога буде надана Україні у 

формі кредитів з максимальним терміном погашення у 15 років. Ця допомога піде на розв‘язання 
невідкладних проблем, пов‘язаних із платіжним балансом, як це визначено у економічній 
програмі уряду, підтриманій МВФ.  

Допомога буде залежною від впровадження економічної політики і фінансових умов із 
акцентом на структурних реформах і надійних державних фінансах, що буде закріплено у 
Меморандумі про розуміння, який буде погоджено між ЄС і Україною. Макрофінансова допомога 
буде надана на період в один рік після набуття чинності Меморандуму про розуміння. 

Ця допомога буде надана у форматі двох траншів – допоки виняткові обставини не 
вимагатимуть її виділення у формі єдиного траншу. Виділення макрофінансової допомоги буде 
залежним від заходів, передбачених у Меморандумі про розуміння та угоді з МВФ про надання 
кредиту. Також воно залежатиме від шани Україною демократичних механізмів, включаючи 
багатопартійну парламентську систему, верховенство права і права людини.  

Виділення допомоги ЄС може відбутися щойно українська влада та МВФ погодять 
економічну програму, що підтримуватиметься фінансовою угодою.  

Сьогоднішнє рішення про надання кредитів на суму до 1 млрд. євро є доповненням до 
рішення про виділення Україні 610 млн. євро, яке було прийнято у 2010 році. Також воно є 
залежним від підписання угоди між Україною та МВФ.  

Від другої половини 2012 року українська економіка знаходиться у рецесії. Лише в одному 
кварталі, наприкінці 2013 року, було зафіксовано позитивне зростання. Однак упродовж перших 
двох місяців поточного року, через погіршення політичної і безпекової ситуації, стан рецесії 
швидко повернувся. Протягом 2013 року український уряд втратив доступ до міжнародних 
фінансових ринків. 

Торговельні заходи 
Очікується, що норма, яка надасть односторонні торговельні преференції Україні, набуде 

чинності 23 квітня, на наступний день після очікуваної публікації рішення в Офіційному журналі. 
Вона дозволить Україні отримати користь від торговельних преференцій не чекаючи 

набуття чинності глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі, що є частиною Угоди про асоціацію. 
Норма діятиме до набуття чинності заголовку IV Угоди про асоціацію або, у разі необхідності, до 
його часткового застосування, що має відбутися не пізніше 1 листопада 2014 року.  

Політичні положення Угоди про асоціацію між ЄС і Україною були підписані під час 
засідання Європейської Ради, яке відбулося 20-21 березня. ЄС та його країни-члени залишаються 
налаштованими щодо підписання решти частин угоди, що разом із політичними положеннями 
становлять єдину угоду. 

Згідно з даними Єврокомісії, очікується, що українські експортери на митних зборах у 
рамках зони вільної торгівлі, передбаченої Угодою про асоціацію, зможуть заощаджувати майже 
500 млн. євро щороку.  
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На ЄС припадає близько однією третьої зовнішньої торгівлі України. У 2012 році 
український імпорт з ЄС сягав 23,8 млрд. євро, експорт – 14,6 млрд. євро. 

Більше інформації: 
Повні тексти Угоди про асоціацію між ЄС і Україною: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm 
Докладніше про відносини між Євросоюзом і Україною  
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140318_02_en.pdf   

Сайт Представництва ЄС в Україні 

17.04.2014. Вільна торгівля з ЄС буде з 1 листопада 

У Євросоюзі планують запуск Зони вільної торгівлі з Україною з 1 листопада поточного 
року. 

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на зустрічі з 
представниками українського бізнесу, повідомляє "5 канал". 

На думку Томбінського, ЗВТ має функціонувати за тими ж принципами, за якими зараз 
відкривається для України європейський ринок. "З 1 листопада працюватиме зона вільної торгівлі 
за тими ж принципами, за якими зараз відкривається для України європейський ринок. 
Українським виробникам буде дана можливість підготуватися і поліпшити свої можливості на 
європейському ринку, і український ринок буде поступово відкриватися для європейських товарів", 
- сказав він. 

Нагадаємо, економічну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом можуть підписати після 
25 травня.  

Укрінформ 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС 

03.04.2014. У Брюсселі відбулася п’ята зустріч Ради ЄС і США з 
питань енергетики 

Сьогодні у Брюсселі відбулася п‘ята зустріч Ради ЄС і США з питань енергетики. На ній 
головували Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кетрін Ештон, 
Європейський Комісар з енергетики Ґюнтер Еттінґер, Державний секретар США Джон Керрі та 
заступник Міністра енергетики США Деніел Поунмен. Грецію, як країну-голову у Раді міністрів ЄС, 
представляв Міністр з охорони довкілля, енергетики і змін клімату Янніс Маніатіс. Метою Ради з 
питань енергетики, як форуму щодо енергетичних пріоритетів між ЄС і США, є розвиток прозорих 
і безпечних світових енергетичних ринків. Вона сприяє розвитку політик і нормативно-правової 
співпраці щодо ефективного і збалансованого використання енергії, а також націлена на спільне 
дослідження і розвиток технологій чистої енергії. Такі дії активізують економічне зростання і 
створення робочих місць, зміцнюють енергетичну безпеку та міжнародну співпрацю, а також 
підкреслюють важливість та нагальність боротьби проти глобальних проблем у сфері енергетики і 
клімату. 

Події в Україні поставили занепокоєння щодо енергетичної безпеки на перший план і 
довели потребу у зміцненні енергетичної безпеки у Європі. ЄС і США підтвердили, що вони 
засуджують незаконну анексію Криму і входження півострова до складу Росії. Євросоюз і 
Сполучені Штати визнали, що їхні занепокоєння та занепокоєння їхніх друзів і партнерів 
стосуються спільних проблем; у такий спосіб вони розглядають можливість розв‘язання таких 
проблем за допомогою спільних зусиль. Рада підкреслює, що енерегетичні відносини з Росією 
мають ґрунтуватися на взаємодії, прозорості, чесності, відсутності дискримінації, відкритості до 
конкуренції та співпраці з метою гарантування єдиних правил гри для безпечних і надійних 
енергопостачань. 

Рада висловила свою тверду підтримку зусиллям України у напрямі диверсифікації 
постачань природного газу – зокрема, за допомогою швидкого зміцнення реверсних потужностей, 
збільшення можливостей щодо зберігання газу та рішучих дій, що були нещодавно оголошені 
разом з МВФ задля побудови конкурентоздатної енергетичної економіки. Також Рада привітала 
твердий намір уряду України трансформувати систему субсидіювання цін на енергоносії і замінити 
її цілеспрямованими заходами для пом‘якшення впливу підняття цін на найбідніші та найбільш 
уразливі верстви населення. Щойно Україна вдасться до цих кроків, Євросоюз і Сполучені Штати 
розпочнуть працювати з Києвом і міжнародними партнерами для поширення найкращих практик. 
Також учасники зустрічі привітали бажання України зайнятися питаннями енергоефективності та 
прозорості ринку, а також довгоочікуваною реструктуризацією і реформуванням Нафтогазу. У 
такий спосіб Рада підкреслила, що усі дії, що будуть вжитті незабаром для поліпшення 
енергетичної безпеки України, мають впроваджуватися у контексті стратегічного бачення повної 
інтеграції у європейський енергетичний ринок. У зв‘язку із цим учасники зустрічі підтвердили свій 
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намір працювати з Україною над законодавчою і нормативно-правовою реформами, що необхідні 
для реалізації цього бачення та підтримки на всьому шляху його впровадження.  

Також Рада привітала майбутню перспективу експорту зрідженого газу США, оскільки 
Європа та інші стратегічні партнери отримають користь від додаткових глобальних постачань. 
Учасники зустрічі відзначили важливість розвитку об‘єднаних енергосистем для того, аби 
покласти край будь-якій ізоляції країн-членів ЄС від європейських газових і електроенергетичних 
мереж до 2015 року. 

Окрім того, Рада підтвердила важливість Південного газового коридору для постачання 
блакитного палива до Європи. У зв‘язку із цим вона закликала до своєчасного спорудження 
газопроводу, що здатен змінювати масштаб і зберігати можливості для додаткових постачань. 
Також Рада погодилася розглянути питання інвестицій для зміцнення постачань газу до 
Центральної та Південно-Східної Європи. Учасники зустрічі визнали плани Республіки Молдова 
щодо під‘єднання своїх газових систем та систем енергозабезпечення до мереж ЄС. 

Cайт Представництва ЄС в Україні 

03.04.2014. ЄС скасує візовий режим з Молдовою 28 квітня 

Наприкінці квітня громадяни Молдови зможуть подорожувати країнами Шенгенської зони 
без віз за біометричними паспортами. 

Про це повідомили у четвер у Єврокомісії, коментуючи ухвалення остаточного рішення 
Європарламентом і Радою ЄС про скасування віз для молдовських громадян, повідомляє власний 
кореспондент Укрінформу. 

"Відповідно до пропозиції Єврокомісії, сьогодні Європарламент і Рада ЄС ухвалили 
остаточне формальне рішення щодо включення Молдови до переліку третіх країн, громадяни яких 
будуть позбавлені вимог щодо віз. Очікується, що це доповнення набуде чинності 28 квітня, що й 
призведе до скасування візових вимог до молдовських громадян з біометричними паспортами для 
короткострокових подорожей Шенгенською зоною", - розповіли у Єврокомісії. 

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2013 року Молдова виконала План дій щодо візової 
лібералізації з ЄС. 

Україна на сьогодні завершує виконання першого - законодавчого - етапу План дій щодо 
візової лібералізації з ЄС. Очікується, що найближчим часом країни-члени за пропозицією 
Єврокомісії дозволять український стороні перейти до другого - імплементаційного - етапу плану. 

За деякими оптимістичними прогнозами, українські громадяни зможуть отримати 
безвізовий режим з ЄС до кінця 2014 року. 

Укрінформ 

06.04.2014. У Європі не чекають нової "газової війни", або Чому 
мовчить "червоний телефон" 

Підвищення цін на газ, зростання боргу України перед "Газпромом", натяк Медведєва 
припинити газопостачання - у Європі ці новини поки що не викликають тривогу. 

Якби в кабінеті Ґюнтера Еттінгера був "червоний телефон" для зв'язку єврокомісара з 
енергетики з керівництвом Росії, то цими днями він міг би задзвонити. Квітень 2014-го почався з 
нового загострення відносин між Україною і Росією в газовій сфері. 

Москва скасувала знижки та преференції, тож ціна на російський газ для Києва зросла 
майже вдвічі - з 268,5 доларів до 485,5 за тисячу кубометрів. Концерн "Газпром" повідомив, що 
при цьому чекає від України, котра постала на межі банкрутства, погашення боргу за отриманий 
газ - більше двох мільярдів доларів. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Київ 
повинен платити, а інакше - "співпраця в цій сфері здійснюватися не може". 

Медведєв натякнув, що Росія може перекрити Україні газовий кран, хоча й не сказав цього 
прямо. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ще на прес-конференції в п'ятницю, 4 квітня, не 
виключив, що Росія може обмежити постачання газу в Україну, а відтак доручив уряду готуватися 
до такого сценарію. 

У Брюсселі та Берліні не панікують 
Ці новини нагадують події 2006 та 2009 років, коли Росія в рази підіймала ціну для 

України і перекривала на кілька тижнів газову трубу. Тоді виникали перебої з постачанням 
"блакитного палива" і в країни Європейського Союзу. При цьому значна частина російського 
експорту газу в ЄС йде через Україну - 50 відсотків. Це офіційні дані російських і європейських 
джерел. Раніше цей показник був ще вищим - 80 відсотків. 

Після загострень минулих років Європа і Росія домовилися створити так званий "механізм 
раннього попередження", на випадок загрози перебоїв з постачанням. У Європі такої загрози, 
очевидно, не бачать. Умовний "червоний телефон" поки що не дзвонив, повідомила Deutsche Welle 
Сабіне Берґер, прес-секретар єврокомісара з енергетики Еттінгера. "З нашої точки зору, підстав 
для паніки немає", - зазначила Берґер. За її словами, Європа очікує від Росії і в майбутньому 
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виконання своїх зобов'язань з постачання газу. "Те ж саме стосується і транзитних зобов'язань 
України", - додала Берґер. 

Не бачать загрози обмеження поставок і в Німеччині, яка отримує третину імпортованого 
російського газу через Україну. Про це DW повідомили в міністерстві економіки та енергетики 
ФРН. У Берліні відзначили, що постачання російського газу до Німеччини через Україну 
скоротилося за рахунок інших маршрутів, а в разі обмежень є можливість компенсувати втрати за 
рахунок інших газопроводів з Росії або газу з Норвегії. 

Експерт: Блокади України не буде 
Не менш оптимістично налаштований і енергетичний концерн E.on – один з найбільших 

імпортерів російського газу в Німеччині і, можливо, в Європі. У прес-службі компанії DW 
повідомили, що E.on "як і раніше довіряє російському уряду". Водночас у компанії відзначили, що 
отримують газ, у тому числі безпосередньо з Росії - Північноєвропейським газопроводом, що 
прокладений дном Балтійського моря. E.on є одним із співвласників трубопроводу. 

"Малоймовірним" вважає припинення поставок російського газу через Україну до Європи і 
Йонас Ґрец, експерт швейцарського Центру з дослідження проблем безпеки. "Газпром" 
намагається чинити на Україну максимальний психологічний тиск", - сказав Ґрец в інтерв'ю DW. 
Саме цим він пояснив підвищення ціни на російський газ для України. Ґрец переконаний, що 
анексувавши Крим, російський президент Володимир Путін "хоче створити геополітичні факти, 
але при цьому не втрачати економічних зв'язків" із Заходом. Тому блокади України експерт не 
очікує. 

Європа готова до перебоїв із газопостачанням 
У разі, якщо це все-таки відбудеться, і Європа постане під загрозою зриву газопостачання 

через Україну, ЄС буде готовий до цього краще, ніж у минулому. Опалювальний сезон завершився, 
зима в Європі була теплою і запаси газу в сховищах великі. "Наразі у сховищах ЄС перебуває 
близько 36 мільярдів кубометрів газу, тобто вони заповнені майже наполовину",- повідомила прес-
секретар єврокомісара з енергетики. 

Це приблизно стільки, скільки на рік імпортує з Росії Німеччина - найбільша економіка ЄС. 
У самій Німеччині, за даним мінекономіки, у газових сховищах є 13 мільярдів кубометрів газу. "Це 
- показник вище середнього для цієї пори року", повідомили в міністерстві, відзначивши, що 
"Німеччина добре підготована до можливих проблем з транзитом газу через Україну". 

Як відзначила Сабіне Берґер, після криз минулих років ЄС "вжив низку заходів та 
підвищив безпеку поставок". Зокрема, були покращені можливості реверсного використання 
газопроводів, що дозволить у випадку кризи перекачувати газ всередині ЄС. Це особливо важливо 
для країн Центральної та Східної Європи, які більше залежать від російського імпорту, ніж 
західноєвропейські країни ЄС. На думку експерта Йонаса Ґреца, ступінь готовності Євросоюзу до 
можливих перебоїв з газопостачанням з Росії можна позначити оцінкою "добре". За його даними, 
"ЄС може протягом чотирьох місяців обійтися без поставок з Росії". 

Його колега з Німецького інституту економічних досліджень DIW Клаудіа Кемферт 
зауважила в інтерв'ю DW, що на міжнародних ринках наразі пропозиція газу перевищує попит, а 
тому можна замінити втрати російського газу. Однак у довгостроковій перспективі, на думку 
Кемферт, ЄС буде складно знайти нового постачальника газу. Особливо це стосується країн 
Південно- Східної Європи. Якщо в цілому ЄС отримує близько третини газу з Росії, то окремі 
країни, за офіційними даними, майже цілковито залежать від російського "блакитного палива". 

Німецька хвиля 

06.04.2014. ЗМІ: Німеччина надасть підтримку країнам НАТО у 
Східній Європі 

Німецький уряд планує запропонувати державам НАТО у Східній Європі підтримку з 
огляду на кримську кризу. Ідеться про спільні військові навчання, повідомляє німецьке видання 
Der Spiegel. 

Німеччина планує до середини квітня запропонувати додаткову підтримку країнам НАТО у 
Східній Європі. Після заклику головнокомандувача сил НАТО в Європі Філіпа Брідлава в 
німецькому міністерстві оборони розробляють відповідні пропозиції. Про це в неділю, 6 квітня, 
повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на джерела в уряді ФРН. 

За даними часопису, Німеччина серед іншого планує запропонувати Польщі та країнам 
Балтії спільні військові навчання з силами Бундесверу. Також розглядається можливість раніше 
провести заплановані на 2015 рік у Південній Європі навчання НАТО та перенести їх на схід. Однак 
довготермінове розміщення важкої техніки чи військових частин федеральний уряд при цьому 
виключає. 

Переорієнтація НАТО в відносинах із Росією 
Посилаючись на джерела в Північноатлантичному Альянсі, Der Spiegel також повідомляє, 

що Україна попросила НАТО надати її військам засоби зв'язку, зброю та боєприпаси. 
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Крім того, німецькому виданню стало відомо з дипломатичних кіл, що головною темою на 
саміті керівників країн-членів НАТО в вересні 2014 року можуть стати дебати про новий курс 
Альянсу стосовно Росії. Зокрема, можуть обговорюватися питання підвищення боєздатності 
сухопутних та повітряних військ Альянсу. 

Співпраця призупинена, довіра підірвана 
Відносини НАТО з Росією уже суттєво постраждали внаслідок анексії Криму. У суботу, 5 

квітня, Парламентська асамблея НАТО вирішила призупинити співробітництво з Росією. Рішення 
обох палат російського парламенту, яке дозволило президенту Путіну використати військову силу 
в Україні, а також ратифікація незаконної анексії Криму "роблять неможливим для нашої Асамблеї 
підтримувати нормальні відносини з російськими парламентарями", - вказано в заяві президента 
Асамблеї Г´ю Бейлі, яку цитує сайт організації. Призупинення співробітництва означає, зокрема, 
заборону на участь представників російського парламенту в заходах Асамблеї, передає 
інформагенція "Інтерфакс". 

НАТО підстраховує Східну Європу 
У заяві очільника Асамблеї також вказано, що діалог має базуватися на взаємній довірі, а 

вона підірвана останніми подіями. "Російська агресія в Україні та анексія Криму продемонстрували 
кричуще нехтування міжнародним правом і своїми договірними зобов'язаннями. Ці дії підривають 
25 років кропітких зусиль Альянсу зі створення стратегічного партнерства з Росією. Викликає 
занепокоєння й те, що досі не зрозуміло, чи збирається Росія й надалі порушувати територіальну 
цілісність України", - зауважено в документі. Водночас лідери Асамблеї засвідчили свою 
одностайну підтримку територіальної цілісності України та президентських виборів, які 
відбудуться 25 травня. 

Німецька хвиля 

12.04.2014. ЗВТ між Молдовою та Євросоюзом може почати 
працювати до кінця року 

Молдова сподівається, що Угода про зону вільної та всеосяжної торгівлі з ЄС набуде 
чинності до кінця 2014 року, що дозволить економіці країни стати більш привабливою для 
іноземних інвесторів. 

Про це заявив віце-прем'єр Молдови, міністр економіки Валерій Лазер, виступаючи на 
молдавсько-італійському економічному форумі у Кишиневі, передає власний кореспондент 
Укрінформу у РМ. 

"Набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а ми сподіваємося, що це 
станеться до кінця 2014 року, дозволить економіці країни стати привабливішою для іноземних 
інвесторів", - наголосив Лазер. 

Глава Мінекономіки відзначив також, що вслід за створенням законодавчої бази, що 
відповідає стандартам Євросоюзу, на Молдову чекає серйозна робота по прискоренню процесу 
консолідації державних інститутів. 

Нагадаємо, підписання Угоди про асоціацію, у тому числі і про створення Зони вільної й 
усеосяжної торгівлі між Молдовою та ЄС очікується у середині літа цього року. 

Укрінформ  

14.04.2014. Іран обіцяє Європі стати надійним постачальником 
газу 

Іран може стати новим постачальником газу для Європи, заявив міністр промисловості 
країни Мохаммад Реза Нематзаде. За його словами, Тегеран має резерви енергоресурсів і планує 
співпрацювати з ЄС. 

Іран може стати новим постачальником газу для Європи, про це заявив міністр 
промисловості, шахт і торгівлі країни Мохаммад Реза Нематзаде у понеділок, 14 квітня, в інтерв‘ю 
німецькому виданню Handelsblatt. "Іран може стати стабільним, надійним та тривалим партнером 
Європи", - заявив іранський політик. Він також наголосив, що його країна має як резерви 
енергоресурсів, так і плани співпрацювати з ЄС. 

"Ми хочемо у майбутньому відігравати значну роль на міжнародному газовому ринку", - 
розповів Нематзаде виданню. За його словами, Іран має найбільші енергорезерви у світі і на даний 
момент здійснює реалізацію великого проекту газопроводу, який транспортуватиме газ із півдня 
країни до кордону з Туреччиною на південному заході Ірану. Звідти газ можна буде 
транспортувати до країн Заходу, наголосив політик. 

Нові можливості після санкцій 
За словами міністра, Іран заморозив контракти зі швейцарськими та іспанськими 

підприємствами, а також із концерном Shell у зв‘язку із санкціями, запровадженими проти країни. 
Нині ж, за словами Нематзаде, ці контракти можуть бути поновлені, заявив політик у Берліні під 
час зустрічі із представниками німецького бізнесу, повідомляє Handelsblatt. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 06 (03.04.2014 - 17.04.2014.) 22 of 82 

 

22 of 82 

Конфлікт довкола Криму викликає побоювання щодо енергозабезпечення Німеччини, 
відзначає агентство AFP. Як заявив Мохаммад Реза Нематзаде, Іран не хоче створювати 
конкуренцію Росії, однак прагне брати участь у газопостачанні до Європи з огляду на зростання її 
потреб у газі. 

Німецька хвиля 

15.04.2014. Українська криза: Росія й Захід - у боротьбі за Китай 

Один за одним до Пекіна їдуть голови МЗС Німеччини і Росії. Очевидна мета поспішних 
візитів - залучитися підтримкою Китаю в підході до українського питання. 

Першим до Пекіна завітав міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер 
Штайнмайєр. Під час зустрічі зі своїм китайським колегою Ванґом Йї у понеділок, 14 квітня, 
німецький міністр не приховував прагнення Німеччини залучитися підтримкою Китаю з огляду на 
сприяння розв‘язанню кризи в Україні. "Нам дуже необхідно тісніше узгоджувати позиції у 
питаннях міжнародних відносин", - передає слова Штаймайєра агентство dpa. 

Китайські посадовці, утім, як і раніше, не поспішають займати ту чи іншу позицію в 
українському питанні, міцно тримаючись нейтральної позиції в оцінці загострення кризової 
ситуації в Україні. Голова китайського МЗС Йї з традиційною делікатністю дав зрозуміти 
німецькому колезі, що чіткої відповіді на питання про те, на чиєму ж боці перебуває КНР, він не 
отримає. "Китай займає об‘єктиву, справедливу і відповідальну позицію", - сказав він під час 
зустрічі. 

Проти підтримки сторін, але за врегулювання 
Тим не менш, китайська сторона висловила підтримку міжнародній спільноті у прагненні 

якнайшвидше створити міжнародну контактну групу з урегулювання кризи в Україні. 
Найактивніше цю ідею просуває, зокрема, Німеччина. 

Добрим підґрунтям для позитивних зрушень у цьому питанні могла би стати запланована 
на четвер зустріч голів МЗС Росії, США та України разом із високим представником ЄС у 
зовнішньополітичних питаннях Кетріш Ештон, що має відбутися у Женеві. Саме наближенням 
цього дня багато хто пояснює як сьогоднішній пекінський візит Штайнмайєра, так і заплановану 
на вівторок поїздку до китайської столиці голови російського МЗС Сергія Лаврова. 

Мета його візиту до Китаю, як зазначають оглядачі, очевидно, та сама. Кремль має також 
чимало причин бажати від Китаю більшого, особливо після того, як Китай утримався від 
голосування по Україні під час засідання Ради безпеки ООН. Це – лише один з багатьох ознак того, 
що Китай не демонструє особливої лояльності зовнішньополітичним діям Росії, ідеться у 
аналітичному матеріалі інформаційної агенції dpa. 

Жодної лояльності до кроків Росії 
"Китай не підтримав на сьогодні жодної дії з боку Росії", - передає агентство слова віце-

президента Інституту міжнародних досліджень в Пекіні Лі Зіґуо. Експерт зокрема наголосив, що 
від китайського уряду ще жодного разу не надходило сигналів про можливе "офіційне визнання" 
приєднання Криму до Російської Федерації. "Китай і надалі не буде переходити на той чи інший бік 
у цьому питанні, а буде проводити власну політику", - каже експерт, наголошуючи, що йдеться 
виключно про внутрішні питання України, які мають вирішуватися нею самою. 

Аби росіяни не тішилися марними надіями, китайці вже посприяли тому, аби з боку 
Шанхайської організації з кооперації, до якої окрім Китаю та Росії входять також Киргизія, 
Казахстан, Узбекистан та Таджикистан, не було ухвалено жодних заяв з приводу української кризи. 
Цю інформацію агентство подає з посиланням на дипломатичні кола. 

Німецька хвиля 

15.04.2014. "Південний потік" таки будуватимуть 

Попри загрозу застосування більш жорстких санкцій проти Росії консорціум "Південний 
потік" заявляє про те, що не відмовляється від наміру побудувати газопровід в обхід України. 

Попри загрозу застосування Євросоюзом масштабних економічних санкцій проти 
Російської Федерації консорціум "Південний потік" таки збирається будувати газогін по дну 
Чорного моря, повідомляє у вівторок, 15 квітня, інформаційне агентство reuters. Як повідомив 
консорціум у Москві, перші труби для цього газогону були виготовлені у вівторок, 15 квітня на 
Виксунському металургійному заводі у Росії. 

Консорціум повідомляє, що початок прокладання труб дном моря запланований на осінь. 
Окрім російської компанії "Газпром" до консорціуму входять також італійська компанія 

Eni, французька EDF та Wintershall - "дочка" німецького концерну BASF, нагадує reuters. Цей 
газопровід повинен транспортувати російський газ в обхід України через Південну Європу до Італії 
та Австрії. З огляду на конфлікт в Україні та можливе застосування нового рівня санкцій проти 
Росії компанія Eni минулого місяця погрожувала вийти із проекту будівництва газогону. 

Німецька хвиля 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

НАТО НЕ МОЖЕ ДОПОМОГТИ КРАЇНІ, ЯКА НЕ ЗАХИЩАЄ САМА 
СЕБЕ. 

У квітні 2014 р. наближення російської військової загрози впритул 
до кордонів держав-членів НАТО стало ще більш очевидним. На 
кордонах із Україною розмістилися, за різними даними, від 40 до 80 тис. 
російських військ, готових до вторгнення одночасно із Півночі, зі Сходу, із Півдня 
(з Криму) та із Південного Заходу (з Придністров‘я). Експерти повідомляють про 
збільшення чисельності російських спецпризначенців у Придністров‘ї, що 
свідчить як про плани вторгнення російських військ в Одеську область, так і про 
підготовку остаточного відторгнення Придністров‘я від Молдови і приєднання 
його до Росії. Із загарбанням Одеси Росія отримає фактичний контроль над 
більшою частиною Чорного моря. 

Вся відповідь НАТО на ескалацію агресії Росією, окрім кількох чергових заяв 
про «рішучу підтримку», полягала у введенні до Чорного моря американського 
есмінця «Donald Cook» та французького протичовневого фрегату «Dupleix». Про 
те, наскільки мало такі заходи налякали Кремль, свідчить зухвала провокація 
російського військового літака «Су-24», який 12 квітня протягом 
півтори години (!) 12 разів (!) пройшов на малій висоті безпосередньо 
біля есмінця «Donald Cook»5. Характерно, що єдиною реакцією гордості 
американського військового флоту стало… повідомлення Міністерства оборони 
США, в якому дії російського літака назвали провокаційними і непрофесійними. 
Залишається незрозумілим, чи для того США вводили в Чорне море свій есмінець, 
щоб отримати порцію ганьби від росіян. 

Сумнівну ефективність мали робота Групи консультативної 
підтримки НАТО з питань захисту критичної інфраструктури та 
захисту цивільного населення у надзвичайних ситуаціях, що 
пройшла в Україні 5-8 квітня, а також візит до Києва керівника 
Центрального розвідувального управління Джона Бреннана 12-13 
квітня. Невідомо, які поради давали своїм українським колегам консультанти з 
НАТО та директор ЦРУ, але після їх візитів представники російські спецслужб та 
сепаратисти захопили низку міст в Донецькій області, і такі об‘єкти «критичної 
інфраструктури», як аеропорт у м. Слов‘янськ (тепер російські мають куди 
висаджувати війська). 

Безпорадність НАТО у захисті свого «особливого партнера» тим більше 
дивує, якщо врахувати, що, за даними Стокгольмського Інституту дослідження 

                                                             
5
 США заявляють про військову провокацію Росії в Чорному морі. - 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25333085.html. 
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миру SIPRI, на країни Альянсу досі припадає дві третини усіх світових військових 
витрат!6 І при цьому, за своєю «ефективністю» НАТО все більше нагадує ОБСЄ, 
яке остаточно перетворилося на структуру із продукування політичних заяв. 

НАТО не спромоглося послати Росії жодного реального сигналу – ні 
у вигляді позапланових спільних військових навчань на території України, ні у 
вигляді допомоги зброєю, ні навіть у вигляді погрози застосувати силу в разі 
подальшої ескалації російської агресії. Навпаки, представники Держдепу не 
втомлюються наголошувати, що США навіть не розглядають питання надання 
військової допомоги Україні7. Таким чином, Росія добилася політичної 
перемоги, підірвавши довіру союзників у безпекові гарантії НАТО. 
Відмовки, що Україна не є членом НАТО ні кого не введуть в оману, адже:  

- по перше, мова йде не лише про Україну, але і про безпосередню загрозу 
членам НАТО – країнам Балтії, Румунії, Польщі; ці держави та Чехія піднімають 
питання про надання збройної допомоги України8; 

- по друге, статутні документи НАТО не забороняють державам-членам 
надавати військову допомогу на прохання урядів третіх суверенних країн, і члени 
НАТО регулярно використовують цю можливість (серед останніх прикладів – 
минулорічна миротворча операція Франції в Малі); не кажучи вже про операції 
членів НАТО в колишній Югославії, Іраку, Лівії, Афганістані; 

- по-третє, члени НАТО США і Великобританія зобов‘язані надати допомогу 
Україні відповідно до Будапештського меморандуму. 

Українська криза показала, що керівництво НАТО трактує Статут Альянсу 
так, як йому зручно, аби лише уникнути конфронтації із Росією. Тож немає 
жодних гарантій, що і в разі російської агресії проти країн Балтії – США, Франція 
та Німеччина не вирішать, що Стаття 5 передбачає лише запровадження 
економічних санкцій проти РФ. Україна, Грузія та нові члени НАТО без зайвих 
запитань допомагали США в їх «миротворчих» операціях в Іраку, Афганістані та 
інших «гарячих точках». Коли ж перший раз в історії НАТО постала 
реальна необхідність використати ресурси Альянсу саме з тією метою, 
для якої він був створений – захисту Євроатлантичної спільноти від 
російської агресії, керівництво блоку виявилося неготовим до рішучих 
заходів. 

Слід зазначити, що не всі в керівництві Альянсу задоволені курсом Б.Обами 
на здачу України – Росії. Американське видання «The Daily Beast» повідомило, що 
26 і 27 березня на засекречених брифінгах для членів Комітету з питань збройних 
сил Палати представників США головнокомандувач Об'єднаними 
збройними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав висловив думку, що 
Вашингтон робить не все, чим міг би допомогти Україні. Генерал Брідлав 
наполягає на необхідності надати України допомогу обладнанням, що підвищує 
здатність до керування в бойових умовах, зокрема, сучасні засоби зв'язку. Проте 
американська влада наразі погодилася лише на постачання 300 тис. сухих пайків. 
Зі слів Брідлава можна також зробити висновок, що Адміністрація Б.Обами вдвічі 
занижує дані про чисельність російських збройних сил на кордонах із Україною: 
Брідлав назвав цифру 80 тис., тоді як  Держдеп США озвучував цифру 40 тис.9 

Витік інформації про існування в керівництві Альянсу людей, які хотіли би 

                                                             
6
 Дослідження: лише країни Заходу скоротили витрати на військові потреби. - 

http://www.dw.de/дослідження-лише-країни-заходу-скоротили-витрати-на-військові-потреби/a-17562010. 
7
 США і далі не думають про військову допомогу Україні. - 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/15/7022446. 
8
 Президент Чехії: У разі вторгнення Росії на український схід НАТО має ввести війська в Україну. - 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/7/7021598. 
9
 Exclusive: Key General Splits With Obama Over Ukraine. - 

http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/11/exclusive-key-general-splits-with-obama-over-ukraine.html. 
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надати Україні реальну допомогу, свідчить, що в Києва є шанси поборотися за 
дієву підтримку НАТО. Втім, навряд чи Альянс матиме стимул 
розширювати допомогу, якщо Глава Місії України при НАТО Ігор 
Долгов заявляє, що Альянс вже й так робить для України все, що може: 
«Все те, що нормативно-правова база Альянсу дозволяє зробити для партнерів, 
надається Україні на сто відсотків»10. Задоволення рівнем підтримки, яку США 
надають Україні, висловив під час слухань в Гельсінській комісії при 
американському Конгресі і Посол України в США Олександр Моцик11. Якщо 
представникам України достатньо заяв про підтримку та сухих пайків, то чому про 
її безпеку мають більше турбуватися інші? 

Українська влада має розуміти, що ні НАТО, ні хто інший не 
зможуть надати допомогу державі, яка сама не чинить дієвого спротиву 
агресії. 14 квітня на засіданні Радбезу ООН представник США 
Саманта Пауер фактично прямим текстом сказала, що після 
інспірованих росіянами захоплень міст на Донеччині та вбивства 
ними українських правоохоронців, Київ вже має повне право 
переходити до силових заходів: «Українці витримали більше, ніж будь-яка 
країна – член ООН могла б витримати без застосування сили»12. Впливовий 
американський аналітик Збігнєв Бжезінський також заявив в ефірі «СNN», що 
якщо Україна чинитиме збройний опір російським загарбникам, то громадський 
тиск змусить країни Заходу надати Україні дієву допомогу13.  

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

07.04.2014. Парламентська асамблея НАТО підтвердила 
підтримку Україні та заборонила російським парламентаріям 
брати участь в своїх засіданнях 

Лідери ПА НАТО підтвердити свою підтримку територіальної цілісності України та 
позбавили російський парламент асоційованого членства в Асамблеї.  4-6 квітня ц.р. у м. Рига 
відбулося засідання Постійного комітету Парламентської асамблеї (ПА) НАТО. 

В своєму заключному виступі засіданні Постійного комітету ПА НАТО Президент Асамблеї 
Хью Бейлі заявив: «Рішення обох палат російського парламенту дозволити Президенту РФ 
В.Путіну використовувати військову силу на території України, а також ратифікація ними 
незаконної анексії Криму унеможливлюють подальше підтримання нормальних відносин ПА 
НАТО з російськими парламентаріями. Діалог залежить від взаємної довіри, а цю довіру було 
підірвано. Агресія російського Уряду в Україні та його поспішна анексія Криму є демонстрацією 
кричущого нехтування міжнародним правом та своїми договірними зобов‘язаннями. Ці дії 
підривають 25-річні кропіткі зусилля Асамблеї побудувати стратегічне партнерство з Росією. 
Викликає стурбованість й те, що досі не ясно, чи має Росія наміри далі порушувати територіальну 
цілісність України». Бюро ПА НАТО було доручено зустрітися з представниками Державної Думи 
Росії для доведення до них цього рішення та обговорення можливих шляхів продовження  діалогу 
в майбутньому.   Під час зустрічі з заступником Голови Верховної Ради України Русланом 
Кошулинським керівництво парламентської асамблеї НАТО підтвердило свою одностайну 
підтримку територіальної цілісності України та майбутніх президентських виборів. Вони також 
наголосили на своїй солідарності з Україною, яка зараз стоїть перед складними політичними, 
дипломатичними, безпековими та економічними викликами.   

Місія Украіїни при НАТО 
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 Ігор Долгов: Все те, що нормативно-правова база Альянсу дозволяє зробити для партнерів, надається 

Україні на сто відсотків. - «День», №63, 08.04.2014. - http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/shist-

napryamkiv-spivpraci-z-nato. 
11

 Нуланд: За захопленнями будівель на Сході України стоять російські спецсили. - 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25327967.html. 
12

 США про Україну: Київ зробив усе, що міг зробити без застосування сили. - 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/14/7022307. 
13

 Захід повинен надати збройну підтримку українцям в боротьбі з РФ – Бжезінський. - 

http://www.unian.ua/politics/907510-zahid-povinen-nadati-zbroynu-pidtrimku-ukrajintsyam-v-borotbi-z-rf-

bjezinskiy.html. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 06 (03.04.2014 - 17.04.2014.) 26 of 82 

 

26 of 82 

08.04.2014. Ігор ДОЛГОВ: Все те, що нормативно-правова база 
Альянсу дозволяє зробити для партнерів, надається Україні на сто 
відсотків 

Інтерв‘ю Глави Місії України при НАТО, Посла І.Долгова газеті «День» 
Шість напрямків співпраці з НАТО 
Деякі українські ЗМІ назвали історичною перемогою засідання Комісії Україна—НАТО, яке 

відбулося 1 квітня у штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору у Брюсселі. Певною 
мірою з цим можна погодитись, оскільки Альянс засудив анексію Криму Росією, і відповідно, 
призупинив співпрацю з цією країною. З іншого боку, ця єдина у світі дієздатна організація 
колективної оборони пообіцяла надати Україні підтримку. 

І «День» звернувся до безпосереднього учасника цього засідання, посла України в НАТО та 
Бельгії Ігоря Долгова, з проханням розповісти, які конкретні результати отримала Україна від 
цього засідання КУН, окрім підтримки й засудження НАТО анексії Криму Росією? 

— Усі заходи та рішення треба розглядати комплексно: як ті, що відбулися або були 
ухвалені в рамках НАТО, так і ті, мають місце в рамках Комісії Україна—НАТО. 

У зв‘язку з військовою агресією Росії проти України, в рамках НАТО прийнято рішення 
посилити свою військову присутність на території прикордонних з Україною держав-членів 
Альянсу. Це, і тільки це, дозволяється нормативно-правовою базою НАТО, про що йдеться у статті 
4 Вашингтонського договору. 

Водночас, цей крок є відповіддю на виклик, який Росія кинула всьому прогресивному 
світові, коли вторглася на територію незалежної Української Держави. Це також є реакцією на те, 
що дії Росії несуть загрозу миру й безпеці в Європі та підривають засади міжнародного права. 

Другий компонент — це те, що НАТО робить разом із Україною. Слід наголосити, що 
нормативно-правова база Альянсу не дозволяє використання збройних сил союзників на території 
країн-партнерів. А ми є особливими партнерами НАТО. 

Проте, є інші форми підтримки та допомоги, починаючи з політичних і дипломатичних,  
закінчуючи практичними.  Тут ми отримали весь обсяг допомоги, який нам могли надати  — від 
потужних дипломатичних акцій в усіх можливих форматах, свідченням чому є, наприклад, 
одностайне співавторство всіх держав-членів НАТО резолюції  Генасамблеї ООН «Територіальна 
цілісність України», до конкретних практичних кроків — як на рівні НАТО, так і на 
двосторонньому рівні — для підтримки України та розвитку її спроможностей протидіяти діям 
Росії та посилити оборонний сектор та боєздатність Збройних сил України. 

— Коли насправді та яку саме реальну допомогу Україна може отримати від НАТО в цілому 
та зокрема від країн-членів Альянсу, щоб підвищити безпеку й оборону нашої держави? 

— Ми вже цю допомогу отримуємо. І тут ми говоримо про широкий спектр підтримки — від 
фінансової до військово-технічної. Певні питання опрацьовуються у форматі НАТО, практична 
допомога надаватиметься союзниками на двосторонній основі. 

Ще раз наголошую, що тут не йдеться про бажання або небажання. Мова йде про правові 
підстави та можливості. Все те, що нормативно-правова база Альянсу дозволяє зробити для 
партнерів, надається Україні на сто відсотків, більше того, за підсумками міністерських засідань 1 
квітня, прийнято рішення, які дозволяють нам йти набагато далі в плані взаємодії та рухатись 
швидше, ніж це передбачено Річною національною програмою співробітництва України з НАТО. 

Такі заходи можна умовно поділити на кілька напрямів: 
По-перше, це якомога інтенсивніше політичне залучення України на всіх рівнях і у всіх 

форматах. Це означає, зокрема, активний обмін візитами та об‘єднання зусиль у рамках інших 
міжнародних організацій. І це ми вже бачимо на практиці. 

По-друге, активна підтримка в сферах оборони, цивільного планування та захисту 
критичної інфраструктури, в тому числі шляхом направлення спеціальних місій НАТО в Україну. І 
це також уже здійснюється. 

По-третє, практична допомога у посилення спроможностей Збройних сил України. І з цією 
метою група експертів НАТО працюватиме наступного тижня в Україні. 

По-четверте, реальні внески для підтримки нашого науково-технічного потенціалу, у тому 
числі за допомогою конкретних проектів з найбільш актуальних питань. І вже прийнято рішення 
про додаткове фінансування проектів з Україною в рамках програми «Наука заради миру». 

По-п‘яте, спільне спостереження за повітряним простором, в тому числі над Чорним 
морем. 

По-шосте, консолідація допомоги на випадок надзвичайних ситуацій відповідно до 
попередніх заявок України для забезпечення її негайного надання в разі необхідності. 

Перелік залишається відкритим і може бути доповнений залежно від розвитку подій на 
місцях. 

— Чи досить цих сигналів чи месиджів, які прозвучали на міністерському саміті, щоб 
зупинити Путіна? 
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— Якщо керуватися здоровим глуздом та логікою прогресивної демократичної спільноти, 
цих сигналів та месиджів, а також заходів політичного та дипломатичного тиску більше ніж 
досить. 

Водночас Російська Федерація навмисно, або ненавмисно, продовжує демонструвати 
сліпоту та глухоту. У зв‘язку з цим світова спільнота вдалася до низки практичних заходів, ефект 
від яких Кремль уже відчув. 

Але нашою принциповою позицією є те, що в XXI столітті відповідати військовими діями 
на агресію означало б повернення у минуле. Тим більше, йдеться про країну, з народом якої 
українці мали й хочуть мати дружні відносини. І тому використовуються інші методи. 

— Чи можете ви прокоментувати заяву Штайнмаєра, який заявив, що не бачить 
можливості вступу України до НАТО? Але на саміті у Бухаресті було ухвалено рішення, що Україна 
та Грузія, які тоді через позицію німецького канцлера Ангели Меркель не отримали ПДЧ, у 
майбутньому стануть членами Альянсу. 

— Відразу хочу вам сказати, що програмою діяльності уряду України це не передбачено. 
Перш за все, нам це не дозволяє чинне законодавство. 
На сьогодні Україна є особливим партнером НАТО, що якісно відрізняє її від інших 

партнерів, і такий статус ми використовуємо повною мірою. 
На наше звернення про допомогу у зв‘язку з російською агресією, НАТО відкрила для 

України всі можливості для подальшого поглиблення політичного діалогу та практичної взаємодії, 
розвитку оборонного та безпекового секторів, а також Збройних сил України відповідно до 
найбільш прогресивних стандартів, які застосовуються в НАТО. 

Тому, на цьому етапі ми використовуємо надані нам можливості для поглиблення 
взаємосумісності з Альянсом, а далі — час покаже. 

Майбутнє України вирішуватиме лише український народ. 
Така ситуація не є унікальною на сьогоднішній день. Саме за такою моделлю розвиваються 

відносини НАТО та, наприклад, Швеції. Швеція є на 100% взаємосумісною з НАТО країною і може 
в будь-який час набути членства в НАТО. Вона не потребуватиме для цього додаткових реформ. 
Водночас, наразі шведське суспільство ще не готове до того, щоб приймати рішення про вступ 
країни до НАТО. Тому Швеція залишається партнером Альянсу. 

Микола СІРУК, «День» 
Рубрика: День Планети. 
Газета: №63, (2014) 

Місія України при НАТО  

08.04.2014. Генсек НАТО застеріг Росію від вторгнення на схід 
України 

Андерс Фог Расмуссен закликав європейські уряди збільшити витрати на оборону, а війська 
НАТО привести у стан підвищеної бойової готовності. Також він вимагає відвести російські війська 
від України. 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен застеріг Росію від вторгнення до східної 
частини України. "Події у східній Україні дають привід для найбільшого занепокоєння", - заявив 
він у вівторок, 8 квітня, в Парижі. Расмуссен закликав Росію до стриманості та додав: "Кожний 
подальший рух усередину східної України стане сильним загостренням ситуації замість 
заспокоєння, якого ми всі прагнемо", - передає інформагенція dpa. 

Окрім того, Расмуссен вимагає відведення російських військ із прикордонних територій 
навколо України. За даними НАТО, нині там перебувають від 35 до 40 тисяч російських солдатів, 
готових до бойових дій. 

Водночас він заявив, що Альянс готовий допомогти реформувати оборонні структури та 
Збройні сили України. "Європейський союз може зробити значний внесок, сприяючи реформі 
міліції та прикордонної служби (України). А НАТО, у свою чергу, могло б допомогти реформувати 
українські оборонні структури та Збройні сили, про що мене попросила українська влада", - 
наводить слова генсека "Інтерфакс-Україна". 

Збільшити витрати на оборону 
Тим часом НАТО мусить покращити свою боєготовність, наприклад, шляхом проведення 

навчань, додав Расмуссен. Також, на його думку, потрібно привести до стану підвищеної бойової 
готовності сили швидкого реагування НАТО (Nato Response Force). 

Ще один серйозний сигнал із боку НАТО - той факт, що Андерс Фог Расмуссен закликав 
уряди європейських країн збільшити витрати на оборону. "Європейці надто багато і надто довго 
роззброювалися", - пояснив він. "Настав момент припинити скорочення та повернутися до 
попередньої тенденції", - наводить слова генсека Північноатлантичного Альянсу dpa. 

НАТО обмежує доступ росіянам 
Починаючи з вівторка, 8 квітня, стає чинним рішення НАТО припинити широкий доступ 

до штаб-квартири Альянсу для всіх працівників місії Росії в Альянсі, за винятком посла, його 
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заступника та двох помічників. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на штаб-квартиру 
НАТО. 

Причина цього - те, що 1 березня міністри закордонних справ НАТО вирішили 
призупинити все практичне співробітництво з Москвою. Віднині, якщо працівники російського 
представництва потребуватимуть доступу до штаб-квартири для офіційних справ, до них 
застосовуватимуть стандартні правила відвідування. 

За цими правилами, росіянам доведеться заздалегідь оголошувати про наміри відвідати 
штаб-квартиру, реєструватися та перебувати там у супроводі співробітників НАТО. Однак ці умови 
все ще надають російським дипломатам рівень доступу до штаб-квартири НАТО, який ніколи не 
було надано жодним російським міністерством або установою співробітникам НАТО, що працюють 
у Москві, наголошено в повідомленні, яке цитує "Інтерфакс-Україна". 

Німецька хвиля 

11.04.2014. Посол Долгов: Україна очікує на військово-технічну 
допомогу від партнерів по НАТО 

Військова агресія Росії проти України фактично зруйнувала сучасну систему безпеки і 
стабільності, підірвала міжнародно-правовий порядок світу, спричинила серйозні загрози для 
євроатлантичної цивілізації. Реагуючи на ці виклики Північноатлантичний альянс заявив про 
рішучу підтримку України, висловив готовність надати допомогу у зміцненні оборонного і 
безпекового сектору держави. Про актуальне партнерство між Україною і Альянсом в умовах 
військової агресії РФ та майбутнє самого блоку у світі, який змінився, в інтерв'ю 
Укрінформурозповів глава Місії України при НАТО Посол Ігор Долгов. 

- Пане посол, Україна подала до штаб-квартири НАТО заявку на отримання військово-
технічної допомоги. Які на сьогодні стан та перспективи розгляду в урядах країн-членів Альянсу 
цього запиту? 

- Ми продовжуємо активно працювати над отриманням Україною військово-технічної 
допомоги у рамках існуючих механізмів співробітництва з НАТО. Наразі, така заявка передана до 
штаб-квартири Альянсу та вивчається країнами, які висловили бажання надати таку допомогу 
Україні. Водночас слід зазначити, що Міжнародний військовий штаб Альянсу не має власних сил і 
засобів, тому ми очікуємо, що отримання допомоги здійснюватиметься у рамках двостороннього 
співробітництва із зацікавленими країнами. 

- Нещодавно Північноатлантична рада направила в Україну групу консультативної 
підтримки НАТО. Які першочергові завдання та порядок взаємодії з українською стороною цієї 
експертної місії? 

- Події, які відбуваються в Україні та навколо неї, підтверджують, що проведення реформи 
в оборонній сфері є нагальним питанням державного значення. На моє тверде переконання, такі 
реформи доцільно здійснювати з максимальним використанням експертної допомоги НАТО. І 
наразі цей напрям співробітництва з Альянсом є одним з найбільш пріоритетних. Для визначення 
шляхів отримання експертної допомоги ми плануємо найближчим часом провести низку зустрічей 
та консультацій як в Україні, так і в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. У ході таких консультацій 
очікується обговорення поточного стану Збройних сил та інших складових сектору безпеки і 
оборони України, напрямів їх реформування та розвитку. Будуть також уточнені обсяги відповідної 
допомоги, що може бути надана з боку держав-членів НАТО. 

- Окрім оборонного сектору Альянс заявив про готовність сприяти реагуванню на кризові 
ситуації у цивільному вимірі. Про що тут йдеться? 

- Іншим важливим напрямом співпраці України з НАТО є співробітництво у сфері захисту 
цивільного населення та критичної інфраструктури. Саме у цьому контексті на звернення 
української сторони Північноатлантична рада Альянсу направила до України групу 
консультативної підтримки НАТО. Група, до складу якої увійшли цивільні експерти НАТО із 
захисту об'єктів критичної інфраструктури та захисту цивільного населення, перебувала в Україні з 
5 по 8 квітня. Спільно з українськими органами державної влади вони опрацьовували плани 
аварійного реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах ядерної промисловості (атомних 
станціях) України в умовах існуючих та потенційних загроз цілісності території нашої країни, 
функціонуванню важливих стратегічних об'єктів та захисту цивільного населення. 

- Що має стати підсумком роботи цих експертів в Україні? 
- За результатами проведеної роботи експерти НАТО нададуть українській стороні 

рекомендації щодо покращення аварійного реагування на ядерних об'єктах, підвищення рівня 
готовності до можливих загроз у сфері фізичного захисту АЕС, а також щодо захисту цивільного 
населення, яке проживає в зоні потенційних ризиків. Особливо хотів би привернути увагу, що 
зазначена місія експертів НАТО є не лише черговим елементом практичного співробітництва з 
Альянсом. Цей крок є важливим політичним сигналом про рішучу готовність НАТО та її держав-
членів до консолідованих рішень та дій у забезпеченні підтримки Україні в ці складні часи на всіх 
напрямах. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 06 (03.04.2014 - 17.04.2014.) 29 of 82 

 

29 of 82 

- Як українська сторона оцінює порядок денний та очікувані результати саміту НАТО, який 
відбудеться у Кардіффі у вересні? 

- На мою думку, питання, які планується розглянути під час чергового Саміту НАТО в 
Уельсі 4-5 вересня, є назрілими, актуальними та важливими як для самих держав-членів Альянсу, 
так і для його партнерів. Як відомо, головною темою Саміту визначено «Майбутнє НАТО». 
Очевидно, мова йтиме і про рівень військових спроможностей НАТО для виконання поставлених 
завдань, і про підвищення сумісності між силами союзників та країнами-партнерами, і про 
удосконалення системи військової освіти та підготовки, і про посилення системи стримування та 
колективної оборони. Обговорюватимуть також подальший розвиток партнерських відносин 
шляхом розбудови оборонних спроможностей та участі в операціях з метою спільного сприяння 
безпеці і стабільності. Окрім того, розглядатиметься питання подальшої співпраці НАТО з 
Афганістаном у світлі завершення місії Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ), а також 
започаткування нової небойової тренувально-дорадчої місії під назвою «Рішуча підтримка» після 
2014 року. 

- Відомо, що військова агресія Росії проти України, руйнування з боку Кремля сучасної 
системи безпеки і стабільності у світі, викликали нагальну необхідність внесення змін до порядку 
денного саміту... 

- У своєму виступі на Брюссельському форумі 21 березня генсекретар НАТО Андерс Фог 
Расмуссен дуже влучно зафіксував нову дефініцію, або, якщо бажаєте, нову формулу світу, в якому 
сьогодні діє Альянс - «світ, який змінився». Але ж ще трохи більше трьох років тому, в новій 
стратегічній концепції НАТО від 2010 року, йшлося про «світ, який змінюється»... Вирішальним 
фактором для переоцінки Альянсом оточуючого політико-безпекового середовища стала військова 
агресія Росії проти України. Це - криза, що «змінила правила гри». І, безумовно, вона має наслідки 
і з точку зору порядку денного саміту в Уельсі. Адже незаконна анексія Росією Криму тільки 
підтвердила важливість ролі НАТО і певним чином допомогла «зміцнити трансатлантичні 
зв'язки» між американськими та європейськими союзниками. Агресивні дії Росії проти України, 
порушення нею міжнародного права та вже усталених принципів міжнародної безпеки є 
серйозним викликом сучасній системі євроатлантичної безпеки. Водночас, слід враховувати, що 
порядок денний Саміту, так само як і окремі заходи в рамках цього форуму, ще не сформовані. 
Саме тому в червні в штаб-квартирі НАТО будуть проведені засідання на рівні міністрів оборони та 
міністрів закордонних справ. 

- На якому рівні планується участь української сторони у цій високій зустрічі? 
- Україна як особливий партнер НАТО має високу зацікавленість у проведенні в рамках 

цьогорічного Саміту НАТО засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні (на рівні глав держав 
та урядів - ред.). Вважаю, що цей захід стане важливим елементом політичного діалогу між 
Україною та Альянсом, оскільки востаннє зустріч у такому форматі відбулася ще в 2008 році в 
Бухаресті. Окрім цього, Україна як контрибутор поточної місії МССБ в Афганістані та потенційний 
операційний партнер місії «Рішуча підтримка» візьме участь у засіданні на вищому рівні, 
присвяченому обговоренню цих питань. 

Андрій Лавренюк, Брюссель. 11 квітня 2014 року. 
Місія України при НАТО 

13.04.2014. Генсек НАТО вбачає на сході України повтор 
кримського сценарію 

Генсек знову НАТО вимагає, щоб Москва забрала свої війська від кордонів з Україною. Він 
також звинуватив Росію у проведенні пропагандистської війни проти Альянсу та країн Заходу. 

У НАТО знову закликали Москву припинити розхитувати ситуацію на сході України. 
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен висловив серйозну 
стурбованість через ескалацію напруги в неділю, 13 квітня. "Чоловіки зі спеціалізованою 
російською зброєю в формі без розпізнавальних знаків нагадують поведінку російських військ під 
час анексії Кримського півострова. Це серйозний розвиток", - цитує слова Расмуссена 
інформагенція dpa. Генсек НАТО вимагає, щоб Москва забрала свої війська та спецпризначенців 
від українських кордонів. 

Пропагандистська війна 
Також Андерс Фог Расмуссен звинуватив Москву в пропагандистській війні. Такого не 

існувало з часів "холодної війни", написав Расмуссен у статті для данської газети "Politiken". 
"Російська пропаганда проти НАТО та Заходу - не що інше, як димова завіса, щоби 

приховати власні незаконні дії", - написав Расмуссен. Він наголосив, що Захід вважає окупацію 
Криму Росією порушенням міжнародного права, а також заперечив звинувачення Росії, що НАТО 
втручається у внутрішні справи України, примушуючи Україну до членства в 
Північноатлантичному альянсі. 

Німецька хвиля 
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

03.04.2014. НАТО і Грузія: обіцяти не означає одружуватись 

Загострювати відносини з Росією НАТО бажання не має. Тож з Україною та Грузією про 
членство в Альянсі найближчим часом навряд чи говоритимуть. Грузія, однак, не полишає 
сподівань. 

Після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що відбулась у вівторок, 2 
квітня, у Брюсселі, у Грузії склалаось враження, що свій шанс на членство в Північноатлантичному 
альянсі вона не втратила. На нього вона розраховує восени, під час саміту НАТО. Хоча ще 
минулого тижня президент США Барак Обама у Брюсселі висловився доволі однозначно: Україну 
та Грузію "на шляху до членства у НАТО" він зараз не бачить. Незважаючи на це, глави МЗС країн-
членів Альянсу обговорювали у Брюсселі наміри Грузії про приєднання до НАТО з грузинською 
колегою Маєю Панджикідзе. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен під час зустрічей та на самітах 
заявляє про те, що Грузія стане членом НАТО - колись. "Ми переконливо стоїмо на позиціях 
підтримки суверенітету та територіальної цілісності Грузії у міжнародно визнаних кордонах. Ми 
сприяємо досягненню трансатлантичних цілей Грузії", - заявляє Расмуссен. Оскільки Росія, як і у 
випадку з Україною, не визнає наміри Грузії на членство у західному Альянсі, у Брюсселі 
натискають на гальма. Утім офіційно Расмуссен наголошує: жодна країна, також і Росія, не може 
приписувати іншій, до якого союзу їй приєднуватись, а до якого - ні. 

Утім, стриману позицію дипломати НАТО обґрунтовують так: поки Абхазія і Південна 
Осетія залишаються окупованими Росією, а конфлікт між державами невирішеним, НАТО навряд 
чи погодиться запропонувати Грузії членство. Влітку 2008 року після короткої війни з Грузією 
Росія де-факто захопила території Абхазії та Південної Осетії. Обидві провінції ще на початку 1990-
х відколоись від Грузії. 

Незадовго до російсько-грузинської війни, у квітні 2008-го, на саміті НАТО в Бухаресті у 
Заключному комюніке було зафіксовано, що Грузія і Україна стануть членами НАТО. Уже тоді це 
рішення глав держав та урядів країн Альянсу наразилось на несприйняття з боку російського 
президента Володимира Путіна. Його позиція таки вплинула на деяких членів НАТО, і Альянс 
відмовився встановлювати для Тбілісі і Києва часові рамки вступу та розпочинати відповідні 
переговори. 

Сьогодні, шість років по тому, новий уряд Грузії також висловлює наміри приєднатись до 
Північноатлантичного альянсу. "Це прагнення ґрунтується на бажанні переважної більшості 
населення Грузії та великих політичних партій", -  заявив новий прем'єр-міністр Грузії Іраклій 
Гарибашвілі під час свого візиту до штаб-квартири НАТО на початку лютого. "Уряд Грузії 
наполегливо продовжуватиме здійснювати реформи, які наближають нас до НАТО", - пообіцяв 
Гарибашвілі. 

НАТО визнаватиме суттєвий внутрішній прогрес Грузії у питаннях демократизації 
суспільства, заявив на те Расмуссен. І додав, що країна є одним з провідних учасників у воєнній 
місії в Афганістані. До речі, у цій країні Грузія залишатиметься і після 2014 року. 

Расмуссен ухилився від відповіді, чи йтиметься під час наступного саміту, запланованого на 
вересень в Уельсі, про Грузію та перспективи членства у НАТО інших країн. У червні, кажуть 
дипломати, Альянс ще раз розгляне заявки на вступ. Можливо, на саміті Грузії запопонують План 
дій щодо підготовки до вступу в Альянс. "Зараз не на часі дратувати Росію", - кажуть дипломати у 
Брюсселі. Водночас і дозволяти Москві себе шантажувати теж не дадуть. 

Міністр закордонних справ України під час зустрічі у Брюсселі про наміри своєї країни 
приєднатись до НАТО не висловлювався. Утім, Альянс пообіцяв посилити політичне та 
невійськове співробітництво з Україною. Йтиметься, імовірно, про розширення програми спільних 
військових навчань. 

Німецька хвиля 

03.04.2014. У НАТО заперечили, що порушують домовленості з 
Росією 

У НАТО заперечили, що нарощування сил у Східній Європі порушує угоду з Росією. Альянс 
також звинуватив Москву в тому, що вона, анексувавши Крим, порушила "всі принципи та 
міжнародні зобов'язання, які на себе взяла". Раніше Росія звернулася до НАТО з вимогою 
пояснити діяльність у Східній Європі. "Ми не лише очікуємо відповідей, але відповідей.., що 
повністю базуються на повазі до правил, які ми узгодили", - сказав російський міністр закордонних 
справ Сергій Лавров. 

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що не отримав жодних запитань з боку Москви 
і назвав російські звинувачення на адресу НАТО "пропагандою і дезінформацією". 

BBC Україна 
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04.04.2014. Відродження НАТО як подарунок від Путіна 

Відродження НАТО як подарунок від Путіна 
Північноатлантичний альянс відзначає 65-ту річницю від дня свого заснування 4 квітня 

1949-го. Останніми роками помітною ставала криза мотивації для розвитку блоку. Але агресивна 
політика Росії надала потужного стимулу для зміцнення НАТО, при тому що у Кремлі прагнули 
зовсім протилежного - послаблення європейської та трансатлантичної єдності. 

У другій половині ХХ століття Захід пройшов видатний шлях свого становлення як 
демократичної, ціннісної трансатлантичної цивілізації, розвинутої політично і економічно, що 
володіє найбільшою військовою потужністю у світі під парасолькою НАТО. За цей час в Альянсі 
відбувалися кардинальні зміни. Йдеться не лише про сучасні, боєздатні, високо технічно озброєні 
й оснащені збройні сили більшості союзників, а й, що дуже важливо, про ціннісні критерії, які 
об'єднують і є безальтернативними для європейських країн, що бажають приєднатися до блоку. 

На початку ж ХХI століття у країнах Європи, які не мали прямої воєнної загрози, 
посилювалася тенденція до європейського і євроатлантичного скептицизму, який сягав піку 
популярності в умовах економічної кризи. У досить широких колах політиків, експертів, 
пересічних громадян дедалі більше лунали думки, тривали дискусії про доцільність та можливість 
як існування Північноатлантичного альянсу, так і реалізації спільної політики безпеки і оборони 
Євросоюзу, що потребують значних витрат національних бюджетів союзників по Альянсу і членів 
ЄС. Запитання про доцільність подальшого існування НАТО в сучасних масштабах і форматах 
почали порушувати і під час засідань Альянсу. 

США доводилося регулярно нагадувати європейцям про необхідність більших витрат на 
оборону і справедливішого розподілу цього бюджетного тягаря серед союзників. Однак на тлі 
загальної риторики про те, що безпекові пріоритеті ніхто не відміняв, що світ залишається 
нестабільним і несе загрозу, що Іран уже має ядерну зброю і готовий будь-якої миті запустити 
балістичну ракету на Європейський континент, все ж таки було недостатньо дуже переконливих 
аргументів, здатних забезпечити упевнене майбутнє Альянсу. 

А тут ще в Афганістані операція Міжнародних сил під егідою НАТО успішно завершується, і 
невідомо, чи буде там розгорнута небойова місія союзників і партнерів. Сомалійські пірати, 
звичайно, це також дуже важливо, але й з ними вже нібито розібралися, спільно з ЄС та деякими 
іншими учасниками цих міжнародних зусиль, включаючи Україну. 

Необхідно було терміново знайти причину для впевненого обґрунтування, насамперед 
перед платниками податків і скептиками, надзвичайної необхідності, важливості й 
безальтернативності Альянсу. І ось такий переконливий аргумент з'явився. Його автором став 
президент Росії - нині агресивної держави, яка ще донедавна, незважаючи на деякі застереження і 
суперечки, вважалася надійним, стратегічним партнером НАТО. 

Тимчасова військова окупація українського Криму не просто відкрила очі цивілізованому 
Заходу на агресивність намірів, непередбачуваність, відхід від реальності господаря Кремля, а й 
консолідувала Європу і США у необхідності розвитку, зміцнення і поглиблення політичних, 
економічних, військових зв'язків у трансатлантичному вимірі. 

Захід неухильно підтримує Україну, називаючи РФ агресором, супротивником, ізоляція 
якого у світі зростає. «Ми бачимо, що Росія говорить і поводиться здебільшого як супротивник 
(adversary - оригінал англійською), а не як партнер», - заявив нещодавно Генеральний секретар 
НАТО Андерс Фог Расмуссен. І такі слова є чітким і сильним колективним політичним сигналом, а 
не окремою думкою. Адже глава Альянсу за своїм статусом і повноваженнями є офіційним 
комунікатором блоку і виступає з такими посланнями виключно від імені всіх країн-членів, за 
консенсусним погодженням позицій. 

Неприпустима поведінка Росії також посприяла зникненню багатьох суперечностей і 
вагань серед союзників по НАТО у необхідності завершити створення системи ПРО та посилити 
реальну військову присутність на східних кордонах. Відповідні рішення вже прийняті цього тижня 
міністрами закордонних справ Альянсу та будуть додатково внесені до порядку денного саміту 
НАТО у вересні у Кардіффі. 

Північноатлантичний альянс разом з окремими країнами, а також глобальними і 
регіональними міжнародними організаціями - ООН, ЄС, G7, ОБСЄ, Радою Європи - опрацьовують 
пакет жорстких заходів з протидії Москві, визначаючи ціну, яку Кремль заплатить за тимчасову 
окупацію Кримського півострова. «Ми повинні посилити нашу підтримку України. Ми 
інтенсифікуємо політичне і військове співробітництво», - наголосив Расмуссен. 

Особливо актуальними є дискусії про зменшення залежності від РФ у сфері енергетики, 
згортання співробітництва у військовій і військово-технічних сферах, реалізації космічних 
програм. 

Навіть на побутовому рівні пересічні громадяни багатьох європейських країн 
застерігаються від контактів з росіянами. Причиною цього, окрім засудження військової агресії 
проти України, є цілком логічне припущення: а раптом Путін захоче захистити своїх 
співвітчизників на нашій території - хтозна, що в голові у диктатора? 
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За словами Расмуссена, сьогодні та у стратегічній перспективі, у зв'язку з агресією і 
непередбачуваністю Росії, у НАТО визначилися три пріоритети: зміцнення колективної оборони, 
збільшення допомоги Україні й усьому регіону, чітка і неухильна відмова від політики «business as 
usual». Це означає, що Альянс не заплющуватиме очі на поведінку РФ і не робитиме вигляд, ніби 
нічого не трапилося. 

Своїми діями Путін сьогодні досяг цілком протилежних і вкрай невигідних для інтересів 
Кремля цілей: створив підстави і надав імпульсу для розвитку і зміцнення НАТО; об'єднав, 
згуртував цивілізований світ, що неодмінно призведе до посилення трансатлантичного 
співробітництва в усіх сферах та ізоляції РФ. 

Союзники по Альянсу мають «подякувати» Путіну за такий подарунок на 65-річчя. 
Українці, які також посилили свою внутрішньо національну єдність і оборонну потужність 

перед обличчям ворога, звичайно, Путіну за це не подякують, адже Крим залишається тимчасово 
окупованою територією. Але можна бути впевненим, що адекватна «нагорода» скоро знайде свого 
антигероя. А демократична європейська Україна буде гідним гравцем у форпості розвитку 
трансатлантичної цивілізації. 

Андрій Лавренюк, Брюссель. 4 квітня 2014 року. 
Укрінформ  

04.04.2014. НАТО відкриває повітряний простір над Косовом 
для цивільної авіації 

НАТО дозволив цивільній авіації здійснювати польоти над територією Косова у верхньому 
повітряному просторі. 

Таке рішення ухвалила Північноатлантична рада, повідомляє власний кореспондент 
Укрінформу у Брюсселі. 

«Із 3 квітня відкрито верхній повітряний простір для цивільного повітряного руху», - 
заявили у НАТО. 

Рішення ухвалене на прохання уряду Угорщини, чий національний оператор 
HungaroControl буде забезпечувати повітряну навігацію над територією Косова. 

Як відомо, за резолюцією Ради безпеки ООН від 1999 року, повітряний простір Косова 
перебуває під управлінням і контролем Альянсу. 

До верхнього повітряного простору належать ешелони польоту вище 7350 м. 
Укрінформ 

07.04.2014. НАТО обмежує доступ російським дипломатам у 
свою штаб-квартиру 

НАТО обмежує доступ російським дипломатам до штаб-квартири альянсу в рамках пакету 
заходів, пов'язаних з реакцією організації на дії Росії відносно України. 

Альянс заявляє, що всі члени російського представництва при НАТО - крім постійного 
представника, заступника голови місії і ще двох співробітників - повинні тепер будуть 
реєструватися і переміщатися будівлею в супроводі представників організації, йдеться в комюніке 
НАТО. 

1 квітня глави МЗС країн НАТО заявили, що призупиняють практичне та військове 
співробітництво між НАТО і Росією у відповідь на анексію Криму, яку вони вважають незаконною. 

BBC Україна 

08.04.2014. Еміратська газета: Призначення НАТО зараз - 
зосередитися на захисті Європи 

Еміратська газета: Призначення НАТО зараз - зосередитися на захисті Європи 
З огляду на агресивні дії Росії щодо України Північноатлантичному Альянсу слід 

переключитися з проведення глобальних місій і зосередитися на обороні Європи. Адже зараз 
багато центральноєвропейських держав опинилися на лінії фронту і потребують активної 
підтримки цього блоку. 

Про це йдеться у редакційному коментарі «НАТО слід зосередитися на захисті Європи» в 
еміратській газеті Gulf News . 

Після Другої світової війни Альянс захищав Європу від комуністичної загрози і досяг успіху 
у гарантуванні процвітання і безпеки народів Європи, пише газета. На ювілейному, 50-му, саміті 
НАТО 15 років тому Альянс «уповноважив себе проводити військові операції поза межами так 
званого «театру дій»», результатом чого стала діяльність НАТО з припинення конфліктів у Боснії 
та Косові, діяльність керованих Альянсом Міжнародних сил з підтримання безпеки (ISAF) в 
Афганістані тощо. 
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Водночас анексія Росією Криму та подальша загроза Україні, йдеться у публікації, 
призвели до перегляду пріоритетів НАТО. «Агресивна і загарбницька політика Росії стала дуже 
небезпечною загрозою для багатьох держав Центральної Європи, багато з яких сьогодні є членами 
НАТО. Слабка відповідь Європи і США на анексію Криму призвела до того, що багато держав 
раптом опинилися на лінії фронту. Наприклад, Балтійська трійка - Латвія, Литва та Естонія: усі 
вони мають великі російські меншини, подібно до України, що робить їх можливими цілями для 
розчленування Росією», - пише видання. 

Газета нагадує, що першочерговою метою створення НАТО було стримування радянського 
експансіонізму і запобігання відродження націоналістичного мілітаризму в Європі. «І тепер 
Альянс повинен заново згадати цю мету, оскільки Росія прагне у радянській манері побудувати 
свою присутність у світі. Тому відповідь (з боку НАТО. - Ред.) - це спільна оборона, а не глобальні 
місії», - вважає видання. 

Марина Федяніна, АБУ-ДАБІ. 8 квітня 2014 року. 
Укрінформ 

09.04.2014. НАТО не планує нарощувати війська поблизу 
російських кордонів 

У НАТО спростували заяви з Москви про плани альясу нарощувати військовий контингент 
поблизу кордонів з Росією. Про це заявив заступник генсека НАТО. 

У НАТО заперечують заяви з міноборони РФ про плани альянсу розгорнути великі 
військові контингенти поблизу російських кордонів. "Я повністю відкидаю твердження заступника 
російського міністра оборони Анатолія Антонова", - написав у себе на сторінці в соціальній мережі 
Twitter заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу у середу, 9 квітня. 

Раніше у середу Антонов заявив, що на тлі кризи в Україні в НАТО переважила точка зору 
прибічників жорсткої лінії на стримування Росії. Він повідомив, що "Росія взяла до уваги плани 
деяких країн-членів НАТО розмістити потужний військовий контингент на своїх територіях 
поблизу наших кордонів". Очевидно, що у такий спосіб російський чиновник відреагував на 
прохання Польщі та балтійських країн посилити присутність НАТО, пише dpa. 

Діяти легітимно 
Вершбоу наголосив, що "будь-які кроки альянсу щодо посилення здійснюються суворо з 

дотриманням основоположного акту НАТО-Росія, який Росія відверто порушує". Водночас, він 
звернувся безпосередньо до Антонова та роз‘яснив йому ситуацію. "Анатолію, правда полягає в 
тому, що Росія розмістила близько 40 тисяч військових на кордоні з Україною і сусідами НАТО", - 
передає слова Вершбоу "Інтерфакс". Він закликав Москву зробити правильні кроки та привести 
свої дії у відповідність до міжнародних зобов‘язань. 

BBC Україна 

13.04.2014. Румунія наполягає на посиленні присутності НАТО 
в Східній Європі 

Стратегічне партнерство з США має пріоритетне значення для Румунії, яка наполягає на 
посиленні присутності США і НАТО на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. 

Про це повідомила прес-служба МЗС Румунії за результатами візиту в США державного 
секретаря румунського зовнішньополітичного відомства Богдана Ауреску, передає власний 
кореспондент Укрінформу. 

"У контексті кризи в Україні, Румунія підтверджує своє прагнення до зміцнення 
стратегічного партнерства з США, наполягаючи на посиленні присутності США і НАТО в 
державах-членах Альянсу, розташованих на його східних кордонах", - зазначив Ауреску. 

Держсекретар румунського МЗС обговорив також зі своїми американськими колегами 
питання консолідації двосторонньої співпраці у військово-політичній сфері і в сфері гарантування 
безпеки на фоні посилення напруженості в регіоні. 

Укрінформ 

14.04.2014. У НАТО заявили, що не давали Росії жодних гарантій 
щодо нерозширення на схід 

Про це йдеться у викривальній статті Північноатлантичного альянсу щодо звинувачень 
Росії на адресу НАТО, текст якої розміщений на офіційному сайті альянсу. 

«Агресія Росії проти України призвела до міжнародної ізоляції Росії, у тому числі до 
призупинення всього практичного співробітництва НАТО з Росією. Щоб відвернути увагу від своїх 
дій, Росія висунула серію звинувачень на адресу НАТО, які базуються на спотворенні фактів і 
ігнорують наполегливі зусилля, які НАТО вклало в будівництво партнерства з Росією. Росія 
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необґрунтовано нападає на легітимність української влади і застосовує силу, щоб захопити частину 
території України», - зазначено в повідомленні. 

У статті наголошується, що Росія, приєднавшись до основоположного акту Ради Росії-
НАТО, взяла на себе зобов`язання щодо «створення в Європі єдиного простору безпеки і 
стабільності без розділових ліній або сфер впливу» , а також щодо «поваги до суверенітету, 
незалежності і територіальної цілісності всіх держав та їх права вибору шляхів забезпечення 
власної безпеки». 

Всупереч цим зобов`язанням, зазначено в статті, Росія тепер, здається, намагається 
відтворити свою сферу впливу, захопивши частину України, підтримуючи велику кількість сил на 
своїх кордонах, і вимагаючи, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, 
що «Україна не може бути частиною будь-якого блоку». 

Як зазначається у статті, російські офіційні особи стверджують, що чиновники США та 
Німеччини обіцяли в 1990 році , що НАТО не буде розширюватися в Східній і Центральній Європі, 
і будувати військову інфраструктуру або розгорнути війська поблизу російських кордонів.  

«Жодної такої заяви не було зроблено, якщо така обіцянка була зроблена НАТО як така, то 
вона повинна була б бути в якості офіційного письмового рішення всіх союзників по НАТО. Крім 
того, розгляд питання розширення НАТО прийшов протягом років після возз`єднання Німеччини. 
Це питання ще не було включене до порядку денного, коли, як заявляє Росія, були зроблені ці 
обіцянки», - йдеться в матеріалі 

Також повідомляється, що «твердження про те, що НАТО пообіцяло не будувати 
інфраструктуру поряд з Росією також неточне. У Основоположному акті НАТО зазначено, що «в 
нинішніх умовах безпеки Альянс буде здійснювати свою колективну оборону та інші завдання 
через забезпечення необхідного посилення потенціалу, а не шляхом додаткового постійного 
розміщення бойових сил. У цьому контексті, посилення може відбуватися у разі потреби, у випадку 
захисту проти загрози агресії і дій з підтримання миру відповідно до Статуту Організації 
Об`єднаних Націй і керівних принципів ОБСЄ, а також для навчань відповідно до Договору про 
звичайні збройні сили в Європі, положення Віденського документу 1994 року і згідно з 
взаємоузгодженими заходами транспарентності». 

Єдиним видимим знаком сил Альянсу для нових членів були літаки НАТО, які 
використовуються в країнах Балтії для повітряної місії поліції. Ці мінімальні захисні активи не 
можуть бути описані як істотні бойові сили у значенні Основоположного акта.  

З початку кризи, НАТО прийняло заходи щодо зміцнення обороноздатності наших східних 
членів. Це теж повністю узгоджується з Основоположним актом і є прямим результатом 
дестабілізуючих військових дій Росії. 

Нарешті, акт також свідчить: «Росія буде проявляти відповідну стриманість у розгортанні 
своїх звичайних збройних сил в Європі». Агресія Росії проти України є кричущим порушенням 
цього зобов`язання, як і його одностороннє призупинення відповідно до Договору про звичайні 
збройні сили в Європі, наголошується в статті. 

УНІАН 

16.04.2014. Екс-голова Військового комітету НАТО 
розкритикував роль альянсу в українській кризі 

Колишній голова Військового комітету НАТО Гаральд Куят піддав критиці 
Північноатлантичний альянс за неспопроможність сприяти деескалації конфлікту в Україні. 

Колишній генеральний інспектор Бундесверу та екс-голова Військового комітету НАТО 
Гаральд Куят критично оцінив роль Північноатлантичного альянсу в кримській кризі, повідомляє 
в середу, 16 квітня, інформаційне агентство dpa. НАТО під час конфлікту довкола Криму не зробив 
"узагалі жодного внеску задля деескалації", заявив Куят в інтерв‘ю німецькій радіостанції Bayern2. 

"НАТО від початку повинен був проводити переговори з Росією, з якою він він має 
стратегічне партнерство", - наголосив Гаральд Куят. Згідно з основоположним договором, мала 
бути скликана Рада НАТО-Росія, однак цього не сталося, підкреслив генерал. За словами Куята, 
нині настав час сісти за стіл переговорів. Успішними вони можуть бути в тому разі, якщо Захід 
дасть зрозуміти, що Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу, додав Гаральд Куят. 

Колишній генеральний інспектор Бундесверу також заявив про те, що вважає військову 
місію НАТО в Україні немислимою. "НАТО не в стані захищати східну Україну і гарантувати 
цілісність країни", - наголосив Куят. 

Нагадаємо, що з огляду на загострення кризової ситуації в Україні посли 28 країн НАТО 16 
квітня обговорили можливості тимчасового посилення військової присутності в східних країнах-
членах альянсу. За словами дипломатів, ідеться передусім про тимчасову передислокацію літаків, а 
також про військові навчання в Східній Європі, повідомляє dpa. 

Німецька хвиля 
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16.04.2014. НАТО хоче посилити присутність у Східній Європі 

Через ескалацію кризи в Україні Рада НАТО обговорює посилення військової присутності у 
східних країнах-членах альянсу. З таким проханням до НАТО звернулися балтійські країни, 
Румунія та Польща. 

З огляду на загострення кризової ситуації в Україні посли 28 країн НАТО обговорили 
можливості тимчасового посилення військової присутності в східних країнах-членах альянсу. 
Засідання Ради НАТО відбулось у середу, 16 квітня, в Брюсселі, повідомляє інформаційне агентство 
dpa з посиланням на дипломатичні кола. 

За нформацією агентства, посли обговорили низку пропозицій верховного 
головнокомандувача сил НАТО в Європі, генерала військово-повітряних сил США Філіпа Брідлава. 
Деталі пропозицій поки що невідомі. За словами дипломатів, ідеться передусім про тимчасову 
передислокацію літаків, а також про посилення активності військових навчань у східних країнах 
альянсу. 

Члени НАТО - Латвія, Литва та Естонія, а також Польща та Румунія - звернулися до 
Північноатлантичного альянсу з проханням забезпечити в цих країн більш видиму військову 
присутність сил НАТО, нагадує dpa. 

Як заявив 15 квітня у Люксембурзі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, 
Альянс буле проявляти гнучкість у своїх кроках. "Деякі заходи можуть бути вжиті невідкладно", - 
наголосив Расмуссен. Тоді як інші заходи, за його словами, потребують подальшої перевірки. 
Рішення про їхнє вживання прийматиметься з огляду на розвиток ситуації, додав генсек НАТО. 

Минулого тидня Північноатлантичний альянс уже посилив контроль повітряного простору 
над балтійськими країнами, які не мають власних військово-повітярних сил. На початку квітня 
Німеччина оголосила про готовність направити з цією метою до Литви свої винищувачі. 

Німецька хвиля 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

РОСІЯ ЗАБЕРЕ СТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ, СКІЛЬКИ ЇЙ 
ЗДАДУТЬ БЕЗ БОЮ УКРАЇНА, ЄВРОПА І США 

Місяць бездіяльності Києва, Брюсселя та Вашингтона вже після окупації 
Росією Криму переконав Москву, що агресію можна сміливо продовжувати. 
«Беззуба» реакція фактично провокувала Кремль розширювати географію своєї 
безкарної агресії.  

Офіційний Київ не перестає скаржитися на проникнення представників 
російських диверсійних сил у східні та південні регіони, проте за місяць так і не 
вжив належних заходів для уникнення сплеску сепаратизму. Кордони із Росією не 
були перекриті, на основних автошляхах в східних і південних областях не були 
своєчасно встановлені блок-пости. Обіцяне ще в березні перекидання підрозділів 
міліції із центральних областей у східні не відбулося, в той час як місцева міліція 
не лише не чинить опору сепаратистам, але і цілими відділками переходить на їх 
бік. Будівлі органів влади, силових структур, інфраструктурні об‘єкти в східних та 
південних регіонах фактично не охороняються, і сепаратисти на чолі із 
представниками російських спецслужб захоплюють їх без спротиву. Під приводом 
відданості мирному розв‘язанню ситуації керівництво українських силових 
структур не дозволяє своїм підлеглим застосовувати силу проти озброєних 
сепаратистів, натомість міліція жорстоко б‘є активістів, що виступають проти 
сепаратизму14. 

Фактично в Україні ні на державному (йдеться, перш за все, про 
правоохоронні органи), ні на експертному рівні немає розуміння 
реального стану речей. Навіть тоді, коли сепаратисти вже почали захоплювати 
приміщення органів влади, міліції та СБУ в Донецькій та Луганській областях, 
міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков продовжував стверджувати, що 
ситуація – під контролем. Дивує, що цим запевненням вірили й такі відомі 
експерти, як керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, 
який 10 квітня в інтерв‘ю інтернет-виданню «Bakupost» сказав, що «українські 
правоохоронці беруть ситуацію під свій контроль»15. За кілька днів потому 
сепаратисти захопили половину міст Донецької області, а озброєних бойовиків 

                                                             
14

 На дорозі до Харкова силовики побили у суботу щонайменше 100 людей. - 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/14/7022428. 
15

 Дмитрий Тымчук: «Майдан не дал нашей стране новых лиц в политике». - 

http://bakupost.az/munasibet/20140410031141022.html. 
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безперешкодно завозили до Слов‘янська із Криму у військових вантажівках16. 
Не демонструє успіхів українське зовнішньополітичне відомство. 

Відсутність реальних домовленостей про підтримку України Сполученими 
Штатами, державами Європи та країнами СНД – підміняється щоденними 
гнівними заявами на адресу МЗС Росії. Замість того, щоб використати 
дипломатичний хист і запропонувати РФ та «сепаратистам» переговорні 
механізми, які, принаймні, відстрочать агресію і нададуть українській владі 
можливості зосередити ресурси для захисту, вітчизняний МЗС змагається із 
російськими колегами в красномовстві. 

Замість того, щоб розпочати кампанію за призупинення членства Росії в Раді 
Безпеки ООН (як запропонували експерт Європейського центру політики Аманда 
Пол та колишній Директор Політичного Департаменту МЗС України Василь 
Філіпчук17) або хоча б вимагати визнати Росію стороною конфлікту, українська 
дипломатія зробила ставку на кроки, які вимагають менше зусиль, проте не мають 
і реального ефекту. Зокрема, українська сторона добилася резолюції Виконавчої 
ради ЮНЕСКО щодо загрози, яку становить посилення військової присутністю 
Росії в Криму освітньому процесу і свободі слова жителів півострову, а також 
розташованим в Криму об‘єктам культурної спадщини18. Ще один «значний 
успіх» – 10 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи засудила дії Росії щодо 
України і позбавила російську делегацію права голосу до кінця 2014 р. Очевидно, 
що жодних реальних проблем для Москви ці рішення не створять, адже вплив 
ЮНЕСКО та Ради Європи на світову політику, на жаль, близький до нуля. 

Значно сильніший вплив на поведінку Кремля могла би мати 
ініціатива розглянути питання про призупинення членства Росії в Раді 
Безпеки ООН. Варто пригадати, що Росія «успадкувала» місце в Радбезі ООН від 
СРСР, самостійно призначивши себе «спадкоємцем» Радянського Союзу. Протест 
України як колишньої республіки СРСР і як держави-співзасновника ООН проти 
узурпації Росією місця СРСР в Радбезі міг би стати приводом для підняття 
питання про принаймні призупинення членства РФ в РБ ООН, що, до речі, 
позбавило би В.Путіна можливості блокувати вирішення цілої низки 
міжнародних конфліктів. 

Чергове засідання Рада Безпеки ООН по українському питанню, що мало 
місце 13 квітня, позначилося новими гнівними, але знову безрезультатними 
заявами представників України, європейських держав та США щодо російської 
агресії – тепер  вже у східних областях України. Наступного дня в.о. Президента 
України Олександр Турчинов у ході телефонної розмови запропонував Генсеку 
ООН Пан Гі Муну провести спільну з миротворчими силами ООН 
антитерористичну операцію на Сході України, щоб «засвідчити легітимність та 
правомірність» дій української сторони. Як така  операція може бути можливою, 
коли мандат на її проведення дає Рада безпеки ООН, де Росія має право 
вето.Вірогідно, що програма-мінімум Кремля – дестабілізувати Україну, зірвати 
президентські вибори, схилити Захід і Київ прийняти план федералізації, який 
згодом знищить державу. Програма-максимум – ще до виборів анексувати Схід і 
Південь України, та повернути до Києва маріонетковий уряд Януковича. 
Проміжний варіант – створити самопроголошену автономію на захоплених 
сепаратистами українських територіях, і вимагати визнати їх повноправним 
учасником переговорів. Чи вдасться Кремлю реалізувати свої сценарії – залежить 
від того, наскільки скоро Київ, Вашингтон і європейські столиці перестануть 

                                                             
16

 К боевикам в Славянске прибыло подкрепление. - 

http://lb.ua/news/2014/04/14/263058_boevikam_slavyanske_pribilo.html. 
17

 Як врятувати Україну? - http://tyzhden.ua/Politics/105290. 
18

 ЮНЕСКО: агресія Росії становить загрозу культурній спадщині у Криму. -  

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/04/140410_ok_mzs_crimea.shtml. 
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підігрувати Москві в затягуванні часу і перейдуть нарешті до реального захисту 
України від неприхованої військової агресії. 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

04.04.2014. МЗС зафіксувало зменшення російських військ на 
кордоні із Україною 

Міністерство закордонних справ України відзначає певне зменшення концентрації 
російських військ біля кордонів України, однак обстановка лишається загрозливою. 

Про це під час брифінгу в п'ятницю заявив директор департаменту інформаційної політики 
МЗС Євген Перебийніс, передає Інтерфакс-Україна. 

"Фіксується певне зменшення концентрації цих військ, але ми не можемо сказати, що на 
сьогодні загроза нашій безпеці повністю відсутня", - сказав Перебийніс. 

Він наголосив, що зберігається неприродна концентрація збройних сил РФ на українських 
кордонах. 

Водночас Перебийніс зазначив, що інформація про російські війська на кордоні не є 
повною. 

"Зараз сказати про якусь конкретну картину того, що відбувається біля наших кордонів, не 
можна, тому що на деяких ділянках війська відводяться, десь вони перегруповуються", - додав він. 

Раніше перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема заявив, що біля кордонів України 
зосереджені близько 10-15 тисяч російських військових. 

Українська правда 

05.04.2014. Яценюк доручив уряду готуватися до можливого 
припинення постачань газу з Росії 

Український проем'єр доручив уряду готуватися до ймовірного розвитку подій у зв'язку з 
газовим тиском Росії, зокрема і до варіанту припинення постачання російського "блакитного 
палива". 

Український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив уряду готуватися до варіанту 
закриття Росією постачань газу в Україну. Про це він сказав, відкриваючи урядове засідання в 
суботу, 5 квітня, у Києві. Український прем'єр також заявив про неприйнятність ціни за російський 
газ у 485 доларів США за тисячу кубометрів. За його словами, Україна готова і надалі купувати 
російський газ за ціною 268 доларів за тисячу кубометрів, яка була на початку року. "Політичний 
тиск не пройде, ціну в 500 доларів ми не приймаємо", - наголосив Яценюк. 

Він також сказав, що у разі реалізації проектів із реверсних постачань газу з Європи через 
Словаччину, Польщу та Угорщину Україна щороку зможе отримувати до 20 мільярдів кубометрів 
газу, що буде на 100-150 доларів дешевшим за російський, передає "Інтерфакс-Україна". 

Україна виконає всі зобов'язання з транзиту 
Як повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан, обсяг 

реверсних постачань газу в Україну з країн ЄС може становити 20 мільйонів кубометрів на добу. За 
його словами, ризик припинення постачань російського газу в Україну є дуже високим. 

Водночас Продан запевнив, що Україна виконає усі свої зобов'язання щодо транзиту 
російського газу до Європи, незважаючи на посилення газового конфлікту з Росією. "Ніяких 
крадіжок і навіть думки про можливий відбір цього газу українська сторона не має",- наголосив 
міністр. Він також додав, що в тому разі, якщо не вдасться домовитися з Москвою щодо ціни на газ, 
то Київ має намір звернутися до Стокгольмського арбітражу. 

У Москві кажуть про нові борги 
Тим часом голова російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив що Росія за час дії 

знижки на газ для України у зв'язку з Харківськими угодами, недоотримала 11 мільярдів 400 
мільйонів доларів. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу НТВ, текст якого було розміщено на 
сайті цієї телекомпанії у суботу, 5 квітня. За його словами, після денонсації Харківських угод зник 
предмет договору, оскільки Росія авансом платила за перебування Чорноморського флоту в 
Україні за рахунок подовження договору до травня 2017 року. 

"З урахуванням цього сума в 11 мільярдів 400 мільйонів доларів - це борг, який утворився 
перед Росією, перед російським бюджетом. І з боку керівництва Росії сьогодні вже порушене 
питання про те, що необхідно подумати про механізм погашення боргу", - заявив Міллер. Голова 
"Газпрому" також висловив сумніви, що Україна буде спроможна розраховуватися за російське 
"блакитне паливо". За його словами, борг "Нафтогазу України" з урахуванням березневих 
постачань оцінюється у 2 мільярди 200 мільйонів доларів. 

Німецька хвиля 
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07.04.2014. Яценюк: розробляється план вторгнення іноземних 
військ в Україну 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що в східних областях реалізують 
план з вторгнення іноземних військ в Україну. 

"Я хотів би звернутися в першу чергу до всіх жителів східних областей України. Всім 
абсолютно зрозуміло, що йде реалізація антиукраїнського, антидонецького, антилуганського і 
антихарьківського плану. Плану з дестабілізації ситуації, плану, щоб іноземні війська перетнули 
кордон і захопили територію країни. Ми цього не допустимо", - сказав він на засіданні уряду. 

Українські посадовці не раз висловлювали стурбованість щодо збільшення російських 
військ біля східного українського кордону, хоча Москва наголошує, що там відбуваються навчання. 

Пан Яценюк каже, що жителі цих регіонів хочуть жити в єдиній країні. 
"Будь-які інші заклики до федералізації є спробою знищення української державності та 

сценарієм, який написаний РФ, мета якого - розчленування та знищення України. І перетворення 
частини України на територію рабства під диктатом РФ. Цього не буде", - наголосив прем'єр. 

У неділю в Донецькій, Луганській та Харківській областях відбулися сепаратистські 
мітинги, під час яких були захоплені будівлі облдержадміністрацій та місцеві управління СБУ. 

У зв'язку з останніми подіями на Сході України виконувач обов'язків президента України 
Олександр Турчинов скасував свій запланований візит до Литви і скликав екстрену нараду 
керівників силових відомств. 

Пан Яценюк заявив, що віце-прем'єр Віталій Ярема терміново вилетів в Донецьк, а міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков вже перебуває в Харкові. Пан Аваков написав у Facebook, що 
будівлю ОДА в Харкові звільнили від проросійських активістів. 

"Будівлю ОДА повністю звільнено від сепаратистів. Розпочався робочий процес. Дякуємо 
тим, хто допомагав. Я працюю в Харкові", - написав він. 

Ультиматум сепаратистів 
В Донецьк також вилетіла і екс-прем'єр, а тепер канд 
идат в президенти України Юлія Тимошенко, яка в своїй заяві теж наголосила, що в 

останніх подіях є російський слід. 
Згідно із повідомленнями, в Луганськ також вилетіли секретар РНБО Андрій Парубій та 

голова СБУ Валентин Наливайченко. 
У неділю на Сході групи протестувальників вступили в сутички з міліцією, підняли 

російські прапори над захопленими будівлями і вимагали провести референдум про незалежність 
східних регіонів України. 

Зокрема, в Донецьку після захоплення ОДА проросійські активісти поставили ультиматум 
місцевій владі. Вони зачитали резолюцію, в якій вимагали негайного скликання позачергової сесії 
Донецької обласної ради, щоб та прийняла рішення про референдум. 

Але оскільки облрада не зібралася, у понеділок о 12 годині сепаратисти збираються 
оголосити "народний мандат", тобто "розпустити обласну раду" і в якості депутатів обрати 
"представників від громадськості" області. 

Біля кордонів України перебувають десятки тисяч російських військових. 
Міністр внутрішніх справ країни Арсен Аваков звинуватив в організації заворушень 

Володимира Путіна і усуненого президента України Віктора Януковича. 
Голова Харківської ОДА також вважає, що сутички між євромайданівцями і 

антимайданівцями у Харкові - це провокативний сценарій, який "писався не в нашій країні". 
У соцмережах широко критикують владу і міліцію за бездіяльність, але в міліції кажуть, що 

хочуть уникнути кровопролиття. 
Тим часом донецька міліція спростовує повідомлення ЗМІ про те, що міліціонери 

перейшли на бік мітингувальників. Обласна прокуратура повідомила, що органи міліції розпочали 
розслідування за фактом масових заворушень у місті. 

4 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема повідомив, що за останні два 
місяці в різних містах Україні було проведено близько 320 сепаратистських акцій, участь у яких 
взяли близько 242 000 осіб. 

За його словами, подібні акції фінансує особисто усунений президент Віктор Янукович - за 
ті кошти, які вивіз із собою в Росію. 

BBC Україна 

07.04.2014. Україна чекає від Росії пояснень щодо подій на Сході - 
Дещиця 

Україна чекає від російської сторони пояснень щодо останніх подій у Луганську, Харкові та 
Донецьку. 

Про це на брифінгу в понеділок у Києві заявив в.о. міністра закордонних справ України 
Андрій Дещиця, передає кореспондент Укрінформу. 
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"Ми надаємо велике значення тій ситуації, що зараз склалася у Донецьку, Харкові, 
Луганську... Ми, зі свого боку, очікуємо на можливі пояснення російської сторони", - зазначив він. 

Він нагадав, що перший віце-прем'єр-міністр, голова СБУ, міністр внутрішніх справ, голова 
РНБОУ вилетіли в ці регіони. Наразі проводиться необхідна робота для нормалізації ситуації. 

Укрінформ 

07.04.2014. Міністерство оборони України заявляє про загрозу 
нападу військ Російської Федерації (РФ) на південно-східні області 
України. 

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного командного центру Збройних 
сил України Олександр Розмазнін, передає «РБК-Україна». 

Він додав, що напад може статися з боку Криму і Придністров'я. 
За словами Розмазніна, на південно-східному кордоні знаходяться декілька десятків тисяч 

російських військових. 
«Ми готуємося до того, щоб на нашу землю ніхто не зміг ступити. Ми будемо нашу землю 

захищати», — заявив він. 
Ракурс  

07.04.2014. Мінекології оцінило втрати від захоплення у Криму 
підприємств і родовищ у 127 млрд грн 

Міністерство екології та природних ресурсів оцінює ринкову вартість втраченої для 
України матеріально-сировинної бази у Криму у 126,8 млрд грн. Про це повідомив на брифінгу в 
Кабінеті міністрів міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник. 

«Працівники міністерства здійснили оцінку ринкової вартості матеріально-сировинної 
бази підприємств АР Крим. За попередньою оцінкою, він склав 126,8 млрд грн. Тобто питання 
окупації Росією Криму, він не тільки політичний. Він набуває новий зміст - це захоплення 
рентабельних працюючих підприємств і перспективних родовищ», - сказав міністр. 

При цьому міністр зазначив, що відшкодовувати втрати згідно з оціночної вартості, 
ймовірно, доведеться допомогою звернень в міжнародні суди. «Як ми будемо повертати кошти? 
Через міжнародні суди. Мін'юсту вже дано доручення підготувати позови», - сказав міністр. 

Нагадаємо, після анексії Криму Росією в кінці березня 2014 року самопроголошена влада 
Криму оголосила про націоналізацію українських державних підприємств, що перебувають на 
території півострова, і їх перехід в російську власність. Юридичний статус націоналізованих 
підприємств залишається невизначеним, оскільки ні українська влада, ні міжнародна спільнота не 
визнали відділення Криму. За словами в.о. президента України, голови Верховної Ради 
Олександра Турчинова, найближчим часом Україна буде мати юридичну позицію щодо 
компенсації Росією збитку від окупації Криму. 

Тиждень 

07.04.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
щодо нарощування військового потенціалу РФ біля державного 
кордону України під приводом «захисту співвітчизників» 

Російська Федерація з хворобливою наполегливістю продовжує спекулювати на тему 
міфічного «захисту співвітчизників» на території інших країн. У цьому контексті Україна 
висловлює стурбованість з приводу збереження чинності Постанови Ради Федерації Російської 
Федерації № 48-СФ від 1 березня 2014 року про надання Президенту РФ В.Путіну права на 
використання Збройних сил РФ на території нашої держави.  Занепокоєння України ґрунтується на 
фактах продовження концентрації російських військ та нарощування військового потенціалу в 
прикордонних з Україною районах, здійснення російськими спецслужбами провокаційних заходів 
на території нашої держави, а також проголошення російськими високопосадовцями і російською 
пропагандою викривленої інформації про Україну. 

Непередбачуваність Російської Федерації у застосуванні «фактору сили» та зухвале 
нехтування нормами і принципами міжнародного права у взаємовідносинах з іншими державами 
посилює напруження та збільшує небезпеку не тільки в регіоні, а й у світі. Практика втручання 
Російської Федерації у внутрішні справи інших держав, порушення їхньої територіальної цілісності 
та суверенної рівності ставлять під сумнів її авторитет і репутацію, як країни, що закликає до миру 
та намагається виступати посередником у вирішенні міжнародних конфліктів. Відверте 
використання Російською Федерацію екстремістського інструментарію у міжнародних відносинах 
знецінюють її образ держави-визволителя у Великій Вітчизняній війні та ставлять Росію в один 
ряд з розпалювачами воєн. 

Сайт МЗС України 
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07.04.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
щодо висловлювань Прем’єр-міністра Російської Федерації Д. 
Медведєва 

5 квітня ц.р. Прем‘єр-міністр Російської Федерації Д. Медведєв заявив про те, що, якщо 
Україна вийде із складу Співдружності Незалежних Держав або підпише економічну частину 
Договору про асоціацію з Європейським Союзом, то Росія перегляне умови співробітництва з 
Україною в аграрному секторі та вживе низку протекціоністських заходів для захисту вітчизняних 
виробників. 

Викликає здивування, що російська сторона замість того, щоб шукати взаємоприйнятний 
формат співпраці з Україною і Європейським Союзом у новому міжнародному контексті, 
протиставляє секторальне співробітництво в рамках СНД євроінтеграційному курсу України. 
Такий підхід свідчить про політичну та економічну «короткозорість» російського керівництва і 
веде до ізоляції Російської Федерації на міжнародній арені. 

На жаль, сьогодні ми є свідками використання інституційної та договірно-правової основи 
Співдружності Незалежних Держав не як майданчику для діалогу і компромісу, а як засобу 
примусу, спрямованого на підпорядкування України зовнішньополітичним пріоритетам Російської 
Федерації. Те, що від початку задумувалось як осередок співпраці рівноправних держав, сьогодні 
під тиском Росії трансформувалось у засіб реалізації та легітимізації її гегемонії на 
пострадянському просторі. 

Висловлювання Прем‘єр-міністра РФ стають в один ряд з іншими заявами російських 
чиновників і формують єдину політику Росії по відношенню до України, що має на меті завадити 
нашій країні самостійно зробити вибір політичної, економічної, соціальної та культурної системи 
координат, в рамках якої повинно жити українське суспільство, та визначити пріоритети своєї 
зовнішньої політики. Погрози і «поради» російських посадовців не можуть бути кваліфіковані 
інакше, як грубе втручання у внутрішні справи України, яке суперечить фундаментальним нормам 
міжнародного права та загальновизнаним принципам співжиття держав. 

Методи політичного, економічного і гуманітарного тиску на Україну з метою змусити її 
зробити певний цивілізаційний вибір є абсолютно неприйнятними. Дух та зміст заяв офіційних 
представників Росії грубо порушують вимоги пункту 7 статті 2 Статуту ООН, який закріпив 
заборону «на втручання в справи, які належать до внутрішньої компетенції будь-якої держави», та 
пункту 4 статті 2 Статуту ООН, який поклав на всіх членів організації зобов‘язання «утримуватись 
в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування». 

Ми закликаємо Російську Федерацію припинити оцінювати українсько-російські відносини 
з точки зору геополітичних категорій часів «холодної війни» та ворогуючих соціально-
економічних систем. Нашим державам слід перейти до реального відкритого діалогу на основі 
принципів суверенної рівності, дотримання територіальної цілісності та поваги до права кожної 
сторони вільно обирати власний вектор розвитку. Якщо ж Російська Федерація продовжить 
недалекоглядний і руйнівний курс на конфронтацію, Україна залишає за собою право вжити всіх 
необхідних заходів для захисту своїх інтересів як в рамках Всесвітньої організації торгівлі, так і в 
міжнародних юрисдикційних і арбітражних органах. 

Сайт МЗС України  

07.04.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
щодо висловлювання Постійного представника РФ при ООН 
В.Чуркіна про нібито визнання більшістю держав (де-юре або де-
факто) входження Криму до складу Росії 

В МЗС України звернули увагу на інтерв‘ю Постійного представника РФ при ООН Віталія 
Чуркіна агентству РИА-Новости, в якому він твердить про нібито визнання більшістю держав (де-
юре або де-факто) входження Криму до складу Росії. 

Ця чергова нісенітниця і дезінформація від російської пропагандистської машини свідчить 
про стрімке падіння авторитету і рівня компетенції російського зовнішньополітичного відомства. 

Тут – одне з двох: або ж у російських дипломатів погано з математикою, або ми є свідками 
свідомої маніпуляції фактами і бажання видати бажане за дійсне. 

Реальний стан речей на міжнародній арені щодо Криму показало голосування Генасамблеї 
ООН 27 березня по резолюції «Територіальна цілісність України». 47 країн стали співавторами 
резолюції. 100 країн проголосували за неї. Лише 11 (включно із самою Росією) – виступили проти. 

Тому правда полягає в тому, що поруч з Росією захотіли встати лише 10 країн, в тому числі 
кілька диктаторських режимів. Разом з тим, голосування «проти» резолюції цією мізерною групою 
з 10 держав далеко не означає, що кожна з них де-юре або де-факто визнала захоплення Росією 
Криму. Зокрема, всі пам‘ятають заяву Президента Білорусі Олександра Лукашенка (країна якого, 
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на жаль, виступила «проти» резолюції), про те, що Білорусь не планує здійснювати ніяких 
юридичних кроків по Криму. 

Раніше ми також чули від пана Чуркіна, що «93 держави ООН не підтримали 
територіальної цілісності України». Це – ще одна нісенітниця. Згідно зі ст. 18 Статуту ООН, 
рішення Генасамблею приймають делегації, які присутні в залі та голосують («за» або «проти»). 
Тому країни, які під час розгляду української резолюції не взяли участі в голосуванні або 
«утрималися», автоматично віддали свій голос на користь більшості, на користь схвалення 
резолюції, фактично підтримавши її. 

Сайт МЗС України 

08.04.2014. Заява МЗС щодо втручання РФ у внутрішні справи 
України 

Загострення ситуації в окремих містах сходу і півдня України інспіроване ззовні та 
викликане підривною діяльністю Російської Федерації. 

До здійснення провокацій залучені угруповання, які керуються російськими 
спецслужбами. 

Агресивні дії, що ставлять під загрозу життя і безпеку українських громадян, активізація 
сепаратистських сил та участь у протиправних діях громадян Росії свідчать про намір здійснити 
другий етап окупації України. 

Диверсійна робота супроводжується масштабною пропагандистською кампанією, яка 
цинічно спотворює факти, застосовує шантаж і погрози, поширює відверту неправду та має на меті 
виправдати втручання у внутрішні справи України. 

Ескалація становища мала призвести до кровопролиття та силового протистояння. Цей 
привід планувалося використати для подальшої агресії. 

Підірвати спокій мала й маячня про появу «американських спецназівців» для подолання 
дій заколотників. Ці спекуляції свідчать про глибоко уражений спецопераціями спосіб мислення 
російської агентури. 

Сьогодні ситуацію стабілізовано. 
Правопорядок забезпечується силами українських правоохоронних органів, які жорстко і в 

рамках закону діятимуть проти будь-яких антидержавних і антинародних замахів. Розвиток подій 
знаходиться під контролем. 

Українські громадяни не піддалися на провокації. Наш народ не приймає і не прийме ідей 
сепаратизму та фашизму, які активно поширюють провокатори з російських спецслужб. Ідея т.зв. 
«федералізації» України, нав‘язувана Москвою, належить до цього ж числа спеціальних розробок. 
Йдеться не про федералізацію, а про «паралізацію» нашої держави, її економіки та можливостей 
наших громадян. 

Фундаментальною позицією Уряду України є захист усіх демократичних прав і свобод 
людини, розвитку справжнього діалогу національного порозуміння в країні та надання всім 
співвітчизникам вичерпних і реальних можливостей місцевого самоврядування, що дозволять 
кожному мешканцеві України бути господарем рідної держави. В Україні слід змінити не 
формальний устрій, а реальну суть розподілу влади. Така перспектива викликає занепокоєння всіх 
імперських тоталітарних сил, які остерігаються появи в Україні успішної альтернативи керованій 
псевдо-демократії. Російський шовінізм не цікавлять права жодної людини, включно з реальними 
потребами самого російського народу, чиє складне економічне, соціальне та демографічне 
становище викликає справедливе міжнародне занепокоєння та тривогу. Важкі внутрішні 
проблеми Росії повинні отверезити агресора. 

Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити втручання у внутрішні справи 
України та виконати публічні зобов‘язання про деескалацію ситуації. 

Україна готова до міжнародного врегулювання та діалогу в тих форматах, які здатні 
забезпечити практичні результати в чітко визначеній часовій перспективі. 

Питання, що належать до суверенного права українського народу здійснювати власну 
внутрішню і зовнішню політику, не можуть бути предметом переговорів. Застерігаємо російську 
сторону від нав‘язливих спроб вигадати для України свою конституцію. Ці наміри не мають нічого 
спільного з інтересами наших громадян. Вони відображують план окупації та застою. 

Принциповими елементами врегулювання мають стати припинення агресивних дій, 
риторики і підривної діяльності Російської Федерації проти нашої держави, відмова Росії від 
завойовницьких планів, що становлять пряму загрозу для всіх держав-сусідів та міжнародного 
миру і безпеки, відведення підрозділів збройних сил Росії від українських кордонів та з Автономної 
Республіки Крим. 

Україна вітає масштабну світову солідарність на захист свого суверенітету, територіальної 
цілісності і непорушності кордонів. Нашими спільними силами має керувати впевненість та тверда 
готовність повернути Росію до цивілізованого поля відносин, права і співіснування держав.  

Сайт МЗС України 
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09.04.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС щодо спроб російської сторони виправдати сепаратизм в 
Україні 

Останніми днями у риториці офіційних представників Російської Федерації 
спостерігаються немислимі спроби виправдати сепаратизм в Україні. 

Нам закидають нібито «подвійні стандарти», намагаючись порівнювати події Євромайдану 
та нинішні сепаратистські акції на півдні і сході України, у тому числі в Автономній Республіці 
Крим.  

Шкода, що російські чиновники, які проводять такі паралелі, не розуміють очевидних 
відмінностей. 

По-перше, під час подій Євромайдану люди повстали і вмирали під Державним прапором 
України; натомість інспіровані російською стороною нинішні події на півдні та сході, не кажучи 
про злочинну окупацію Автономної Республіки Крим, відбуваються під знаменами чужої держави 
та супроводжуються наругою над українськими державними символами. 

По-друге, протестувальники під час Євромайдану виступали за єдність і територіальну 
цілісність Української держави; сепаратисти в Криму, на півдні і сході України прагнуть розколоти 
нашу державу на догоду Кремлю; вони ретранслюють вимоги та гасла, які озвучуються 
офіційними представниками Російської Федерації, що явно вказує на те, хто насправді інспірує та 
керує ними; 

По-третє, протестувальники під час Євромайдану відстоювали європейське демократичне 
майбутнє України, в якому немає місця корупції, свавіллю чиновників та правозахисних структур, 
здирництву, нехтуванню правами і свободами громадян, незалежно від їх національності, 
віросповідання та мови спілкування; натомість сепаратисти в Криму, на півдні і сході України 
вкидають мешканців цих регіонів у прірву минулого - деградації, безправ‘я, корупції, злиднів, у 
світ «совка». 

Насправді ж те, що робить сьогодні Росія на півдні і сході України, є спробою за будь-яку 
ціну утримати Україну у сфері свого впливу.  

Російська сторона ніяк не бажає зрозуміти та змиритися з тим, що громадяни України, 
крім, можливо, купки проплачених сепаратистів та їх поплічників, не хочуть жити у світі 
минулого, в який нас штовхає Москва. Справжнім прагненням українського народу є побудова 
сучасної держави на основі загальносвітових та європейських демократичних цінностей. 

Про це свідчать численні незалежні соціологічні опитування. 
Громадяни України і на сході, і на заході нашої держави, в тому числі етнічні росіяни, 

апелюють сьогодні до керівництва Росії не намагатися «захищати» їх права, оскільки страшилки 
про утиски російськомовного населення в Україні – це ніщо інше як видумки російської 
пропаганди і тих, хто на неї працює. 

Українці хочуть жити в мирі з Росією, мати з нашими сусідами дружні, партнерські та 
рівноправні відносини. Переконані, що насправді цього прагнуть і більшість росіян. 

Віримо, що російська сторона врешті дійде розуміння, що європейська демократична 
Україна – це насправді не загроза для Росії, як це зараз очевидно сприймають у Кремлі. 

Європейська демократична Україна є в інтересах як українського, так і російського народів. 
Європейська Україна як надійний і передбачуваний партнер – це гарантія стабільності та 

безпеки для Російської Федерації на західному напрямку, це – нові можливості для розвитку 
взаємовигідного двостороннього та багатостороннього співробітництва, в якому обопільно 
зацікавлені і українці, і росіяни. 

Якщо керівництво РФ насправді бажає добра та кращого майбутнього для власного народу, 
то має негайно здійснити кроки з метою деескалації ситуації в Україні та нормалізації українсько-
російських відносин, зокрема, припинити підривну та провокаційну діяльність в нашій державі, 
окупацію Автономної Республіки Крим та відкликати війська від кордону з Україною. 

Сайт МЗС України 

10.04.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо відмови РФ від участі у засіданнях ОБСЄ 

У зв‘язку з відмовою російської сторони взяти участь у спільному засіданні Постійної ради 
та Форуму ОБСЄ з питань співробітництва в галузі безпеки, під час яких планувалося розглянути 
питання концентрації військ РФ поблизу державного кордону з Україною, вважали б за доцільне 
зазначити таке. 

Російська Федерація окупувала частину суверенної території України, Автономну 
Республіку Крим, чим підступно порушила норми міжнародного права, а також засадничі 
принципи сучасного співіснування держав, закріплені у Статуті ООН, Гельсінкському Заключному 
Акті, двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорах. 
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Крім того, викликає занепокоєння концентрація поблизу кордонів нашої держави 
наступальних військових підрозділів Збройних сил Російської Федерації, що підтвердили 
проведені Україною інспекційні заходи на території РФ за Віденським документом 2011 року про 
заходи зміцнення довіри і безпеки та за Договором з відкритого неба. 

У зв‘язку з цим, Україна виступила з ініціативою залучити механізми, передбачені 
розділом ІІІ Віденського документа, з метою з‘ясування справжніх намірів Російської Федерації та 
мету здійснюваних військових приготувань, беручи до уваги, що російська сторона, всупереч 
явним фактам, постійно заперечує будь-яку позапланову військову діяльність поблизу кордонів з 
Україною. 

На жаль, з незрозумілих причин Російська Федерація відмовилася скористатися шансом, 
щоб на спільному засіданні Постійної ради та Форуму ОБСЄ з питань співробітництва в галузі 
безпеки роз‘яснити країнам-учасницям Організації дійсні причини перебування військ поблизу 
кордонів нашої держави. 

Відмова Російської Федерації від участі у спільному засіданні Постійної ради та Форуму 
ОБСЄ з питань співробітництва в галузі безпеки розцінюється як вияв неготовності делегації РФ 
вести відкритий діалог у дусі Віденського документа. Своєю відмовою російська сторона лише 
підсилила аргумент на користь наявності у РФ прихованих планів практичного застосування її 
військового угруповання проти України. 

Заяви Російської Федерації про нібито «позитивні» результати здійснення спостережних 
польотів та інспекцій на її території, які начебто демонструють відсутність суттєвої позапланової та 
незвичайної військової діяльності поблизу кордонів з Україною, вводять в оману міжнародне 
співтовариство. Як відомо, результатом спостережних польотів є відповідним чином оброблені та 
проаналізовані фотодокументи, але аж ніяк не фіксація спостережною місією факту дотримання 
приймаючою державою встановлених технічних процедур. 

Українська сторона відповідально заявляє, що матеріали двох спостережних польотів за 
Договором з відкритого неба, проведених у березні-квітні 2014 року, наочно демонструють 
збільшення кількості бойового повітряного компоненту на аеродромах Російської Федерації 
поблизу України. 

Крім того, за результатами проведеної 18-21 березня 2014 року інспекції за Віденським 
документом на території Білгородської та Курської областей інспекторами зафіксовано 
розміщення у польових умовах трьох батальйонів 76-ї десантно-штурмової та 106-ї 
повітрянодесантної дивізій, які виявилися не лише поза межами місць постійної дислокації 
(мм.Тула, Рязань, Псков), але й поза межами полігонів, де мали б здійснюватися заходи планової 
бойової підготовки. 

Саме тому в української сторони виникає цілком обґрунтоване запитання, що роблять 
елітні підрозділи російських військ у відкритому полі, і яка справжня мета їх перебування поблизу 
кордону України. 

Натомість ми спостерігаємо, що російська сторона, цинічно заявляючи про дотримання 
визначених Віденським документом обмежувальних рівнів, продовжує нарощення військової 
присутності у прикордонних з Україною районах. Особливе занепокоєння викликає той факт, що 
військові приготування відбуваються на фоні ухвалення 1 березня 2014 року Радою Федерації 
Федеральних Зборів РФ постанови №48/СФ «Про використання Збройних Сил Російської 
Федерації на території України». 

Україна закликає Російську Федерацію неухильно дотримуватися положень Віденського 
документа та здійснити усі можливі заходи, аби сприяти усуненню занепокоєності по відношенню 
до своєї військової діяльності, яку відчуває не лише Україна, але й інші держави на просторі ОБСЄ. 

Вважаємо надзвичайно актуальним укладення двосторонньої угоди з Російською 
Федерацією про додаткові заходи зміцнення довіри і безпеки у прикордонних районах, яка б 
доповнювала і посилювала положення Віденського документа. Така пропозиція неодноразово 
озвучувалися українською стороною, однак постійно відхилялася Росією, яка аргументувала свою 
позицію існуванням «братерських відносин між нашими державами». 

Україна переконана, що розв‘язанню найгостріших проблем, які становлять реальну 
загрозу не лише європейській, а й глобальній безпеці, сприятиме зміцнення довіри, 
транспарентності та взаємоповаги. 

Сайт МЗС 

14.04.2014. Заява МЗС України 

У східних областях України російські спецслужби та диверсанти розпочали перехід до 
широкомасштабної сепаратистської операції з метою захоплення влади, дестабілізації ситуації із 
загрозою для життя громадян України, а також відокремлення цих регіонів від нашої держави. 

Захищаючи життя людей, територіальну цілісність і безпеку держави, Рада національної 
безпеки і оборони України прийняла рішення здійснити антитерористичну операцію проти 
розгорнутого замаху на нашу державу. 
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В Міністерстві закордонних справ України є всі необхідні конкретні докази причетності 
спеціальних служб Росії до сепаратистського заколоту і захоплення державних установ на сході 
України. Відповідні свідчення та докази будуть представлені міжнародному співтовариству на 
зустрічі 17 квітня ц. р. у Женеві. 

Урядовий портал 

15.04.2014. Коментар МЗС України щодо Доповіді УВКПЛ 
стосовно ситуації у сфері прав людини в Україні 

15 квітня 2014 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) 
оприлюднило Доповідь стосовно ситуації у сфері прав людини в Україні. Доповідь підготовлена за 
підсумками двох візитів Помічника Генсекретаря ООН І.Шимоновича до нашої держави у березні 
2014 р., а також за результатами перших тижнів роботи Моніторингової місії ООН з прав людини в 
Україні, розгорнутої на запрошення українського Уряду. 

В Україні позитивно сприйняли оприлюднення Доповіді УВКПЛ, яка достатьно об‗єктивно 
віддзеркалює становище в нашій країні у галузі прав людини. 

У документі переконливо відкидаються звинувачення у порушеннях в Україні прав 
російської меншини, які слугували приводом для військової агресії Російської Федерації проти 
нашої держави та анексії АР Крим. 

Наводяться докази невідповідності кримського псевдо-референдуму від 16 березня чинним 
стандартам у сфері прав людини, у т.ч. щодо свободи обміну думками з громадських та політичних 
питань, свободи ЗМІ та доступу до інформації, а також захисту прав журналістів. 

На окрему увагу заслуговує наведена в Доповіді інформація щодо порушень прав 
мешканців півострова внаслідок російської окупації. Найбільш вразливими громадами АРК 
визнано кримських татар та українців, які змушені через залякування, відсутність безпечного 
середовища та утиски їхніх прав й свобод залишати власні домівки. 

З огляду на триваючі системні порушення прав людини на півострові Крим, українська 
сторона розраховує, що ситуація в АР Крим і далі перебуватиме в полі зору місії УВКПЛ та інших 
міжнародних моніторингових механізмів. 

Поряд з аналізом останніх подій у східних регіонах України та їх причин, в документі 
повідомляється про зовнішнє втручання у розвиток ситуації, зокрема про участь у протестах і 
зіткненнях осіб, які прибули з Росії. 

Експерти ООН дають чітко зрозуміти, що ряд порушень прав людини в інших частинах 
України були «надбанням» попередньої влади, і саме вони стали однією з головних причин, яка 
спонукала українців до масових протестів з листопада 2013 до лютого 2014 року. 

Україна готова до поглиблення взаємодії з правозахисними структурами ООН з метою 
належного врахування питань захисту прав людини при впровадженні широкомасштабних 
реформ, спрямованих на забезпечення верховенства права, розбудову демократичного 
плюралістичного суспільства, викорінення корупції, дотримання соціальних стандартів та захист 
прав меншин. 

Безумовним пріоритетом української влади також залишається розслідування усіх 
порушень прав людини та злочинів, скоєних у період протестних акцій у листопаді 2013 – лютому 
2014 рр. 

Сайт МЗС 

16.04.2014. Спільна Заява МЗС та Держприкордонслужби 
України щодо перетину державного кордону представниками 
іноземних ЗМІ 

У відповідь на спроби російської сторони безпідставно звинуватити Україну у нібито 
утисках свободи ЗМІ та, зокрема, створенні перешкод для в‘їзду на територію України 
представників російських мас-медіа вважаємо за необхідне зазначити таке. 

В Україні на належному рівні гарантовані права і свободи людини, створені комфортні 
умови для діяльності вітчизняних та іноземних ЗМІ, що було неодноразово підтверджено у 
висновках авторитетних міжнародних організацій. 

Ми усвідомлюємо та високо цінуємо роль журналістів у розвитку демократичного 
суспільства, розбудові України як європейської держави. 

Україна відкрита для відвідання усіма, без винятку, представниками ЗМІ. Для іноземних 
журналістів в Україні не існує обтяжливих бюрократичних процедур. Зокрема, на відміну від 
практики багатьох іноземних держав, українське законодавство не передбачає обов‘язкової 
акредитації представників іноземних ЗМІ як підстави для здійснення ними професійної діяльності 
на території нашої держави. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 06 (03.04.2014 - 17.04.2014.) 46 of 82 

 

46 of 82 

Ми максимально заохочуємо до відвідання України якомога більшою кількістю іноземних 
ЗМІ для об‘єктивного висвітлення подій в Україні та унеможливлення спроб третіх країн свідомо 
перекручувати факти і поширювати дезінформацію. 

Співробітники Державної прикордонної служби України безпідставно не перешкоджали і 
не перешкоджають представникам іноземних засобів масової інформації в перетині державного 
кордону. 

Водночас, усі закордонні журналісти, як і інші іноземці та особи без громадянства, при 
перетині державного кордону повинні чітко дотримуватися законодавства України. Звертаємо 
увагу, що під час прикордонного оформлення необхідно зазначити та підтвердити мету поїздки в 
Україну, мати достатнє фінансове забезпечення на час перебування в Україні та не порушувати 
правил перетину українського державного кордону. 

У разі надання громадянами, незалежно від їхнього громадянства та професії, неправдивих 
відомостей та порушення порядку проходження прикордонного контролю, співробітники 
Держприкордонслужби мають право відмовити у перетині кордону, що відповідає усталеній 
міжнародній практиці та нормам законодавства переважної більшості іноземних держав. 

Просимо з розумінням поставитися до того, що в умовах фактичної окупації Російською 
Федерацією частини території України, а також інспірованих ззовні спроб дестабілізувати ситуацію 
в південно-східних регіонах нашої держави, Держприкордонслужба посилила контроль за 
перетином українського кордону. 

Таким чином, дії прикордонників, які відповідально ставляться до своїх обов‘язків, не 
спрямовані проти будь-якої третьої сторони чи обмеження прав і свобод ЗМІ, а лише мають на меті 
убезпечити країну від проникнення на територію нашої держави осіб із злочинними намірами 
проти України. 

айт МЗС 

16.04.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України у зв’язку із висловлюваннями заступника міністра 
оборони РФ 

15 квітня 2014 року низка російських ЗМІ розмістила інформацію про висловлювання 
заступника міністра оборони Росії А.Антонова щодо призупинення передачі українській стороні 
військової техніки, захопленої в України у ході російської агресії в АР Крим, аргументуючи це 
міжнародними зобов‘язаннями Російської Федерації «не постачати або виявляти стриманість щодо 
поставок озброєнь до гарячих точок». 

Така позиція вбачається щонайменше дивною з наступних причин. 
По-перше, Україна не є і навіть не може вважатися гарячою точкою. Факт проведення 

антитерористичної операції не дає підстав стверджувати, що Україна є гарячою точкою. Спеціальні 
підрозділи України, залучені до антитерористичної операції, діють професійно з метою 
нейтралізації диверсійних груп, які незаконно потрапили на територію нашої держави та 
інспіровані ззовні російською стороною. 

По-друге, у даному випадку не йдеться про військово-технічне співробітництво у його 
класичному розумінні. Мова йде про повернення Російською Федерацією військової техніки, 
незаконно захопленої шляхом мародерства і розбою підрозділами ЗС РФ в ході анексії частини 
суверенної території України - АР Крим, що за жодних обставин не може розглядатися як 
«поставки озброєнь». Тому посилання російських посадовців на будь-які міжнародні зобов‘язання 
є недоречним. 

По-третє, російська сторона традиційно доволі вибірково ставиться до своїх міжнародних 
зобов‘язань у галузі експортного контролю та ніяк не пояснює, яким чином її озброєння і військова 
техніка загадково потрапляли і продовжують потрапляти на українську територію, зокрема до АР 
Крим, Донецької та Луганської областей, де вона активно використовується незаконними 
бандформуваннями. 

Таким чином, висловлювання заступника міністра оборони РФ А.Антонова від 15 квітня 
2014 року щодо призупинення повернення Україні військової техніки є нічим іншим, як підміною 
понять та використанням Росією подвійних стандартів при виконанні та дотриманні взятих на себе 
міжнародних зобов‘язань.  

Сайт МЗС України  

16.04.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо бачення російською стороною ситуації в 
південно-східних областях України 

Поширений 15 квітня 2014 року «Комментарий МИД России в связи с резким обострением 
обстановки на Юго-Востоке Украины» покликаний відвернути увагу, як українців, так і 
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міжнародного співтовариства від справжніх причин ескалації військово-політичної обстановки у 
згаданих регіонах. 

Позиція російського МЗС спрямована на приховування злочинної диверсійної діяльності 
військовослужбовців збройних сил РФ та російських спецслужб на території України, а також на 
відбілювання військово-політичного керівництва РФ, яке віддало накази про їх застосування на 
території України. 

Підставою для директив та наказів стосовно безпосереднього використання підрозділів сил 
спеціальних операцій РФ на території України є Постанова Ради Федерації Російської Федерації № 
48-СФ від 1 березня 2014 року про надання Президенту РФ В.Путіну права на використання 
Збройних сил РФ на території України, яка з початку військової інтервенції та окупації АР Крим й 
до цього часу зберігає чинність. 

Зазначений акт разом з наказом Верховного головнокомандувача ЗС РФ, Президента РФ 
знімає з російських військовослужбовців відповідальність за будь-які злочинні дії на території 
України, пов‘язані з організацією і проведенням саботажу, терористичної та диверсійної 
діяльності. 

МЗС України наголошує, допоки згадана постанова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ 
зберігатиме чинність, в російських військовослужбовців, диверсантів та їх поплічників будуть 
розв‘язані руки для організації масових збройних заворушень, проведення терористичних актів та 
актів саботажу, захоплення адміністративних приміщень, а також скоєння вбивств та інших 
злочинів на території України. 

Закликам МЗС РФ щодо деескалації обстановки у південно-східних регіонах України має 
передувати відміна та скасування всіх актів, включаючи згадану постанову Федеральних Зборів РФ, 
які легалізують військову активність збройних сил РФ на території України, у тому числі на 
окупованій території АРК. 

Сайт МЗС України  

16.04.2014. Україна має чітку позицію на чотиристоронню 
зустріч в Женеві – А.Дещиця 

16 квітня ц.р. у Кабінеті Міністрів України відбулася прес-конференція в.о. Міністра 
закордонних справ України Андрія Дещиці.  

Глава українського МЗС повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Уряду було 
затверджено директиви для участі в чотиристоронній зустрічі на рівні міністрів закордонних 
справ, яка відбудеться 17 квітня ц.р. у Женеві 

А.Дещиця наголосив, що Україна має чітку позицію на цій зустрічі. Насамперед, Україна 
наполягатиме, щоб Росія припинила підтримувати терористичні групи озброєних диверсантів, що 
діють у східних регіонах України. „Окрім цього, ми вимагатимемо від РФ засудити такі 
терористичні дії та відвести війська, які зосереджені на східних кордонах України‖,  - сказав 
керівник МЗС. 

В.о. Міністра також підкреслив важливість для України відкликання Росією рішення 
російського парламенту про дозвіл президенту РФ використовувати російські війська на території 
України. 

Українською делегацією в Женеві також буде порушено питання щодо виведення 
російських військ із Автономної Республіки Крим та скасування юридичних рішень про анексію 
Криму. 

Сайт МЗС України 

ПАРЛАМЕНТ 

15.04.2014. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України" 

Закон визначає статус території, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає 
особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і 
громадянина, а також прав, свобод і законних інтересів юридичних осіб. 

Встановлюється, зокрема, що громадяни України мають право на вільний та 
безперешкодний в‘їзд і виїзд з тимчасово окупованої території за умови пред‘явлення документа, 
що підтверджує громадянство України. В‘їзд і виїзд іноземців та осіб без громадянства з тимчасово 
окупованої території допускається лише за спеціальним дозволом через встановлені пункти в‘їзду-
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виїзду для таких осіб. Порядок в‘їзду і виїзду іноземців та осіб без громадянства з тимчасово 
окупованої території встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Документом визначено також, що примусове зарахування громадян України до громадян 
іншої держави не визнається. 

Закон прийнято з урахуванням пропозицій народних депутатів, ухвалених під час розгляду. 
Народні депутати ухвалили також рішення доручити відповідним службам здійснити 

техніко-юридичне доопрацювання закону під час підготовки його до підпису Головою Верховної 
Ради України. 

Відповідний законопроект зареєстровано за №4473-1. 
Прес-центр ВР України 

ПРЕЗИДЕНТ 

06.04.2014. Олександр Турчинов взяв під свій особистий 
контроль ситуацію, що склалася в Донецькій та Луганській 
областях через виступи сепаратистів 

У зв‘язку з подіями у Донецькій та Луганській областях Голова Верховної Ради України, в.о. 
Президента України Олександр Турчинов скасував свій робочий візит до Литви, де він мав брати 
участь у Конференції голів Парламентів країн-членів ЄС. 

О.Турчинов скликав термінову нараду керівників силових міністерств та відомств та взяв 
під свій особистий контроль ситуацію, що склалася у Донецькій та Луганській областях через 
виступи сепаратистів. 

Сайт ВРУ 

07.04.2014. Звернення в.о. Президента України, Голови 
Верховної Ради України Олександра Турчинова з приводу подій у 
східних областях України 

Шановні співвітчизники! 
Вчора розпочалась друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України, мета якої 

- дестабілізувати ситуацію в державі, повалити українську владу, зірвати вибори та розірвати на 
шматки нашу країну. 

Сепаратистські угрупування, які координуються російськими спецслужбами, захопили 
приміщення обласної державної адміністрації в Харкові, приміщення обласної державної 
адміністрації та Служби безпеки України в Донецьку, а також приміщення Служби безпеки 
України в Луганську. У тому числі, що особливо небезпечно, взяли в руки зброю. 

Все це відбувається на фоні присутності російських військ біля нашого кордону. 
Вороги України намагаються розіграти кримський сценарій, але ми цього не допустимо. 
Сьогодні вночі створено Антикризовий штаб. А проти тих, хто взяв у руки зброю, будуть 

проводитись антитерористичні заходи. 
Посилено захист Східного кордону нашої країни. 
Враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони 

будуть доукомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів. 
Для координації діяльності силових структур ми направили до Харкова Міністра 

Внутрішніх справ Арсена Авакова, до Донецьку - Першого віце-прем'єр-міністра Віталія Ярему, до 
Луганська - Секретаря РНБО Андрія Парубія та Голову СБУ Валентина Наливайченка. 

Завтра Верховна Рада України одним із перших питань розгляне закон про посилення 
кримінальної відповідальності за сепаратизм та інші злочини проти держави. 

Відповідно до українського законодавства, буде поставлене питання про заборону 
діяльності політичних партій та громадських організацій, що стоять на позиціях сепаратизму та 
працюють на країну-агресора, проти власної держави і її народу. 

Я з повагою ставлюсь до різних політичних поглядів, в тому числі, і наших опонентів. Але 
сепаратизм та використання зброї проти власної держави, що несе пряму загрозу безпеці і життю 
наших громадян - це не політика. Це важкий злочин!  А проти злочинців ми будемо діяти 
адекватно та рішуче. 

Сайт ВРУ  
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УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ООН 

06.04.2014. ЮНЕСКО виступить посередником між Україною і 
РФ в проблемних питаннях щодо культурних цінностей Криму 

Генсек ЮНЕСКО приїде до Києва 22-23 квітня для обговорення питань захисту в Україні 
пам'ятників всесвітньої спадщини. 

Україна отримала підтримку ЮНЕСКО в питанні захисту її культурних цінностей у зв'язку з 
анексією Криму. 

Про це повідомив в.о. міністра культури України Євген Нищук після зустрічі з генеральним 
секретарем ЮНЕСКО в Парижі, передає "Укрінформ". 

"Я зустрівся з (генсеком ЮНЕСКО) Іриною Боковою, яка з розумінням поставилася до 
стурбованості українського уряду щодо захисту культурних цінностей та пам'яток у Криму. Ми 
також отримали її підтримку у відповідності з мандатом ЮНЕСКО в частині прийняття нею 
резолюцій щодо захисту українських культурних цінностей та готовності до посередництва цієї 
організації у вирішенні проблемних питань між Україною і Російською Федерацією", - сказав 
Нищук. 

Він додав, що генсек ЮНЕСКО приїде до Києва 22-23 квітня для обговорення питань 
захисту в Україні пам'ятників всесвітньої спадщини. 

Нагадаємо, як повідомляло раніше ZN.UA, Міністерство культури займається вирішенням 
питання на законодавчому рівні щодо повернення в Україну експонатів кримських музеїв. Вже 
найближчим часом Мінкульт спільно з Радою Європи, Євросоюзом і ЮНЕСКО мають намір 
розробити програму управління культурою в умовах кризи - на окупованих територіях. 

Дзеркало тижня 

14.04.2014. Радбез ООН: всі, крім Росії, підтримали Україну 

Росію не підтримали члени Ради Безпеки ООН, які на екстреному засіданні в ніч проти 
понеділка обговорили кризову ситуацію в Україні. 

Засідання скликали за ініціативою Росії, яка вважає неприйнятним використання сили 
владою України для наведення порядку на сході країни. 

"Жахлива русофобія, яка межує з людиноненависництвом, стала нормою у Верховній Раді. 
Західні спонсори майданівців зобов'язані приборкати підопічних, які вийшли з-під контролю". - 
заявив представник Росії в Радбезі ООН Віталій Чуркін. 

На думку Росії, протестувальники на південному сході країни, які виступають за 
федералізацію України, нікого не тероризують, тоді як влада в Києві, за словами пана Чуркіна, 
збирається використовувати проти народу армію. 

Водночас Віталій Чуркін категорично спростував дані про скупчення російських військ біля 
кордону з Україною і про участь російських агентів в ескалації ситуації на сході країни. 

Точку зору Росії не підтримала жодна з країни Ради Безпеки. 
США, Велика Британія, Франція і Австралія різко засудили роль Росії у подіях в Україні. 

Представники цих країн наголосили на схожості того, що відбувається зараз у східних регіонах, з 
окупацією Криму російськими військами. 

"Міжнародне співтовариство не обдурене кремлівською пропагандою і дезінформацією", - 
заявив представник Британії Лайалл Грант. 

Решта країн-учасниць засідання були менш різкими в оцінках, але повністю підтримали 
право України на захист своєї цілісності та підтримання порядку. 

BBC Україна 

14.04.2014. О. Турчинов у розмові з Генеральним Секретарем 
ООН: Ми не заперечуємо проти того, щоб провести спільну 
антитерористичну операцію 

Україна не заперечує проти того, щоб провести спільну антитерористичну операцію з 
миротворчими силами ООН на Сході нашої держави. 

Про це сказав Голова Верховної Ради України, в. о. Президента України Олександр 
Турчинов у ході телефонної розмови з Генеральним Секретарем ООН Пан Гі Муном. 

Під час розмови Сторони обговорили ситуацію, що склалася на Сході України. 
За словами О.Турчинова, ситуація на Сході України, зокрема, в Донецькій та Луганській 

областях, повністю повторює той сценарій, який розігрувався Російською Федерацією в Криму. 
«Російська Федерація надсилає на Схід нашої країни спеціальні підрозділи, які захоплюють 

зі зброєю адміністративні приміщення та своїми діями ставлять під загрозу життя сотень тисяч 
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наших громадян», - сказав він, пояснивши, що ситуація різниться від тієї, що була в Криму, «тому 
що більшість населення не бажає підтримувати сепаратистів». 

Керівник Парламенту повідомив, що зараз розпочалася великомасштабна 
антитерористична операція, для того щоб захистити цивільне населення нашої країни. «Українські 
громадяни просять владу захистити їх від тероризму та озброєних злочинців. Ми не можемо 
залишити наших громадян наодинці з озброєними терористами, які погрожують їх життю та 
здоров'ю та намагаються розірвати країну на шматки», - сказав він. Разом з тим, О.Турчинов 
наголосив, що влада вживає заходів, «які повинні стабілізувати ситуацію в регіоні». Зокрема, мова 
йде про реформування законодавства в частині  децентралізації влади. «Йдеться про суттєве 
розширення повноважень територіальних громад, формування виконавчих органів влади 
місцевими радами, розширення матеріальної та фінансової самостійності регіонів», - зазначив 
керівник Парламенту. Він наголосив, що влада готова співпрацювати з представниками 
громадськості з усіх регіонів України для того, щоб з усіма налагодити конструктивний діалог, «але 
тероризму та російській агресії ми будемо протистояти». 

Крім того, аби світова спільнота засвідчила правомірність дій українських правоохоронців 
та військових в ході антитерористичної операції, О.Турчинов запропонував Пан Гі Муну провести 
спільну операцію з миротворчими силами ООН. «Ми не заперечуємо і вітаємо, якщо за вашою 
допомогою буде проведена спільна антитерористична операція на Сході. Тоді фахівці та 
спостерігачі самі зможуть засвідчити легітимність та правомірність наших дій», - наголосив він.  

У свою чергу, Пан Гі Мун зауважив, що влада вжила тих кроків, «які були необхідні для 
врегулювання ситуації в Україні в цілому та на Сході та Півдні зокрема». «Хочу висловити вам 
свою повну підтримку як вам особисто, так і народові України. Ви можете повністю розраховувати 
на ООН як на партнера. Я зроблю все від мене залежне, щоб ситуація якнайшвидше розв‘язалася 
мирним шляхом», - підсумував Генеральний Секретар ООН. 

Сайт ВРУ 

15.04.2014. ООН: в Україні нема жодних систематичних нападів 
на росіян 

В Україні нема жодних ознак того, що російськомовне населення постійно зазнає нападів і 
тиску, засвідчив представник ООН у своєму звіті. 

В ООН не побачили жодних ознак того, що етнічні росіяни на сході України зазнають 
систематичних нападів. Повідомлення протилежного змісту, за допомогою яких проросійські 
сепаратисти хочуть досягти інтервенції Росії в Україну, є перебільшеннями, пояснили в офісі ООН 
з прав людини в Женеві у вівторок, 15 квітня. "Навіть якщо сталося кілька нападів на етнічних 
росіян, вони не були ані систематичними, ані поширеними", - йдеться у звіті асистента 
генерального секретаря ООН з питань прав людини Івана Сімоновича. Як повідомляє 
інформаційне агентство Reuters, Сімонович двічі відвідував Україну для того, аби особисто 
ознайомитись із ситуацією. Прихильники приєднання Криму до Росії використовували фото з 
протестів на Майдані в Києві та перебільшену інформацію про переслідування російськомовного 
населення з боку українських націоналістів, щоб створити атмосферу страху та непевності, йдеться 
у звіті. Водночас в ООН вимагають, щоб етнічні меншини в Україні брали участь у процесі 
ухвалення політичних рішень. Напередодні в.о. президента Олександр Турчинов заявив, що в 
Україні може відбутися референдум про державний устрій. 

Німецька хвиля 

16.04.2014. Генсек ООН не бачить можливості відрядження до 
України "блакитних шоломів" 

Щоб надіслати до України миротворців ООН, потрібен мандат Ради безпеки. Генеральний 
секретар ООН Пан Гі Мун вважає цю ідею наразі нездійсненною. 

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вважає, що в ООН не вийде відрядити до України 
солдатів-миротворців. "Надсилання миротворчих військ видається мені наразі нездійсненним", - 
сказав Пан Гі Мун у інтерв´ю мексиканській газеті Reforma, яка вийшла друком у вівторок, 15 
квітня. "Без мандату Ради безпеки ООН ми не можемо розпочати місію", - цитує слова генсека 
інформагенція dpa. Одержання мандату на застосування миротворчих сил в Україні видається 
малоймовірним зокрема тому, що Росія має право вето в Раді безпеки ООН, зауважує dpa. 

З проханням відрядити до України миротворців ООН для заспокоєння ситуації на сході 
країни до Пан Гі Муна звернувся в.о. президента України Олександр Турчинов. У понеділок, 14 
квітня вони провели телефонну розмову. Турчинов запропонував здійснити спільну з 
миротворчими силами ООН антитерористичну операцію. На думку в.о. президента України, це 
продемонструвало б світовій спільноті правомірність дій українських правоохоронців та 
військових. 

Німецька хвиля 
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ІСАО  

16.04.2014. В ІСАО називають тероризмом захоплення РФ 
контролю над повітряним простором Криму 

Право здійснювати аеронавігаційне обслуговування в міжнародному повітряному просторі 
над Чорним морем у межах Сімферопольського району польотної інформації (повітряний простір 
Криму і прилеглої до нього акваторії Чорного моря) належить виключно Україні. Про це йдеться у 
повідомленні Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) за підсумками першого раунду 
переговорів України та РФ 8 квітня, повідомляє прес-служба Держпідприємство обслуговування 
повітряного руху України (Украерорух). 

ІСАО наголосило, що Росія не має жодної законної підстави захоплювати цей повітряний 
простір і втручатись у діяльність органів обслуговування повітряного руху України. 

"Серйозною загрозою для безпеки польотів є протиправне захоплення Росією 
радіочастотного спектру української держави, використання не за призначенням аварійної частоти 
121.5 мГц та несанкціонований вихід сторонніх осіб в радіоефір на робочих частотах секторів 
Одеського та Дніпропетровського центрів організації повітряного руху. Україна офіційно 
звинувачує Російську Федерацію в порушеннях нею низки міжнародних, багатосторонніх та 
двосторонніх договорів, а також положень Європейського аеронавігаційного плану (DOC7754), 
положень Додатків 2, 11 та 15 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію (1944 рік), 
DOC7910", - йдеться у повідомленні. 

ІСАО вважає, що Росія зухвало ігнорує принципи встановлення меж районів польотної 
інформації (РПІ), викладені в Чиказькій конвенції та Додатках до неї. Така поведінка з точки зору 
міжнародного права є неприпустимою і класифікується як відкритий тероризм не тільки проти 
України, але й проти міжнародної авіаційної спільноти. 

"Позиція представників Російської Федерації ґрунтується лише на безпідставних 
припущеннях про технічні проблеми, які нібито має Україна через недотримання принципу 70-х 
років минулого сторіччя – «Бачу, чую, керую». Росію обурює, що Украерорух забезпечує 
аеронавігацію над Чорним морем із Дніпропетровського та Одеського центрів організації 
повітряного руху. Така «серйозна» підстава фактично піратського захоплення Російською 
Федерацією міжнародного повітряного простору, який ніколи їй не належав і належати не буде, 
викликала щирий подив не тільки української делегації, а й секретаріату ІСАО", - пояснили в 
Украеросі. 

Украерорух як національний провайдер аеронавігаційного обслуговування України 
офіційно заявив, що його підрозділи не припиняли і продовжують на високому якісному рівні 
здійснювати обслуговування повітряного руху у міжнародному повітряному просторі в межах 
Сімферопольського РПІ, де відповідальність за безпеку польотів ІСАО делегувала Україні, 
базуючись на міждержавних домовленостях та міжнародному повітряному праві. Злочинні спроби 
Російської Федерації у односторонньому порядку анексувати цей повітряний простір, 
прикриваючись принципами колишнього СРСР, не можуть бути підставою для зміни повітряних 
кордонів Чорноморського регіону. 

"ІСАО дуже чітко підтвердила, що приймати рішення, з якого центру та якими технічними 
засобами здійснювати аеронавігаційне обслуговування в Сімферопольському РПІ, належить 
виключно Україні. Це доволі безапеляційна крапка першого раунду перемовин України й Росії під 
егідою ІСАО в Парижі, результати якого дають підстави Украероруху розраховувати на досить 
жорстку позицію ІСАО щодо вторгнення Російської Федерації у сферу компетенції України в 
повітряному просторі, що матиме невідворотні наслідки для російської аеронавігації та 
авіакомпаній Росії", йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялось, Росія систематично порушує закритий авіапростір над Кримом. 
Нагадаємо, на початку квітня  європейська організація з безпеки аеронавігації 

(Євроконтроль) заборонила польоти до Криму, зокрема в Сімферополь і Севастополь.  
Тиждень.ua 

СВІТОВИЙ БАНК 

04.04.2014. Світовий банк: Україні критично важливо провести 
негайні реформи 

Світовий банк заявляє, що Україні критично важливо провести економічні реформи 
найближчим часом. 

Про це сказано в новому Економічному огляді та макроекономічному прогнозі Світового 
банку, оприлюдненому 4 квітня. 
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"Найближчим часом Україні потрібно провести цілу низку невідкладних реформ, для того 
щоб з‘явилася можливість досягти сталого економічного зростання, створити нові якісні робочі 
місця вже впродовж наступних кількох років", - сказано в огляді. 

Представники Світового банку наполягають, що реформи більше не можна відкладати, 
оскільки "макроекономічна нестабільність та поглиблення рецесії в країні починають завдавати 
шкоди життю пересічних громадян України". 

BBC Україна 

 МВФ 

03.04.2014. МВФ: Українська криза може вплинути на світову 
економіку 

Суперечки і напруження, що виникли після анексії Криму, можуть вплинути на розвиток 
світової економіки. З таким попередженням виступила голова Міжнародного валютного фонду 
Кристін Лаґард. 

Голова Міжнародного валютного фонду Кристін Лаґард назвала українську кризу одним з 
геополітичних ризиків, які можуть вплинути на світову економіку. "Ситуація в Україні, якщо з нею 
не впоратися, може мати серйозні наслідки", - заявила Лаґард в середу, 2 квітня, у Вашингтоні. За 
її словами, світова спільнота досі бореться з наслідками фінансової кризи 2008-го року, пише 
інформагенція AP. 

На думку Лаґард, низька інфляція становить виклик для розвинутих економік, що може 
"негативно вплинути на попит і обсяги виробництва, сповільнити економічне зростання і 
створення нових робочих місць", - цитує її слова агентство "Інтерфакс". Вона закликала 
Європейський центробанк пом'якшити кредитно-грошову політику, а владу Японії, третьої за 
величиною економіки світу, провести структурні реформи економіки. 

Допомога Україні 
Нагадаємо, МВФ готовий надати Україні до 18 мільярдів доларів кредиту в обмін на негайні 

реформи. Зокрема, Україна повинна провести монетарну реформу, ґрунтовні зміни у фіскальній 
політиці, енергетичному та фінансовому секторах, а також реформувати державне урядування й 
поліпшити бізнес-клімат. Окрім цього, кабміну, відповідно до узгодженої програми з МВФ, 
доведеться підвищити роздрібні тарифи на газо- та теплопостачання для населення і забезпечити 
прозорість діяльності "Нафтогазу України" шляхом реструктуризації держкомпанії. 

Німецька хвиля 

12.04.2014. МВФ: Гривня стабілізується після затвердження 
програми співробітництва 

Українська гривня стабілізується після затвердження програми співробітництва країни з 
Міжнародним валютним фондом. 

Про це повідомив директор Європейського департаменту МВФ Реза Могадам на брифінгу у 
Вашингтоні. 

"В даний час ринок дуже тонкий: валютні резерви України низькі, геополітична ситуація 
нестабільна, в цих умовах висока волатильність гривні не викликає здивування. Але ми 
сподіваємося, що як тільки програма набере чинності і резерви країни поповняться, це підтримає 
курс нацвалюти", - сказав він, додавши, що поки що подібна волатильність неминуча. 

Він також повідомив, що МВФ оцінив потребу України в зовнішньому фінансуванні у 27 
мільярдів доларів протягом двох років. 

«Розмір нашої допомоги залежатиме від того, який обсяг коштів вдасться отримати з інших 
джерел. 27 мільярдів - вельми обгрунтована цифра. На цю суму наша місія вийшла за 
результатами глибокого аналізу фінансових потреб України, а також фінансових зобов'язань, які 
Україні потрібно буде покривати на протяг наступних 24 -х місяців», - сказав він. 

Могадам назвав цю позицію "досить твердою", давши зрозуміти, що МВФ не планує 
переглядати оцінку найближчим часом. 

Він зазначив, що робота над угодами України з іншими донорами наразі не завершена, і 
МВФ розраховує на їх допомогу. 

«Фонд готовий надати відсутні кошти, але ми також сподіваємося на істотний внесок 
інших, і що нам не доведеться вносити всі 18 мільярдів. Водночас, Фонд продемонстрував 
готовність надати стільки коштів в рамках зазначеного діапазону, скільки буде необхідно для того, 
щоб фінансування програми було повним», - підкреслив Могадам. 

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ 27 березня заявила про досягнення на рівні 
персоналу угоди з владою України про програму економічних реформ, яка може бути підтримана 
дворічної програмою stand-by фонду обсягом 14-18 млрд доларів. 

Укрінформ 
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ЄБРР 

09.04.2014. ЄБРР виділить Україні 350 млн євро 

Рада директорів Європейського банку реконструкції (ЄБРР) та розвитку 8 квітня схвалила 
виділення 350 млн євро для двох проектів в Україні. Водночас Банк готовий збільшувати інвестиції 
в країну. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Банку. 

«Це фінансування є частиною оперативного реагування на ситуацію в Україні, 
затвердженого Радою директорів ЄБРР 25 березня 2014 року. Банк готовий збільшувати обсяг і 
розширювати масштаб своїх інвестицій у країні, підкріплюючи їх наданням необхідної технічної 
допомоги та веденням активного політичного діалогу», – наголошено в повідомленні.  

Отож, ЄБРР виділить 150 млн євро для підтримки наявних клієнтів банку в реальному 
секторі української економіки (це перший проект фінансування). Ця програма допоможе 
українським компаніям задовольнити потреби в ліквідності та обіговому капіталі, а також 
подолати різні труднощі та обмеження, зумовлені фінансовою кризою і послабленням доступності 
зовнішнього фінансування. Передбачають, що це фінансування сприятиме відновленню 
впевненості іноземних і вітчизняних інвесторів та їхнього бажання реалізовувати нові проекти в 
Україні.  

Окрім того, Банк також відновить кредитування в державному секторі, щоправда, лише 
після того, як Україна досягне домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо програми 
макроекономічної стабілізації. «Саме це є передумовою виділення траншу у 200 млн євро в межах 
проекту поліпшення стану автомобільних доріг, що належать до Пан'європейських транспортних 
коридорів. Це фінансування дозволить завершити вкрай необхідну реконструкцію доріг на 
під‘їздах до столиці України, зокрема модернізувати ділянки трас М05 (Київ – Одеса) та М01 (Київ 
– Чернігів), які формують частину Пан'європейського коридору IX», – зазначено в повідомленні.  

Проект передбачає також реконструкцію ділянок трас N01 (Київ – Знам'янка) та R02 (Київ 
– Іванків), а також реконструкцію Житомирської окружної дороги.  

"Перший транш у розмірі 250 млн євро за цим проектом, підписаним у 2010 році, було 
успішно використано для реконструкції останньої ділянки автомагістралі M06 між Києвом і 
Житомиром, яка є частиною Пан'європейських коридорів III і V, а також ділянки траси М07 (Київ 
– Ковель). У межах цього проекту також було створено умови для впровадження договорів 
технічного обслуговування доріг із оплатою залежно від фактичних результатів", – ідеться в 
повідомленні.  

Як зауважується, станом на 1 квітня 2014 року Банк узяв на себе зобов'язання щодо 
надання 8,9 млрд євро ($12,2 млрд) в межах 326 проектів в Україні. 

Європейський простір 

СНД 

04.04.2014. Білорусь стане головою в СНД замість України 

Серед пріоритетів головування Білорусі стане зміцнення добросусідських відносин на 
просторі СНД. Білорусь візьме на себе зобов'язання голови в Союзі незалежних держави замість 
України. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Білорусі Володимир Макей перед 
початком засідання РМЗС СНД у Москві. "Білорусь висловила готовність здійснювати головування 
в СНД", - сказав він. Пріоритетним напрямком роботи співдружності Білорусь вважає зміцнення 
добросусідських відносин. "У цьому зв'язку говорити про розробку концептуальних пропозицій, 
мабуть, не доводиться. Тим не менш, нам здається можливим визначити деякі концептуальні 
моменти нашого плану дій на 2014 рік. Насамперед, пріоритетною складовою нашої роботи 
повинно стати сприяння зміцненню добросусідських відносин на просторі Співдружності. Не менш 
важливим завданням є своєчасна і якісна підготовка засідань вищих органів Співдружності", - 
підкреслив він. 

Крім цього він додав, що в економічній сфері Білорусь буде приділяти основну увагу 
поетапній реалізації положень договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року. "Спільно 
з Економічною радою ми маємо намір взяти під контроль підготовку проекту угод про вільну 
торгівлю послугами, про закупівлі державних потреб, а також протоколи про поетапне скасування 
експортних мит", - розповів дипломат. 

19 березня директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних 
справ Євген Перебийніс повідомив, що Україна прийняла рішення відмовитися від свого 
головування в Раді глав держав Співдружності Незалежних Держав (СНД). Однак залишає за 
собою право для прийняття рішення про доцільність подальшої участі в діяльності співдружності. 

Пізніше цього ж дня секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій 
Парубій заявив, що було прийнято рішення не тільки припинити головування в СНД, але і почати 
процес виходу з СНД. 

Дзеркало тижня 
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ОБСЄ  

13.04.2014. Представники ОБСЄ приїхали в Слов'янськ, але за 
барикади їх не пустили 

Представники ОБСЄ приїхали в Слов'янськ, щоб своїми очима побачити усе, що 
відбувається в місті, але за барикади їх не пустили. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. 
"Позиція ОБСЄ така, що українці повинні самі розібратися у своїх внутрішніх проблемах 

без кровопролиття. Ми просто хочемо побачити своїми очима усе, що відбувається в місті, і 
донести до світової громадськості", - підкреслив представник з Польщі Славомир. 

Проте спостерігачів відмовилися пропускати за барикади. 
Станом на недільний вечір у Слов'янську залишаються захопленими міський відділ міліції, 

виконком і будівля СБУ. Сепаратисти зміцнюють барикади і ставлять намети, перекривають в'їзди 
до міста шинами і мішками з піском. Поблизу міськвідділу міліції знаходиться близько 300 осіб. 

Між тим, міський відділ освіти оголосив, що у зв'язку з нестабільною ситуацією в місті 
Слов'янську школи, дитячі садки і інші заклади системи освіти 14 квітня працювати не будуть. 

До вечора в місті знову з'явилася міській голова Неля Штепа. Мер розповіла, що в суботу до 
пізнього вечора вела переговори з мітингувальниками з приводу звільнення захопленого в.о. 
начальника міськвідділу міліції Олександра Давиденка. В неділю вона освятила вербу в церкві і 
знаходиться в місті. Залишати Слов'янськ Неля Штепа не планує. 

Укрінформ  

14.04.2014. Місія ОБСЄ: Ситуація у східних регіонах України 
напружена 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує, що ситуація у східних регіонах України є 
напруженою. 

Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ. 
―Спеціальна місія спостерігачів ОБСЄ оцінила ситуацію в галузі безпеки в східних містах 

України - Харкова, Луганську, Донецьку та місті Слов'янськ як напружену‖, - йдеться в 
повідомленні. 

Моніторингова група відвідала Слов'янськ у зв'язку з повідомленнями про спробу 
представників Міністерства внутрішніх справ звільнити окуповану будівлю управління міліції. 

Моніторингова група відзначає, що зіткнулася кількома блокпостами ―до зубів озброєних 
людей в масках‖ перед в'їздом у місто. 

Члени Моніторингової місії відзначають, що у Донецьку, хоча кількість барикад на 
окупованій території ОДА і наметів на площі Леніна не збільшується, ситуація може погіршитися. 

Експерти ОБСЄ також відзначають напружену ситуацію в Харкові і на Луганщині. 
―Моніторингова місія побувала в цих містах, щоб зібрати інформацію, мати можливість 

прислухатися до проблем місцевого населення, пояснити їм роль ОБСЄ та широку участь в цій 
організації держав, включаючи Росію і Україну‖, - йдеться в повідомленні. 

УНІАН 

РАДА ЄВРОПИ  

07.04.2014. Делегація Росії в ПАРЄ: бути чи не бути? 

Парламентська Асамблея Ради Європи може проголосувати за виключення російської 
делегації з ПАРЄ у ході сесії, що розпочинається у Страсбурзі в понеділок, 7 квітня. 

Наразі до Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи подано дві зареєстровані пропозиції 
щодо подальшої долі російської делегації в ПАРЄ. Одна – від імені британського депутата Роберта 
Вольтера, у якій пропонується "переглянути повноваження російської делегації" з огляду на 
порушення територіальної цілісності та суверенітету України збройними силами Російської 
Федерації, на що "одноголосно дала свою згоду Рада Федерації російського парламенту". Як 
пояснили DW у ПАРЄ, у цьому випадку йдеться фактично про виключення Росії з Парламентської 
Асамблеї. Ця пропозиція зібрала 74 підписи депутатів ПАРЄ (для того, щоб пропозиція була 
зареєстрована та набула чинності, необхідно 50 підписів). 

У другій пропозиції, авторства датського депутата Міхаеля Йенсена, під якою підписалися 
53 депутати, говориться, що дії Росії у Криму "можуть впливати на стабільність та мир у Європі", 
тому ПАРЄ повинна "дати тверду відсіч політиці сили та провокації". Для цього депутати 
пропонують "призупинити право голосу російської делегації". 

Санкції ПАРЄ бувають різні 
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У перший день сесії ПАРЄ, 7 квітня, ці пропозиції будуть передані до Моніторингового 
комітету, члени якого призначать доповідача з цього питання і підготують на основі двох 
пропозиції текст резолюції. 

За словами джерела DW, згідно зі статутом ПАРЄ, члени Моніторингового комітету можуть 
внести до цієї резолюції одну з трьох пропозицій: підтвердити повноваження російської делегації, 
скасувати їх до січня 2015 року або підтвердити повноваження, ввівши при цьому санкції, тобто 
призупинити певні права делегації. "Процедура ПАРЄ не уточнює, про які саме права йдеться, і не 
визначає їхніх категорій", - вказало джерело DW. Проте серед цих санкції можуть бути 
позбавлення російських депутатів права голосу, права очолювати комітети ПАРЄ чи призначатися 
доповідачами тощо. За словами представника ПАРЄ, голосування щодо подальшої долі російської 
делегації відбудеться не раніше вечірнього засідання у середу, 9 квітня, або ранкового у четвер. 

Колективна відставка можлива 
Значну інтригу цьому питанню додають заяви російських депутатів про те, що якщо 

питання виключення Росії з ПАРЄ буде винесено на голосування, то делегація РФ сама складе свої 
повноваження. У цьому випадку дебати з приводу повноважень російської делегації відбудуться 
все одно, проте питання будь-яких санкцій проти неї буде автоматично знято. 

Згідно з процедурою, ані уряд, ані парламент країни не може позбавити свою делегацію 
повноважень у ПАРЄ. Підставою для виходу зі складу делегації може бути лише особиста заява 
депутата, яка задовольняється автоматично після надходження до секретаріату ПАРЄ. Тобто усі 36 
членів російської делегації мають одночасно надіслати такого листа до дня проведення дебатів. 

Урок з історії 
Цікаво, що у 1969 році подібний прецедент трапився з Грецією, яка на знак протесту 

одночасно вийшла зі складу Парламентської Асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи. Після 
цього кроку Афін ПАРЄ прийняла рішення не розглядати питання поновлення повноважень 
грецької делегації, аж поки уряд країни не виконає низку умов Ради Європи. Джерело DW у ПАРЄ 
не виключає можливості, що Асамблея може вдатися до подібного кроку у випадку, якщо російські 
депутати вирішать вийти з її складу. 

Російський депутат в Україну не поїхав 
На четвер, 10 квітня, можуть бути призначені термінові дебати "Останні події в Україні: 

загроза функціонуванню демократичних інститутів" - за результатами візиту місії ПАРЄ до Києва, 
Львова та Донецька наприкінці березня. До складу місії тоді було включено і голову російської 
делегації в ПАРЄ Олексія Пушкова, але він до України не поїхав. На запитання DW, як російський 
депутат мотивував свою відсутність, джерело розповіло, що за день до початку візиту Олексій 
Пушков просто повідомив своїх колег в ПАРЄ, що в Україну він не поїде. 

До речі, у Страсбурзі до останнього моменту чекали підтвердження виступу на сесії 
Парламентської Асамблеї Ради Європи в.о. прем‘єр-міністра України Арсенія Яценюка. Однак, у 
п‘ятницю увечері стало відомо, що глава українського уряду не приїде. "Ми з розумінням 
ставимося до цього рішення, бо знаємо, що на наступному тижні на пана Яценюка чекають 
важливі переговори у Вашингтоні", - так прокоментували цю інформацію DW у секретаріаті ПАРЄ. 

Німецька хвиля 

09.04.2014. Анексію Криму спровокувала Росія - резолюція ПАРЄ 

ПАРЄ у середу більшістю голосів підтримала резолюцію по Україні, якою констатувала, що 
анексію Криму спровокувала Російська Федерація. 

Про це йдеться у тексті резолюції Асамблеї №13482 "Останні події в Україні: загрози 
функціонуванню демократичних інститутів", повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Враховуючи той факт, що ні питання відокремлення, ні питання інтеграції з Російською 
Федерацією не домінували в політичному порядку денному населення Криму до російської 
військової інтервенції, Асамблея вважає, що рух до відокремлення та інтеграції з Російською 
Федерацією було ініційовано і спровоковано російською владою під прикриттям військової 
інтервенції", - йдеться у резолюції. 

ПАРЄ підкреслила, що жоден з аргументів, які використала Російська Федерація, не може 
виправдати її дії в Криму. Під час обговорення резолюції парламентарії підтримали думку, що не 
було ні захоплення ультраправими центрального уряду в Києві, ні безпосередніх загроз 
російськомовній меншині в країні, у т.ч. в Криму. Положення резолюції констатують 
нелегітимність проведення так званого референдуму в Криму 16 березня ц. р., у зв'язку з чим його 
результати і подальша незаконна анексія Криму не мають ніякої правочинності і не визнаються 
Радою Європи. 

Асамблея наголосила на своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної 
цілісності України. ПАРЄ також висловила глибоку стурбованість розміщенням великої кількості 
російських військових вздовж українських кордонів, що може бути свідченням того, що РФ 
розглядає подальшу неспровоковану військову агресію проти України. У зв'язку з чим ПАРЄ 
закликала підписантів Будапештського меморандуму 1994 року та інші європейські держави 
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вивчити можливість реальних угод про безпеку, які забезпечили б незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України. 

Нагадаємо, ПАРЄ переважною більшістю голосів підтримала резолюцію щодо загроз 
функціонування демократичних інститутів в Україні. За неї проголосувало 154 парламентаріїв, 
"проти" - 26, 14 утрималися. 

Укрінформ 

13.04.2014. Генсек Ради Європи закликав українців обійтися без 
"силового варіанту" 

Генеральний секретар Ради Європи Торб‘єрн Ягланд виступив у неділю із заявою у зв'язку з 
поточною ситуацією в Україні, в якій закликав сторони утриматися від застосування сили. 

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі РЄ. 
"Я глибоко стурбований повідомленнями про силові зіткнення сьогодні в Україні. Я 

закликаю сторони (протистояння - ред.) в Україні утриматися від насильства і вступити в змістовні 
політичні переговори про майбутнє народу. Міжнародні партнери України підтримають країну в 
пошуку рішень, які приведуть до миру і стабільності", - зазначив Ягланд у своїй заяві. 

Як уже повідомляв Укрінформ, в.о президента України Олександр Турчинов у неділю 
також виступив із зверненням, в якому оголосив про рішення РНБО залучити війська до 
антитерористичної операції на сході країни. Сепаратистам, які захопили будівлі держустанов і 
силових структур в Донецькій і Луганській областях, відпущений час на здачу зброї і звільнення 
зайнятих приміщень до ранку понеділка. 

Укрінформ 

16.04.2014. Президентка ПАРЄ Ен Брасер: Я налякана тим, що 
відбувається в Україні 

Санкції Парламентської асамблеї Ради Європи не зупинили подальшу агресію Росії проти 
України. Своїми думками з цього приводу з DW поділилася президентка ПАРЄ Ен Брасер. 

Deutsche Welle: Пані Брасер, що, на вашу думку, зараз відбувається на сході України? 
Ен Брасер: Ситуація, яка склалася у східних областях України, викликає велике 

занепокоєння. Я можу відтворити картину подій лише з зображень у телевізійних сюжетах, тому 
важко щось говорити зі стовідсотковою впевненістю. Але коли бачиш людей, які мають зброю, 
спеціальне спорядження, які одягнені в однакову уніформу, то доходиш висновку, що це не прості 
громадяни, які зібралися, щоб висловити протест українському уряду. Очевидно, що вони були 
організовані заздалегідь і пройшли спеціальну підготовку. Те, що трапилося в Криму, відбувається 
у Європі вперше від часів Другої світової війни. І схоже, що Росія продовжує курс на дестабілізацію 
цілого регіону. ПАРЄ ніколи не змириться з анексією Криму, і ми не збираємося дозволяти, щоб це 
трапилося з іншою частину України. 

Ви вірите в те, що на сході України Володимир Путін використає той самий сценарій, 
що й в Криму? 

Я справді налякана тим, що відбувається. У цих заворушеннях у східних українських 
регіонах беруть участь організовані загони невідомих. Але з іншого – прості громадяни, стурбовані 
своїм майбутнім. І я можу їх зрозуміти. На сході України рівень життя низький, і місцеві жителі 
вірять, що у Росії їх чекатиме ліпше майбутнє. Вони не усвідомлюють, що їхньою свідомістю 
маніпулюють і на них впливає потужна російська пропаганда. Проте правда полягає і в тому, що за 
останні 20 років Україна так і не змогла досягнути високого рівня демократії, верховенства права 
та захисту прав людини, процвітаючої економіки, що відкрило б людям можливості до гідного 
життя. Якщо людина голодна, вона прагне щось змінити. Але певні сили використовують ці 
настрої у своїх інтересах. 

Чи вважаєте ви, що проведення президентських виборів в Україні опинилося наразі під 
загрозою зриву? 

Питання у тому, чи лежить за подіями в Україні певна стратегія, яка полягає у 
відтермінуванні виборів. Зараз деякі сили стверджують, що нинішня влада в Україні нелегітимна. 
Якщо Україна проведе вибори і отримає загально обраного президента, тоді ніхто вже не зможе 
звинувачувати владу у нелегітимності. Якщо ж проведення виборів відсунеться, тоді цей аргумент 
можна буде використовувати і далі. Наразі важливо, щоб Верховна Рада змогла ухвалити текст 
нової Конституції. Бо якщо вона цього не зробить зараз, то після президентських виборів це буде 
зробити дуже складно. Українському парламентові необхідно ухвалити ще цілу низку законів, які 
дали б "зелене" світло реформам. Рада Європи і Венеціанська комісія зокрема готові усіляко цьому 
сприяти. Україні потрібна демократична судова система і ефективна боротьба з корупцією, без 
цього не вдасться змінити поточну ситуацію. Необхідно зробити українську економіку 
привабливою для іноземних інвестицій. Якщо економічна ситуація погіршуватиметься, тоді люди 
продовжуватимуть озиратися на Росію. 
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Чи сформована вже місія спостерігачів ПАРЄ за президентськими виборами в Україні? 
Так, ця місія нараховує 50 членів, до неї увійдуть два доповідача з питань України. Місію 

очолить швейцарський депутат Андрес Ґрос. Він дуже досвідчений у цьому питанні політик і брав 
участь у 78 спостережних місіях, у тому числі й в Україні. Надзвичайно важливо, щоб вибори 
президента в Україні були добре організовані, чесні та вільні. Тоді можна буде гарантувати вибір 
легітимного президента держави. Не менш важливо, щоб після виборів сторона, яка зазнає 
поразки належно сприйняла цей результат. Бо це також ознака зрілої демократії - вміти приймати 
політичну поразку. На мою думку, висновок міжнародної місії спостерігачів щодо результатів 
виборів - це свого роду знак якості. Якщо вони визнали, що вибори вільні, то це означає, що всі 
можуть довіряти їхнім результатам. Ці вибори стануть дуже важливим кроком для української 
влади. Але це буде лише перший крок серед тих багатьох, які вона повинна буде зробити. 

На вашу думку, чи має Рада Європи дієвий механізм, який здатен утримати Росію від 
того, що вона зараз робить з Україною? 

Рада Європи не може утримати будь-яку країну від дій, які робити не дозволяється. Ми 
маємо міжнародні угоди і критерії, які країни згодилися виконувати, вступаючи до РЄ. Але якщо 
хтось не виконує ці правила, тоді застосовуються санкції. Зараз російська делегація у ПАРЄ 
обурена тим, що її позбавили права голосу за анексію Криму. Але нам треба продовжувати 
спілкуватися одне з одним для того, щоб знайти спільне рішення. І це рішення не лише для 
України та українців, а й для Росії та росіян. Бо коли я говорю про Росію, я звинувачую не 
російських громадян, а російську владу. 

Під час останньої сесії ПАРЄ член угорської делегації виступав під час дебатів у 
футболці з написом "Закарпаття законно належить Угорщині", а його промова складалася із 
обурливих сепаратистських закликів та образ на адресу України. Хіба процедура ПАРЄ не 
регламентує поведінку промовців? 

Так, така процедура існує. Цей член угорського парламенту вже був позбавлений права 
виступати, і воно йому було повернено під час нинішньої сесії. На січневому засіданні, коли я йому 
нагадала, що він не може виступати, він дуже голосно обурювався, а потім виклав в інтернеті своє 
звернення про те, що у нібито у домівці демократії його позбавили права голосу і порушили тим 
самим свободу слова. Після цього я отримала чимало електронних листів з погрозами. Ця сесія – 
остання сесія цього джентльмена, бо він не брав участі в парламентських виборах, які відбулися 
минулого тижня в Угорщині. Я не втручалася в його виступ, бо не хотіла, щоб він знову зробив із 
себе жертву і привернув тим самим до своєї особи ще більше уваги. Гадаю, що найкращий спосіб 
відповіді таким політикам – це просто їх ігнорувати. 

Німецька хвиля 

БРІКС  

08.04.2014. Кримська криза очима партнерів Росії по БРІКС 

Європа та США поділяють позицію щодо анексії Криму Росією. Але як дивляться на 
ситуацію Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка, які разом з Росією входять 
до групи БРІКС? 

Уперше абревіатуру BRIC (БРІК) використав головний економіст Goldman Sachs у 2001 
році: в одній з аналітичних записок американського банку він назвав так найуспішніші країни з 
перехідною економікою - Бразилію, Росію, Індію та Китай. З 2004 року до цієї групи приєднали і 
Південно-Африканську Республіку, а сам клуб отримав назву - BRICS (БРІКС). 

"Це не тільки економічне, а й політичне об'єднання, - пояснює професорка Католицького 
університету в Ріо-де- Жанейро Моніка Герц. - Країни цієї групи вважають, що можуть формувати 
політику на противагу тій, що визначається Заходом". 

Чи збігаються їхні погляди на конфлікт Росії з Україною? На думку експертки, держави-
члени БРІКС мають спільну позицію і щодо цього: вони вважають, що конфлікт обов'язково треба 
погасити. Однак до політики Росії у всіх партнерів по БРІКС різне ставлення. 

Спільні історія та інтереси 
Країни БРІКС перебувають у різних відносинах між собою та з Росією. Як от Китай, який 

після проголошення у 1949-му Народної Республіки роками підтримувався Радянським Союзом - 
також під час Корейської війни на початку 50-х, коли довелося протистояти західному альянсу, 
очолюваному США. Відносини двох країн охолонули пізніше під час прикордонного конфлікту 
щодо острова Даманський на річці Уссурі, у ході якого в 1969 році навіть дійшло до збройного 
протистояння. 

Сьогодні обидві держави є постійними членами Ради безпеки ООН, де мають право вето 
разом із США, Великобританією та Францією. На спротив західному домінуванню Росія і Китай 
часто ідуть в одній зв'язці. 

Від ситуації, що розгорнулася після анексії Росією Криму, Пекін дистанціювався. Одна з 
небагатьох офіційних позицій була висловлена китайським МЗС 19 березня: "Кримське питання 
має бути вирішено на політичному рівні. Усі сторони мають виявляти стриманість з метою 
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уникнення ескалації ситуації". Підтримка російській політиці не висловлювалась, однак критики у 
бік Москви з Пекіна лунало ще менше. 

Тісні економічні зв'язки 
З Нью-Делі російський президент Путін також не дочекається критики: надто тісними є 

економічні зв'язки Росії та Індії. Остання навіть почувається зобов'язаною РФ, оскільки під час 
"холодної війни" Радянський Союз неодноразово виступав як адвокат інтересів Індії у Раді безпеки 
ООН. 

Утім, сьогодні дві атомні держави поєднують не лише економічні угоди, а й військова 
співпраця.Так, 75 відсотків зброї, придбаної Індією з 2009 по 2013 роки, було поставлено з Росії, 
яка, очевидно, виступає за поглиблення цієї співпраці. 24 березня індійська інформагенція 
цитувала голову правління "Роснафти" Ігоря Сєчина, який заявив: "Індія дуже важлива для Росії, і 
ми плануємо поглиблювати нашу співпрацю". 

Жодної ворожості 
Від Бразилії та ПАР Москві також не варто чекати критики. Вони хоч і не мають з Росією 

таких тісних відносин, як Китай та Індія, однак поводяться надто стримано. Щодо ситуації у Криму 
південноафриканський МЗС неодноразово висловлював занепокоєння, однак ретельно уникав 
засудження чиїхось дій. 

Бразильське зовнішньополітичне відомство реагувало схоже: два тижні тому у Берліні його 
глава наголосив, що Бразилія перебуває у тісних контактах як з Україною, так і Росією, тож 
"закликав обидві сторони до стриманості та готовності до діалогу". 

До цього часу Бразилія, Індія, Китай та ПАР демонстрували стриману позицію щодо дій 
Росії в Криму. І немає жодного натяку на те, що їхні погляди найближчим часом зміняться. 
Здається, каже Герц, усі члени БРІКС вичікують, поки конфлікт затихне. Як тільки він зникне з 
перших шпальт газет і випусків новин, члени БРІКС знову повернуться до свого спільного порядку 
денного. "Ця криза не зіштовхне їх зі спільного шляху", - переконана вона. 

Німецька хвиля 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

АВСТРІЯ 

09.04.2014. НАТО може допомогти Україні без її вступу в 
Альянс - Фішер 

Україна зможе підвищити бойові можливості своїх Збройних сил за допомогою НАТО, але 
без приєднання до Альянсу. 

Таку думку у Страсбурзі висловив федеральний президент Австрійської Республіки Хайнц 
Фішер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. 

«Україна і Грузія зможуть підвищити бойові можливості власних збройних сил за 
допомогою та за підтримки НАТО без набуття статусу країни-члена Альянсу», - сказав Фішер. 

За словами федерального президента Австрії, це не лише його думка, а й позиція 
президента США Барака Обами. Водночас Фішер не виключив європейської інтеграції України у 
майбутньому після проведення відповідних реформ. Для цього Австрія веде діалог з 
представниками української влади на вищому рівні. «Ми готові виступати консультантами, вийти 
з пропозиціями та варіантами запровадження нормальних основ для здорового суспільства», - 
додав він. 

На думку Фішера, Рада Європи, зі свого боку, має забезпечити безпеку та підтримку 
українцям, звернути увагу на помилки попередньої влади, допомогти здійснити конституційну 
реформу з урахуванням особливостей сходу і заходу України. 

Укрінформ  

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

09.04.2014. Британія може посилити санкції проти Росії - 
посол в Україні 

Велика Британія розглядає можливість посилити санкції проти Росії, якщо буде видно, що 
Москва чинить дії, спрямовані на посилення напруженості у східних регіонах України, і не робить 
кроки для деескалації ситуації. 

Про це заявив посол Британії в Україні Саймон Сміт. 
"Ми стурбовані ситуацією на східних кордонах України. Ми спостерігаємо, як штурмують 

адміністративні будівлі проросійські активісти, і це перешкоджає побудові успішної національної 
економіки та розвитку місцевих економік", - сказав він на брифінгу в Києві, повідомляє агенція 
"Інтерфакс". 

Посол також зазначив, що демонстрантам на сході України сприяють люди, які 
перетинають кордон з Росією. 
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Він зазначив, що підготував звіт про те, що події на сході країни певною мірою 
інспіруються ззовні. 

Саймон Сміт висловив надію, що Росія не вдасться до військової інтервенції, однак вказав, 
що на кордоні з Україною спостерігається надмірна кількість російських військ. 

BBC Україна 

НІМЕЧЧИНА 

04.04.2014. Берлін і Лондон вимагають від Росії відвести 
війська від українського кордону 

Великобританія та Німеччина не мають доказів відведення російських військ від кордонів з 
Україною. Лондон пропонує Європі "не розслаблятись". 

Голова МЗС Великобританії Вільям Хейг вважає, що до цього часу Росія не здійснила 
жодного кроку до деескалації ситуації навколо українського півострова Крим. "Відведення військ 
мало символічний характер", - заявив глава зовнішньополітичного відомтва Великобританії у 
Афінах перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у п'ятницю, 4 квітня. "Ми не побачили 
справжньої деескалації з боку Росії. Європі не варто розслаблятись", - заявив Хейг, слова якого 
наводить агенція AFP. 

ЄС та НАТО вимагають у Росії відвести свої війська від російсько-українського кордону. 
Протягом наступних двох днів у Афінах триватиме засідання Ради ЄС у закордонних справах, у 
якому візьмуть участь глави МЗС усіх 28-ми країн-членів ЄС. На порядку денному Ради питання, 
пов'язані з анексією Криму Росією, а також європейською політикою щодо країн на півдні та сході 
ЄС. 

Берлін вимагає доказів 
Між тим уряд у Берліні також вимагають від президента Росії Володимира Путіна 

відведення військ від українсько-російського кордону. Як заявив у німецькій столиці речник уряду 
Штеффен Зайберт, для розрядки ситуації у регіоні "потрібне негайне вжиття відповідних заходів". 
Попередні обіцянки Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо відведення 
російських військ від українсьвого кордону повинні бути виконані. 

Як відомо, наприкінці березня Путін поінформував телефоном німецьку канцлерку Анґелу 
Меркель про те, що РФ відводить частину військ з прикордонного з Україною району. 

Згодом у міністерстві оборони РФ підтвердили, що батальойн 15-ої мотострілкової роти 
Центрального військового округу завершив навчання на полігоні в одній з областей, що межують з 
Україною, та повертається на місце постійної дислокації до Самари. 

За оцінками західних експертів, поблизу східного кордону України останнім часом було 
дислоковано до 40 тисяч російських військовослужбовців. 

Німецька хвиля 

05.04.2014. Меркель пригрозила Росії подальшими санкціями 

У той же час канцлер Німеччини наголосила, що ніхто у Європі не хоче обірвати діалог з 
Москвою. 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пригрозила російському президенту Володимиру 
Путіну подальшими санкціями в разі ескалації конфлікту з Україною. Про це вона заявила на 
партійному з'їзді в Берліні. 

"Якщо і надалі буде посягання на територіальну цілісність України, то ми будемо змушені 
ввести економічні санкції", - підкреслила вона. За словами Меркель, "ніхто не обманюється" з 
приводу консенсусу всередині ЄС щодо відповіді Росії. 

Ці слова керівника німецького уряду прозвучали в контексті можливості економічних 
санкцій проти Росії після анексії українського Криму, передає агентство dpa. 

Меркель висловила жаль, що у часи все більш інтенсивного співробітництва з Росією, там 
перемогло "мислення територіальних претензій з-за того, що люди в Україні вимагали зближення 
з Європою".  

У той же час канцлер Німеччини наголосила, що ніхто у Європі не хоче обірвати діалог з 
Москвою, повідомляє Deutsche Welle. 

Разом з тим, у ЄС уже лунають побоювання, що Росія буде здійснювати тиск на Грузію та 
Молдову з допомогою територіальних конфліктів, передає агентство AFP. 

"Я впевнений, що Путін це зробить", - заявив керівник зовнішньополітичного відомства 
Швеції Карл Більдт у суботу, 5 квітня, в Афінах, де пройшла зустріч міністрів закордонних справ 
ЄС. За його словами, Кремль не буде аплодувати підписання Угоди про асоціацію з ЄС цими двома 
державами, яке планується влітку. 

Більдт зазначив, що ЄС повинен чітко бачити політичні наміри Росії, "нову ментальність в 
Кремлі". 

Дзеркало тижня 
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08.04.2014. Меркель закликала Росію заспокоїти проросійські 
сили в Україні 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Росію не застосовувати силу на сході 
України та допомогти стабілізувати ситуацію, вплинувши на проросійськи налаштовані сили в 
українських регіонах. 

З огляду на зростання напруження у східних областях України канцлерка Німеччини 
Анґела Меркель закликала Росію посприяти втихомиренню місцевих проросійських сил. 
"Тамтешні події викликають у нас дедалі більше занепокоєння", - повідомив речник уряду ФРН 
Штеффен Зайберт у вівторок, 8 квітня, пише німецька інфораційна агенція dpa. Він закликав усіх 
відповідальних "зробити свій внесок для стабілізації ситуації". 

Федеральний уряд Німеччини закликав Москву вплинути на проросійські сили, щоб вони 
"дистанціювалися від будь-якого застосування сили". Крім того, Росії необхідно припинити 
"військовий тиск" і відвести свої війська від українського кордону. Підвищення цін на газ та 
заборона на ввезення молочної продукції з України, за словами Зайберта, не допоможуть 
стабілізувати ситуацію. Водночас речник закликав і уряд у Києві посприяти деескалації конфлікту. 
Для цього, за його словами, необхідно прозоро провести заплановану конституційну реформу. 
Країні потрібна децентралізація, захист меншин та роззброєння "так званих сил самооборони", 
передає слова Зайберта reuters. 

Позиції німецьких політиків поділяють і в Північноатлантичному Альянсі. У цей же день, 
генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час прес-конференції у Парижі застеріг 
Росію від військового втручання в Україну та закликав Росію відвести свої війська від українського 
кордону. 

Німецька хвиля 

09.04.2014. Меркель критикує Росію за брак участі в вирішенні 
української кризи 

Канцлерка ФРН критично висловилася на адресу РФ і підкреслила, що українці повинні 
самі вирішувати свою долю. В Росії вважають, що причин хвилюватися через російські війська 
поблизу кордону з Україною немає. 

Німецька канцлерка Анґела Меркель розкритикувала поведінку Росії щодо вирішення 
конфлікту в Україні. "На жаль, у багатьох сферах внесок Росії до деескалації ситуації непомітний", - 
сказала Меркель, виступаючи в Бундестазі в середу, 9 квітня. За її словами, німецький уряд 
продовжуватиме діалог із Москвою та надалі даватиме зрозуміти: "Україна, на нашу думку, має 
право на власний шлях розвитку. Українці повинні самостійно вирішувати свою долю". Про це 
повідомляє Reuters. 

Меркель підтримала рішення ОБСЄ розширити місію спостерігачів в Україні зі 100 осіб до 
500. Окрім того, на її думку, мають відбутися міжнародні переговори за участі України. Владі в 
Києві німецька лідерка нагадала, що необхідно провести конституційну реформу та підготувати 
проведення чесних президентських виборів 25 травня. У свою чергу, міжнародна громадськість та 
Євросоюз повинні подбати про те, щоб обіцяна фінансова допомога Україні була надана швидко, 
вважає Меркель. 

Росія заперечує всі докори 
Тим часом у РФ укотре заперечили зазіхання на українську територію. "У США та України 

немає ніяких причин для стурбованості. Росія неодноразово заявляла, що не проводить на своїй 
території в районі кордону з Україною якої-небудь незвичайної чи незапланованої діяльності, 
суттєвої в воєнному розумінні", - йдеться в коментарі, опублікованому на сайті російського МЗС у 
середу, 9 квітня. 

Щоденна діяльність російських військ не загрожує безпеці США та інших держав-учасниць 
ОБСЄ, а спроби звинуватити Росію в нарощуванні збройних сил є безпідставними, сказано в 
повідомленні. МЗС РФ також закликало США та інші держави - учасниці ОБСЄ "припинити 
використовувати трибуну ОБСЄ для нагнітання напруженості навколо України" та "почати 
конструктивні зусилля" для виходу з політичної кризи в Україні. 

BBC Україна 

10.04.2014. Штайнмайєр налаштував німецький бізнес на 
можливе розширення санкцій проти Росії 

У випадку, якщо Росія продовжуватиме політику, спрямовану на розкол України, 
Німеччина підтримає ухвалення третього пакету санкцій Євросоюзу, попри їх можливі негативні 
наслідки для німецької економіки. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 06 (03.04.2014 - 17.04.2014.) 61 of 82 

 

61 of 82 

На цьому наголосив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр у 
Берліні на відкритті міжнародного бізнес-форуму East Forum, організованого Східним комітетом 
німецької економіки, передає власний кореспондент Укрінформу в ФРН. 

«Ми не зможемо змиритися з політикою, спрямованою на розкол України і приєднання її 
інших, окрім Криму, частин до Росії. Якщо це таки відбудеться, то ми - і бізнес має з розумінням 
поставитися до цього - будемо думати про більш далекосяжні заходи», - сказав він. 

За його словами, дії Росії щодо України є «неприйнятними», і про це «потрібно відкрито 
говорити». 

Як зазначив дипломат, перехід до третього етапу санкцій проти Росії, у тому числі 
економічних, не є метою німецького уряду, але за необхідності Берлін підтримає такі кроки, 
«навіть якщо це буде мати негативні наслідки для економічних відносин». «Адже якщо ми 
погодимося з тим, що в Європі буде панувати політика сили, тоді збиток від цього буде ще 
більший», - додав Штайнмайєр. 

Він підкреслив, що економіка не може функціонувати окремо від політики, коли «під 
питання поставлені грунтовні принципи мирного співіснування в Європі». 

Глава німецького МЗС підтвердив бажання його уряду підтримати Україну на шляху 
виходу з економічної кризи. З цією метою він знову запропонував провести після виборів в Україні 
міжнародну донорську конференцію для консолідації допомоги Києву. 

Укрінформ  

15.04.2014. Німецька RWE відновлює реверсні постачання газу 
до України через Польщу 

Німецька RWE повідомила про відновлення постачань реверсного газу до України, 
починаючи з вівторка, 15 квітня. Постачання будуть здійснювати через територію Польщі на 
адресу НАК "Нафтогазу України", йдеться у повідомленні RWE, повідомляє Reuters. 

При цьому німецька компанія відзначає, що обсяг імпорту газу може бути збільшено, якщо 
найближчим часом - "протягом найближчих тижнів або місяців" - буде досягнуто домовленостей 
щодо маршруту реверсу через територію Словаччини. "RWE вважає що надалі значні обсяги газу 
можуть бути поставлені в Україну, якщо різні транспортні заборони на українсько-словацькому 
кордоні будуть політично і технічно вирішені в найближчі кілька тижнів або місяців", - 
підкреслюється в повідомленні. Нагадаємо, у травні 2012 року між НАК "Нафтогаз України" і RWE 
Supply & Trading GmbH (Німеччина) було укладено Рамкову угоду купівлі-продажу природного 
газу на 5 років, яка передбачає постачання природного газу на територію України з європейських 
спотових ринків через території Польщі, Словаччини та Угорщини. При цьому обсяги і ціна газу 
визначають в окремих контрактах, які підписують до цієї Угоди. 

Україна в 2013 році імпортувала з Європи 2,132 млрд куб. м природного газу. 
Дзекрало тижня 

15.04.2014. Голова комітету Бундестагу у справах ЄС вимагає 
жорсткіших санкцій проти Росії 

Голова комітету Бундестагу у справах ЄС Ґунтер Крихбаум вимагає запровадження 
Євросоюзом більш жорстких санкції проти Росії з огляду на ескалацію насильства у східній Україні. 

Голова комітету Бундестагу у справах ЄС Ґунтер Крихбаум виступає за запровадження 
Євросоюзом більш жорстких санкції проти Росії. "Це правильно, робити ставку на дипломатичне 
розв‘язання, це правильно також і в майбутньому, однак тиск на Росію потрібно відчутно 
збільшити", - заявив у інтерв‘ю німецькому телеканалу Phoenix Крихбаум, який нині разом із 
делегацією депутатів німецького парламенту перебуває в Україні. 

Політик також підкреслив, що з огляду на безлади в Україні, які очевидно управляються з 
Росії, запровадження заборони на в'їзд до ЄС наступному числу українців не вистачить. Такий крок 
ЄС у відповідь на події в східних областях України є, за словами Крихбаума, "прямо-таки 
смішним". "Навіть якщо економічні санкції можуть зробити боляче нам самим, Росії вони напевно 
завдадуть болю", - наголосив християнський демократ. За його словами, у ЄС чекають переговорів 
у Женеві в четвер, 17 квітня, які мають відбутися за участі України, США, ЄС та Росії. "Якщо це не 
допоможе, тоді й тут треба подумати про серйозні економічні санкції", - заявив політик в інтерв'ю 
телеканалу ZDF. 

Нагадаємо, що Євросоюз може прийняти рішення про запровадження більш жорстких 
санкцій проти Росії на позачерговому саміті у Брюсселі наступного тижня. Про це 14 квітня заявив 
міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус після зустрічі міністрів закордонних справ країн-
членів ЄС у Люксембурзі. Голова французького МЗС наголосив, що у cхідних регіонах України 
відбуваються "організовані акції зі значним насильством". "Видається очевидним, що Росія несе 
відповідальність за ці насильницькі злочини", - зазначив політик. 

Німецька хвиля 
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ПОЛЬЩА  

08.04.2014. Туск: Польщі необхідна підтримка Заходу в 
українському питанні 

Варшава виступає за збереження міжнародної солідарності у врегулюванні українсько-
російської кризи, оскільки дії у такому форматі будуть ефективнішими, ніж зусилля самої лише 
Польщі. 

Про це під час засідання Кабінетної ради Польщі за участю президента Броніслава 
Коморовського заявив голова Ради міністрів країни Дональд Туск, передає власний кореспондент 
Укрінформу. 

"Польща виступає за те, щоб її допомога Україні вписувалася у міжнародні дії. Ми (поляки 
- ред.) не можемо наодинці залишитися з українсько-російською проблемою без підтримки Заходу, 
оскільки це може завершитися фіаско", - заявив Туск. 

Він наголосив, що солідарні дії Заходу є значно ефективнішими, і така формула є 
"безпечною для Польщі". 

Туск запевнив, що уряд Польщі робитиме усе, щоб польський погляд на ситуацію в Україні 
брався до уваги і реалізовувався Заходом (насамперед у ЄС, і меншою мірою - в НАТО). Глава 
польського уряду наголосив на необхідності утримання єдності ЄС у справі України. 

Туск також зазначив, що Варшава пропонуватиме Києву таку допомогу, яка одночасно буде 
підтримкою і для польських підприємців та економіки Польщі. На його переконання, польські 
гроші можуть служити польським фірмам й одночасно бути допомогою для економік інших країн, 
зокрема української. 

Водночас глава польського уряду зауважив, що Польща може бути активною в 
українському напрямі, але не більше за самих українців. "Ніщо не може замінити рішучості й 
активності українців в реформуванні країни", - констатував польський політик. 

Укрінформ 

09.04.2014. Росія фінансує підривну діяльність в Україні - 
Сікорський 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що Росія фінансує 
підривну та диверсійну діяльність в Україні. 

Про це він сказав в інтерв'ю СNN. 
―Сильніша країна спочатку окуповує частину території слабшої, а пізніше фінансує 

диверсійні дії під приводом етнічних проблем‖, - зазначив Сікорський. 
Він підкреслив, що не існує проблеми етнічних росіян в Україні, на які посилається Росія як 

привід для втручання у внутрішні справи України. ―У Криму і східній Україні усі розмовляють 
російською мовою, функціонують російські ЗМІ, і до сьогодні етнічні проблеми там не існували‖, - 
зауважив Сікорський. 

Міністр додав що є багато методів для розв'язання можливих конфліктів на національній 
основі. Проте нинішню ситуацію Сікорський назвав ―неприпустимою‖. Він нагадав, що США і ЄС 
підтвердили, що запровадять третій етап економічних санкцій щодо Росії, якщо Кремль 
продовжить окупацію України, а про посилення санкцій проти Москви вже заявили США, Європа 
піде за ними. 

Проводячи паралелі з історією Польщі, Сікорський наголосив, що Росія завжди шукає 
приводу для захисту національної меншини. ―Добре знаємо цю історію. Це як спостереження за 
оперою, лібрето якої добре відоме. Це абсолютно неприпустимо, адже в Європі немає жодної 
країни, де не проживали б етнічні меншини. Якщо розпочнемо змінювати кордони під приводом 
їх захисту, то повернемося до пекла XX століття‖, - підсумував Сікорський. 

Укрінформ 

10.04.2014. Польща проситиме Україну скасувати ембарго на 
імпорт м'яса 

Міністр сільського господарства Польщі Марек Савіцький закликає Україну скасувати 
ембарго на імпорт польського м‘яса. 

Про це передає УНН з посиланням на Польське радіо. 
Міністр наголошує, що наприкінці місяця відбудуться переговори між прем‘єр-міністром 

України Арсенієм Яценюком і віце-прем‘єром Польщі Янушем Пєхоцінським. На них, зокрема, 
обговорюватиметься і ця проблема. 

Водночас він вважає, що коли справа доходить до сільськогосподарських питань, то 
ставлення України до Польщі не краще, ніж Росії. 
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"Цей партнер, якого ми багато років слушно намагаємося втягнути до Євросоюзу, уже 7 
років не хоче узгодити з нами свідоцтва на яловичину - у Києві підкреслюють, що в Польщі досі 
панує сказ корів. Щодо інших європейських країн Україна не застосовує такої заборони", – 
наголосив Савіцький. 

Міністр сільського господарства підкреслив, що блокування польської продукції невигідне 
самим українцям. 

Польський високопосадовець додав, що він вже відправив запит щодо переговорів з цього 
питання українському колезі. 

Минулого тижня Росія оголосила ембарго на всі готові польські продукти, що містять 
свинину, нагадує видання. 

Укрінформ 

СЛОВАЧЧИНА  

08.04.2014. Продан: реверс газу зі Словаччини пов'язаний з 
угодами із "Газпромом" 

Словаччина пояснила Україні, що питання можливих реверсних поставок газу пов'язані не 
з технічними аспектами, а з домовленостями із російським "Газпромом". 

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Продана, такі 
пояснення він отримав від Словаччини у Брюсселі під час зустрічі представників газової індустрії 
країн ЄС. 

"Словацька сторона заявила, що питання поставок газу з їхнього боку це - не питання 
технічне, але пов'язане з домовленостями із "Газпромом". Сказали, що існує законодавча база, 
певні домовленості, які не дозволяють сьогодні здійснити в повному обсязі фізичний реверс з боку 
Словаччини", - сказав український міністр, якого цитує агенція "Інтерфакс". 

Водночас пан Продан повідомив, що українська сторона готова у середу виїхати на місце і 
за "допомогою технічної документації визначити можливості фізичного реверсу". 

"На жаль, поки питання допуску наших експертів спільно з експертами ЄС зі словацького 
боку не вирішене", - наголосив Юрій Продан. 

BBC Україна  

09.04.2014. Словаччина готова забезпечити реверсне 
постачання газу в Україну 

Словаччина готова організувати реверсне постачання газу в України за умови виконання 
Києвом певних умов. 

Про це йдеться у повідомленні прес-служби словацького уряду після телефонної розмови 
Віце-президента США Джозефа Байдена з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо з приводу 
ситуації в Україні, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"У питанні реверсного постачання газу в Україну прем'єр Роберт Фіцо підтвердив, що 
Словацька республіка готова зробити всі необхідні кроки за умови, що українська сторона виконає 
пов'язані з цим фінансові зобов'язання і дотримається угоди щодо забезпечення поставок 
природного газу з Російської федерації до Словаччини", - повідомляє прес-служба. 

Американський віце-прем'єр, у свою чергу, висловив вдячність Братиславі за допомогу 
Україні в тому, щоб вона могла дістатися до енергоносіїв із різних джерел. 

Укрінформ 

ЧЕХІЯ 

07.04.2014. Чехія готова підтримати санкції проти РФ 

Голова Чехії готовий підтримати найжорсткіші санкції щодо Росії. 
У разі, якщо Росія анексує схід України, президент Чехії Мілош Земан готовий підтримати 

найжорсткіші санкції щодо РФ. Земан висловився за проведення НАТО військової операції на 
території України. "Якщо Росія вирішить розширити територіальну експансію на східну Україну, то 
з жартами буде покінчено. У цьому випадку я б запропонував не тільки максимально жорсткі 
санкції з боку ЄС, але і підвищення боєготовності НАТО, наприклад, введенням військ на 
українську територію", - підкреслив він. 

Одночасно Земан визнав, що Євросоюз де-факто буде змушений поки змиритися з 
входженням Криму до складу Росії, оскільки "у найближчому майбутньому його не буде повернуто 
Україні, незважаючи на всі декларації". 

Як відомо, в неділю у низці східних областей пройшли сепаратистські провокації. Зокрема, 
сепаратисти захопили ОДА в Донецьку і Харкові, а в Луганську штурмом взяли СБУ і захопили 
філію Нацбанку. 

Дзеркало тижня 
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КРАЇНИ СНД  
БІЛОРУСЬ  

13.04.2014. Лукашенко: федералізація зруйнує Україну 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не згоден із розмовами про те, що федералізація 
України є єдиним засобом врятувати країну від розколу. 

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Сегодня" російського телеканалу НТВ. 
"Штовхати Україну на федералізацію зараз, це дуже небезпечно. Небезпечно усім: і 

Білорусі з Росією, і Заходу. Ніколи люди з цим там не погодяться. Ніколи!",- сказав Лукашенко, 
додавши, що США "кинули" Україну і назвавши повністю легітимною і нинішню Верховну Раду, і 
Олександра Турчинова в ролі в.о.президента. 

"Якщо ви хочете зберегти Україну єдиною державою, а я хочу, щоб Україна була цілісною 
монолітною єдиною державою, дуже цього хочу, то не потрібно проводити федералізацію. Це 
завтрашній розкол України повністю, це зруйнує державу", - підкреслив президент Білорусі. 

Укрінформ 

КАЗАХСТАН 

10.04.2014. Казахстан, як і Росія, заборонив ввезення 
українських сирів 

У Казахстані заборонили ввезення сирів п'яти українських підприємств. Відповідну 
постанову підписав 9 квітня головний державний санітарний лікар Казахстану Жандарбек 
Бекшин. 

Зокрема, Казахстан обмежив імпорт сирів українських виробників «Рось» філії 
«Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський 
маслоробний комбінат» і «Техмолпром», повідомляє місцевий інформаційний портал Today.kz. 

Причиною називають невідповідність їхньої продукції за масовою часткою білка, жиру та 
вологи, що є порушенням вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів. 

Нагадаємо, 7 квітня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної 
продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський 
сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з 
невідповідністю «Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію». 

Zaxid.net  

РОСІЯ 

03.04.2014. Лавров розповів, що війська з кордонів поступово 
повертатимуться до казарм 

Російські військові підрозділі, які брали участь у навчаннях у Ростовській області, 
поступово повертатимуться в місця постійної дислокації, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. 

"В останній телефонній розмові президента Росії Володимира Путіна з канцлером ФРН 
Ангелою Меркель наш президент сказав, що після виконання своїх завдань в ході навчань в 
Ростовській області, один батальйон повернувся на місце своєї постійної дислокації. По мірі 
виконання завдань учасниками навчань інші підрозділи теж будуть повертатися в місця постійної 
дислокації", - сказав він. 

При цьому міністр закликав не роздувати цю тему , "як це намагаються робити і нинішня 
українська влада, і їх покровителі на Заході". 

Пан Лавров також заявив, що НАТО має відповісти на питання, чи відповідає нарощування 
сил альянсу на сході Європи існуючим домовленостям. 

У середу головнокомандуючий Об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав 
заявив, що у НАТО немає свідчень того, що російські війська повертаються в казарми, у зв'язку з 
чим ситуація на кордоні Росії та України як і раніше викликає серйозні побоювання. 

BBC Україна 

03.04.2014. Москва повідомила Київ про припинення угоди по ЧФ 

МЗС Росії надіслало посольству України в Москві ноту про набуття чинності закону про 
припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Росії на території 
України. 

У повідомленні на сайті російського МЗС зазначається, що мова йде про чотири 
міжнародних договора. При цьому в МЗС зазначають, що прийняте рішення не впливає на 
фінансові зобов'язання, що виникли в період дії договорів та підлягають погашенню . 
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Закон, схвалений 1 квітня Радою Федерації, припиняє дію російсько-українських угод від 28 
травня 1997 року - про параметри розділу Чорноморського флоту, про статус і умови перебування 
флоту на території України. 

Під новий закон також підпадають підписані в Харкові угоди від 21 квітня 2010 року, що 
стосуються питань перебування російського флоту на українській території. 

BBC України 

03.04.2014. Україна вилучає з продажу деякі російські цукерки і 
сири 

Держспоживінспекція України вилучає з продажу російські кондитерські, сирні та рибні 
продукти через їхню невідповідність українському законодавству. 

Про це 1 квітня Клацнути повідомив сайт установи. 
Зокрема, під удар потрапили цукерки фабрик "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и концерну 

"Бабаевский", деякі сири марки "Президент" і рибні консерви ТОВ "Роскон". 
Перевірку російської продукції провели за зверненням голови парламентської фракції 

об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока. 
Інспектори з'ясували, що товари реалізуються всупереч вимогам закону України "Про 

безпечність та якість харчових продуктів", "Про захист прав споживачів" та положенням 
технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів. 

Зараз вживаються заходи щодо вилучення проблемної продукції з гіпермаркетів основних 
торгових мереж, повідомляє Держспоживінспекція. 

Раніше Росія заборонила імпорт кондитерських виробів компанії Roshen, також були 
претензії до окремих виробників сиру. 

BBC Україна 

03.03.2014. Ціна на російський газ для України зросла майже 
вдвічі 

Після скасування всіх пільг Україна має сплачувати 485,5 долара за тисячу кубометрів газу. 
Це майже удвічі більше, ніж у попередньому кварталі. Аналітики говорять про найвищу ціну на газ 
у Європі.  

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про скасування нульового вивізного мита 
на газ для України. На зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером у четвер, 3 квітня, 
Медведєв нагадав про денонсацію так званих Харківських угод, що встановлювали на газ, який 
купувала Україна, нульове вивізне мито. 

Після агресії в Криму і подальшої анексії українського півострова, Москва в 
односторонньому порядку розірвала і Харківські угоди. "З урахуванням того, що змінилися 
обставини, які були безпосередньою причиною укладання цих договорів, Держдума денонсувала 
відповідні міжнародні документи", - нагадав Медведєв. 1 квітня аналогічне рішення ухвалила Рада 
Федерації. Того ж дня "Газпром" скасував знижку на газ для України, встановивши ціну 385,5 
долара за тисячу кубометрів. 

Таким чином, з урахуванням скасування мита, ціна на газ для України становитиме 485,5 
долара повідомив "Інтерфаксу" Олексій Міллер. Це майже удвічі (на 80 відсотків) більше, ніж 
Україна платила до березня 2014-го року. До скасування всіх пільг України купувала російське 
блакитне паливо за ціною 268,5 долара за тисячу кубометрів. 

Нагадаємо, Харківські угоди з Україною були підписані 21 квітня 2010 року. У них було 
закріплена домовленість про подовження перебування Чорноморського флоту РФ на території 
України і про зниження ціни на російський газ на 30 відсотків, але не більше ніж на 100 доларів за 
тисячу кубометрів. 

Політично мотивоване рішення 
Міністр енергетики України Юрій Продан назвав рішення Москви політично мотивованим. 

На думку прем'єра-міністра України Арсенія Яценюка, Росія і далі буде тиснути на Київ, можливо і 
шляхом скорочення поставок енергоносіїв. Про це Яценюк сказав в інтерв'ю агенції Reuters. 

В свою чергу речник Білого дому Джей Керні засудив те, що Москва збільшила для Київа 
ціну на газ. "Ми виступаємо проти таких заходів", - цитує його слова агентство Reuters. Він додав, 
що визначити ціни на енергоносії має визначати ринок. 

Німецька хвиля 

04.04.2014. Міноборони РФ: українські військові покинули Крим 

Українські військовослужбовці, які вирішили продовжити службу в Збройних силах 
України, покинули територію Криму, повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. 
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Тим часом в українському міністерстві оборони кажуть, що для тих солдатів, які 
передислоковуються з Криму самостійно, організовані збірно-пересильні пункти в Києві та 
південних регіонах. 

Такі пункти діють, зокрема, в селах Чонгар, Ставки, у Миколаєві, Вінниці, Одесі і Очакові. 
Крім того, на материкову Україну з Криму у п'ятницю прибудуть понад 200 курсантів і 

викладачів академії ім. Нахімова кажуть в Адміністрації президента. 
"Висловлювання деяких нинішніх українських політиків про нібито знущальні дії наших 

військових щодо своїх українських колег вважаю недоречними і провокаційними", - заявив 
російський міністр. 

За словами пана Шойгу, нині російські військові передають українцям озброєння і техніку 
розформованих на півострові військових частин ЗСУ. 

Міністр ще раз виклав офіційну позицію РФ про те, що дії військових у Криму були 
викликані загрозою життю мирного населення і небезпекою з боку екстремістів. 

Всі курсанти та викладачі Академії військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі, 
які хочуть продовжити вчитися в Україні, виїхали з Криму, каже представник Адміністрації 
президента України Андрій Сенченко. 

"Чутки про те, що курсанти голодують і їм нічим дістатися - це абсолютна дезінформація. 
236 курсантів і викладачів сьогодні вранці організовано виїхали на континент. Цим займається 
Генеральний штаб", - сказав він. 

Чиновник уточнив, що станом на ранок п'ятниці до Одеси їдуть 103 курсанти, 133 викладачі 
та ще 51 ліцеїст. 

Пан Сенченко також повідомив, що міністерство оборони України пропонує 
передислокувати Академію в Одесу. 

BBC Україна 

04.04.2014. Україна ввела для росіян ліміт на перебування в 
країні 

Громадяни РФ можуть тимчасово перебувати на території України не більше 90 днів 
протягом 180 днів з дати в'їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними договорами 
України, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби країни. 

Перевірка виконання цих вимог почнеться з 7 квітня. 
Досі росіяни також могли залишатися на Україні до трьох місяців, проте ніщо не заважало 

їм повернутися відразу після перетину російсько-українського кордону. 
Тим часом, громадян Росії, що відправляються в Україну, закликають брати з собою 

страхові поліси. 
Раніше невідкладна медична допомога росіянам надавалася безкоштовно, однак зараз 

таких умов може не бути, попереджають російські чиновники. 
BBC Україна 

04.04.2014. Щодо направлення ноти МЗС Росії стосовно 
надання інформації в рамках низки кримінальних проваджень 

4 квітня ц.р. МЗС України було направлено ноту МЗС РФ з проханням до російської 
сторони надати інформацію в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке 
проводиться з метою встановлення істинної картини подій, що мали місце в Україні у січні-лютому 
2014 року та призвели до масової загибелі і травмування людей. Зокрема висловлюється прохання 
надати інформацію про договірні підстави та замовників з українського боку постачання в Україну 
вантажів спецзасобів для використання при охороні громадського порядку загальною вагою 2394 
кг та 2774 кг, які прибули з Російської Федерації до України рейсами «Чкаловськ – Київ» 21 січня 
та 24 січня 2014 року відповідно. 

Крім того, з метою встановлення істини в рамках досудового розслідування у 
кримінальному провадженні про численні вбивства громадян України, вчинені під час проведення 
масових заходів у м.Києві в період 18-22 лютого 2014 року, МЗС України звернулося до російської 
сторони з проханням допитати генерал-полковника ФСБ Російської Федерації Бєсєду С.О. про 
обставини його перебування в Україні з 20 по 21 лютого 2014 року. 

Сайт МЗС 

04.04.2014. Держдума прийняла закон про спрощене 
громадянство 

В п'ятницю Держдума РФ прийняла в другому і третьому читаннях закон, що передбачає 
спрощений порядок отримання російського громадянства іноземцями, які говорять російською і 
батьки яких жили в СРСР. 
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Спрощене російське громадянство у відповідності з новими поправками зможуть отримати 
носії російської мови, родичі яких по прямій лінії раніше проживали на російській території або на 
території, яка входила до складу Російської імперії чи СРСР в межах сучасної Росії. 

Закон передбачає співбесіду, на якій перевірять рівень знання російської мови. 
Іноземці зможуть скористатися такою процедурою у випадку відмови від громадянства 

іноземної держави. 
BBC Україна 

05.04.2014. Військове втручання Росії почалося ще на Майдані, - 
глава СБУ розповів про підривну роботу ФСБ 

Наливайченко повідомив, що на полігоні СБУ був створений штаб для прибулого з Росії 
генералітету спецслужб. Більш того, генерал-полковник ФСБ, який прибув в Україну, 
неодноразово викликав на доповідь нашого главу СБУ. 

Служба безпеки України по дипломатичних каналах направила офіційний запит до 
російської сторони з вимогою допитати генерал-полковника ФСБ РФ, який в січні і лютому 2014 
року прибув в Україну з українським дипломатичним паспортом разом з 30 іншими 
високопоставленими офіцерами. 

Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко в ефірі програми "Шустер-Live" увечері в 
п'ятницю, 4 квітня. 

"Цей генерал-полковник неодноразово викликав на доповідь тодішнього голови СБУ 
Олександра Якименка і планував так звану "антитерористичну" операцію проти українських 
громадян", - зазначив Наливайченко 

"Військове втручання Росії по суті почалося не в Криму, а з подій на Майдані, по втручанню 
генералітету РФ в події в Україні. Ми повинні захистити українських громадян від іноземних 
спецслужб і від їх генералів, наполягаємо на допитах, вироку суду та притягнення до 
відповідальності", - сказав глава СБУ. 

Також, за його словами, російська сторона повинна надати інформацію про підстави і 
замовників з української сторони поставки в Україну вантажів спецзасобів для використання 
проти учасників масових акцій протесту, які прибули з Російської Федерації в Україну рейсами 
"Чкаловськ - Київ " 21 січня та 24 січня 2014 року. 

Наливайченко зазначив, що при необхідності для покарання винних можна вийти на 
рівень Міжнародного трибуналу наприклад Боснії. "Тому ми будемо домагатися притягнення 
винних до відповідальності на українському та міжнародному рівні", - запевнив Наливайченко. 

Дзеркало тижня 

05.04.2014. РФ готує Україні "жорсткі заходи" через плани 
вийти з СНД і підписати ЗВТ з Євросоюзом 

Москва озвучила чергову порцію економічних загроз Києву. 
Російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що РФ доведеться прийняти "жорсткі заходи" 

для захисту свого аграрного ринку в разі, якщо Україна вийде з СНД чи підпише економічну 
частину Угоди про асоціацію з ЄС (зону вільної торгівлі - ред). 

Медведєв стверджує, що такі заходи будуть прийняті "в рамках процедур СОТ". 
"Якщо підуть із Співдружності незалежних держав або підпишуть договір про асоціацію з 

Європейським союзом, а вони, у всякому разі, про це говорять, я маю на увазі нинішніх керівників, 
як ніби до цього прагнуть - в цьому випадку нам доведеться переглянути умови співпраці в області 
аграрного бізнесу з нашими українськими колегами і прийняти заходи щодо захисту російського 
аграрного ринку в рамках процедур Всесвітньої торгової організації", - заявив Медведєв на з'їзді 
депутатів сільських поселень у Волгограді в суботу, 5 квітня. 

"Це жорстке рішення, але нам доведеться піти на це, якщо такі рішення будуть прийняті. 
Тому що для нас важливіше всього інтереси наших, вітчизняних сільгоспвиробників, а не якихось 
інших, нехай навіть живуть в близьких нам країнах, це всі повинні розуміти", - додав прем'єр. 

Дзеркало тижня 

07.04.2014. Росія обмежує імпорт українських сирів 

Російська санітарна служба заборонила імпорт молочної продукції шести українських 
підприємств. 

"З метою забезпечення прав споживачів Росспоживнагляд призупинив ввезення на 
територію РФ молочної продукції українських виробників: ПП "Рось", філія "Охтирський 
сиркомбінат", АТ "Пирятинський сиркомбінат", ТОВ "Гадячсир", ПАТ "Золотоніський 
маслоробний комбінат" та ТОВ "Техмолпром", - повідомили в санітарній службі. 
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У Росспоживнагляді заявили, що сири цих виробників не відповідають вимогам російських 
законів та техрегламентів. 

"Всі лабораторні дослідження проводилися випробувальними лабораторними центрами, 
акредитованими в російській та міжнародній системі акредитації", - повідомили в 
Росспоживнагляді. 

У лютому 2012 року Росія вже запроваджувала заборону на ввезення сирів деяких 
українських виробників. Також у РФ заборонений імпорт кондитерської продукції компанії 
"Рошен". 

Водночас Держспоживінспекція України 1 квітня повідомила, що вилучає з продажу 
російські кондитерські, сирні та рибні продукти через їхню невідповідність українському 
законодавству. 

Зокрема, під удар потрапили цукерки фабрик "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и концерну 
"Бабаевский", частина сирів марки "Президент" і рибні консерви ТОВ "Роскон". 

BBC Україна 

07.04.2014. Якщо війська РФ зайдуть на Схід України - 
почнеться «гаряча» фази війни - експерт 

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що для 
надання «допомоги» сепаратистам на Сході України російські війська мали би «вдертися» на 
територію України, що буде початком «гарячої» фази війни. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи 
на запитання журналістів щодо нинішніх подій на Сході України і чи ці події не нагадують 
кримський сценарій. 

«До певної міри вони нагадують, сценарій приблизно однаковий: захоплення 
адміністративних будівель і проведення якихось рішень, які можуть бути нелегітимними, але потім 
можуть бути підставою для чогось іншого», - сказав експерт. 

Водночас, серед відмінностей те, що на території Східної України немає російських 
військових баз, підкреслив він. 

«Тобто, для того, щоб прийти «на допомогу» цим сепаратистам, російські війська, як 
мінімум, мають вдертися на територію України. Це початок «гарячої» фази війни з усіма іншими 
наслідками», - відзначив Семиволос. 

Крім того, зауважив він, владі потрібно «спиратися» на етнічні та громадські групи. «Треба 
говорити з донеччанами, луганчанами і харків'янами... Переважна більшість людей зацікавлена у 
спокої, мирі, розвитку, а не в дестабілізації», - додав він. 

Також, на думку, Семиволоса, ключовим питанням для української влади є максимальне 
використання існуючих інституцій сектору безпеки для того, щоб мінімізувати, локалізувати і 
знешкодити сепаратистські дії. 

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня радикально налаштовані громадяни провели ряд мітингів у 
Харкові, Луганську і Донецьку, що супроводжувалися захопленням адміністративних будівель. 
Зокрема, у Харкові сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації. Кілька сотень 
прихильників федералізації упродовж 10 хвилин відтіснили до 200 міліціонерів зі щитами, які 
охороняли вхід до ОДА. Втім, вранці у понеділок, 7 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 
заявив про звільнення будівлі обласної державної адміністрації в Харкові. 

УНІАН 

07.04.2014. МЗС Росії просить Україну не звинувачувати 
російську владу 

Російське МЗС закликало владу України не звинувачувати Росію у дестабілізації ситуації в 
східних регіонах країни, де напередодні відбулося кілька сепаратистських акцій. 

"Досить кивати у бік Росії, звинувачуючи її в усіх бідах сьогоднішньої України. Український 
народ хоче почути від Києва виразну відповідь на всі питання. Час прислухатися до цих законних 
вимог", - йдеться у заяві російського відомства. 

Раніше в понеділок виконувач обов'язків українського президента Олександр Турчинов 
заявив у телезверненні, що події у східних областях України є початком другої хвилі спецоперації 
Росії. 

BBC Україна 
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08.04.2014. МЗС Росії: на Схід України іде "Правий сектор" і 
американці 

МЗС Росії заявляє про те, в південно-східні райони України стягуються підрозділи 
внутрішніх військ, і застерігає українську владу проти застосування сили щодо проросійських 
активістів. 

"Згідно з наявною інформацією, в південно-східні райони України, зокрема в Донецьк, 
стягуються підрозділи внутрішніх військ і національної гвардії України за участі бойовиків 
незаконного збройного формування "Правий сектор", - ідеться у повідомленні, опублікованому на 
сайті відомства у вівторок зранку. 

"Перед ними поставлено завдання силового придушення протестів жителів південного 
сходу країни проти політики нинішніх київських влади", - кажуть у МЗС. 

У відомстві також стверджують, що "до цієї операції підключені близько 150 
американських фахівців з приватної військової організації "Greystone", переодягнених у форму 
бійців підрозділу "Сокіл". 

Напередодні між міністри закордонних справ Росії та України відбулася телефонна 
розмова, у якій Сергій Лавров застеріг українську владу проти застосування сили щодо 
проросійських активістів. 

"Було підкреслено необхідність шанобливого ставлення до сподівань жителів південного 
сходу України, недопущення спроб силового реагування на законні вимоги щодо забезпечення їх 
мовних, культурних і соціально - економічних прав", - ідеться в повідомленні. 

Також пан Лавров закликав українську владу терміново організувати 
загальнонаціональний діалог за участі всіх політичних сил і регіонів України. 

У неділю в Донецьку, Луганську та Харкові пройшли сепаратистські акції, під час яких 
проросійські активісти захопили низку адміністративних будівель і вимагали провести 
референдуми про самовизначення регіонів. 

BBC Україна 

08.04.2014. Лавров закликав Дещицю шанобливо ставитися до 
"законних вимог" сепаратистів 

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив у телефонній розмові з в.о. міністра закордонних 
справ України Андрієм Дещицею про недопущення спроб силового реагування «на законні 
вимоги» сепаратистів. 

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС РФ . 
«Була підкреслена необхідність шанобливого ставлення до сподівань жителів південного 

сходу України, недопущення спроб силового реагування на законні вимоги щодо забезпечення їх 
мовних, культурних і соціально-економічних прав», - йдеться в повідомленні. 

Лавров підтвердив позицію Росії про шляхи виходу з внутрішньополітичної кризи в 
Україні. Він закликав владу України «вжити термінових заходів з організації 
загальнонаціонального діалогу за участю всіх політичних сил і регіонів України, проведення з 
урахуванням їх інтересів глибокої конституційної реформи, висловивши готовність Росії 
підтримати цей процес разом з Євросоюзом і США». 

Розмова відбулася з ініціативи української сторони, зазначили в МЗС РФ . 
Як повідомляв УНІАН, за інформацією українського МЗС, під час цієї розмови Дещиця 

заявив Лаврову про неприпустимість зовнішнього втручання у справи України і закликав 
російську сторону забезпечити виконання попередніх домовленостей про деескалацію безпеки 
положення навколо українських кордонів. 

Під час телефонної розмови, «йшлося також про захист прав і свобод громадян України в 
Автономній Республіці Крим і неприйнятність силових дій і будь-яких форм примусу, який 
відчувають сьогодні наші співвітчизники». 

Співрозмовники домовилися провести найближчим часом зустріч і продовжити діалог, 
йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 6-7 квітня в Донецьку, Харкові та Луганську нечисленні акції агресивно 
налаштованих людей з проросійськими гаслами захоплювали будівлі ОДА та інших держустанов. 

УНІАН 

08.04.2014. Є загроза припинення Росією поставок газу Україні і 
ЄС - Продан 

Є імовірність припинення постачань російського газу Україні і Європі через незгоду Києва і 
Москви щодо нової ціни на російський газ. 
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Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявив у 
Брюсселі після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером, повідомляє 
УНІАН. 

"Проти України розгорнуто економічну війну", - зазначив він. 
"Нова ціна - майже 500 доларів за тисячу кубометрів - не може бути прийнята Україною. 

Виникає загроза припинення поставок російського газу Україні і відповідно Європі. Можливості 
України щодо підтримки транзиту газу не безмежні", - сказав міністр. 

За словами Продана, Україна вважає, що 100-доларова знижка за перебування 
Чорноморського флоту Росії у Криму має діяти і в подальшому. 

"Ми не визнаємо той факт, що Чорноморський флот дислокується на території Росії. Він 
знаходиться на території України та узгоджена раніше флотська знижка повинна діяти і надалі", - 
сказав міністр. 

Продан сказав обурився, що перестали діяти угоди за ціною на газ, досягнуті в грудні 
минулого року між Україною та Росією за президентства Віктора Януковича, коли ціна в 2014 році 
була встановлена на рівні 268,5 доларів за тисячу кубометрів газу. 

"Нинішня ціна – несправедлива, неринкова, неекономічна. Домовилися у 2013-му році про 
268,5 доларах, і ніяких підстав для різкого підвищення ціни на газ для України з 1 квітня немає. 
Чому зараз не можна працювати за старими домовленостями?", - заявив він. 

Як відомо, 2 квітня глава Мінфіну України Олександр Шлапак зазначав, що Мінфін очікує 
підвищення ціни на газ, який імпортується з Росії, до 487 доларів за тисячу кубометрів після 
денонсації угод між Україною і Росією про базування Чорноморського флоту в Криму. 

При цьому він підкреслив, що Україна не визнає денонсації харківських угод таким чином, 
як вони денонсуються, і в цьому випадку має право говорити про денонсацію, наприклад, газових 
угод 2009 року. 

3 квітня голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що уряд Російської Федерації у зв'язку з 
односторонньою денонсацією угод з Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських 
угод, скасував пільгове мито на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 
доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів. 

Українська правда 

08.04.2014.Росія погодилась віддати Україні вже кілька 
кораблів 

Вже майже досягнуто домовленість про повернення Україні кількох кораблів. 
Про це в ефірі ГромадськогоТБ розповів голова медіа центра Міноборони України 

Владислав Селезньов. 
"Відомо, що в наслідок переговорів досягнуто домовленість про передачу кількох кораблів, 

які заблоковані у бухті Донузлава", - сказав він. 
"Можливо будуть передані кораблі "Кіровоград", називають корвет "Вінниця" і ще кілька 

кораблів. Найближчим часом вони будуть передані українській стороні. З технічної сторони не 
готовий говорити, бо ви ж знаєте, що бухта досі заблокована затопленими кораблями", - сказав 
Селезньов. 

Він додав, що перемовники докладають максимум зусиль, щоб повернути решту 
українських кораблів. 

Українська правда 

08.04.2014. Путін та Медведєв обговорять "екстраординарну 
ситуацію" з поставками газу в Україну 

Президент РФ Володимир Путін завтра, 9 квітня, на зустрічі з керівництвом уряду РФ 
обговорить «екстраординарну ситуацію», що складається у співробітництві з Україною у сферах 
економіки та енергетики. 

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля. 
«Заплановано на завтрашній день зустріч з керівництвом уряду з тим, щоб обговорити 

екстраординарну ситуацію, що складається в економічному співробітництві з Україною, зокрема у 
сфері енергодіалогу», - йдеться в повідомленні. 

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив 
розробити план дій на випадок, якщо Росія обмежить або припинить поставки природного газу в 
Україну. 

«Ми розуміємо, що наступним кроком Росії буде обмеження поставок природного газу. 
План, як завжди... Крани крутять, щоб одержати тимчасові аплодисменти. Тому наше сьогодні 
завдання — ми повинні готувати два варіанти розвитку подій. Зокрема той варіант, коли Росія 
обмежує і перекриває поставки газу на територію України», - зазначив прем'єр. 
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Яценюк також додав, що в разі реалізації проектів з реверсними поставками газу в Україну 
з Європи через Словаччину, Угорщину і Польщу, Україна зможе щорічно одержувати до 20 млрд 
кубометрів газу, який на 100-150 доларів буде дешевший за російський. 

Також Яценюк заявив, що Україна вважає неприйнятною ціну на російський газ в 485 
доларів за одну тисячу кубометрів і готова купувати його за ціною 268 доларів. 

УНІАН 

08.04.2014. Росія та Україна готові до переговорів, але з 
умовами 

США закликали Росію та Україну провести переговори в багатосторонньому форматі. Росія 
вимагає участі представників сходу та півдня України. Україна вимагає від РФ припинити 
втручання в її внутрішні справи. 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на прес-конференції у вівторок, 8 
квітня, що Росія готова до прямих переговорів із владою в Києві за умови участі в них 
представників східних та південних регіонів України. Москва може собі уявити перемовини, в яких 
"будуть представлені європейці, США, Росія та українська сторона", цитує слова Лаврова агенція 
afp. 

Заява Лаврова пролунала у відповідь на заклик США. У понеділок, 7 квітня, глава МЗС 
Росії поспілкувався телефоном із держсекретарем США Джоном Керрі. Керрі закликав Росію сісти 
за стіл переговорів, щоб уладнати кризу в Україні. Очільник американської дипломатії 
запропонував для цього формат Росія - США - Україна - ЄС. 

США не вірять у спонтанність проросійських виступів в Україні 
Також Джон Керрі під час розмови з Лавровим закликав Росію дистанціюватися від 

"сепаратистів, саботажників та провокаторів". У США вважають, що проросійські протести у 
східній Україні відбулися не спонтанно, а за підтримки Москви. Будь-яка ескалація конфлікту в 
Україні потягне за собою "подальші наслідки", попередив Керрі. Про це повідомляє dpa з 
посиланням на Держдеп США. 

Перемовини, про які говорили Керрі та Лавров, можуть відбутися протягом наступних 
десяти днів. Точна дата зустрічі та теми для обговорень ще мають бути визначені, сказала речниця 
Держдепартаменту Дженніфер Псакі. 

Україна вимагає не втручатися в її внутрішні справи 
Тим часом в українському МЗС у вівторок заявили, що Україна готова до міжнародного 

врегулювання та діалогу, але вимагає від РФ терміново припинити втручання в її внутрішні справи 
та виконати зобов'язання для деескалації конфлікту. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

У МЗС підкреслили, що "принциповими елементами врегулювання повинні стати 
припинення агересивних дій, риторики та підривної діяльності РФ проти нашої держави, відмова 
Росії від завойовницьких планів, які є прямою загрозою для всіх держав-сусідів і міжнародного 
миру та безпеки, відведення підрозділів збройних сил Росії від українських кордонів та з 
Автономної республіки Крим", наводить витяг із заяви "Інтерфакс". 

Німецька хвиля  

09.04.2014. Путін: Росія поки що не переводитиме Україну на 
передоплату за поставки газу 

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ Володимир Путін 
сказав на зустрічі з членами уряду. 

«Це точно (передоплата) відповідає контракту, але разом з тим, враховуючи складну 
ситуацію, в якій перебуває Україна, і незавершеність нашого переговорного процесу з Євросоюзом, 
я б просив уряд і «Газпром» утриматися від застосування цих можливостей аж до проведення 
додаткових консультацій, якщо, звичайно, наші партнери на ці консультації погодяться. Якщо ні - 
тоді діятимемо відповідно до контракту», - сказав Путін. 

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія має всі підстави для переходу на 
попередню оплату поставок газу для України. 

«Якщо продовжується ця дійсно критична ситуація, я вважаю, що є всі підстави 
застосувати перехід на попередню систему оплати поставок газу», - сказав Медведєв. 

За його словами, Росія могла застосувати перехід на аванс і раніше, але цього не робили, 
просто розуміючи складну ситуацію в економіці України. 

УНІАН  
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09.04.2014. Викрито агентурну мережу, що працювала на 
підрив обороноздатності України 

Служба безпеки України викрила і припинила незаконну діяльність агентурної мережі 
військової розвідки Російської Федерації, яка здійснювала підготовку акцій, спрямованих на 
підрив обороноздатності нашої держави. 

Затримано мешканця Херсонщини, колишнього військовослужбовця, який за завданням 
представника Розвідувального управління Чорноморського флоту РФ залучив групу українських 
громадян до збору інформації військового характеру в Херсонській області. Ще одним дорученням 
від іноземних кураторів була підготовка умов для здійснення на Херсонщині диверсійних акцій. 

Група встановлювала місця базування й передислокації, ступінь бойової готовності, 
чисельність особового складу, види та кількість озброєння і військової техніки частин та з‘єднань 
ЗС України. Окрема увага надавалась облаштованим у зв‘язку із загостренням ситуації на 
південно-східних кордонах держави лініям оборони та замаскованій важкій військовій техніці. Для 
отримання таких відомостей залучені до протиправної співпраці громадяни виїжджали автівками 
до районів Херсонської області, що межують з АР Крим, де особисто спостерігали за змінами 
дислокації українських військових частин та переміщеннями військової техніки. Зібрані агентурою 
дані передавались російському шпигуну із дотриманням вимог конспірації. 

За оцінкою експертів, інформація, яку збирали та передавали іноземній стороні, містить 
відомості, що становлять державну таємницю, а її розголошення завдає шкоди обороноздатності 
нашої держави. 

У результаті вжитих контррозвідкою СБУ заходів резидента, що керував агентурною 
мережею, затримано. 

На підставі здобутих матеріалів розпочато кримінальне провадження за ознаками 
вчинення злочину, передбаченого ст.111 КК України «державна зрада». Санкція цієї статті 
передбачає позбавлення волі до 15 років. 

Служба безпеки України звертається до громадян нашої держави з проханням не втрачати 
пильність та інформувати компетентні органи у разі спроб їх залучення представниками іноземної 
держави до проведення розвідувально-підривної діяльності. 

Нагадуємо, що згідно ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України, звільняється від 
кримінальної відповідальності громадянин України, який на виконання злочинного завдання 
іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій у цьому напрямі не 
вчинив, та добровільно повідомив компетентні органи про факт встановлення зв‘язку та 
отримання завдання. 

Прес-центр СБ України 

09.04.2014. Медведєв: борг України за газ - понад $16 млрд 

Загальна заборгованість України перед Росією складає 16,6 млрд доларів, повідомив 
прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на нараді у президента Володимира Путіна. 

"Три мільярди доларів - борг України, накопичена заборгованість за газ - 2,2 млрд доларів, 
і те, що ми розглядаємо як недоотриманий прибуток Росії - 11 млрд 400 млн. Загалом - 16 млрд 600 
мільйонів", - сказав російський прем'єр. 

Раніше український міністр енергетики Юрій Продан заявив, що Україна припинила 
закачувати російський газ у свої підземні сховища. 

За його словами, українську сторону не задовольняє ціна на газ, встановлена "Газпромом" з 
1 квітня, і Україна вестиме переговори про повернення старої ціни - 258,5 доларів за тисячу 
кубометрів. 

BBC Україна 

09.04.2014. Міноборони Росії: з Криму вивезли понад 350 
одиниць української техніки 

Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков повідомив, що понад 350 одиниць 
військової техніки, яка належить військовим частинам України, вивезли з Криму до інших регіонів 
України. 

Водночас пан Булгаков зазначив, що українська сторона постійно зриває терміни надання 
транспорту для вивезення озброєнь. "Міноборони Росії бажає і готове завершити цю роботу до 
червня 2014 року. Але в даний час процес йде недостатніми темпами, оскільки українська сторона 
постійно зриває терміни надання рухомого складу", - сказав він. 

За словами російського міністра, основну частину військової техніки колишніх військових 
частин України в Криму було перекинуто силами Чорноморського флоту Росії на станції 
навантаження. 

BBC Україна 
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10.04.2014. "Газовий тиск" зростає - іноземна преса про Україну 

Західні ЗМІ пишуть про підготовку російської інтервенції в Україну, нову "газову війну" між 
Києвом і Москвою та про те, чому федеративний устрій України вигідний Кремлю. 

Газовий тиск Москви 
Росія ―лякає‖ Україну вимогою авансових платежів за газ, пише Financial Times. 
―Здається, такі погрози відповідають тому, що західні дипломати характеризують як 

цілеспрямована стратегія провокацій для випробування нового прозахідного уряду в Києві‖, - веде 
далі видання. 

Газета нагадує, що Росія майже вдвічі підняла ціну на газ для України, а представники 
Газпрому і Нафтогазу провели кілька раундів перемовин. 

―ЄС пильно стежить за переговорами, адже він отримує половину імпорту газу через 
українську газотранспортну систему, що робить його вразливим до будь-яких перебоям з 
поставкою‖, - зазначає Financial Times. 

Тим часом, попри сепаратистські прояви на сході України, більшість українців не 
підтримує сепаратизм, пише Financial Times з посиланням на результати останніх досліджень. 

"Газова війна" набирає обертів 
―Чергова газова війна між Москвою та Києвом продовжує набирати обертів‖, - пише 

російська ―Независимая газета‖, коментуючи рішення українського уряду припинити закачку газу 
до підземних сховищ. 

―Не можна виключити, що подальша ескалація конфлікту може призвести до повного 
припинення співробітництва між двома країнами, при чому не тільки в енергетичній сфері‖, - веде 
далі видання. 

Газета відзначає, що в середу на засіданні уряду Путін закликав урядовців ―завчасно бути 
готовими до будь-якого розвитку ситуації‖ та віддав наказ підготуватися до імпортозаміщення. 
Пропозицію ввести передплату за газ російський лідер відкинув через кілька причин, цитує 
видання експерта Сергія Правосудова. 

―У теплу пору року Київ здатний майже повністю забезпечити внутрішні потреби власним 
газом. Для Європи залишитися без російського газу влітку також некритично. Виявляється, що 
механічним перекриттям газового вентиля боржника важко закликати до порядку. Проблема ще й 
у тому, що українська сторона нездатна платити за газ ані за високими, ані за низькими цінами‖, - 
каже Правосудов. 

Росія має піти на поступки, запропонувавши Україні нижчу ціну на газ, вважає партнер 
компанії Rusenergy Михайло Крутіхін. 

―Обличчя можна зберегти, якщо в свою чергу Київ надасть гарантії безперебійного 
постачання до Криму того ж таки газу, води та електрики‖, - цитує Крутіхіна ―Независимая газета‖. 

ФСБ готує інтервенцію 
Захід має чітко заявити, що не примириться зі спробами Кремля захопити континентальну 

Україну, пише Daily Telegraph, зазначаючи, що ―перспективи ескалації конфлікту в Україні значно 
зросли‖. 

Видання цитує міністра закордонних справ Великої Британії Вільяма Хейга, який вважає 
останній спалах насильства в східних регіонах України ―характерними ознаками російської 
стратегії з дестабілізації України‖. 

―Відомо, що ФСБ, російська служба зовнішньої розвідки, дуже активна в регіоні та що її 
агенти закликають етнічних росіян до повстання проти українського уряду. Немає сумніву, що ФСБ 
намагається підготувати більшу інтервенцію, метою якої є анексія більшою частини території 
України‖, - веде далі газета. 

Видання вважає, що задля уникнення таких ―катастрофічних наслідків‖ Захід має дати 
зрозуміти Росії, що ―не допустить будь-яку подальшу окупацію європейської землі Кремлем‖. 

―Будь-які подальші акти агресії Москви щодо свого вразливого сусіда мають привести до 
застосування широкого спектру санкцій, які не тільки завдадуть великої шкоди економіці Росії, але 
й поглиблять статус Москви як міжнародного вигнанця‖, - підсумовує Daily Telegraph. 

Для чого Росії федеративна Україна? 
Росія не планує захоплювати Україну, а прагне лише посилити свій вплив на країну, пише 

New York Times з посиланням на експертів та аналітиків. 
―Москва зосереджена на довгостроковій стратегії, яка б унеможливлювала втечу України з 

економічної та військової орбіти Росії‖, - веде далі видання. 
Саме цим, на думку видання, пояснюється вимога Кремля федералізувати Україну. 
―Федеральна структура гарантуватиме, що Україна не буде антиросійською‖, - каже 

прокремлівський політолог Сергій Марков. 
Втім, багато інших експертів вважають російський план ширмою для підриву незалежності 

України. 
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―Це ще один спосіб розібрати на частини та підкорити Україну. Це означає, що Москва 
може захопити та відрізати будь-яку частину України в будь-який час‖, - каже аналітик 
московського Центру Карнегі Лілія Шевцова. 

Погоджується з Шевцовою й російський опозиціонер Володимир Рижков. 
―Путін хоче, щоб Україна була, по-перше, нейтральною, а по-друге, залежною від Москви. 

Якщо буде слабкий центральний уряд і сильні губернатори, можна грати безпосередньо з 
губернаторами через голову Києва‖, - цитує Рижкова New York Times. 

BBC Україна 

10.04.2014. РФ відмовилася від військової інтервенції в Україну 
на користь розв'язування громадянської війни - експерт 

За оперативними даними групи «Інформаційний опір», президент РФ Володимир Путін 
зараз відкидає варіант прямої військової інтервенції до України, але кремлівські «експерти» 
почали активно просувати ідею про необхідність розв'язування в Україні громадянської війни. 

Про це в своєму Facebook написав координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро 
Тимчук. 

Він нагадує, що 9 квітня ІС повідомляла про перекидання з Криму до Ростову-на-Дону груп 
співробітників ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, які координували «кримський 
сценарій». При цьому їх орієнтували на подальшу інфільтрацію і роботу в східних областях 
України. «Проте сьогодні вранці ми одержали інформацію про те, що плани керівництва 
російського ГРУ змінилися, і «кримські координатори» поки що залишаються в Росії, - пише 
Тимчук. - З якої причини відбулася зміна планів, дає відповідь секція «Дельта» групи «ІС». 
Кремль вирішив використовувати сепаратистів як гарматне м'ясо». 

За його інформацією, «секцією «Дельта» групи «Інформаційний опір» зафіксовано низку 
цікавих нюансів навколо подій на Сході України. Тепер Путін відкидає варіант прямої військової 
інтервенції в Україну в умовах небажаності для Кремля відкритої підтримки сепаратистів – аж 
надто явно міжнародне співтовариство виступає на боці України. Інакше російському керівництву 
загрожує Міжнародний трибунал. Водночас, у східних регіонах України немає критичної 
більшості, яка підтримувала б дії сепаратистів. У зв'язку з цим кремлівські «експерти» почали 
активно просувати ідею про необхідність розв'язування в Україні громадянської війни, як єдино 
прийнятного шляху для досягнення сепаратистами своєї мети. Природно, добиватися цього вони 
мають самостійно, знищуючи своїх співвітчизників заради Путіна і Росії». 

Крім того, повідомляє Тимчук, «анонімні представники так званого «антифашистського 
штабу» вже відкрито шукають нових громадських проросійських лідерів в Україні для організації 
жорсткої протидії «київській хунті». При цьому, намагаючись заховати вуха російських спецслужб, 
«антифашисти» наголошують, що сепаратистські центри опору мають розраховувати лише на свої 
сили». Все це дозволяє припустити, що Путін не ризикує відкрито підтримувати українських 
бойовиків, обмежившись роботою в Україні мережі координаторів зі спецслужб, що є на даний 
момент, передачею зброї та використанням раніше завербованих місцевих правоохоронців і 
керівників держорганів, відзначає Тимчук. Разом з тим, за його словами, перекидання 
українською владою на схід України силовиків із інших українських областей ставить під питання 
ефективність роботи російської агентури. Крім того, успішні спецоперації СБУ щодо затримання 
шпигунів і російських диверсантів, що не відбулися, серйозно підірвали і підривну діяльність 
агентів Кремля в Україні, що залишилися нерозкритими. 

Таким чином, сепаратистам із Донецька і Луганська їх керівники з Москви вже відкрито 
пропонують самостійно організовувати за допомогою підручних засобів громадянську війну проти 
«нелегітимної влади» України. Тобто – стати гарматним м'ясом, яке може розраховувати лише на 
федералізацію. Бо питання про відділення південно-східних областей від України Росія вже не 
піднімає. «Питання в тому, чи готові невдалі сепаратисти за кілька сотень доларів США покласти 
своє життя і життя своїх співвітчизників за сумнівні інтереси Путіна?», - запитує Тимчук. 

УНІАН 

10.04.2014. В СБУ кажуть про затримання 10 російських шпигунів 
за місяць 

Протягом останнього місяця в Україні затримали 10 російських шпигунів-диверсантів і 
близько 15 громадян України, які сприяли їх роботі. Про це повідомила керівник прес-центру СБУ 
Марина Остапенко в ефірі 5 каналу. "Можу сказати, що саме після вторгнення російських 
військових до Криму активізувалася робота спецслужб цієї держави на території України і ми 
спостерігаємо активізацію старої агентури і так само вербування нових людей", - розповіла пані 
Остапенко. 

За її словами, таким людям пропонують російські паспорти, роботу гроші і посади. 
BBC Україна 
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14.04.2014. Путін одержує «багато звернень з проханням 
допомогти» зі сходу України - Пєсков  

Президент Росії Володимир Путін зі стурбованістю спостерігає за ситуацією у східних 
регіонах Україні. 

Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости». 
"На жаль, надходить дуже багато подібних звернень з регіонів східної України, 

направлених особисто Путину з проханням допомогти в тій чи іншій формі, втрутитися в тій чи 
іншій формі. Президент Росії з великою стурбованістю спостерігає за розвитком подій у тих 
регіонах", - сказав Пєсков журналістам. 

Як повідомлялося, в останні дні сепаратисти активізувалися в Донецькій області, 
захопивши десятки адмінбудівель у ряді міст. 

Тим часом у СБУ заявили, що у східній частині України відбувається широкомасштабна 
військова агресія Російської Федерації, яка здійснюється силами розвідувально-диверсійних груп 
ГРУ Генштабу Збройних сил РФ. 

«Ці групи, використовуючи важке озброєння, захоплюють будівлі правоохоронних органів, 
органів державної влади і місцевого самоврядування», - говориться в повідомленні. 

Як наголосили у СБУ, метою діяльності цих диверсійних груп є терор місцевого населення, 
зрив переговорів у форматі Україна-США-ЄС-РФ і знищення українських правоохоронців. 

Служба безпеки України здійснює заходи щодо документування злочинної діяльності 
таких груп, зазначили у прес-центрі. 

УНІАН 

14.04.2014. Лавров закликає Україну "не соромитися" говорити 
про затриманих російських агентів 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заявив, що Росія не втручається у 
внутрішні справи України, і пропонує пред'явити затриманих агентів російських спецслужб. Як 
передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві з 
суданським колегою. «Що має відбутися для військового втручання (Росії), я навіть не 
спекулюватиму. Ми не втручаємося у внутрішні справи України, це суперечить нашим інтересам. 
Там немає наших агентів ні ГРУ, ні ФСБ», - сказав Лавров. 

Він відзначив, що Росію у направленні спецслужб на південний схід України звинувачували 
Держсекретар США Джон Керрі і в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.«Я йому 
(Дещиці) сказав у суботу. Якщо ви когось заарештували – пред'явить, вони чому цього не роблять. 
Зараз говорять, що якщо буде чотиристороння зустріч, ми там все пред'явимо, отже, їм потрібний 
скандал на чотиристоронній зустрічі, отже, у них звідкись надумані квазіфакти», - сказав Лавров. 

Він заявив, що якщо є факти затримання представників російських спецслужб, то не треба 
«соромитися» про них говорити. «Не на користь Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, а на 
користь Росії, щоб Україна була єдиною, і щоб в Україні все без винятку національні, етнічні групи, 
всі без винятку регіони почували себе в своїй країні», - сказав Лавров. 

Як повідомлялося, раніше в СБУ заявляли, що протягом останнього місяця на території 
України затримано десятки російських шпигунів-диверсантів. Також українські військові експерти 
констатували, що у дестабілізації ситуації на сході України задіяно Головне розвідуправління 
Генштабу Збройних сил Росії, яке представлене мережею координаторів на території України і у 
прикордонних районах Росії. 13 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій 
Парубій заявив, що під час антитерористичної операції у Слов'янську затримано двох російських 
офіцерів - Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління Збройних сил РФ. 

УНІАН 

15.04.2014. Нафтогаз готовий розрахуватися з Росією - за 
старими цінами 

Українська державна компанія "Нафтогаз" заявила у вівторок, що готова повністю 
оплатити імпорт російського газу на основі ціни 268,5 доларів за 1000 кубометрів, що значно 
нижче за ціну 485 доларів, яку в другому кварталі вимагає Москва. 

Повідомлення про готовність заплатити за російський газ вміщено на Клацнути 
офіційному сайті української компанії. 

"Українська компанія вже виступала з аналогічною пропозицією 4 квітня 2014 р., але досі 
не отримала відповіді на неї", - сказано в повідомленні НАК "Нафтогаз". 

Минулого тижня російський президент написав офіційного листа лідера 18 країн ЄС із 
попередженням про можливість проблем з постачанням газу через велику заборгованість України. 

Ціна газу для України зросла на понад 80%. 
BBC Україна  



INTERNATIONAL WEEKLY # 06 (03.04.2014 - 17.04.2014.) 76 of 82 

 

76 of 82 

15.04.2014. Лавров: силовий розгін сепаратистів на південному 
сході України неприйнятний, як і місія ООН 

Глава МЗС РФ вважає неприйнятним намір Києва залучити ООН до участі у "протиправних 
діях" Києва на південному сході України. 

Застосування сили для розв'язки ситуації на південному сході України неприйнятно. Про 
це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє ИТАР-ТАСС. 

"Ключем до вирішення проблеми має стати конституційна реформа", - сказав він за 
підсумками переговорів з китайським колегою Ван І. 

Росія вимагає припинити напрям так званих сил безпеки на схід України, що суперечить 
міжнародним нормам, підкреслив Лавров. 

"Ми категорично засуджуємо і вимагаємо припинити ініціативи, пов'язані з напрямом сил 
безпеки та армійських підрозділів", - сказав він. 

Міністр вважає неприйнятним намір Києва залучити ООН до участі у "протиправних діях" 
Києва на південному сході України. 

За словами глави МЗС РФ, Росія буде чекати об'єктивної інформації від місії ОБСЄ зі 
Слов'янська. 

"Місія ОБСЄ розширюється. Щодня надсилаються фактологічні доповіді та звіти до штаб-
квартири у Відні, і коли почалися проблеми в Слов'янську, коли туди наказали направити 
військові підрозділи, ми наполягли, щоб група спостерігачів місії терміново висунулася в той 
район, - зазначив Лавров. - Це було зроблено. Будемо чекати від них об'єктивних фактів". 

УНІАН 

15.04.2014. Путін: ООН має засудити силову операцію Києва 

Прес-служба Кремля повідомила, що російський президент Володимир Путін обговорив 
ситуацію в Україні телефоном із генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном. 

"Обговорено кризовий розвиток ситуації в Україні, яка різко загострилася у зв'язку з 
ініційованою київською владою силовою операцією на південному сході країни", - йдеться в 
повідомленні на сайті Кремля. 

Володимир Путін, як йдеться у повідомленні, наголосив, що російська сторона чекає від 
ООН та міжнародної спільноти чіткого осуду цих "антиконституційних дій". 

У вівторок в.о. президента України Олександр Турчинов повідомив про початок 
антитерористичної операції на сході країни. 

BBC Україна  

15.04.2014. Путін заявив, що РФ не втручається у справи 
України і попросив Обаму не допустити кровопролиття на сході 

Президент Росії Володимир Путін закликав президента США Барака Обаму не допустити 
застосування сили та кровопролиття у південно-східних регіонах України. 

Про це глави двох держав говорили по телефону, повідомляє прес-служба Кремля. 
Російська сторона висловила думку, що "протестні виступи в Донецьку, Луганську, Харкові, 

Слов'янську та інших містах українського південного сходу - результат небажання і нездатності 
керівництва в Києві враховувати інтереси російського і російськомовного населення". 

Путін закликав Обаму "максимально використовувати наявні в американської сторони 
можливості, щоб не допустити застосування сили і кровопролиття". 

Президент США у свою чергу висловив стурбованість російським втручанням на 
південному сході України на що Путін відповів, що "подібні спекуляції засновані на недостовірній 
інформації". 

За повідомленням Кремля, під час розмови, "було домовлено продовжити зусилля з 
пошуку шляхів дипломатичної взаємодії в контексті ситуації на Україні напередодні планованої 
чотиристоронньої (Євросоюз, Росія, США, Україна) зустрічі в Женеві 17 квітня". 

УНІАН 

15.04.2014. Росія призупинила передачу Україні озброєння з 
Криму 

Російське міністерство оборони призупинило передачу Україні озброєння і військової 
техніки з Криму, аби її не використовували проти населення на сході і південному сході країни, 
заявив заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов. 

"Росія дотримується міжнародних зобов'язань, і в рамках Паризької хартії, в рамках 
Гельсінського акта, рішень ООН і ОБСЄ взяла на себе зобов'язання не постачати або проявити 
стриманість відносно постачань зброї в гарячі точки", - сказав пан Антонов, якого цитує агенція 
"Інтерфакс". 
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За його словами, такою "гарячою точкою" зараз є схід і південний схід України. 
"Тому міністром оборони генералом армії Сергієм Шойгу було ухвалене рішення 

призупинити передачу озброєнь і військової техніки, що раніше належали Україні", - заявив 
заступник міністра. 

Однак, за словами пана Антонова, це не стосується кораблів і авіації. 
BBC Україна 

17.04.2014. У Путіна підрахували, що товарообіг з Україною 
впав майже на 20% 

Товарообіг між Росією і Україною з початку року знизився майже на 20%. 
Про це повідомив перший заступник керівника Федеральної митної служби РФ Володимир 

Малінін, пише "ИТАР-ТАСС".  
"Товарообіг падає, але російська сторона не робить з цього проблеми. Наша основна задача 

- це робота в штатному режимі", - сказав Малінін. Він додав, що зниження спостерігається з 
постачання плодоовочевої продукції, продукції приладобудування та будматеріалів. Також 
Малінін уточнив, що жодних критичних ситуацій на російсько-українському кордоні немає. На 
його думку, чисельність працівників митниць в Криму та Севастополі, де зараз працює 496 осіб, не 
повинна бути зменшена. 

Формування чисельності митниць Криму і Севастополя знаходиться на узгодженні в 
Мінфіні РФ і "цей процес йде досить важко". Водночас, "ця чисельність мінімально необхідна, щоб 
продовжити повноцінну роботу", переконаний він. 

Українська економічна правда  

17.04.2014. Путін дав зрозуміти, що не визнає майбутні вибори 
в Україні 

Кремль вже зараз заявляє, що може не визнати результати президентських виборів в 
Україні. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час прямої лінії. Він вкотре висловив 
думку, що влада в Україні є нелегітимною.  

При цьому Путін заявив, що не відмовляється від контактів. "Дмитро Медведєв розмовляв 
з Яценюком, Наришкін з Турчиновим", - сказав Путін. 

Путін заявив, що президентська гонка в Україні проходить в неприпустимій формі. "Якщо 
далі все відбуватиметься таким чином, то ми звичайно не зможемо визнати все, що 
відбуватиметься після 25 травня легітимним", - заявив він. 

Він також зазначив, що за Конституцією України, "якщо її не поміняти", нові вибори при 
живому, чинному президенті, проводити неможливо. "Потрібно змінити Конституцію " , - сказав 
Путін. 

Українська правда 

США ТА КАНАДА 

03.04.2014. НАСА частково припиняє співпрацю з Росією через 
Крим 

Американське аерокосмічне агентство НАСА припиняє співпрацю з Росією на знак 
протесту проти її політики щодо Криму. 

Разом з тим це рішення не стосується міжнародної співпраці в галузі спільних робіт на 
МКС, на якій в даний час знаходиться один з американських астронавтів. 

Для співробітників НАСА надалі до особливого розпорядження вводиться заборона на 
поїздки до Росії, листування по електронній пошті і проведення телеконференцій з російськими 
партнерами, зустрічі з ними на міжнародних заходах, також забороняються візити російських 
представників в НАСА. 

BBC Україна 

03.04.2014. Обама підписав закон про допомогу Україні та 
санкції щодо росіян 

Президент США Барак Обама у четвер підписав законопроект, який передбачає надання 
Україні кредитних гарантій у розмірі 1 мільярда долара. Про це йдеться у заяві заяві прес-служби 
Білого дому, повідомляє агенція Associated Press. Цей закон також передбачає санкції щодо кола 
осіб, "які підривають незалежність, суверенітет і територіальну чи економічну цілісність України". 
Санкції передбачають заборону на в'їзд та заморожування активів у США. 
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Крім того, статус закону отримала пропозиція Сенату виділити додаткові кошти на 
розширення мовлення американських телеканалів і радіостанцій "для населення України та 
сусідніх регіонів". 

BBC Україна 

04.04.2014. Україна має намір припинити військове 
співробітництво з Росією 

У Кабміні визнали, що випускати продукцію для РФ, яка буде потім спрямована проти 
України - це повне божевілля. 

Перший віце-прем'єр України Віталій Ярема заявляє, що офіційний Київ планує 
припинити військове співробітництво з Росією. 

"Випускати продукцію для РФ, яка буде потім спрямована проти нас - це повне божевілля, і 
таке рішення вже було прийнято прем'єр-міністром про те, що ми припиняємо військове 
співробітництво з РФ", - сказав він на зустрічі з регіональними ЗМІ в п'ятницю, 4 квітня у Києві. 

Як повідомляло ZN.UA 13 березня вибухнув скандал: з'ясувалося, що новопризначена глава 
"Укроборонпрому" Валентина Дрозд, незважаючи на неприкриту агресію з боку РФ, продовжила 
постачати Росії військове обладнання. 

14 березня Олександр Турчинов звільнив Валентину Дрозд, яка пропрацювала на посаді 
всього тиждень, і призначив на її місце нардепа від "УДАРу" Сергія Аверченка. 

Іще через тиждень, 21 березня, народний депутат, член парламентського комітету з питань 
нацбезпеки Юрій Сиротюк (ВО "Свобода") звернувся до Аверченка з закликом негайно припинити 
постачання до Росії зброї і техніки і переглянути всі військові контракти з РФ. 

Про реакцію на дане звернення не повідомляли, проте вже 24 березня держконцерн 
очолив колишній заступник голови "Укрспецекспорту" Юрій Терещенко. У свою чергу, ударівець 
Аверченко був переведений на посаду керівника Державного управління справами. 

Пізніше стало відомо, що держконцерн "Укроборонпром" припинив постачання зброї і 
військової техніки до Російської Федерації. 

Дзеркало тижня 

07.04.2014. Держдеп: Керрі і Лавров домовилися про переговори 
з Україною і ЄС 

Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 
домовилися про проведення найближчим часом прямих переговорів між США, Росією, ЄС та 
Україною про пошуки мирного врегулювання української кризи, заявила в понеділок представник 
держдепу США Джен Псакі. 

"Міністри обговорили можливість у найближчі 10 днів організувати прямі переговори між 
Україною, Росією, США та ЄС для того, щоб спробувати знайти способи розрядки ситуації", - 
повідомила вона на брифінгу у Вашингтоні. 

Тим часом російський МЗС повідомив, що "керівники зовнішньополітичних відомств Росії 
та США домовилися продовжувати спільні зусилля з узгодження оптимальних форм 
міжнародного сприяння в просуванні справжнього національного діалогу в Україні - з тим, щоб 
самі українці могли визначити долю своєї країни". 

Сергій Лавров відзначив "нагальну потребу, особливо в умовах наростання протестних 
виступів на південному сході України, глибокої і прозорої конституційної реформи з повноцінною 
участю всіх політичних сил і регіонів", сказано в повідомленні МЗС Росії. 

Водночас у повідомленні Держдепу сказано, що Джон Керрі в розмові з російським 
міністром наголосив, що події в східній Україні не виглядали спонтанними, і звернув увагу на 
арешт в Україні російських розвідників. 

BBC Україна 

07.04.2014. США звинуватили Москву в розпалюванні 
сепаратизму 

Західні країни висловили стурбованість сепаратистськими інцидентами, що сталися 
минулими вихідними в східних містах України. 

У неділю в Харкові, Луганську та Донецьку пройшли акції проросійських активістів, які 
завершились сутичками та захопленнями будівель облдержадміністрацій. 

У понеділок сепаратисти в Донецьку оголосили "Декларацію про суверенітет Донецької 
народної республіки". У другій половині дня аналогічну "республіку" проголосили сепаратисти в 
Харкові. 

Українська влада назвала події в східних областях "другим етапом спецоперації" Росії, 
спрямованої на подальшу дестабілізацію України. 
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США: слід Москви 
Білий Дім застеріг російського президента Путіна від спроб "відкрито чи приховано" 

втрутитися на сході України. 
"Ми стурбовані низкою кроків, що призвели до ескалації ситуації в Україні в минулі 

вихідні. Це результат посилення тиску Росії на Україну", - заявив представник Білого дому Джей 
Карні. 

"Ми бачили групи проросійських демонстрантів, які захопили урядові будівлі в Харкові, 
Донецьку та Луганську. У нас є вагомі підстави вважати, що деяким демонстрантам заплатили, і 
вони не є місцевими жителями", - зазначив він. 

"Якщо Росія просунеться на східну частину України, відкрито чи таємно, це буде дуже 
серйозною ескалацією, - заявив у Вашингтоні речник Білого Дому. - Ми закликаємо президента 
Путіна і його уряд припинити всі спроби дестабілізувати Україну, і ми застерігаємо від подальшої 
військової інтервенції". 

Крім того, в Білому домі відзначили, що "в разі подальших протизаконних дій Москви [в 
Україні]" у Вашингтоні готові до запровадження додаткових санкцій проти окремих секторів 
російської економіки". 

Європа: заклик до деескалації 
Речник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт сказав, що Берлін стурбований останніми 

подіями. 
"Ми вкотре закликаємо всіх, хто обіймає керівні посади, допомогти стабілізувати ситуацію 

в регіоні та уникнути ескалації", - сказав Штеффен Зайберт. 
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт у Twitter відреагував на сепаратистські дії у 

неділю таким чином: 
"Недільний сценарій - проросійські головорізи намагаються підбурювати до заворушень на 

сході України. Підтримувані кремлівською пропагандистською машиною". 
В іншому своєму повідомленні в Twitter Більдт написав: "Травень буде вирішальним 

місяцем у російській стратегії з дестабілізації ситуації в Україні, основний наголос буде зроблено 
на півдні і сході країни. Візьміть на замітку дати 9 травня, 11 травня і 25 травня". 

Тим часом, представник НАТО, якого цитує агентство Reuters, повідомив, що альянс не 
бачить істотних змін в чисельності російських військових біля кордону з Україною. 

Згідно з підрахунками НАТО, там перебувають близько 40 тисяч російських 
військовослужбовців. Кремль зазначає, що проводить навчання, і всі військові повернуться на 
постійні місця дислокації після їх завершення. 

Переговори у форматі 2+2 
Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 

домовилися про проведення прямих переговорів між США, Росією, ЄС та Україною, заявила в 
понеділок представник держдепу США Джен Псакі. 

"Міністри обговорили можливість у найближчі 10 днів організувати прямі переговори між 
Україною, Росією, США та ЄС для того, щоби спробувати знайти способи розрядки ситуації", - 
повідомила вона на брифінгу у Вашингтоні. 

Тим часом російський МЗС повідомив, що "керівники зовнішньополітичних відомств Росії 
та США домовилися продовжувати спільні зусилля з узгодження оптимальних форм 
міжнародного сприяння в просуванні справжнього національного діалогу в Україні - з тим, щоб 
самі українці могли визначити долю своєї країни". 

Сергій Лавров відзначив "нагальну потребу, особливо в умовах наростання протестних 
виступів на південному сході України, глибокої і прозорої конституційної реформи з повноцінною 
участю всіх політичних сил і регіонів", сказано в повідомленні МЗС Росії. 

Водночас у повідомленні Держдепу сказано, що Джон Керрі в розмові з російським 
міністром наголосив, що події в східній Україні не виглядали спонтанними, і звернув увагу на 
арешт в Україні російських розвідників. 

Телефонна дипломатія 
МЗС Росії застеріг українську владу проти застосування сили щодо проросійських 

активістів у східних і південно-східних областях країни. 
Це випливає з повідомлення на сайті російського МЗС про результати телефонної розмови, 

що відбулася в понеділок ввечері між керівниками зовнішньополітичних відомств Росії та України 
Сергієм Лавровим і Андрієм Дещицею. 

"Була підкреслена необхідність шанобливого ставлення до сподівань жителів південного 
сходу України, недопущення спроб силового реагування на законні вимоги щодо забезпечення їх 
мовних, культурних і соціально-економічних прав", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС Росії. 

Повідомляють, що розмова відбулася з ініціативи українського урядовця. 
BBC Україна 
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09.04.2014. Канада висилає російського дипломата 

Канадська влада просить російського дипломата - військового аташе підполковника Юрія 
Безлера залишити країну. 

Про це пишуть канадські ЗМІ. 
"Джерела інформують, що Оттава просить виїхати російського дипломата, аби таким 

чином "відправити повідомлення" до Москви, що відносини між двома країнами стають дедалі 
напруженішими, в той час як Володимир Путін намагається дестабілізувати Україну", - йдеться в 
одному з повідомлень. 

Джерела також інформують, що до цього канадську сторону підштовхнуло недавнє рішення 
Москви вислати канадського дипломата, який обіймав аналогічну посаду. 

Укрінформ  

09.04.2014. Нуланд: США непокоять дії російських спецслужб 
на сході України 

Ескалація кризи в східних регіонах України підтримується російськими спецслужбами і є 
"тривожним сигналом" для міжнародної спільноти, яка має відреагувати відповідним чином. 

Про це заявила в середу під час слухань по ситуації в Україні в Комісії з безпеки та 
співробітництва в Європі (Гельсінської комісії США) помічник Держсекретаря США Вікторія 
Нуланд, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Силове захоплення на цьому тижні урядових будівель в Харкові, Донецьку, Луганську, й 
Маріуполі поглибили наші занепокоєння. Ці інциденти далекі від спонтанного набору подій й 
несуть всі ознаки організованої кампанії підбурювання, сепаратизму й саботажу української 
держави за підтримки та сприяння російських спецслужб", - заявила Нуланд. 

За її словами, події в Україні стали "тривожним дзвінком" для всього демократичного 
суспільства. 

"Все, що ми відстоювали впродовж понад 40 років як спільнота вільних націй, перебуває 
під загрозою, якщо ми дозволимо агресивним діям (Росії - ред.) залишатися безкарними",- 
підкреслила вона. 

Нуланд наголосила, що Україна сьогодні є передовою державою в боротьбі за свободу та 
всіх демократичних принципів. 

"Американці і європейці повинні продовжувати стояти з народом України, сказавши "ні" 
діям та проявами брутальності 19 -го століття й "так" - майбутньому 21-го століття, яке поважає 
їхній (українців - ред.) суверенітет, вибір і людську гідність", - заявила представник Держдепу. 

Вона нагадала, що підхід США з підтримки України включає в себе чотири основних 
напрями. "По-перше, нашу двосторонню та багатосторонню підтримку України; по-друге, 
відповідальність для Росії за її агресивні дії; по-третє, наші дипломатичні зусилля щодо 
деескалації кризи; по-четверте, непохитну прихильність США безпеці наших союзників по НАТО, 
які також перебувають на передовій цієї кризи", - зазначила Вікторія Нуланд. 

Укрінформ 

10.04.2014. Білий дім заговорив про "реальні" санкції для Росії 

Офіційний Вашингтон продовжує закликати російську сторону утриматися від 
провокаційних кроків та вже всерйоз заговорив про можливість застосування нової хвилі санкцій, 
які тепер будуть "реальними" для цілих секторів економіки РФ. 

Це зазначив у середу речник Білого дому Джей Карні під час брифінгу на борту 
президентського борту, повідомили в прес-службі адміністрації американського президента. 

"Ми закликаємо Росію утриматися від провокаційних дій та перейти на шлях деескалації. 
Вартість подальшої ескалації, подальших злочинів і провокацій, я думаю, зрозуміла для росіян, - 
наголосив Карні. 

Він нагадав про вже підписані президентом Обамою укази із введеними обмеженнями для 
Росії та зазначив, що міністерство фінансів США має повноваження визначити сектори російської 
економіки, юридичних та фізичних осіб для введення нових санкцій. "Ця ціна буде реальною", - 
підкреслив він. 

Речник Білого дому наголосив, що Росія має альтернативу, якщо підтримає подальший 
діалог в напрямі деескалації за участі української сторони і європейських партнерів. 

Карні також зауважив, що в Вашингтоні вважають дії української влади професійними та 
високо оцінюють стриманість уряду в нинішній складній ситуації. "Український уряд чітко дав 
зрозуміти, що пропонує вирішити ситуацію за допомогою діалогу, й ми підтримуємо цей підхід", - 
сказав він. 

Укрінформ 
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11.04.2014. США вводять санкції проти кримських 
сепаратистів та газової компанії 

У п'ятницю, 11 квітня, Міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо семи 
кримських сепаратистів та газової компанії "Чорноморнафтогаз". 

Санкції запроваджені у зв'язку з приєднанням Криму до Росії. 
Цей крок є третім раундом санкції США проти РФ та представників невизнаної влади 

Криму через кризу в Україні та конфлікт на півострові. 
Американська влада зайняли жорстку позицію напередодні переговорів між керівництвом 

США, Росії та ЄС в Женеві. 
13.04.2014. Канада готова вжити заходів для ізоляції Росії 
Канада вводить санкції щодо нафтогазової компанії "Чорноморнафтогаз" і двох кримських 

чиновників (голови виборчої комісії Севастополя і члена виборчої комісії Криму). 
Про це заявив у суботу глава МЗС країни Джон Берд. 
"Ми запровадили санкції проти двох офіційних осіб і нафтогазової компанії півострова" , - 

сказав дипломат. 
Він підкреслив, що "Канада та її союзники готові вжити додаткових заходів для 

економічної та політичної ізоляції Росії". 
Раніше Канада припинила всі двосторонні контакти між канадськими збройними силами і 

військовими РФ, а також участь у двосторонній Міжурядовій економічній комісії. 
11 квітня компанію "Чорноморнафтогаз" до свого "чорного списку" включило міністерство 

торгівлі США. 
BBC Україна 

13.04.2014. Канада готова вжити заходів для ізоляції Росії 

Канада вводить санкції щодо нафтогазової компанії "Чорноморнафтогаз" і двох кримських 
чиновників (голови виборчої комісії Севастополя і члена виборчої комісії Криму). 

Про це заявив у суботу глава МЗС країни Джон Берд. 
"Ми запровадили санкції проти двох офіційних осіб і нафтогазової компанії півострова" , - 

сказав дипломат. 
Він підкреслив, що "Канада та її союзники готові вжити додаткових заходів для 

економічної та політичної ізоляції Росії". 
Раніше Канада припинила всі двосторонні контакти між канадськими збройними силами і 

військовими РФ, а також участь у двосторонній Міжурядовій економічній комісії. 
11 квітня компанію "Чорноморнафтогаз" до свого "чорного списку" включило міністерство 

торгівлі США. 
Укрінформ 

КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ  
ІЗРАЇЛЬ 

14.04.2014. Прем'єр-міністр Ізраїлю скасував візит до Росії 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скасував запланований на червень візит до 
Санкт-Петербурга, де мав бути присутнім на святковому концерті разом з президентом Росії 
Володимиром Путіним. 

Про це в неділю пише ізраїльська газета "Гаарец" у статті, присвяченій відносинам Ізраїлю 
з США і Росією на тлі української кризи. 

Запрошення на цей захід Путін особисто передав Нетаньягу кілька місяців тому. 
Видання "Гаарец" стверджує , що будь-які контакти з Росією тепер узгоджуються на рівні 

прем'єр-міністра. 
"Гаарец" зазначає, що до нинішнього моменту Ізраїль демонстрував нейтралітет щодо дій 

Росії проти України, і це викликало серйозне занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, Ізраїль не взяв 
участі в голосуванні щодо ситуації в Криму на сесії Генеральної асамблеї ООН, пославшись на 
страйк в МЗС. 

У той час, як Сполучені Штати і Євросоюз вводять санкції проти російських і колишніх 
українських чиновників, заявляючи про неприпустимість порушення цілісності України, Ізраїль 
утримується від засудження дій Москви, обмежуючись загальними заявами про необхідність 
мирного врегулювання кризи. 

Це тим більше дивно, що Україна протягом багатьох років не голосувала за антиізраїльські 
резолюції. А Росія, натомість, не тільки традиційно підтримувала подібні резолюції, а й постачає 
зброю ворогам Ізраїлю, зауважує автор статті. 

Укрінформ 
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КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ  
ЯПОНІЯ 

03.04.2014 Японія натякнула на референдум на Курилах і 
нагадала про українців Далекого Сходу 

Коїке називає "дивною історичною іронією" той факт, що на суперечних територіях живе 
багато етнічних українців. "Якби референдум про незалежність відбувся на острові Ітуруп, де 
близько 60% жителів мають коріння в Україні, Путін визнав би результат так само легко, як у 
Криму?" - запитує політик. 

Екс-міністр оборони Японії Юріко Коїке розцінила дії Москви у Криму як "бандитські" і 
припустила, що Росія повертається до "безрозсудних імперських амбіцій". Тепер Токіо слід 
вважати "брехливими" обіцянки президента РФ Володимира Путіна з приводу переговорів щодо 
Курил, вважає вона. 

Більшість японців вважає, що дії Росії щодо України було визначено експансіоністським 
геном, який міститься у політичній ДНК Росії, а не особистою позицією Путіна і характером 
української кризи, пише Коїке у Project-syndiate. Японію дана ситуація турбує як єдину у G7 країну, 
що має територіальну суперечку з Росією. 

Острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї опинилися під контролем СРСР після Другої 
світової війни, нагадує вона. "І, як скрізь у Росії, їхні жителі були бідняками, що страждали від 
некомпетентного і корумпованого уряду, чи то комуністи чи сьогоднішні капіталісти", - стверджує 
екс-міністр. 

Коїке називає "дивною історичною іронією" той факт, що на суперечних територіях живе 
багато етнічних українців. "Якби референдум про незалежність відбувся на острові Ітуруп, де 
близько 60% жителів мають коріння в Україні, Путін визнав би результат так само легко, як у 
Криму?" - запитує політик. 

Юріко Коїке нагадала, що після приходу до влади у 2012 році прем'єра Сіндзо Абе уряд 
Японії намагався налагодити відносини з Путіним у надії на серйозні переговори щодо північних 
територій. "Але тепер, коли Путін зробив свої плани імперської реставрації чіткими й прозорими, 
ці надії стали мертвонародженими", - вважає екс-міністр оборони. 

Наслідки переходу Криму під російську юрисдикцію мають важливі нюанси для відносин 
між азіатськими державами, особливо показовою, на думку Коїке, є реакція Китаю. "Кожна країна 
в Азії повинна зробити тільки один висновок з мовчазного схвалення Китаєм захоплення Путіним 
кримської землі: Китай теж вважає, що сильний завжди правий, і може так само діяти на 
суперечних територіях, будь то у Південно-Китайському морі або індійських Гімалаях", - йдеться у 
статті. 

Японія, за словами екс-міністра оборони, має намір працювати з партнерами у G7, щоб 
"нерозумні амбіції Путіна не поставили під загрозу інші частини України". Поки, нагадує вона, у 
Токіо прийнято рішення надати Києву 1,5 млрд доларів економічної допомоги. 

Тим часом, відзначає екс-міністр, Росія повертається до "стагнації пізньої радянської 
епохи", а Путін бере на озброєння девіз Леоніда Брежнєва "триматися за те, що маємо". Це, на 
думку Коїке, означає, що слова Путіна про угоду з Японією щодо Курильських островів так само 
брехливі, як і його запевнення, що росіяни у Криму перебували в небезпеці і потребували захисту 
російських військ. 

Дзеркало тижня 


