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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ВИБОРИ ДО ЄВРОПАРЛАМЕНТУ-2014: «П’ЯТА КОЛОНА» РОСІЇ 
ПОВОЛІ НАБИРАЄ СИЛИ 

Незважаючи на «сенсаційні» заголовки європейських ЗМІ, насправді нічого 
неочікуваного вибори до Європарламенту, що пройшли 22-25 травня 2014 р., не 
принесли. Більшість експертів ще до виборів пророкували зростання популярності 
крайніх правих і лівих, на тлі певного падіння рейтингів правлячих сил. А 
здоровий глузд підказує, що втрата п’ятої частини голосів для партій, які 
керували Євросоюзом під час найбільш жорсткої за його історію 
економічної кризи, - не такий вже й поганий результат. Тим більше, що 
перші місця на виборах знову посіли представники проєвропейських сил – 
Європейської народної партії та Прогресивного альянсу соціалістів і демократів 
(221 та 189 місць відповідно із 751 депутатів Європарламенту). Крім того, 59 місць 
отримав Альянс лібералів і демократів за Європу; 52 – «Зелені» / Європейський 
вільний альянс; 46 – Європейські консерватори та реформісти. Таким чином, 
крайнім лівим та правим (Європейські об'єднані ліві / Ліві та зелені Півночі; 
Європа свободи та демократії), а також т.зв. «незалежним» депутатам, разом 
дісталося лише близько чверті мандатів (184 із 751)1, що не дає їм можливості ні 
визначати порядок денний, ні блокувати євроінтеграційні ініціативи.  

Треба пам’ятати, що економічні кризи завжди призводять до 
зростання рейтингів крайніх сил та популістів. Тож саме по собі 
збільшення присутності правих та лівих радикал-популістів у Європарламенті не 
має дивувати. Тим більше, що основний приріст вони здобули у країнах із 
традиційно сильними симпатіями до крайніх правих та лівих популістів – Франції 
та Італії, а також у євро-скептичній Великобританії. Нікого не здивував і високий 
результат антиєвропейських радикалів у Греції, населення якої продовжує 
звинувачувати у своїх економічних проблемах Євросоюз, незважаючи на сотні 
мільярдів допомоги від останнього (втім, кількість населення не дає змоги Греції 
суттєво вплинути на загальний склад Європарламенту). При цьому, виборці 
локомотиву Євросоюзу – Німеччини – підтримали правлячий блок ХДС-ХСС 
Ангели Меркель. Правлячі партії також перемогли у таких густонаселених країнах 
ЄС, як Іспанія та Польща. 

Отже, самі по собі результати виборів не мають викликати тривоги за 
майбутнє Євросоюзу, проте європейським столицям варто зробити певні 
висновки. Зокрема, звернути увагу на роль, яку відіграли на цих виборах 
російські «капіталовкладення» в європейських радикалів. Окрім 

                                                             
1 Election results. - http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html 
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опосередкованих фінансових вливань в крайні праві та ліві рухи, Кремль не 
шкодував нафтодоларів на формування «потрібної» думки низкою впливових 
європейських «експертів» та ЗМІ, які, в свою чергу, впливали на виборців 
маніпулятивними заявами і матеріалами. З точки зору російської влади, такі 
«капіталовкладення» надзвичайно вигідні, адже якщо посилення позицій 
європейських радикалів відверне керівництво ЄС від подальших 
інтеграційних заходів, зокрема щодо вироблення спільної економічної, 
зовнішньої, безпекової політики, а також від продовження активної 
Східної політики, – тоді Москві буде значно легше просувати власні 
інтереси у відповідних сферах. 

У цьому контексті результати виборів до Європарламенту становлять 
певну загрозу для України, яка проводила вибори в один день із Євросоюзом, і 
на відміну від останнього, показала максимальну підтримку євроінтеграції за всю 
свою історію: понад 87% віддали голоси за кандидатів, що декларували 
проєвропейський курс, тоді як за проросійських кандидатів проголосувало менше 
10% виборців. За вступ України до ЄС виступали кандидати, які посіли на виборах 
чотири перші позиції: Петро Порошенко – 54,7% голосів, Юлія Тимошенко – 
12,81%, Олег Ляшко – 8,32%, Анатолій Гриценко – 5,48%. Проросійські Сергій 
Тігіпко (5,23%) і Михайло Добкін (3,03%) посіли лише п’яте і шосте місця 
відповідно2. 

Представники політичних сил, що становлять більшість в новому 
складі Європарламенту, займають прихильну до України позицію. 
Зокрема, саме з ініціативи віце-президента ЄНП Яцека Саріуша-Вольського, в 
резолюції Європарламенту від 27 лютого 2014 р. з’явився пункт щодо перспектив 
членства України в ЄС. Активно підтримують євроінтеграційні перспективи 
України представники Європейських консерваторів та реформістів (Павел Коваль, 
Чарльз Теннок та ін.). Відома своїми симпатіями до України голова групи 
«Зелених» Ребекка Гармс, яка неодноразово бувала на ЄвроМайдані. Підтримують 
поглиблення відносин ЄС із Україною депутати Прогресивного альянсу соціалістів 
і демократів, а також Альянсу лібералів і демократів за Європу. Всі названі сили 
засудили російську агресію проти України і підтримують запровадження санкцій 
проти Москви. 

Зовсім інше ставлення до України мають європейські радикал-
популісти, які, хоча й наростили на чверть свою присутність в 
Європарламенті, проте ставлять там абсолютну меншість. Лідери 
Європейських об'єднаних лівих, французького Національного фронту, Партії 
незалежності Великобританії, австрійскої Партії свободи, угорського «Йоббіка» – 
відомі своїми симпатіями до Путіна і його реваншистського курсу. Голосів 
представників цих сил в Європарламенті недостатньо, щоб заблокувати 
євроінтеграцію України, проте питання в тому, чи не вирішать лідери 
європейських держав пригальмувати зближення із Україною, 
злякавшись зростання рейтингів своїх опонентів із табору радикал-
популістів?  

Характерно, що проти євроінтеграції України виступають ті 
європейські партії, які одночасно підтримують знищення ЄС як такого 
(напр., Ле Пен). До речі, обидві позиції відповідають інтересам Москви, адже 
дезінтеграція ЄС дасть їй можливість поновити свій вплив на держави 
колишнього соцтабору. Крім того, в разі розпаду ЄС, Росія стане найпотужнішим 
геополітичним гравцем регіону, тоді як змагатися із об’єднаною Європою Росії не 
по силам. Тож не дивно, що польський прем’єр Дональд Туск і міністр 

                                                             
2 Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України. - 

http://www.cvk.gov.ua/info/protokol_cvk_25052014.pdf 
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закордонних справ Радослав Сікорський вважають євроскептиків 
«п’ятою колоною» Кремля3, а депутат Європарламенту від Литви 
Леонідас Донскіс – «новим Фашистським Інтернаціоналом зі штаб-
квартирою в Москві»4. 

Вважаємо, що, на відміну від думки, яку намагаються нав’язати 
євроскептики, останні вибори до Європарламенту довели, що ЄС 
потребує ще більш тісної інтеграції, більш ефективних процедур 
прийняття рішень (включно із заміною принципу консенсусу на прийняття 
рішень більшістю голосів) і більш ефективних механізмів їх реалізації. Не 
повинна доля прийняття рішень у півмільярдному об’єднанні залежати від примх 
окремих країн, правляча верхівка яких корумпована російським капіталом. Як не 
повинні вони й мати право блокувати вступ до ЄС інших держав, отримуючи за це 
«хабарі» від Кремля. Єврокомісар Штефан Фюле слушно зауважив, що 
ЄС потребує змін, які розширять можливості приймати нових 
членів5. 

Нинішня інституційна слабкість ЄС, втрата інтеграційної динаміки, 
відсутність спільної зовнішньої політики – роблять ЄС малопривабливим для його 
жителів, і стають на заваді формуванню усвідомлення спільного європейського 
дому. Це й спричиняє зростання антиєвропейських настроїв, радикальних, 
популістських та неофашистських рухів, яких щедро фінансує Кремль, що вважає 
ЄС своїм геополітичним ворогом. Дві третини голосів, віддані за 
єврооптимістів, попри всі економічні негаразди, дають 
єврочиновникам мандат довіри для посилення інтеграційних процесів. 
А 9/10 голосів українців, відданих за євроінтеграційний курс, 
зобов’язують нового Президента знайти шляхи якнайшвидше 
приєднатися до цього процесу.  

 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

18.05.2014. Третій ступінь санкцій Заходу проти Росії: реальна 
сила чи порожні балачки? 

На тлі української кризи Захід не перестає погрожувати Росії запровадженням третього 
ступеня санкцій, які стосуватимуться економіки. Про що конкретно йдеться, і наскільки 
ефективними можуть бути такі заходи? 

Так звані санкції третього ступеня проти Росії передбачають жорсткіші штрафні заходи та 
мають спрямовуватися проти конкретних галузей російської економіки. Санкції першого та 
другого ступеня, ухвалені раніше, запроваджувалися проти окремих громадян України та Росії, 
відповідальних за внутрішньополітичну кризу в Україні. Особам, проти яких діють ці санкції, 
заборонений в'їзд на територію Євросоюзу та Сполучених Штатів, а їхні банківські рахунки 
заморожені. 

Які саме галузі російської економіки мають постраждати від жорсткіших, "секторальних" 
(сектор економіки. – Ред.) санкцій Заходу? Президент США Барак Обама перерахував їх у 
спеціальному наказі про санкції США проти Росії. Йдеться, зокрема, про фінансову, енергетичну, 
гірничо-металургійну, машинобудівну та оборонну галузі. Жорсткі обмеження можуть стосуватися 
постачань російських енергоресурсів, а також ідеться про обмеження імпорту та експорту 
російських товарів. 

"Ці заходи призведуть до погіршення або навіть припинення торгівлі та операцій на ринку 
між ЄС та Росією, а також між США та Росією", - вважає адвокат Мая Лестер, яка консультує тих, 
хто постраждав від запроваджених Заходом санкцій. 

Що таке "червона лінія"? 

                                                             
3 Sikorski rozmawia z „Rz": W sprawie Ukrainy Europa popełniła błędy. - http://www.rp.pl/artykul/107684,1111692-Sikorski-

rozmawia-z--Rz---W-sprawie-Ukrainy-Europa-popelnila-bledy.html?p=5 
4 Депутат Європарламенту:На Європу наступає привид фашизму. - http://tyzhden.ua/News/110632. 
5 Ukraine, Moldau und Georgien sollen in die Europäische Union. - 

http://www.welt.de/print/welt_kompakt/article128542322/Ukraine-Moldau-und-Georgien-sollen-in-die-Europaeische-

Union.html 
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Коли буде введений третій ступінь санкцій, про який часто говорять останнім часом, і де 
проходить та сама "червона лінія", після якої вже не вдасться зупинити запровадження жорстких 
обмежувальних заходів, - невідомо. Передусім тому, що це пов’язано з подіями в Україні, які 
розгортаються швидко і непередбачувано. 

20 березня і 28 квітня 2014 року представники ЄС заявили про те, що Росія зіштовхнеться з 
так званими "секторальними" санкціями, якщо дестабілізація ситуації в Україні 
продовжуватиметься. До початку травня Захід погрожував застосувати третій ступінь у випадку, 
якщо Росія розпочне військові дії проти України. 

Утім, пізніше президент США Барак Обама та канцлерка ФРН Анґела Меркель заявили, що 
жорсткі санкції проти Росії будуть прийняті, якщо вона не перестане перешкоджати проведенню 
президентських виборів в Україні, які мають відбутися 25 травня. 

Скільки часу потрібно для запровадження санкцій? 
На тлі суперечок з приводу жорстких санкцій багатьох цікавить питання, наскільки швидко 

Захід готовий їх запровадити. У США цей процес почнеться одразу після того, як буде ухвалене 
відповідне політичне рішення. Для цього немає необхідності приймати які-небудь додаткові 
закони. "Законодавча база для введення санкцій вже є - у даному випадку достатньо спеціального 
президентського наказу. Але поки жодних подальших кроків у цьому напрямку не було зроблено", 
- зазначає Лестер. У США, пояснює вона, рішення про розширення санкцій ухвалює 
Держдепартамент і міністерство фінансів, зокрема, Office of Foreign Asset Control (OFAC). 

В Євросоюзі ситуація дещо відрізняється. "Наскільки мені відомо, в ЄС нині немає 
законодавчої бази, котра дозволила б запроваджувати санкції, які б стосувалися конкретних 
секторів економіки", - каже Мая Лестер. А для цього ЄС необхідно розробити нові правові 
механізми. 

"У зв’язку з цим необхідно, щоб всі країни-члени Євросоюзу ухвалили рішення, згідно з 
яким можна визначити межі поширення обмежувальних заходів", - підкреслює Лестер. За її 
словами, за кулісами окремі країни ЄС вже напевно обговорюють зі США, які закони можуть 
забезпечити можливість так званих "секторальних" санкцій. Якщо у учасників не виникне 
принципових суперечностей з цього приводу, то, на її думку, санкції можуть бути запроваджені 
дуже швидко. 

Чи були прецеденти? 
У країн Євросоюзу, як і у Сполучених Штатів, - багатий досвід застосування різних санкцій. 

Наразі обмежувальні заходи з боку ЄС діють щодо 30 країн світу, з боку США - щодо понад 10 
країн. Увага Заходу зосереджена на таких державах, як Північна Корея, Судан та Зімбабве. 

Росії поки що немає у цьому переліку - завдяки її міцним економічним та торговельним 
зв’язкам. "Така країна, як наприклад, Північна Корея, котра майже не інтегрована у світову 
економіку, майже нічого не втратить внаслідок санкцій", - пояснює експерт Томас Бірштекер з 
женевського інституту Targetet Sanctions Consortium. 

Запровадження подібних санкцій щодо такого глобального гравця, як Росія, на 
політичному рівні доволі проблематично, адже від такого кроку можуть постраждати країни-
ініціатори санкцій, вважає експерт. 

Наскільки ефективними можуть бути санкції? 
Не варто вважати, що за допомогою санкцій Захід змусить Москву повернути Крим Україні. 

Однак виключення Росії з Великої вісімки вже негативно вплинуло на Росію, зауважують оглядачі. 
Чи можуть доволі легкі санкції, які були запроваджені проти РФ раніше, так суттєво вплинути на 
російську економіку, що Кремль буде змушений змінити свою стратегію? Переконати 
громадськість у тому, що такий ефект цілком досяжний, доволі складно, підкреслюють окремі 
експерти. Тому, як зазначає Бірштекер, потрібно уявити собі, що могло статися, якби Захід не 
запровадив санкції. 

Очевидно, Росія без відповідної міжнародної реакції могла б іще агресивніше поводилася 
на Сході України, вважає Бірштекер. На його думку, ефективним методом впливу на Москву могли 
би стати довгострокові санкції. Але, як наголошує експерт, щоб правильно визначити санкції, їх 
потрібно так добре та ретельно планувати, як і військові операції. 

Німецька хвиля  

19.05.2014. Промова Штефана Фюле в пам’ять про 70-у річницю 
депортації кримських татар  

Шановний Прем’єр-міністре, шановний Мустафа, 
пані та панове! 
Раніше поточного місяця ми відзначали 69-у річницу із дня закінчення Другої світової 

війни. 
Пам’ятаючи про звірства війни та для уникнення будь-яких нових воєн, Європа постала з 

руїн та вдалася до безпрецедентних зусиль для побудови спільного європейського дому. Зрештою, 



INTERNATIONAL WEEKLY # 09 (17.05.02.2014 — 05.06.2014) 10 of 71 

 

10 of 71 

це призвело до створення Європейського Союзу – об’єднання, в якому багато з тих, хто воював 
проти одне одного у минулому, зараз працюють разом заради кращого майбутнього. 

Сотні тисяч проєвропейських протестувальників, яких ми бачили в Україні раніше 
поточного року, довели: ідеї, які лежать в основі створення Європейського Союзу, й досі живі і їх 
поділяють навіть за межами самого ЄС.  

Для декого негативні наслідки Другої світової війни тривали протягом значно більшого 
часу. Кримським татарам, яких було депортовано зі своєї батьківщини у 1944 році за їхню начеб-то 
співпрацю із нацистською Німеччиною, дозволили повернутися на свої землі лише наприкінці 
1980-х років. Їхня подальша реінтеграція у рамках української держави не проходила без 
розбіжностей і перешкод – однак процес йшов своїм шляхом.  

Незаконна анексія Криму, яку ми ніколи не визнаємо, і складне становище кримських 
татар у новому середовищі змусили нас зібратися радше тут, у Києві, аніж у Криму, аби вшанувати 
70-у річницю їхньої депортації. 

Пані та панове! 
Європейський Союз – це об’єднання верховенства права, прозорості та підзвітності. Це те, 

чим були натхненні протестувальники на Майдані, – виступаючи проти беззаконня та безкарності. 
Новий уряд України налаштований на проведення політичних і економічних реформ, включаючи 
забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин і які розмовляють мовами меншин 
і регіональними мовами, – у відповідності до стандартів Ради Європи.  

У ті часи пройти через війну та депортації було трагедією для кримських татар. І якою 
трагедією та соромом є те, що зараз, у ХХІ столітті, коли кримські татари остаточно повернулися 
на свої землі, їх переслідують, залякують, нав’язують свій вибір та змушують приймати 
громадянство іншої держави.  

Моя мати завжди казала мені: ти не повинен брехати і красти. Наразі, немов у не такому 
вже й далекому минулому, кримські татари знову зіштовхнулися із залякуванням на своїй рідній 
землі. Попри це, вони, на диво, залишаються мирними.  

Європейський Союз займає тверду позицію у відстоюванні суверенітету і територіальної 
цілісності України, у підтримці довгоочікуваного процесу реформ. Підтримка кримських татар є і 
залишатиметься невіддільною частиною зобов’язань Євросоюзу щодо України.  

Сайт Представництва ЄС в Україні 

26.05.2014. Спільна заява Ван Ромпея та Баррозу з приводу 
президентських виборів в Україні 

Спільна заява Президента Європейської Ради, Германа Ван Ромпея, та Президента 
Європейської Комісії, Жозе Мануеля Баррозу, з приводу президентських виборів в Україні 

ЄС вітає учорашнє проведення виборів Президента в Україні. Ми з нетерпінням очікуємо 
на тісну роботу з наступним Президентом з метою забезпечення політичної та економічної 
стабільності в Україні. 

Ми взяли до відома попередні висновки ОБСЄ/БДІПЛ, у яких йдеться про те, що 
президентські вибори в Україні характеризуються високою явкою виборців. Також, згідно з 
висновками, волевиявлення характеризується чітким наміром української влади провести дійсно 
справжні вибори, що здебільшого відповідають міжнародним зобов’язанням та шанують засадничі 
свободи – попри вороже безпекове середовище у двох регіонах України. Усі українці мають 
сприйняти ці вибори як можливість для того, аби почати все з новими силами, та, визнаючи 
результати голосування, братися до роботи – щойно стануть відомі остаточні результати виборів. 

Вдале проведення виборів – це великий крок у напрямі досягнення мети з деескалації 
напруги та відновлення безпеки для усіх українців. Ми розраховуємо на прихильність усіх 
підписантів спільної Женевської заяви до виборчого процесу та його результатів. Ми також вітаємо 
заяви Російської Федерації, у яких йдеться про те, що Москва шануватиме волю українського 
народу та братиме участь у діалозі з новим Президентом України. Ми очікуємо на подальші 
конкретні кроки на цьому конструктивному шляху, включаючи застосування важелів впливу на 
збройні угрупування для деескалації ситуації на місці. 

Наразі Україна та її народ потребують миру і стабільності для того, аби братися до 
реалізації таких бажаних і далекосяжних реформ. Круглі столи національної єдності підкреслили 
готовність українців з різним політичним минулим та з різних регіонів прийняти цей виклик. 
Євросоюз готовий допомагати Україні у її намаганнях на цьому шляху та розраховує, що 
міжнародні партнери робитимуть те саме. 

Сайт Представництва ЄС в Україні 
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27.05.2014. Дослідження: Європа здатна пережити перебої 
газопостачання з Росії 

Німеччина змогла б витримати перебої з газопостачанням з Росії, вважають фахівці 
Німецького інституту економічних досліджень (DIW). Натомість деяким східноєвропейським 
країнам було б складніше. 

Забезпечення Європи природним газом, незважаючи на кризу між Україною та Росією, у 
короткостроковій перспективі гарантоване. Якщо ж Росія припинить поставки через Україну, то 
країни-члени Євросоюзу зможуть це достатньою мірою компенсувати. Утім, якщо Росія повністю 
перекриє газопостачання усіма шляхами, то особливо сильно це зачепить східноєвропейські 
країни ЄС. Це засвідчують результати дослідження, проведеного Німецьким інститутом 
економічних досліджень (DIW). 

Відповідно до цих даних, надійність забезпечення газопостачань від часу останньої "газової 
кризи" України та Росії 2009 року підвищилася. Серед іншого й тому, що країни Євросоюзу 
одержують "блакитне паливо" і від інших країн, а також тому, що було збудовано термінали для 
зрідженого газу, сховища та нові газопроводи. 

Європа у справі безпеки газопостачання просунулася ще не настільки далеко, як це мало би 
бути, вважає Клаудія Кемферт, керівниця відділу енергетики, транспорту та довкілля DIW. За її 
словами, щоб у середньостроковій перспективі ще краще "озброїтися" проти ймовірних перебоїв із 
поставками, ЄС мусить і надалі розширювати коло постачальників газу, краще використовувати 
наявну інфраструктуру, дбати про збільшення енергоефективності та розбудову відновної 
енергетики. 

Аналіз можливих сценаріїв 
DIW досліджував значення російського експорту газу до Європи на замовлення фракції 

Зелених у Європарламенті. На тлі теперішньої політичної кризи та погроз російського 
енергетичного концерну "Газпром", у випадку непогашення рахунків України на початку червня 
перекрити газовий кран, економісти інституту проаналізували наслідки двох імовірних сценаріїв 
на 2015 рік. 

У разі припинення постачання через Україну, це позначилося б не лише на самій Україні, а 
й насамперед на таких державах, як Хорватія, Угорщина та Румунія, - у цих країн немає доступу до 
зрідженого газу, який можна було б доправляти танкерами. Крім того, вони недостатньо 
інтегровані в європейську мережу трубопроводів, щоб мати змогу покривати нестачу газу за 
рахунок постачань із сусідніх країн. 

А от сценарій, за якого Росія припиняє весь експорт природного газу, відбився б майже на 
всіх країнах ЄС у вигляді збільшення цін, особливо це стосується балтійських країн і Фінляндії - 
там ціни зросли б у такому разі приблизно на 100 відсотків. 

Німеччина до перебоїв готова 
Німеччина порівняно легко перенесла би такий розвиток подій. Хоча ФРН і покриває 

майже 38 відсотків своєї газової потреби за рахунок імпорту з Росії, на неї обмеження 
газопостачань вплинули би значно слабкіше, ніж на інші країни. Причина: значення України як 
транзитної держави для постачання природного газу з Росії упродовж минулих років суттєво 
зменшилося, відколи запрацював газопровід "Північний потік", що з'єднує Росію з Німеччиною. 

Оскільки ФРН також долучена і до газопроводу "Ямал", що проходить територією Білорусі 
та Польщі, то вона може диверсифікувати свої шляхи постачання газу. Крім того, потужності 
німецьких газосховищ розраховані на понад 20 мільярдів кубометрів газу, що становить майже 
чверть від усього обсягу споживання блакитного палива. 

Німецька хвиля  

28.05.2014. Євросоюз закликав Росію до співпраці з Україною 

Лідери 28 країн Євросоюзу, що у вівторок зібралися на саміті у Брюсселі, привітали 
результати виборів президента в Україні, а також закликали Росію зробити усе можливе для 
припинення протистояння на сході країни. 

У спільній заяві лідерів ЄС йдеться про те, що Володимир Путін мусить співпрацювати з 
"новим легітимним президентом країни". 

Інакше Кремлю загрожують нові санкції. 
Водночас на саміті наголосили, що Україна повинна докладати більше зусиль для боротьби 

з корупцією, реформування судової і правоохоронної систем та поліпшення бізнес-клімату. 
Олланд поговорить з Путіном 
У випадку, якщо Москва не піде на співпрацю з новим керівництвом України, або не 

допоможе зупинити бойові дії, до неї можуть застосувати ще жорсткіші економічні санкції, заявив 
президент Франції Франсуа Олланд. 
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''Президент Путін повинен тепер не лише поважати результат (Виборів. - Ред.), але й 
визнавати президента України і переконатися у присутності деескалації, яка нині є очікуваною та 
можливою'', - сказав французький лідер. 

Він також оголосив, що 6 червня зустрінеться із Володимиром Путіним, щоб віч-на-віч 
обговорити ситуацію в Україні." 

За його словами, зустріч відбудеться на півночі Франції у рамках заходів, присвячених 70-
ій річниці висадці союзників у Нормандії під час Другої світової війни. 

У заяві лідерів ЄС також ідеться про те, що запобігання проникненню сепаратистів та зброї 
крізь російсько-український кордон є пріоритетом для Росії. 

Москву закликали "використати свій вплив на озброєних сепаратистів, щоб знизити 
напругу на сході України". 

"Ми закликаємо Російську Федерацію почати відвертий і відкритий діалог", - наголосили 
лідери ЄС. 

Нові санкції можливі 
У вівторок європейські лідери запевнили, що й надалі допомагатимуть Україні і чекають на 

"тісну співпрацю" з новим президентом. 
Водночас від самої України очікують більших зусиль у боротьбі з корупцією, реформуванні 

судової і правоохоронної систем та поліпшенні бізнес-клімату. 
Аби допомогти провести реформи, Європейський Союз вже надав Україні Клацнути 

перший транш макрофінансової допомоги обсягом понад 1,6 мільярда євро. Напередодні 
Єврокомісія рекомендувала ще один крок назустріч країні, який у підсумку дозволить запровадити 
безвізовий режим із Євросоюзом. 

Дипломатичне протистояння між ЄС та Росією через загострення в Україні триває вже 
кілька місяців. 

Одночасно зі Сполученими Штатами та низкою інших країн Євросоюз запровадив цілу 
низку політичних та економічних санкцій щодо людей, яких вважають причетними до ескалації 
конфлікту. 

Ті санкції передбачали запровадження візових обмежень та замороження рахунків. 
Французький президент Франсуа Олланд у вівторок заявив, що, залежно від подальших дій Росії, 
ЄС може вдатися до ще жорсткіших заходів щодо її керівництва. 

"Загрози санкцій все ще на порядку денному", - сказав він у Брюсселі. 
Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевнив, що Росія готова вести діалог 

з Петром Порошенком та поважає вибір українців. 
При цьому він закликав українську владу з повагою ставитися до громадян і забезпечувати 

компромісні домовленості. 
BBC Україна  

28.05.2014. Заява голів держав або урядів ЄС щодо України  

1. Сьогодні ми обговорили ситуацію в Україні після президентських виборів, які відбулися 
25 травня. Ми знову підтверджуємо та нагадуємо про нашу заяву від 6 березня та наші висновки 
від 21 березня. Ми вітаємо проведення виборів в Україні як вираження волі українського народу. 
Президентські вибори характеризувалися високою явкою виборців та чітким наміром української 
влади провести дійсно справжні вибори, що здебільшого відповідають міжнародним 
зобов’язанням та шанують засадничі свободи – попри вороже безпекове середовище у двох східних 
регіонах України. Ми закликаємо усі сторони визнати результати виборів та очікуємо на тісну 
роботу з новим Президентом. 

2. Ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми 
рішуче засуджуємо незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією та не визнаємо 
цього. Ми вкотре запевняємо у прихильності Євросоюзу до спільної Женевської заяви від 17 квітня 
та схвалюємо роль спеціальної спостережної місії ОБСЄ у її впровадженні. Ми також схвалюємо 
зусилля української влади у напрямі реалізації Женевських домовленостей. У зв’язку із останніми 
подіями ми повторно закликаємо Російську Федерацію вдатися до дій задля повного 
впровадження спільної Женевської заяви. Ми також повністю підтримуємо додаткові зусилля 
ОБСЄ та його Голови у цьому напрямі, які діють зі збереженням власності України. Зусилля усіх 
сторін мають бути спрямовані на розв’язання конфлікту у політичний спосіб, кладучи край 
насильству і напрузі на Сході України, включаючи роззброєння незаконних військових угрупувань 
та застосування амністії до тих, хто добровільно склав свою зброю і не вчинив серйозних злочинів. 
Зі стурбованістю ми відзначаємо погіршення ситуації з правами людини в Криму від часу 
незаконної анексії півострова Російською Федерацією. 

3. Ми очікуємо, що Російська Федерація співпрацюватиме з законним новообраним 
Президентом України. Ми також очікуємо, що Москва продовжуватиме відводити свої збройні 
сили від українського кордону та застосовуватиме свої важелі впливу на озброєних сепаратистів 
для деескалації ситуації на сході України. Пріоритетним завданням Російської Федерації має стати 
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запобігання потраплянню сепаратистів та зброї в Україну. У цьому контексті та з метою 
консолідації політичного розв’язання проблеми, ми заохочуємо Російську Федерацію вступити у 
чесний і відкритий діалог. 

4. Ми закликаємо українську владу, ґрунтуючись на законності новообраного Президента, 
продовжувати шукати порозуміння з населенням і громадянським суспільством усіх регіонів 
України, включаючи за допомогою круглих столів з національного діалогу. Ми вітаємо 
Меморандум миру і злагоди, ухвалений Верховною Радою 20 травня. Швидке і всеохопне 
проведення конституційної реформи і реформи з децентралізації – залучивши відповідну 
практичну допомогу від Ради Європи – є важливим кроком у цьому процесі. Реформи, що 
стосуються судоустрою, прокуратури та безпекововго сектору, а також боротьба проти корупції 
мають продовжуватися. Європейський Союз готовий підтримати зусилля України у цьому напрямі. 
Потрібно повністю гарантувати права осіб, які належать до національних меншин, згідно з 
відповідними стандартами Ради Європи.  

5. Ми продовжуватимемо надавати нашу допомогу Україні, щоб допомогти стабілізувати 
макроекономічну ситуацію та провести структурні економічні реформи в державі. Задля цього 
Європейською Комісією була створена спеціальна Група підтримки України. ЇЇ метою є допомогти 
Україні впровадити – у координації з країнами-членами ЄС, міжнародними донорами та 
громадянським суспільством – спільно погоджений Європейський порядок денний реформ. Ми 
вітаємо створення платформи міжнародних донорів під керівництвом ЄС та намір провести до літа 
координаційну зустріч у Брюсселі на високому рівні. Було вжито чисельних заходів, включаючи 
перше виділення макрофінансової допомоги, розмір якої сягає 1,61 млрд. євро, та підписання 
Контракту на державне будівництво між Європейською Комісією та Україною. 

6. Ми підтверджуємо нашу налаштованість зміцнити міжлюдські контакти між 
громадянами ЄС та України – зокрема, за допомогою процесу візової лібералізації. Це має 
відбутися у безпечному та добрекерованому середовищі та статися у разі дотримання усіх умов у 
відповідності до погоджених зобов’язань у рамках Плану дій з візової лібералізації. Єврокомісія 
запропонувала звіт, що рекомендує переходити до 2-ої фази процесу візової лібералізації з метою 
надання громадянам України можливості безвізових подорожей до ЄС, щойно процес візової 
лібералізації повністю завершиться.  

7. Важливим є те, що український уряд поліпшує макроекономічний баланс та бізнесовий 
клімат в країні, а також бореться з корупцією. Міжнародні партнери, включаючи Російську 
Федерацію, мають зробити свій внесок у ці стабілізаційні зусилля України. Також важливим для 
стабілізації української економіки є укладання угоди щодо умов постачання газу з Російської 
Федерації до України. Ми сподіваємося, що чинні перемовини, яким сприяв Європейський Союз, 
будуть незабаром завершені. Ми також підтверджуємо необхідність у повазі до контрактів, що 
стосуються постачань блакитного палива з Росії до Євросоюзу.  

8. Ми відзначаємо, що підготовча робота Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої 
дії щодо цільових заходів знаходиться у процесі виконання. Також ми погоджуємося продовжити 
підготовку до можливих наступних кроків у разі, якщо того вимагатимуть обставини. 

Сайт Представництва ЄС в Україні 

30.05.2014. Єврокомісар Фюле: Україна має стати членом 
Євросоюзу 

Єврокомісар Штефан Фюле пропонує надати Україні, Молдові та Грузії перспективу 
повноправного членства у ЄС. Це може бути відповіддю на путінський проект ЄАЕС. 

Єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле виступив за надання Україні, а також 
Грузії та Молдові довгострокової перспективи членства у Євросоюзі. "Якщо ми серйозно прагнемо 
трансформації у Східній Європі, тоді ми маємо всерйоз використовувати найсильніший 
інструмент, що сприяє перетворенням - розширення", - сказав він в інтерв'ю німецькій газеті Die 
Welt, що вийшла друком у п'ятницю, 30 травня. 

На його думку, європейська перспектива, попри наявність цілої низки передумов, все ж є 
найкращим стимулом для проведення реальних реформ в країнах Східної Європи. Він нагадав, що 
під час переговорів з Україною, Молдовою та Грузією щодо укладання угоди про асоціацію країни 
ЄС неодноразово наголошували, що цей документ не є кінцевою метою співпраці об'єднаної 
Європи зі своїми сусідами на сході континенту. Крім того, підтримка європейських ідей та 
цінностей є високою в цих країнах. 

"Європа різних швидкостей" 
Водночас Фюле наголосив і на необхідності перетворень усередині ЄС, що дозволило б 

легше приймати нових членів у майбутньому. Євросоюз, на його думку, може успішно 
функціонувати як Європа "різних швидкостей". 

Напередодні в Аахені, під час вручення премії імені Карла Великого, прем'єр України 
Арсеній Яценюк говорив про потребу боротися "за мир і свободу усіма доступними методами". Він 
виступив проти спроб переписування післявоєнних кордонів та зведення нових роздільних мурів у 



INTERNATIONAL WEEKLY # 09 (17.05.02.2014 — 05.06.2014) 14 of 71 

 

14 of 71 

Європі. Його молдовський колега Юрій Лянке сказав, що для Кишинева "Європа - це майбутнє", а 
грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі наголосив, що Тбілісі розділяє мрію про вільну Європу. 

Того ж дня в Астані президенти Росії, Білорусі та Казахстану підписали угоду про створення 
Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Раніше участь у проекті, який західні аналітики 
вважають спробою президента РФ Володимира Путіна реанімувати СРСР, Москва наполегливо 
пропонувала і Україні. 

Німецька хвиля 

04.06.2014. Баррозу: ЄС збере конференцію фінансових донорів 
для України 

Євросоюз уже цього року готовий організувати зустріч фінансових донорів, які б могли 
надати підтримку Україні, заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу. 

Європейський Союз обіцяє вже протягом цього року організувати зустріч фінансових 
донорів, які могли би надати підтримку Україні. "Ми готові організувати в Брюсселі координаційну 
зустріч (донорів. - Ред.) у липні", - заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу у середу, 4 
червня, перед зустріччю голів держав та урядів країн Великої сімки у столиці Бельгії. 

За словами Баррозу, сама конференція донорів для України може відбутись наприкінці 
цього року, повідомляє інформаційне агентство dpa. "У відповідь на зростання необхідності 
координації міжнародних донорів зараз готується платформа для надання донорської допомоги 
Україні", - повідомив Баррозу. 

У Єврокомісії про можливість проведення такої зустрічі заявляли ще у березні, коли 
вирішувалося питання про надання Україні з боку ЄС пакету фінансової допомоги у розмірі 11 
мільярдів євро. 

Як відомо, однією з основних тем саміту Великої сімки, який триватиме два дні у Брюсселі, 
стане українська криза. До загострення ситуації в Україні у лютому цього року планувалось, що 
саміт семи промислово розвинених держав світу разом з Росією відбудеться у Сочі. Однак після 
анексії українського Криму Росією учасники клубу Великої сімки вирішили відмовитися від участі 
у засіданні Росії та проведення зустрічі у російському місті. 

Німецька хвиля  

ЕНЕРГЕТИКА 

19.05.2014. Єврокомісар: ЄС допоможе Україні оплатити 
ринкові рахунки за газ 

Єврокомісар з питань енергетики Ґюнтер Еттинґер зявив про готовність ЄС надати Україні 
фінансову підтримку в оплаті рахунків за газ. Однак ціна на блакитне паливо при цьому має бути 
ринковою. 

Комісар ЄС з питань енергетики Ґюнтер Еттинґер запевнив, що ЄС зможе фінансово 
підтримати Україну в питанні оплати рахунків за російський газ, однак ціна на газ має бути 
ринковою. Відповідаючи на запитання першого телеканалу німецького телебачення ARD, 
Еттинґер підкреслив, що ціна, за якою російський газовий концерн "Газпром" обраховує поставки 
газу до України нині, є неприйнятною. Єврокомісар зазначив, що Європейському Союзу потрібна 
Україна. "Це наш партнер та наша транзитна держава", - сказав він. Тому це в інтересів ЄС, аби 
Україна врешті-решт розплатилась за газ. 

У понеділок, 19 травня, запланована зустріч Еттинґера з міністром енергетики Росії 
Олександром Новаком. На порядок денний зустрічі винесене й питання газових суперечок між 
Україною й Росією. Конфлікт загострився після того, як Москва виставила Києву рахунок на суму 
понад 3,5 мільярда доларів США за поставлений газ. Офіційний Київ, у свою чергу, оплачувати 
рахунок відмовляється, говорячи про "політичну ціну" на блаките паливо. 

Еттинґер уже раніше піддавав критиці російський "Газпром" за невиправдано високу ціну 
на газ для України. Так, у своєму інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung минулого 
тижня єврокомісар зазначив: "485 доларів (за тисячу кубометрів газу - Ред.) є невиправданими". 
Скасування ж знижки на газ для України після російської анексії Криму він вважає 
неприпустимим. На його думку, ціна на рівні 350 - 380 доларів за тисячу кубометрів газу була б 
цілком прийнятною для України. За його словами, це приблизно відповідає сьогоднішнім цінам на 
газ у Євросоюзі. 

Німецька хвиля 
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02.06.2014. Єврокомісар: Узгоджено графік погашення 
заборгованості за російський газ 

Міністри енергетики РФ та України розробили графік погашення заборгованості за 
поставлений до України російський газ. Під час переговорів у Брюсселі ними вироблено низку 
спільних пропозицій для урядів у Москві та Києві. 

Графік погашення заборгованості за поставлений до України російський газ узгоджено на 
зустрічі міністрів енергетики Росії Олександра Новака та України Юрія Продана у понеділок, 2 
червня, в Брюсселі. За словами єврокомісара з енергетичних питань Ґюнтера Еттинґера, який 
також брав участь у переговорах, вироблено пропозицію і щодо ціни на газ, яку Київ має 
сплачувати Москві за майбутні поставки блакитного палива. 

Як повідомляє dpa, відразу після переговорів у Брюсселі Еттинґер також пояснив, що 
сторони узгодили "спільну пропозицію для пакетного вирішення питання". Найближчим часом 
профільні міністри представлять узгоджені пропозиції щодо ціни на газ на період до червня 2015 
року урядам Росії та України. 

За словами Еттинґера, остаточне узгодження поки що відкритих питань має відбутись на 
тристоронній зустрічі наприкінці наступного тижня. "Домовлено, що під час оцінки досягнутих 
домовленостей перебоїв з поставками російського газу до України не буде", - запевнив єврокомісар 
і додав, що ця домовленість стосується поставок блакитного палива як до України, так і до країн 
ЄС. 

Крім того, російське ВАТ "Газпром" та українська НАК "Нафтогаз України" під час 
переговорів у Брюсселі домовились не подавати один на одного в Стокгольмський арбітраж. 
Сторони взяли паузу до 9 червня. Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, який також 
перебував у Брюсселі, в ефірі телеканалу "Росія 24". "Обидві сторони досягли домовленості, що ані 
одна, ані інша сторона не звертається до суду, взяли паузу до понеділка", - наголосив Міллер. 

Як відомо, у "Газпромі" борг України за поставлений з Росії газ оцінюють в 5,2 мільярда 
доларів. 2 червня на рахунки компанії у Москві надійшли 786 мільйонів доларів від "Нафтогазу 
України" за поставки газу в лютому і березні 2014 року. 

Німецька хвиля 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

23.05.2014. Брюссель готовий перейти до другого етапу 
лібералізації візового режиму з Україною 

Як заявила профільний єврокомісар Сесілія Мальстрем, що відповідає за візову політику 
ЄС, Україна вже виконала перший етап плану і тепер готова приступити до практичної реалізації. 

Комісар ЄС з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем пропонує Європейській комісії перейти 
до другого етапу лібералізації візового режиму з Україною. Про це йдеться в її заяві, поширеній у 
Брюсселі у п'ятницю, 23 травня. 

"Вже зараз я можу сказати, що на основі нашого аналізу, прийнятого законодавства та 
інших заходів достатньо, щоб вважати, що Україна змогла виконати перший етап контрольних 
показників Плану дій щодо лібералізації візового режиму", - сказала єврокомісар. 

"Я пропоную своїм колегам в Комісії рухатися до другого етапу, де ми будемо перевіряти 
виконання всіх цих правил", - цитують її слова в повідомленні. 

Ця оцінка буде відображена в наступній доповіді комісії, яку має бути прийнято 
найближчим часом. 

Дзеркало тижня 

29.05.2014. Україна: позитивні тенденції у наданні 
Шенгенських віз  

Нещодавно Європейський Союз оприлюднив дані щодо заявок на отримання Шенгенських 
віз від українських громадян. Статистика показує позитивні тенденції. 

Загальна сума виданих віз (як багаторазових, так і короткострокових типу "С") зросла 
майже удвічі, якщо порівняти 2010 (1.198.876 віз) та 2013 (2.133.336 віз) роки. 

Кількість багаторазових віз, які так часто обговорюються, також значно збільшилась (у два 
рази), а їх частка у загальній кількості виданих віз зросла з 28.9% у 2010 році до 39% у 2013. 

Ще одна позитивна тенденція спостерігається у кількості відмов. Відсоток тих, кому було 
відмовлено у наданні Шенгенської візи, впав із 3.83% у 2010 році до 1.7% у 2013. 

Відповідному покращенню у наданні Шенгенських віз сприяв вступ у силу 1 липня 2013 
року подальших угод щодо лібералізації візового режиму. 

Більше того, 27 березня 2014 року Європейська комісія ухвалила рішення про перехід 
України  до другого етапу впровадження так званого Плану дій щодо лібералізації візового 
режиму, який має прокласти дорогу безвізовому режиму між ЄС та Україною. 
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Також очікується, що скоро буде підписана угода між ЄС та Україною про єдиний 
повітряний простір, яка надасть доступ бюджетним авіакомпаніям до українського ринку. Цей 
крок має сприяти зменшенню цін на авіаквитки для українців. 

Сайт Представництва ЄС в Україні 

ЕКОНОМІКА 

20.05.2014. ЄІБ виділив 55 млн євро на будівництво Бескидського 
тунелю 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення Україні позики у розмірі 
55 млн євро для будівництва Бескидського залізничного тунелю у Карпатах, який з'єднає Україну 
та Євросоюз. 

Про це йдеться у повідомленні, поширеному банком, штаб-квартира якого знаходиться у 
Люксембурзі. 

"Європейський інвестиційний банк подає чіткий сигнал, надаючи позику Україні для 
фінансування модернізації ключового транспортного коридору. Ця допомога дуже важлива для 
подальшого зміцнення інтегральних зв'язків між Україною і Європейським Союзом", - цитує прес-
служба віце-президента банку Ласло Бараняча. 

За його словами, це перша позика з боку ЄІБ для українського залізничного транспорту. 
Новий тунель розташовано в Карпатах, він замінить старий одношляховий тунель 

двошляховим, який дозволить рух потягів одночасно в обох напрямках. Бескидський тунель є 
одним з пріоритетних транспортних проектів в рамках "Східного партнерства". 

Як відомо, новий тунель буде будуватися на межі Львівської та Закарпатської областей за 
30 м від діючого тунелю, збудованого ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті, який 
знаходиться в аварійному стані. Довжина двоколійного тунелю складе 1,8 кілометра. Міністерство 
інфраструктури України має намір в 2014 році прокласти близько 0,7 км шляху Бескидського 
тунелю. 

Європейський інвестиційний банк фінансує будівництво Бескидського тунелю в Україні 
разом зі своїм партнером Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Кредитна угода 
між "Укрзалізницею" і ЄБРР передбачає фінансування на суму 120 млн дол. США, з яких 36 млн 
дол. США на будівництво Бескидського тунелю. Нестача кредитних коштів ЄБРР для будівництва 
тунелю становить близько 80 млн дол. США, тому ЄІБ погодився надати додатковий кредит у 
розмірі 55 млн євро під державну гарантію. У кінці грудня 2013 року Кабінет міністрів України 
схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 55 млн євро. 

Банк планує виділити Україні кредитів на суму у три мільярди євро у період 2014-2016 
років у рамках загального пакету допомоги ЄС Києву у розмірі 11 мільярдів євро, про що було 
оголошено в березні. 

Дзеркало тижня 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС 

22.05.2014. В ЄС розпочинаються вибори Європарламенту 

Мільйони людей проголосують, обираючи Європейський парламент. У Великій Британії 
обирають також місцеві ради. 

Нинішні місцеві вибори у Британії - останній великий тест громадської думки перед 
парламентськими виборами наступного року. 

На кону у Британії 73 місця у Європарламенті, а також понад 4 200 місць у місцевих радах. 
Результати місцевих виборів у Британії оприлюднять у п'ятницю, підсумки європейських 

виборів підбиватимуть у неділю. 
Востаннє Європарламент обирали у 2009 році. 
Нині упродовж чотирьох днів по черзі голосуватимуть країни члени-ЄС. 
У четвер, крім Британії, голосуватимуть також Нідерланди. 
Всього оберуть 751 депутата Європарламенту. 
Європейський парламент - єдиний орган ЄС, який обирають на прямих виборах. 
Засідає парламент у Брюсселі та Страсбургу, вже традиційно курсуючи між двома містами. 
Увага до європейських виборів та явка - зазвичай менші, ніж з національними виборами. 
Але цього разу виборці в ЄС обирають депутатів з ширшими повноваженнями, зокрема у 

таких сферах як захист прав споживачів та довкілля. 
BBC Україна 
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22.05.2014. "Газпром" успішно зриває єдину енергетичну 
політику ЄС 

Єврокомісія закликає створити Європейський енергетичний союз, аби разом відстоювати 
інтереси, зокрема, у переговорах з Росією. Однак Москва успішно розколює ЄС, роздаючи 
"пряники" окремим країнам. 

Єврокомісія з огляду на агресію Росії проти України вказує на непередбачуваність Москви 
як партнера і закликає країни ЄС зменшити вразливість від можливого енергетичного тиску. У 
Брюсселі закликають створити Європейський енергетичний союз. "Це потрібно, аби відновити 
нашу енергетичну незалежність та безпеку", - заявив, зокрема, 21 травня єврокомісар з питань 
внутрішньої торгівлі Мішель Барньє, слова якого наводить AFP. Таким чином брюссельський 
чиновник підтримав нещодавню пропозицію польського прем’єра Дональда Туска, який закликає 
партнерів по ЄС об'єднатися, аби разом бути сильнішими на переговорах з Росією. 

Йдеться про спільні закупівлі палива, а також скоординовану політику розбудови 
газотранспортної мережі. Туск знає, про що говорить: його уряд докладає значних зусиль, аби 
зменшити залежність від російського палива. Зокрема, на початку наступного року очікується 
введення в експлуатацію терміналу з прийняття зрідженого газу на Балтійському морі. Термінал 
прийматиме газ з Катару. Близький до завершення і аналогічний проект у Литві. 

Успіхи "Газпрому", провал ЄС 
Утім, шанси на єдину енергетичну політику ЄС наразі вельми примарні, констатують 

експерти. Адже не всі країни поспішають зменшувати залежність від "Газпрому". Яскравим 
свідченням цього є успішне просування газогону "Південний потік", який має постачати 
російський газ до країн ЄС в обхід України. Поки поляки намагаються позбутися залежності від 
Росії, Угорщина рухається у протилежному напрямку. 

14 травня на зустрічі з керівником "Газпрому" Олексієм Міллером прем’єр-міністр країни 
Віктор Орбан домовився прискорити будівництво угорської ділянки "Південного потоку". Хоча з 
точки зору енергетичної безпеки доцільність проекту для Будапешта доволі сумнівна, констатувала 
у розмові з DW Джессіка Джувел з Міжнародного інституту прикладного системного аналізу. 
"Угорщині не потрібен "Південний потік". Він потрібен окремим людям і компаніям, чиї інтереси 
стоять за цим проектом", - каже експертка з Відня. Нині Угорщина покриває газом з Росії 87 
відсотків своїх потреб. 

Йонас Ґретц з Дослідницького центру з питань безпеки у Цюриху вказує на те, що 
"Газпром" створює своїм партнерам у будівництві "Південного потоку" максимально вигідні умови. 
"Газпром" фінансує половину витрат на будівництво, а на іншу половину, яку має сплатити, 
приміром, Угорщина, надає доступний кредит. Для урядів країн-партнерів це зручно: на період 
будівництва створюються робочі місця, потім уряди наповнюють бюджет платою за транзит", - 
каже Ґретц. У деяких випадках, зокрема, у Болгарії, певну роль у "просуванні" російського газогону 
могла відіграти корупція, припускає експерт. Крім того, Софія отримала знижку на російський газ. 
Крім фінансової, Москва забезпечує Південному потоку" й інформаційну підтримку. Зокрема, на 
користь будівництва нового газогону, має свідчити і "ненадійність" постачань через Україну. Нині 
Москва знову лякає Європу можливими перебоями поставок через мільярдну заборгованість Києва 
за паливо. 

Австрійці вирішують питання 
Черговим успіхом росіян стало підписання наприкінці квітня меморандуму з австрійським 

енергетичним концерном OMV про добудову "Південного потоку" до Австрії. Сторони планують 
почати постачання вже 2017 року. Як повідомляють австрійські ЗМІ, домовленості передувало 
надання OMV знижки на російський газ. Критику опонентів, які говорять про ризики збільшення 
енергетичної залежності від Росії, у концерні відкидають. "Європа зазнала провалу з "Набукко" і 
ми не можемо собі дозволити сидіти, склавши руки", - зазначив в інтерв’ю виданню Der Standard 
голова правління OMV Гергард Ройсс. 

Попри багаторічне лобіювання з боку Євросоюзу, проект "Набукко", який мав 
транспортувати азербайджанський газ до Австрії, торік був знятий з порядку денного. Головним  
партнером проекту виступав саме концерн OMV, який інвестував мільйони євро у підготовчі 
роботи. Після провалу "Набукко" росіянам було не важко "спокусити" австрійців на 
альтернативний проект – "Південний потік". Адже цей газогін забезпечить австрійцям 
довгострокове завантаження газорозподільного вузла "Баумґартен", яке було під загрозою через 
втрату азербайджанського газу. 

Про єдину політику нема і мови 
"Південний потік", констатують експерти, вкотре довів, що єдиної європейської 

енергетичної політики немає – є лише інтереси кожної з 27 країн ЄС. Однак у Єврокомісії ще є 
шанс проявити дієвість – змусити привести угоди щодо "Південного потоку" у відповідність до 
європейського законодавства. Згідно з так званим "третім енергетичним пакетом", всі 
газотранспортні потужності на території ЄС мають бути відкритими для використання всіма 
учасниками ринку. Натомість нинішні контракти, які підписує "Газпром", закріплюють 
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ексклюзивне використання труби російським газовим монополістом. "Якщо Єврокомісія не зможе 
домогтися перегляду контрактів з "Газпромом", це буде великою поразкою ЄС", - каже Йонас 
Ґретц. Натомість у разі, якщо "Південний потік" буде відкрито для інших постачальників, це може 
навіть сприяти зниженню цін на газ на європейському ринку. Адже цим газогоном, крім 
російського, можна буде доставляти, приміром, румунський газ з відкритих нещодавно великих 
родовищ у шельфі Чорного моря. 

Джессіка Джувел каже, що мінімізувати ризики енергетичного тиску з боку Росії можна 
навіть не зменшуючи обсяги закупівлі російського палива. "Центральний мандат Єврокомісії 
полягає у тому, аби створити єдиний європейський енергоринок і поєднати між собою головні 
газотранспортні потужності Європи", - пояснює вона. 

Чим більшою є інтеграція енергоринків та енергетичної інфраструктури ЄС, зауважує 
експертка, тим меншим є значення переговорів з Росією. Однак належної відповіді на цей виклик, 
констатує Йонас Ґретц, у ЄС поки немає – поєднуючих газогонів ("інтерконекторів") досі збудовано 
дуже мало. Більше того, додає експерт, між країнами спільноти замість тіснішої співпраці в 
енергетичній сфері подекуди виникають конфлікти. Приміром, інвестовані Угорщиною сотні 
мільйонів євро у газогін до кордону з Хорватією виявилися викинутими на вітер. Адже хорвати 
відмовилися будувати трубу на своєму боці кордону, яка би забезпечила угорцям доступ до 
газового терміналу у порту Крк. У Хорватії, яка нещодавно вступила в ЄС, замість солідарності з 
сусідом по спільноті, вочевидь, взяв гору страх втратити власні позиції на газовому ринку. 

Німецька хвиля 

21.05.2014. Єврокомісія через СОТ оскаржує російські ввізні 
мита на вантажівки 

Єврокомісія подала до СОТ заявку на проведення консультацій з Росією через підвищення 
нею ввізних мит на імпорт малотоннажних вантажних автомобілів. У Москві заявляють, що вжили 
"антидемпінгові заходи". 

Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв’язку із 
підвищенням Росією ввізних мит на малотоннажні вантажні автомобілі. Єврокомісія подала до 
СОТ заявку на проведення формальних консультацій із Росією, повідомили у середу, 21 травня, у 
відомстві у Брюсселі. Подібні консультація є першим кроком у процедурі оскарження дій країни-
члена організації у межах СОТ, відзначає інформаційне агентство AFP. 

Суперечка точиться довкола підвищення Росією ввізних мит на малотоннажні автомобілі 
вагою від 2,8 до 3,5 тонн із Німеччини, Італії та Туреччини, яке у Москві пояснюють необхідністю 
запровадження антидемпінгових заходів. У результаті підвищення ввізне мито на імпорт до Росії 
автомобілів цього типу з Німеччини становить 29,6 відсотка, а з Італії - 23 відсотка. 

Чергова суперечка між ЄС та Росією 
Окрім Росії мита підвищили також Білорусь та Казахстан, однак ці країни не є членами 

СОТ, тож скарга ЄС адресована Москві, пояснили у Єврокомісії. "Мита між 23 та 29,6 відсотками на 
європейські малотоннажні автомобілі суттєво обтяжують доступ до російського ринку", - заявили в 
Єврокомісії. У відомстві також наголосили, що торговельні обмеження несумісні із правилами 
СОТ. 

У Москві критику відкидають. "Митний союз правил СОТ і наших обов’язків не 
порушував", - заявив 21 травня директор торговельних переговорів міністерства економічного 
розвитку РФ Максим Медведков, повідомляє "Інтерфакс". Якщо консультації у межах СОТ не 
принесуть бажаних результатів, за два місяці ЄС може попросити організацію скликали панель 
арбітрів для розв'язання конфлікту. 

Нинішня суперечка - вже не перша у серії конфліктів, котрі останнім часом виникають між 
Росією та ЄС на автомобільному ринку, нагадує інформагенція dpa. Так, у вересні 2012 року Москва 
запровадила так званий "утилізаційний збір" на імпортні автомобілі. Відтоді імпорт авто із ЄС до 
РФ знизився, зазначають у Єврокомісії. Нагадаємо, що Росія вступила до СОТ у серпні 2012 році. 

Німецька хвиля 

22.05.2014. Deutsche Bank: Єврозона витримає жорсткі санкції 
проти Росії 

Німецькі економісти підрахували можливі збитки від штрафних заходів проти Кремля у 
разі загострення ситуації в Україні. Їхній висновок: Захід може дозволити собі проявити твердість. 

"Економіка санкцій: Захід може дозволити собі проявити твердість" - це назва 
дослідження, нещодавно опублікованого аналітичним центром Deutsche Bank (DB Research). Група 
експертів найбільшого банку Німеччини під керівництвом його головного економіста Давіда 
Фолькерста-Ландау підрахувала можливі збитки від економічних штрафних заходів проти Росії, до 
котрих можуть вдатися Євросоюз та США у разі подальшого загострення ситуації в Україні. 
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Головний висновок дослідження відображений вже у його назві: провідні західні 
економіки спроможні без значних втрат для себе витримати наслідки як самих санкцій проти Росії, 
так і ймовірних дій Москви у відповідь. Реальну небезпеку становили б лише повне припинення 
експорту до ЄС російських енергоресурсів або ж дефолт РФ. Однак обидва ці варіанти німецькі 
експерти вважають малоймовірними. Водночас вони вказують на проблеми, які унаслідок "війни 
санкцій" можуть виникнути в окремих країн ЄС та галузей європейської економіки. 

Для початку експерти Deutsche Bank аналізують нинішній стан російської економіки. 
Однією з її типових рис вони називають відтік капіталу, котрий спостерігається у Росії вже багато 
років, однак останнім часом значно збільшився. Це є "важким ударом для і так уже ослабленої 
російської економіки", підкреслюється в дослідженні. Ще одним наслідком конфлікту з Україною  
та непрямим результатом уже застосованих проти окремих осіб, банків та фірм санкцій стало 
суттєве збільшення вартості фінансових ресурсів для позичальників з Росії. 

Російська рецесія та європейський експорт 
Автори дослідження відзначають, що унаслідок девальвації рубля, з одного боку, 

збільшилася інфляція. Однак, з іншого боку, це поповнило доходи бюджету РФ, унаслідок чого "в 
уряду з'явилися певні можливості для збільшення державних видатків". Це дозволить російській 
владі "обмежити економічні наслідки подальшої ескалації нинішньої кризи", зазначається в 
дослідженні. 

"Тривалого конфлікту в Україні та продовження невизначеності вже самих по собі, 
напевно, достатньо для того, аби викликати рецесію", - вважають експерти DB Research. Однак 
якщо Захід таки застосує "суттєві" фінансово-економічні санкції проти Росії, країна, судячи з 
усього, "впаде у глибоку рецесію", говориться в дослідженні. Його автори не виключають, що в 
такому разі економічний спад у Росії може сягнути 10 відсотків, як це було після дефолту 1998 року 
або під час кризи 2008-2009 років. 

Ймовірна рецесія в Росії вплине на європейських експортерів, однак доволі нерівномірно. 
Найбільшою мірою падіння попиту відчують "деякі маленькі країни на східних кордонах 
Єврозони", наприклад, Естонія та Фінляндія, у котрих на російський ринок ідуть понад 10 відсотків 
експорту. У той же час для Франції, Італії та Іспанії втрати будуть незначними, адже частка Росії в 
їхньому експорті не перевищує 2,5 відсотків, та й частка самого експорту у ВВП цих країн відносно  
невелика. 

Ризики для Німеччини 
"Єдиною великою країною Єврозони, котра має суттєві торговельні зв’язки з Росією, є 

Німеччина", - підкреслюється в дослідженні DB Research. На російський ринок ідуть 3,3 відсотки 
німецького експорту. Найважливішим він є для німецьких машинобудівників (5 відсотків усіх 
експортних постачань) та автомобілебудівників (4 відсотки). Однак найбільше від Росії залежать 
німецькі виробники одягу (5,5 відсотка). 

З огляду на це навіть сильний обвал російського ринку призведе, за підрахунками авторів 
дослідження, до вповільнення темпів економічного зростання в Німеччині у межах 0,5 
відсоткового пункту. "Цим не варто нехтувати, однак із цим можна впоратися", - вважають 
експерти DB Research. 

Найбільші втрати загрожують французьким банкам 
Що стосується фінансового сектору, то в абсолютних цифрах найбільші ризики від "війни 

санкцій" несуть французькі банки. Їхні кредитні вимоги до позичальників у Росії та вклади у 
російські цінні папери становлять близько 51 мільярда доларів США. Якщо ж говорити про 
відносні цифри, то найвищі показники мають Австрія, Нідерланди та Італія. Такі ризики 
німецьких та іспанських банків автори дослідження називають "доволі обмеженими". 

Однак у цілому європейський банківський сектор набагато більш вразливий до наслідків 
застосування більш жорстких санкцій проти Росії, ніж американський та японський, говориться в 
дослідженні. Найгіршим варіантом, на думку аналітиків, стала би неплатоспроможність Росії або її 
повна ізоляція від міжнародної фінансової системи. Однак і в цьому разі наслідки для російської 
економіки були би значно серйознішими, аніж для країн Заходу, упевнені експерти DB Research. 

Німецька хвиля  

26.05.2014. Вибори до Європарламенту: консерватори й 
соціалісти лишаються в більшості 

У Європарламенті побільшає радикалів, однак консерватори та соціалісти разом складають 
більшість. Ці дві сили, ймовірно, будуть приречені на побудову великої коаліції, аби протистояти 
євроскептикам. 

Консервативна "Європейська народна партія" за результатами виборів до Європарламенту, 
котрі відбулися у неділю, 25 травня, отримає найбільшу кількість мандатів - 214. Тоді як результат 
соціалістів - 189 мандатів. Таким чином консерватори, навіть попри значні втрати виборчих 
симпатій у порівнянні до виборів 2009 року, залишаються найбільшою політичною силою в 
Європарламенті нового скликання. "Оскільки ми перемогли на виборах, я почуваюся цілком 
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уповноваженим стати президентом Європейської комісії", - заявив лідер консерваторів Жан-Клод 
Юнкер. 

Із цим не погоджується переможений лідер соціалістів Мартин Шульц, який також 
претендує на крісло президента Єврокомісії. Очільник інституції Євросоюзу, наділеної найбільшою 
владою, обиратиметься новим Європарламентом за пропозицією 28 лідерів держав та урядів 
країн-членів ЄС. Шульц хоче дочекатися переговорів лідерів фракцій та ще розраховує на власні 
шанси: "У світлі результатів зустрічі партій у понеділок ми побачимо, хто може розпочати спробу 
пошуку більшості в Європейському парламенті. Жан-Клод Юнкер буде намагатися це зробити, але 
я теж". 

"Європа - дитя любові" 
Обидва кандидати на президентське крісло мають усвідомлювати, що вони потребують 

підтримки партій одне одного, аби створити більшість у роздробленому Європарламенті. "Європа - 
це дитя любові консерваторів та соціалістів", - навів Жан-Клод Юнкер цитату колишнього 
президента Єврокомісії Жака Делора. За словами лідера консерваторів, він хоче простягти руку 
соціалістам, якщо останні зроблять те саме. Урешті-решт для забезпечення працездатності 
парламенту виникне велика коаліція. 

Ліберали складатимуть третю за величиною силу в новому парламенті. "Ми будемо 
необхідні для справді стабільної більшості", - заявив лідер фракції лібералів Гі Вергофстадт. 

Ультраправий підйом 
Провідні європейські партії мають спільну позицію щодо неприйняття багатьох 

антиєвропейських депутатів, котрі за результатами виборів пройшли до парламенту. 
Ліворадикальні і передусім праві популісти отримали приблизно п’яту частину мандатів у 
Європарламенті нового скликання. "Це поганий день для Європи, тому що праворадикалів, 
ксенофобів і неонацистів побільшало у багатьох країнах", - прокоментував такі результати Мартин 
Шульц. 

Жан-Клод Юнкер відкинув будь-яку співпрацю із праворадикалами або групами 
євроскептиків у Європарламенті. Це лише збільшує його потребу у створенні неформальної 
великої коаліції з соціалістами, вважають оглядачі. 

Тріумф радикалів у Франції, Великобританії та Греції 
Попри прогнозованість більшості результатів виборів до Європарламенту, для деяких країн 

ЄС це голосування обернулося значним політичним потрясіння. Так, у Франції переміг 
правопопулістський ксенофобський "Національний фронт". Лідерка партії Марин Ле Пен 
подолала провідні партії, покаравши таким чином соціалістичного президента країни Франсуа 
Олланда. До Європейського парламенту Ле Пен надішле понад 25 депутатів. 

На виборах у Великобританії перемогу здобула правопопулістська "Партія незалежності 
Сполученого королівства". У Данії, Ірландії, Болгарії та Греції виборці також не підтримали 
правлячих у цих країнах партій. У Греції за результатами голосування найбільше голосів отримала 
ліворадикальна партія "СИРІЗА". Хороші показники неонацистської партії "Золотий світанок" у 
Греції та расистської "Йоббік" в Угорщині викликають тривогу в демократичних сил у 
Європарламенті. 

Протилежна тенденція 
Однак під час цих виборів у деяких країнах Євросоюзу проявилася і протилежна тенденція. 

У Німеччині, Австрії, Італії, Нідерландах, Румунії, Польщі та інших країнах національні партії 
влади загалом здобули перемогу. А в охопленому кризою Кіпрі перемогла відверто проєвропейська 
партія, котра підтримує запровадження болючих заходів економії. 

Явка серед 400 мільйонів потенційних виборців у Євросоюзі була трохи більшою, аніж на 
минулих виборах, і складала близько 43,1 відсотка в середньому по ЄС. Найнижча явка - лише 13 
відсотків - була зафіксована у Словаччині. 

Німецька хвиля  

01.06.2014. ЄС блокуватиме "Південний потік", - Еттінгер 

Проект газопроводу "Південний потік" не просунеться, поки Росія не змінить свій курс 
щодо політичної кризи в Україні . Про це заявив член Єврокомісії з енергетики Гюнтер Еттінгер 
німецькому тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в інтерв'ю. 

"Ми відновимо переговори, коли російський партнер знову буде дотримуватися норм 
міжнародного права і буде готовий до конструктивної співпраці на основі нашого енергетичного 
законодавства", - зазначив Еттінгер. 

За його словами, "в обстановці майже громадянської війни на сході України і при тому, що 
Москва не визнає уряд Києва, ми напевно не прийдемо ні до чого в наших переговорах". 

День 
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03.06.2014. ЄС вимагає від Болгарії призупинити будівництво 
"Південного потоку" 

Єврокомісія звернулась до Болгарії з вимогою призупинити роботу над газогоном 
"Південний потік", що є проектом Росії. У ЄС хочуть перевірити, чи не порушує це будівництво 
антимонопольне законодавство. 

Єврокомісія вимагає від Болгарії призупинити будівництво газогону "Південний потік", 
який має на меті збільшення поставок російського природного газу до Європи в обхід України. У 
ЄС хочуть перевірити, чи не суперечить це будівництво, ініційоване російським державним 
концерном "Газпром", європейському праву, повідомила речниця Єврокомісії у вівторок, 3 червня. 

Згідно з законодавством ЄС, компанії забороняється володіти розподільними мережами, 
якщо вона при цьому є постачальником газу, передає Reuters. Укладені між Росією, Угорщиною, 
Болгарією, Хорватією, Словенією, Австрією, Грецією і Сербією договори щодо "Південного потоку" 
перевіряються в Євросоюзі на предмет відповідності європейському законодавству. 

Нещодавно єврокомісар з питань енергетики Ґюнтер Еттинґер заявив, що будівництво 
газопроводу залежить від повернення Москви у правове поле у зв'язку з українською кризою. 

Залежна Болгарія 
Що стосується Болгарії, то ця країна серйозно залежить від російського газу. В Софії 

"Південний потік" вважають пріоритетним проектом, який має забезпечити надійне 
газопостачання, зауважує Reuters. За допомогою цього газогону Росія прагне експортувати газ до 
країн Західної Європи в обхід території України. 

"Газпром" планував, що "Південний потік" запрацює з 2017 року. Він має зв'язати Росію 
трубою з Болгарією, а далі гілками газ має піти до Греції, Італії, Сербії, Угорщини, Словенії та 
Австрії. За схожою схемою раніше будували газогін "Північний потік", який зв'язав російську 
Балтику з північчю Німеччини в обхід України. 

Німецька хвиля 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА НАТО 

Відторгнення Росією Криму без будь-якого спротиву з боку України, а також 
провали перших місяців Антитерористичної операції на Донбасі 
продемонстрували ту глибоку кризу, в якій опинилися Збройні Сили України 
після 23 років скорочень, тотальної корупції і продажу «надлишкового» 
військового майна. З’ясувалося, що «створення професійної армії», яке 
декларував у роки свого президентства В. Янукович, зводилося лише до 
розкрадання залишків озброєнь та до розстановки агентами російської ФСБ своїх 
людей на керівні посади в силових структурах.  

Викликає чимало запитань і реальна ефективність та 
результативність співпраці України з НАТО за часів В. Януковича, яку 
очільники Альянсу оцінювали дуже високо. Сценарії боротьби проти 
терористичних угруповань неодноразово відпрацьовувалися під час спільних 
навчань, за підсумками яких українські військові отримували високі оцінки 
чиновників НАТО. 17 вересня 2013 р. заступник Генсека НАТО Александр 
Вершбоу у відео-зверненні до учасників Міжнародної конференції «Роль 
міжнародних організацій у національній безпеці України» заявляв, що, 
незважаючи на офіційну відмову України від намірів вступити до НАТО, «за 
останні три роки, наша співпраця стала, мабуть, більш інтенсивною і 
продуктивною, ніж будь-коли раніше»6. А вже за півроку, в квітні 2014 р. 
з’ясувалося, що насправді Україна не мала ні належних матеріальних, ні людських 
ресурсів, щоб ефективно протистояти лише кільком сотням на той час ще погано 
озброєних бойовиків. А партнерський Альянс, як виявилося, нічим не може 
допомогти Україні, окрім сухих пайків. 

Фактично, протягом квітня-травня 2014 р. боєздатні українські військові 
підрозділи довелося створювати з нуля, включаючи часткову мобілізацію, призив 
і навчання добровольців, ремонт техніки, закупівлю обладнання, налагодження 
роботи командних структур. Станом на середину травня у цій справі намітилися 
слабкі і кволі зрушення, проте і кількість та рівень оснащеності російських 
найманців за цей час зросли на порядок.  

Чому натовці «не бачили» реального стану української армії під час «як 
ніколи інтенсивної та продуктивної співпраці»? Чому НАТО не змогло оперативно 
надати Україні хоча б елементарну консультативну допомогу в організації захисту 
Донбасу, доки там ще не було реальних бойових дій? Який реальний рівень 
підготовки збройних сил інших держав-партнерів НАТО (та й самих членів 

                                                             
6 Video address by NATO Deputy Secretary General Alexander Vershbow to the Conference on International Organisations and 

the National Security of Ukraine (Kyiv, Ukraine). - http://www.nato.int/cps/en/SID-F5BA63D5-

2E85B2B0/natolive/opinions_103193.htm 
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Альянсу), коли виявилося, що НАТОвські генерали давали неадекватно високі 
оцінки що українським ЗС? Це ті питання, які підривають довіру до 
компетентності керівництва Альянсу і до ефективності використання його 
ресурсів при проведенні військових навчань і тренінгів.  

На цьому тлі складно оцінити і реальний стан нинішньої співпраці України 
із Альянсом. З одного боку, знову чуємо заяви про підтримку та обіцянки надати 
допомогу. Так, 30 травня 2014 р., у Вільнюсі, на щорічній Весняній сесії, 
Парламентська асамблея НАТО схвалила «Декларацію на 
підтримку України», в якій засудила «явну і незаперечну агресію» Росії та 
закликала до посилення санкцій проти неї. Крім того, парламентарі держав-
членів Альянсу схвалили рішення про позбавлення російських представників 
асоційованого членства в ПА НАТО7. 3 червня, в Брюсселі, Генсек НАТО 
Андерс Фог Расмуссен пообіцяв завершити впродовж найближчих тижнів 
«всеохоплюючий пакет довготермінових заходів задля ефективнішого 
проведення реформ в Україні та зміцнення її Збройних Сил»8. 4 червня, після 
зустрічі із Петром Порошенком у Варшаві, Барак Обама пообіцяв 
надати Україні бронежилет та пристрої нічного бачення на $5 млн.9  

З іншого боку, заявлений Обамою обсяг допомоги – явно недостатній, щоб 
озброїти українських вояків хоча б на тому рівні, який забезпечує Росія своїх 
бойовиків в Україні. І точно не відповідає тим очікуванням, які висловив 
П.Порошенко в інтерв’ю «The Washington Post», завертаючись до США за прямою 
військовою допомогою на зразок програми «Ленд-лізу» часів Другої світової 
війни10.  

Директор Інституту зовнішньої політики Григорій 
Перепелиця в коментарі «Радіо Свобода» висловив думку, що «окрім 
дипломатичних заяв НАТО не вдається до ніяких реальних дій щодо 
захисту України» і «не збирається надавати військову допомогу Україні та 
розгортати тут свої війська», бо Україна не є членом Альянсу, тож немає 
юридичних підстав її захищати11. 

Очевидно, що після демонстрації реального стану справ в 
українській армії, у НАТО в найближчий час і не виникне бажання 
приймати Україну до своїх лав, адже «старі» члени Альянсу вже й так 
вимушені перекидати частину своїх підрозділів для оборони недостатньо 
захищених «нових» рубежів – Польщі та країн Балтії. Якщо Німеччина та 
Франція і раніше були проти приєднання України до НАТО, то за нинішніх 
обставин про необхідність для Києва «виявляти стриманість у прагненні до 
НАТО» заговорив навіть міністр закордонних справ Польщі Радослав 
Сікорський12, якого важко запідозрити в антиукраїнських позиціях. 

Іронія долі полягає в тому, що та криза, яка оголила незахищеність України 
перед Росією, з одного боку, зменшила привабливість України для НАТО в якості 
потенційного члена, а з іншого боку – переконала значну частину населення 
нашої держави, що Україні потрібно інтегруватися до Альянсу. За даними 

                                                             
7 Парламентська асамблея НАТО закликала до більш жорстких санкцій щодо Росії у зв’язку з подіями в Україні. - 

http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/23760-parlamentsyka-asambleja-nato-uhvalila-deklaraciju-na-pidtrimku-ukrajini 
8 НАТО готує масштабну підтримку української армії. - 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/nato_gotue__masshtabnu_pidtrimku_ukraiinskoii_armiii_1944520 
9 Obama says Ukraine can thrive with the world's backing. - http://www.theguardian.com/world/2014/jun/04/obama-ukraine-can-

thrive-petro-poroshenko?CMP=twt_gu 
10 Ukraine’s Poroshenko says he wants direct U.S. military aid. - http://www.washingtonpost.com/opinions/jackson-diehl-

ukrainian-president-elect-wants-direct-us-military-aid/2014/05/27/20c0be88-e567-11e3-afc6-a1dd9407abcf_story.html 
11 США і НАТО хочуть покарати Росію – політолог. - http://www.radiosvoboda.org/content/article/25409212.html 
12 Sikorski rozmawia z „Rz": W sprawie Ukrainy Europa popełniła błędy. - http://www.rp.pl/artykul/107684,1111692-Sikorski-

rozmawia-z--Rz---W-sprawie-Ukrainy-Europa-popelnila-bledy.html?p=1 
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соціологів, у квітні 2014 р. 39,5% українців підтримали би вступ до НАТО13, тоді як 
зовсім нещодавно ця цифра була приблизно вдвічі нижчою. 

Усвідомлює неможливість негайного вступу до НАТО і 
новообраний Президент України Петро Порошенко, який заявив, що 
нинішнього рівня підтримки населення для вступу до Альянсу недостатньо, та й 
саме НАТО наразі не готове прийняти Україну через невирішені проблеми, у т.ч. 
територіальні14. Другий за популярністю політик – Юлія Тимошенко, навпаки, 
закликала призначити референдум щодо вступу до НАТО вже на 25 травня 2014 
р., разом із виборами15, що навряд чи було би доцільним, адже в разі негативного 
результату противники співпраці України із Альянсом отримали би вагомий 
контраргумент. Досить оптимістичними виглядають і плани народного депутата 
В’ячеслава Кириленка, який заявив, що Україна могла би виконати «план 
пришвидшеного набуття повного членства у НАТО за 2-5 років»16. 

У будь-якому разі, голосування 25 травня 2014 р. абсолютної більшості 
українців за кандидатів у Президенти, які заявляли про намір розширювати 
співпрацю із НАТО, свідчить, що російська агресія зробила неминучою 
євроатлантичну інтеграцію України, і тепер це лише питання часу. 
Київ нарешті усвідомив, що йому необхідна справжня, а не бутафорська армія. 
НАТО мало нагоду переконатися, що його східні рубежі недостатньо захищені, що 
агресія Росії цілком можлива, а спроби «задобрити» Кремль поступками в 
питаннях розширення лише збільшують апетити агресивні останнього. Україна і 
НАТО мають, нарешті, переконливу мотивацію і всі можливості, щоб 
розпочати реальну, а не декларативну, співпрацю. І обидві сторони 
зацікавлені в тому, щоб її наслідком стала якнайшвидша готовність України до 
повноправного членства в Альянсі.  

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

22.05.2014. Частина російських військ відходить від кордону, але їх усе ще 
багато - НАТО 

Біля російсько-українського кордону залишається велика кількість російських військ - 
попри те, що деякі переміщення спостерігаються, заявляють у НАТО. 

"Ми побачили якісь рухи. Ще зарано говорити про те, куди ці війська пересуваються і 
скільки їх пересувається, але ми знаємо напевне, що кількість військ, які залишаються біля 
кордону, дуже значна, і вони потужні", - заявив у четвер генерал Філіп Брідлав, командувач силами 
НАТО в Європі. 

Відповідаючи на запитання, яку кількість військ слід відвести Росії, щоб це вважалося 
"істотним", пан Брідлав сказав: "Правильною відповіддю буде 100%. Ці сили вивели до кордону під 
виглядом навчань, і вони повинні повернутися у свої місця розташування". 

Президент РФ Володимир Путін кілька разів заявляв, що російські війська відвели від 
кордону, але у НАТО ці заяви не підтверджували. 

BBC Україна 

26.05.2014. У НАТО привітали українців із вільними і 
демократичними виборами Президента 

У Північноатлантичному альянсі вітають український народ із проведенням вільних і 
демократичних виборів Президента. 

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у понеділок, повідомляє 
власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі. 

                                                             
13 Ідеологічні маркери: настрої щодо можливих референдумів. - 

http://www.ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14089 
14 Порошенко вважає, що українці недостатньо хочуть в НАТО. - 

http://espreso.tv/news/2014/05/10/poroshenko_vvazhaye_scho_ukrayinci_nedostatno_khochut_v_nato 
15 Тимошенко пропонує 25 травня провести референдум щодо членства в ЄС та НАТО. - 

http://espreso.tv/news/2014/05/15/tymoshenko_proponuye_25_travnya_provesty_referendum_schodo_chlenstva_v_yes_ta_nato 
16 Україна може бути членом НАТО вже за 2 роки – Кириленко. - http://ukrainian.voanews.com/content/ukraine-

nato/1928302.html 
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«Я поздоровляю народ України, який мирно використав право голосу на виборах 
Президента у неділю. Українці продемонстрували свою відданість свободи і демократії, а також 
рішучість у вирішенні свого майбутнього», - наголосив глава Альянсу. 

Генсек НАТО високо оцінив дії української влади із належної організації виборів. 
«Незважаючи на насильство криміналітету, залякування і провокації проросійських 

сепаратистів, які намагалися позбавити народ України його демократичного права, вибори були 
визнані міжнародними спостерігачами переважно відповідними міжнародним зобов'язанням із 
дотриманням основоположних свобод», - переконаний Расмуссен. 

Він наголосив, що Альянс готовий до співпраці з новим Президентом України, а також до 
надання допомоги у мирному вирішенні кризи. 

У НАТО вкотре запевнили, що не визнають анексії Криму Росією та підтримують 
суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. 

Укрінформ 

30.05.2014. НАТО: Росія відводить дві третини військ від 
кордону з Україною 

Росія відводить від кордону з Україною близько двох третин військ, які там перебуває, 
заявив генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен агенції Reuters в кулуарах зустрічі Парламентської 
асамблеї організації у Вільнюсі. 

Ця оцінка набагато вище зі ті, про які раніше заявляли в альянсі. Ще в середу генсек НАТО 
говорив, що було відведено тисячі російських військовослужбовців, "але десятки тисяч - 
залишаються [біля російсько-українського кордону]". 

Пан Расмуссен також повідомив, що в понеділок відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, 
але не сказав нічого про порядок денний зустрічі. 

Президент Росії Володимир Путін ще два тижні тому заявив, що російські війська 
отримали наказ відійти від кордону з Україною на місця своєї постійної дислокації. 

Втім, тривалий час експерти НАТО стверджували, що не бачать жодних ознак виконання 
цього наказу. 

За приблизною оцінкою, Росія сконцентрувала біля кордону з Україною близько 40 тисяч 
військовослужбовців. 

BBC Україна 

29.05.2014. Конфлікт в Україні та напруження відносин з 
Росією - основні питання порядку денного Весняної Сесії ПА НАТО 

З 30 травня по 1 червня ц.р. у м.Вільнюс відбудеться щорічна Весняна сесія Парламентської 
асамблеї (ПА) НАТО. 

Очікується, що на цьогорічній зустрічі депутати засудять дії Москви щодо дестабілізації 
ситуації в Україні та нададуть рекомендації високопосадовцям Північноатлантичного альянсу 
збільшити свою підтримку Україні шляхом застосування більш жорстких санкцій відносно 
офіційних осіб Росії. 

Проект тексту резолюції, схвалення якої планується під час засідання Асамблеї у п’ятницю 
(30.05.2014 р.), включатиме в себе підтримку парламентаріями територіальної цілісності України 
та її демократичних процесів, а також проведення таких значимих виборів, які пройшли 
минулими вихідними в країні. 

«Президентські вибори в Україні були визнані успішними міжнародними спостерігачами, у 
тому числі й Парламентською асамблеєю НАТО. Це є важливим проміжним етапом на шляху 
спрямування всієї політичної системи країни в потрібне русло. Усі українці та сусіди цієї країни, 
такі як Росія, мають скористатися таким унікальним шансом з метою відновлення національної та 
регіональної стабільності шляхом діалогу та політики», - заявив Президент ПА НАТО Хью Бейлі 
напередодні сесії. 

Майбутнє самої НАТО також буде обговорено у Вільнюсі. Очікується, що Генеральний 
секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен поінформує про зміни у європейському безпековому 
середовищі у світлі дій Росії в Україні, їх наслідки для Альянсу та питання підготовки до чергового 
саміту НАТО в Південному Уельсі у вересні ц.р. 

Крім того, на засіданні з промовами виступатимуть Прем’єр-міністр Литви А.Буткевічіус 
наряду з деякими міністрами Уряду Литви, а також Секретар РНБО України А.Парубій. 

У проектах доповідей, які обговорюватимуться під час засідань Комітетів протягом 30 
травня та 1 червня ц.р., парламентарі матимуть змогу обговорити вплив конфлікту в Україні на 
енергетичну сферу та залежність Європи від Росії як головного постачальника енергоресурсів, а 
також останній розвиток подій навколо іранської ядерної програми. 
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Разом з тим передбачається, що 360 делегатів з 28-ми держав-членів НАТО, а також 23-х 
асоційованих членів та спостерігачів під час сесії обговорять питання майбутнього Афганістану 
після виведення сил місії МССБ з цієї країни. 

Також очікується, що міжнародні експерти обговорять з членами Асамблеї підвищення 
уваги США у бік Азії та наслідки цього для союзників, а також питання протиракетної оборони та 
майбутнє контролю над озброєннями на євроатлантичному просторі з огляду на занепад 
відповідних зв’язків з Росією. Порядок денний cесії також передбачатиме обговорення конфлікту у 
Сирії та питання безпеки в Сахелі та Північній Африці. 

Як правило, на засідання Парламентської асамблеї НАТО збираються представники 
національних парламентів з 28-ми держав-членів Альянсу та країн-партнерів, а також спостерігачі 
та представники неурядових організацій. 

Місія України при НАТО 

30.05.2014. Декларація Парламентської асамблеї НАТО на 
підтримку України 

Парламентська Асамблея НАТО 
Декларація на підтримку України 
Асамблея, 
Висловлюючи свою солідарність з народом України, який захищає свою національну 

незалежність та територіальну цілісність; 
Будучи глибоко стурбованою резолюціями Державної Думи Росії та Ради Федерації щодо 

надання дозволу на використання військової сили в Україні; 
Засуджуючи незаконне приєднання Росією Криму, а також її військові та інші дії, 

спрямовані на дестабілізацію ситуації та які підривають суверенність інших частин України, 
зокрема її Південно-Східних регіонів; 

Засуджуючи продовження розгортання Росією військових силових груп без знаків 
розрізнення, а також використання підставних осіб як тактику для заперечення своєї причетності 
до того, що є явною і незаперечною агресією та окупацією;     

Висловлюючи жаль з приводу використання залякування, тортур та вбивств з метою 
дестабілізації ситуації в Україні; 

Будучи стривоженою тим, що після окупації регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії - у 
2008 році, а тепер ще й протиправних дій в Україні, Росія створила прецедент використання 
військової сили, незаконної окупації, а тепер вже й незаконної анексії територій сусідніх держав; 

Будучи глибоко стурбованою кричущим порушенням Росією своїх міжнародно-правових 
зобов’язань, включаючи Будапештський меморандум, в якому вона виступала гарантом 
територіальної цілісності України; 

Перебуваючи у жалобі за українцями, які поклали свої життя у цьому конфлікті, що 
спричинений агресією Росії; 

Вітаючи успішне проведення президентських виборів в Україні 25 травня 2014 року, а 
також велику явку на місцях, де відбувалось голосування, незважаючи на дуже складні умови їх 
проведення та постійну дестабілізацію, що не дозволило українцям, які проживають у Криму та 
окремих місцевостях Луганської та Донецької областей, здійснити своє конституційне право 
проголосувати; 

Будучи переконаною, що ці вибори є важливим кроком на шляху консолідації демократії в 
Україні та чітким сигналом на користь національної єдності; 

ЗАКЛИКАЄ уряди та парламенти країн Північноатлантичного альянсу та Європейського 
Союзу: 

 а.       посилити свою політичну, фінансову, економічну, матеріальну та технічну підтримку 
уряду та народу України, а також зусиллям України побудувати сильну, відповідальну та 
демократичну державу, яка гарантує права людини та верховенство права; 

b.    підтвердити, що незаконна окупація територій Росією ніколи не буде визнана та 
застосувати більш жорсткі санкції по відношенню до відповідних російських чиновників та установ 
до тих пір, поки не буде покладено кінець агресії; 

с.     збільшити заходи з метою захисту союзників в Центральній та Східній Європі, а також 
продемонструвати непохильну рішучість НАТО захистити територіальну цілісність всіх її членів; 

d.      посилити свою політику інформування громадськості з метою боротьби з оманливою 
дезінформацією та пропагандистськими кампаніями, що проводяться Росією; 

ЗАКЛИКАЄ новообраного президента, уряд та парламент України: 
 а.       використати пропорційні засоби для відновлення в повному обсязі конституційного 

порядку та верховенства права на своїй території; 
b.   здійснити конкретні кроки, щоб запевнити всіх своїх громадян, що Україна буде 

неухильно захищати громадянські права, права людини та права осіб, які належать до 
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національних меншин, рішуче боротися з корупцією, олігархічними схемами та економічною 
нерівністю, а також посилити незалежність судової гілки влади; 

ЗАКЛИКАЄ Російську Федерацію: 
 а.   негайно припинити своє неприйнятне втручання у внутрішні справи України, а також 

нарощування своєї військової присутності уздовж західних кордонів Росії та публічно закликати 
проросійські сили, які знаходяться у Південно-Східних регіонах України, виконати домовленості 
Женевської Угоди від 17 квітня 2004 року; 

b.  взяти участь у прямому та справжньому діалозі з новообраним Президентом України та 
Урядом з метою знаходження шляхів мирного вирішення конфлікту та повернення Криму під 
контроль та юрисдикцію України; 

с.       поважати принцип, що усі країни – включаючи Україну – є вільними у своєму 
власному виборі та прийнятті рішень щодо їх міжнародних економічних та політичних устремлінь 
та приналежності, відповідно до національних конституцій та законів; 

d.      зупинити окупацію своїх сусідів; 
е.    поважати та захищати свободу вираження думок та свободу преси, а також 

утримуватися від поширення дезінформації, спрямованої на спотворення розуміння ситуації в 
Україні та поглядів більшості та меншин з населення та етнічних груп у регіоні. 

Місія України при НАТО 

01.06.2014. Українська делегація взяла участь у Весняній сесії 
Парламентської асамблеї НАТО 

30 травня – 1 червня ц.р. у м. Вільнюс відбулась щорічна Весняна сесія Парламентської 
асамблеї НАТО. 

Крім постійних та асоційованих членів ПА НАТО у заході взяли участь Генеральний 
секретар НАТО А.Расмуссен, Спікер Сейму Литви Л.Ґраужинєне, Прем’єр-міністр Литви 
А.Буткявічюс та Президент ПА НАТО Х.Бейлі. 

Від України в сесії взяла участь Постійна делегація Верховної Ради України в ПА НАТО у 
складі представників фракцій «Свобода», «Партія Регіонів» та «Удар», а також Секретар Ради 
національної безпеки і оборони України А.Парубій та Глава Місії України при НАТО, Посол 
І.Долгов. 

30 травня ц.р. у рамках сесії було проведено пленарне засідання ПА НАТО за участю 
Північноатлантичної ради Альянсу, в ході якого виступив Генеральний секретар НАТО 
А.Расмуссен. 

Під час засідання усіма членами Парламентської асамблеї було одноголосно схвалено 
«Декларацію на підтримку України», в якій, зокрема, міститься вимога щодо запровадження 
жорсткіших санкцій стосовно Росії, а також вимога до РФ вести з Україною переговори про 
повернення Криму. 

Асамблея також виголосила повну підтримку Україні та українському народу в його 
боротьбі за національну незалежність та територіальну цілісність та позитивно відзначила успішне 
проведення позачергових Президентських виборів 25 травня 2014 року. На підтримку України 
парламентарі схвалили рішення про виключення Росії з ПА НАТО у якості асоційованого члена 
організації.  

Секретар Ради національної безпеки та оборони України А.Парубій звернувся до ПА НАТО 
з проханням виступити єдиним фронтом з метою змусити Росію зупинити свою агресію проти 
нашої країни. У протилежному випадку безпеку не тільки в Європі, але і в усьому цивілізованому 
світі буде поставлена під загрозу. 

31 травня – 1 червня ц.р. робота сесії ПА НАТО продовжувалася у рамках засідань комітетів. 
Місія України при НАТО 

03.06.2014. НАТО готує для України пакет допомоги у 
проведенні реформ 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що альянс готує для України 
пакет довгострокових заходів допомоги у проведенні реформ. 

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це він сказав на прес-
конференції за підсумками першого дня засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. 

”У найближчі тижні ми завершимо підготовку широкого пакету довгострокових заходів, 
щоб допомогти Україні ефективно провести реформи, а також зробити її Збройні сили 
сильнішими”, - заявив генсек НАТО. 

За словам Расмуссена, рішення стосовно цього пакету буде ухвалено наприкінці поточного 
місяця міністрами закордонних справ країн-членів альянсу.  
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”Але загалом це (пакет) про надання Україні допомоги у проведенні реформ у секторі 
оборони та модернізації її Збройних сил, у тому числі й щодо розширення її військових 
можливостей”, - пояснив він. 

Відповідаючи на питання, чи не бачить він аналогії сьогоднішніх подій з «холодною 
війною», Расмуссен сказав: ”Я не оцінюю це як «холодну війну», яка характеризувалося як 
протистояння з блоком комуністичного диктаторства під керівництвом Радянського Союзу, який 
мав країни в Європі. Це була ідеологія, а це не те, що ми бачимо зараз. Навпаки, Росія виглядає 
ізольованою, а її дії нагадують нам старомодний образ думок «холодної війни». Ми готові вжити 
заходів, які необхідні, щоб гарантувати ефективний захист всіх союзників так довго, як це буде 
потрібно”. 

УНІАН 

03.06.2014. В штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії 
Україна – НАТО на рівні міністрів оборони 

Під час заходу, який пройшов під головуванням Генерального секретаря НАТО 
А.Расмуссена, В.о. Міністра оборони України М.Коваль поінформував про внутрішньополітичну та 
безпекову ситуацію в Україні, а також кроки, спрямовані на нормалізацію ситуації та забезпечення 
діяльності Збройних Сил України в проблемних регіонах Україні. Наголошено, що українські 
військові з честю виконують завдання з ліквідації незаконно створених, добре підготовлених та 
озброєних формувань терористів, що здійснюють акти збройної агресії у східних та південних 
областях України. 

Українська сторона засудила приховану агресію Російської Федерації, що, по суті, 
відбувається в східних регіонах України шляхом інспірування антиукраїнських настроїв та 
підтримки терористичних угрупувань, які цинічно діють як проти українських військових так й 
проти мирного населення. 

Окремо М.Коваль зупинився на очікуваннях української сторони щодо співробітництва з 
НАТО в сфері оборони. Зазначено, що завдання подальшої трансформації та зміцнення 
боєздатності ЗС України є актуальним як ніколи, тому розвиток усього спектру взаємодії з 
Альянсом є одним з ключових передумов повноцінного і успішного виконання такого завдання. У 
цьому зв’язку було окреслено бачення української сторони напрямів такої взаємодії та наголошено 
на готовності поглиблювати її інтенсивність. 

Міністри оборони країн НАТО одностайно привітали результати Президентських виборів в 
Україні, що засвідчили прагнення українців до подальшої розбудови демократичного 
європейського майбутнього їх держави. Наголошено на всебічній підтримці зусиль нової 
української влади щодо стабілізації ситуації в Україні та якомога скорішого подолання кризи, а 
також поглибленні взаємодії з оборонними та безпековими структурами України для допомоги в 
реалізації амбітних завдань з їх розвитку та подальшої трансформації. 

Місія України при НАТО 

04.06.2014. НАТО: деякі війська Росії можуть лишитись біля 
кордону з Україною 

Росія відводить більшість своїх військ від кордону з Україною, але частину сил вона має 
намір залишити, заявив командувач силами НАТО в Європі Філіп Брідлав, якого цитує Reuters. 

Він також сказав, що на сході України активно діють російські нерегулярні сили, а також 
проросійські бійці, які мають потужну фінансову підтримку з боку Росії, і "це слід зупинити". 

За словами Філіпа Брідлава, Москва порушила акт 1997 року про взаємовідносини між 
Росією і НАТО, "перетнувши суверенний кордон і анексувавши частину суверенної держави". 

Президент Росії Володимир Путін цього тижня знову наголосив, що Росія ніколи не 
намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні і жодних російських військовослужбовців у цій 
країні немає. 

BBC Україна 

04.06.2014. Делегація Міністерства оборони України взяла у 
засіданні Північноатлантичної ради з країнами – контрибуторами 
МССБ 

Делегація України на чолі з В.о. Міністра оборони України генерал-полковником 
Михайлом Ковалем взяла участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони з 
країнами – контрибуторами операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані. 

Під час засідання, яке пройшло  під головуванням Генерального секретаря НАТО 
А.Расмуссена, обговорено сучасний розвиток політико-безпекової ситуації в Афганістані, хід 
передачі повноважень за безпеку в країні від НАТО до Афганських сил безпеки, процес передачі 
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політичної влади в країні з урахуванням другого туру президентських виборів, який відбудеться в 
червні ц.р. Міністри оборони країн-контрибуторів МССБ обговорили також підготовку до 
започаткування після 2014 року нової місії НАТО в Афганістані “Рішуча підтримка”. 

У ході другого дня роботи в штаб-квартирі НАТО В.о. Міністра оборони України також 
зустрівся з керівником оборонного відомства Грузії І.Аласанія. Сторони обговорили питання 
поглиблення співробітництва, зокрема, щодо обміну досвідом із реалізації реформ у сфері 
оборони, та засвідчили відданість зміцненню партнерства між Україною та Грузією. 

Місія України при НАТО 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

18.05.2014. Spiegel: НАТО не в стані захистити країни Балтії у 
випадку російської агресії 

Військовий потенціал Росії та її можливості розгортання військових операцій без 
попередження - загроза для безпеки та стабільності країн НАТО, наголошується в документі 
альянсу, який цитує Spiegel. 

У НАТО вважають, що у разі російської агресії не в змозі за допомогою звичних військових 
засобів захистити три балтійські країни: Литву, Латвію та Естонію. Таку інформацію поширило 
видання Spiegel з посиланням на оцінку фахівців альянсу. 

"Російські можливості та наміри без попередження здійснювати значущі військові операції, 
становить масштабну загрозу для збереження безпеки й стабільності на євроатлантичному 
просторі", - зазначається у проекті одного з документів комітету НАТО з питань оборони, який 
цитує Spiegel, посилаючись на джерела у німецькому уряді та в Північноатлантичному альянсі. 

НАТО мусит шукати відповідь 
"Росія здатна швидко і у будь-якому місці створити загрозу місцевого або регіонального 

масштабу", - йдеться у документі. Натомість, як цитує Spiegel, Північноатлантичний альянс 
зменшив свою здатність до боротьби зі застосуванням звичайної зброї у масштабних і напружених 
конфліктах у Європі. 

Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок у коментарі виданню 
зазначив, що коли балтійські країни приймалися в НАТО, тоді не було військової загрози з боку 
Росії. "Альянс дотримувався домовленостей з Росією і не розміщував військ на схід від Ельби. Але 
оскільки політика Путіна, як видається, змінюється, то НАТО мусить знайти відповідь", - 
наголосив політик. 

Тим часом польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський виступив за більшу 
військову підтримку від партнерів по Північноатлантичному альянсу: "Є бази у Великобританії, 
Іспанії, Німеччині, Італії та Туреччині. Це безпечні місця. Але там, де бази справді були би 
потрібними, їх немає". За словами Сікорського, ще потрібно зробити багато, аби альянс справді міг 
давати гарантії безпеки, закріплені в п'ятій статті Північноатлантичного договору, де йдеться про 
спільну допомогу в разі нападу на одну з країн НАТО. 

Німецька хвиля 

20.05.2014. Росія просить НАТО провести засідання до виборів в 
Україні 

Росія терміново ініціювала надзвичайне засідання Ради Росія-НАТО "через ситуацію на 
південному сході України". 

Про це заявив постпред РФ при альянсі Олександр Грушко, повідомляють РІА Новини. 
"Ініціатива проведення надзвичайного засідання Ради Росія-НАТО належить нам. 

Вважаємо , що в умовах , коли становище продовжує погіршуватися з кожною годиною, зростає 
число жертв, потрібно провести засідання у форматі РРН якомога швидше, не відкладаючи його до 
наступного тижня " , - сказав Грушко. 

В черговий раз назвавши владу в Україні "самопроголошеною", він заявив, що російська 
ініціатива "продиктована, насамперед, різким погіршенням ситуації на південному сході України, 
де проводиться злочинна каральна операція із задіянням військ і важких озброєнь". 

Нагадаємо: раніше генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що засідання Ради Росія-
НАТО може пройти на наступному тижні. НАТО запропонувала провести засідання на рівні послів 
27 травня, після виборів президента України. 

Укрінформ 
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23.05.2014. Росія не приїде на засідання з НАТО, де планувалось 
обговорити українське питання 

Надзвичайне засідання Ради РОСІЯ-НАТО, заплановане на 27 травня, не відбудеться. На 
ньому планувався розгляд українського питання. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ 
Алєксєй Мєшков. 

"Я думаю, зараз важко відповісти на це питання (щодо термінів – ред.), тому що, як ви 
знаєте, ми за останні три тижні домагалися, щоб якнайшвидше провести це засідання, і готові були 
його провести хоч вчора, хоч сьогодні. Ми, звичайно, не відмовляємося від проведення пізніше, 
але зараз треба просто знайти дату, яка б влаштовувала всіх. Тому я не готовий сказати, чи буде ця 
дата наступного тижня, чи трохи пізніше", - сказав Мєшков. 

Дипломат підкреслив, що дата 27 травня "російській стороні не підходить абсолютно". 
Зустріч щодо України планувалася на рівні послів.  

Тиждень  

02.06.2014. НАТО закликала Росію повністю відвести свої 
війська від українського кордону та припинити постачання зброї 
та бойовиків в Україну 

За результатами проведеного 2 червня ц.р. засідання Ради НАТО-Росія, яке було 
присвячене обговоренню ситуації в Україні, Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен 
зробив заяву щодо позиції Північноатлантичного альянсу відносно українсько-російської кризи: 

"Зараз, як ніколи, важливо те, що ми слухаємо один одного і розмовляємо між собою. Ми 
щойно провели засідання Ради НАТО-Росія, присвячене безпековій ситуації в та навколо України. 
Ми вітаємо проведення цієї зустрічі. 

Всі союзники по НАТО однозначно засудили незаконну та неправомірну анексію Криму. 
Союзники не визнаватимуть її. 

Ми високо оцінюємо проведення народом України вільних і чесних виборів, які пройшли 
переважно у відповідності до міжнародних стандартів. Люди чітко проголосували за єдину 
Україну. Їхній вибір необхідно поважати і ми закликаємо Росію до конструктивної співпраці з 
новообраним Президентом. 

Ми закликаємо Росію повністю відвести свої війська від українського кордону, з 
проведенням додаткових міжнародних перевірок, зупинити поставку зброї та бойовиків в Україну, 
а також засудити озброєних сепаратистів і використати свій вплив для звільнення взятих в 
заручники спостерігачів ОБСЄ. 

Ця зустріч не була легкою, але вона була необхідною. Ми давно домовилися, що Рада 
НАТО-Росія є форумом «для будь-якої погоди». Але, буду відвертим, клімат на даний момент не 
дуже добрий – не тому, що НАТО хоче, щоб так було, а через незаконну агресії Росії проти України. 

Ця зустріч, а також зустріч міністрів оборони держав-членів НАТО відбуваються всього 
через декілька днів після успішних президентських виборів в Україні. Незважаючи на насильство 
криміналітету, залякування та провокації з боку проросійських озброєних угрупувань, голос 
українського народу був почутий. І вибір українців слід поважати. Тому ми розраховуємо на 
співпрацю з новим президентом України. 

Ми твердо дотримуємося своєї позиції щодо підтримки суверенітету України, її 
незалежності та територіальної цілісності. Ми не визнаємо і не будемо визнавати збройну анексію 
Росією Криму. І ми рішуче підтримуємо право України обирати свій власний шлях у майбутнє. 

Це фундаментальний принцип міжнародного права і євроатлантичної безпеки. Росія 
приєдналася до цього принципу. 

Протягом багатьох років НАТО використовувала будь-яку можливість, щоб покращувати та 
розвивати відносини з Росією. Ми послідовно працювали для співробітництва, а не конфронтації. 
Фактично, ми запропонували Росії більш привілейоване партнерство, ніж будь-кому ще у всьому 
світі. Ми взяли на себе безпрецедентні зобов’язання щодо стриманості у нашій військовій стратегії, 
і ми дотримувалися їх. 

Водночас, наше партнерство з Росією базується на зобов’язаннях, – але Росія своїх 
зобов'язань не дотрималася. Росія стала загрозою своїм сусідам та використала проти них силу. 
Вона зневажила територіальну цілісність та політичну незалежність інших країн. 

Дозвольте мені внести ясність. Всі засоби, що НАТО використовує, є оборонними, 
помірними, пропорційними, прозорими та повністю сумісними з нашими міжнародними 
зобов’язаннями, в тому числі з Основоположним Актом. Вони не являють собою загрозу для Росії – 
і НАТО не є загрозою для Росії. Ми хочемо поліпшити клімат, але для цього Росія повинна 
показати, що вона готова грати за тими ж правилами, що і всі інші." 

Місія України при НАТО 
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03.06.2014. У НАТО обговорять, як реагувати на дії Росії 

Міністри оборони країн - членів НАТО вперше зберуться, щоб обговорити, які наслідки для 
безпеки у світі матимуть дії Росії щодо України. 

Під час розмови в Брюсселі також йтиметься про те, як НАТО слід реагувати на ці дії. 
Після того, як у березні Росія анексувала Крим, відносини між НАТО і Москвою стрімко 

погіршилися. 
У понеділок посол Росії при Альянсі пригрозив, що Росія може відмовитися від договору 

про довготривалу співпрацю з НАТО. 
Високопосадовець з НАТО розповів інформагенції AFP, що міністри оборони приймуть 

"фундаментальні рішення" щодо Росії, які у вересні представлять лідерам Альянсу на саміті в 
Британії. 

Як повідомляють офіційні особи, у понеділок відбувся "чесний обмін думками" з 
російським послом при НАТО Олександром Грушком. 

Країни - члени НАТО "підтвердили свою дуже стійку та ясну позицію щодо незаконної та 
нелегітимної анексії" Криму, сказала речниця Альянсу Оана Лунґеску. 

"Вони дали чітко зрозуміти, що не визнають її, вони позитивно оцінили вибори в Україні як 
однозначний голос за єдність України і закликали Росію конструктивно налагоджувати стосунки з 
новообраним президентом", - сказала вона. 

НАТО також закликає Росію "поважати її міжнародні зобов'язання, припинити потік 
озброєння через кордон, зупинити підтримку озброєних сепаратистів в Україні", - додала вона. 

Пізніше пан Грушко розповів "Інтерфаксу", що Москва може відкликати Основоположний 
акт - договір про співпрацю - з НАТО і "вжити заходів військового характеру", якщо в східній та 
центральній Європі відбудеться масштабне розгортання військ Альянсу. 

"Почекаємо і подивимося, що вирішать міністри", - сказав він. 
Він також застеріг, що намагання НАТО розширити присутність на сході Європи може 

"відкинути Європу в дні холодної війни та гонки озброєнь". 
Міністри НАТО, які зберуться в Брюсселі для дводенних переговорів, також говоритимуть 

про закінчення бойової місії в Афганістані та плани США тренувати і консультувати афганські 
збройні сили після 2014 року. 

BBC Україна 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ПРОВАЛИВШИ ЗРИВ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ, РОСІЯ ВЗЯЛА КУРС 
НА НАРОЩУВАННЯ ЗАМАСКОВАНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ 

25 травня 2014 р. стало очевидним, що виконання російської 
програми-максимум у війні з Україною було зірвано – президентські 
вибори відбулися на більшості території України, а створення 
«незалежної» Новоросії залишилося лише в уяві Путіна та Царьова. 
Поступове нарощування української Національної Гвардії, загроза міжнародних 
санкцій третього рівня, а головне – відсутність підтримки сепаратистів серед 
населення більшості Південних та Східних областей України, змусили Москву 
наразі відмовитися від планів повномасштабного військового вторгнення. 

Проте, зміна тактики Кремля, не означає його відмову від своїх 
планів окупувати всю Південну та Східну Україну. Дмитро Медведєв в 
інтерв'ю агентству «Bloomberg» прямим тестом заявив, що Росія не збирається 
гарантувати територіальну цілісність України: «Ми нічого нікому не повинні 
гарантувати, бо ми ніколи не брали на себе жодних зобов'язань на цю тему»17. 
Про масштаби зазіхань Кремля свідчить заява ЛДПР про намір внести на 
розгляд Державної Думи РФ законопроект про необхідність «звільнення» від 
київської влади «незаконно окупованого» нею «нещодавно створеного 
державного утворення Новоросія» у складі Одеської, Херсонської, Миколаївської, 
Запорізької, Дніпропетровської, Луганської, Донецької і Харківської областей18. 

Розпочавши наприкінці травня 2014 р. відведення від українських 
кордонів частини своїх регулярних військ, Росія одночасно різко 
наростила обсяги завезення на територію Луганської і Донецької 
областей досвідчених і добре озброєних бойовиків, зокрема, чеченських. 
За даними Держприкордонслужби, наприкінці травня з російського боку вже було 
зосереджено до 40 «Камазів» із озброєними бойовиками19. Щоб розчистити шлях 
для безперешкодного завезення нових угруповань найманців, напади сотень 
російських бойовиків 3-4 червня змусили українських прикордонників 
евакуювати прикордонні застави у Свердловському районі Луганської області та у 
Дмитрівці Донецької області. Таким чином, без нагляду лишилися понад 100 км 

                                                             
17 Медведев: Россия не может и не будет гарантировать целостность Украины. - 

http://ria.ru/politics/20140520/1008486355.html 
18 Юго-восток Украины - оккупированная территория. - 

http://ldpr.ru/events/the_southeast_of_ukraine_the_occupied_territory 
19 Держприкордонслужба: вночі в Україну прорвалися озброєні бойовики. - http://tyzhden.ua/News/110847 
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на кордоні із Росією20. При цьому, пропаганда російських ЗМІ вже «підготувала» 
відповідними чином свою громадську думку, і 61% росіян підтримують участь 
російських «добровольців» в боях на Донбасі; 58% росіян також підтримують 
надання сепаратистам військово-технічної допомоги від РФ21. 

Росія намагається вести проти України повноцінну війну за 
допомогою армії з тисяч бойовиків-найманців, озброєних мінометами, 
гранатометами, «зенітками», БТРами. Серед короткострокових цілей – 
зробити Донбас неконтрольованою територією лиха на зразок Сомалі. 
З цією метою навчені на території Росії, в Криму та в таборах на Донбасі 
диверсанти ведуть бойові дії таким чином, щоб спровокувати жертви серед 
цивільного населення: розташовують свої бойові позиції в дитячих садочках, 
школах, лікарнях, житлових та адміністративних будинках; пересуваються на 
автомобілях швидкої допомоги. Бойовики викрадають і катують людей, грабують 
банки і магазини, сіючи паніку серед населення.  

Втративши нагоду швидко захопити Схід і Південь України, 
Росія робить ставку на затягування і загострення конфлікту, 
очевидно, розраховуючи такими чином добити економіку України, 
нівелювати ефект від фінансової допомоги Заходу, завадити Києву 
провести реформи, загальмувати процеси європейської та 
євроатлантичної інтеграції. Чи вдасться за таких умов вижити українській 
державності – залежить як від рішучості нової влади швидко закінчити АТО, так і 
від готовності Західних партнерів припинити робити вигляд, ніби Росія ще не веде 
війни проти України, і ніби ще не час для санкцій третього рівня. 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

17.05.2014. Заява МЗС України щодо другого 
загальнонаціонального "круглого столу" національної єдності  

17 травня в Харкові розпочав роботу другий загальнонаціональний «круглий стіл» 
національної єдності. 

Цей діалог свідчить про готовність Уряду України відкрито обговорювати найгостріші 
проблеми нашого суспільства та спільну відданість справі національного порозуміння й об’єднання 
найширших відповідальних політичних і громадських кіл України. Це також вияв послідовного 
виконання Україною Женевських домовленостей від 17 квітня ц.р. 

У той час як Україна та інші учасники Женевського процесу роблять все можливе для 
захисту життя людей та деескалації ситуації в окремих районах на сході держави, Росія 
залишається єдиною серед підписантів заяви, хто не зробив жодного кроку в цьому напрямку. 

Росія продовжує цинічно дестабілізувати становище. Жодні обіцянки президента 
Володимира Путіна не були підкріплені реальними діями. Росія демонстративно зосереджує 
війська на кордоні з Україною, підтримує та координує діяльність терористичних угруповань, 
відмовляється засудити чинені ними вбивства, катування та захоплення адміністративних 
приміщень, а також нарощує агресивну риторику проти Української держави – невщухаючий вал 
брехні і пропаганди. 

Цілком очевидно, що своїми діями Кремль намагається перешкодити справжньому 
національному діалогові в Україні, не дозволити реалізувати обраний курс на демократичні 
реформи і підірвати можливість проведення президентських виборів 25 травня. 

Закликаємо міжнародне співтовариство об’єктивно оцінювати процеси порозуміння і 
безпеки в нашій державі, не піддаватися тотальній брехні російської пропаганди і вжити проти 
російської влади всіх можливих рішучих, скоординованих та консолідованих заходів, щоб 
зупинити агресора і не дати йому зірвати процес волевиявлення Українського народу. 

Сайт МЗС України 

                                                             
20 На Донбасі "оголили" понад 100 км кордону з Росією. - http://tyzhden.ua/News/111518    
21 Ситуация на Юго-Востоке Украины. - http://www.levada.ru/02-06-2014/situatsiya-na-yugo-vostoke-ukrainy. 
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17.05.2014. Щодо направлення ноти російській стороні 

У зв’язку з суттєвим погіршенням обстановки на українсько-російському державному 
кордоні, викликаним, зокрема, активізацією діяльності транскордонних організованих злочинних 
груп, Міністерством закордонних справ України направлено ноту МЗС Росії. У ній, зокрема, 
зазначається, що останнім часом такі інциденти на державному кордоні набувають 
систематичного характеру, що створює реальну загрозу життю цивільного населення 
прикордонних районів та українських прикордонників. 

Російській стороні запропоновано невідкладно провести комплекс спільних заходів на 
державному кордоні та у прикордонних районах з метою стабілізації ситуації на ділянці 
українсько-російського державного кордону. Відсутність відповідного реагування з боку російської 
сторони розглядатиметься Україною як порушення Росією зобов’язань, визначених положеннями 
відповідних двосторонніх угод. 

МЗС України закликало Росію якнайшвидше відновити конструктивну співпрацю між 
прикордонними відомствами двох країн з метою нормалізації ситуації та недопущення подальших 
порушень режиму державного кордону.    

Сайт МЗС України 

17.05.2014. Заява МЗС України з приводу висловлювань Прем’єр-
міністра Угорщини Віктора Орбана 

В Україні із розчаруванням сприймають послідовний ряд висловлювань Прем’єр-міністра 
Угорщини Віктора Орбана, оприлюднених упродовж останніх днів, стосовно суверенних форм 
захисту і гарантій прав угорської національної меншини в Україні, зокрема в контексті подвійного 
громадянства та «колективних прав» на «автономію», чиє широке тлумачення є полем для 
спекуляцій. 

Принцип подвійного громадянства суперечить Конституції і законодавству України. 
Рамкова Конвенція Ради Європи про захист національних меншин, стороною якої є обидві 

наші країни, передбачає не колективні права меншин, а індивідуальні права осіб, які до них 
належать. 

Угорська меншина на території України має широкі культурні й освітні права. Про це, 
зокрема, свідчить понад сотня угорських шкіл і той факт, що голова Товариства угорців Закарпаття 
є одночасно першим заступником голови Закарпатської обласної ради. 

Права угорської громади є захищеними в Україні і будуть захищатися й надалі відповідно 
до національних і європейських стандартів. 

Остання доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини ясно і недвозначно 
спростовує звинувачення у порушеннях в Україні прав меншин. 

Таким чином, обрана політична риторика не має підстав. 
Оприлюднені слова не є ані слушними, ані доречними, особливо в час агресії Російської 

Федерації проти України та послідовних намірів кремлівського керівництва перекроїти нашу 
державу та підірвати національний мир і порозуміння. 

Для наших європейських демократій не можуть вважатися прийнятними й тези, які 
підпорядковують питання цінностей і міжнародного миру та безпеки справі т.зв. «взаємовигідної 
економічної взаємодії» з Росією. 

Сьогодні вкрай важливою є стратегічна єдність усіх європейських держав перед загрозою, 
що її несе агресія Кремля. Розкол згуртованості принесе непередбачувані політичні, економічні та 
безпекові наслідки для всіх країн нашого регіону без винятку. 

Закликаємо наших угорських партнерів зробити все належне, щоб наші відносини не стали 
частиною та заручником пропагандистської кампанії Росії. 

Упевнені, що багатолітній досвід дружніх українсько-угорських відносин переважить будь-
яку плинну політичну риторику. 

Сайт МЗС України  

19.05.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо останніх заяв прес-служби Кремля 

В Україні взяли до уваги заяву прес-служби Кремля щодо доручення президента РФ 
В.Путіна міністру оборони повернути війська, що брали участь у навчаннях поблизу кордонів з 
Україною, до місць постійної дислокації. Інформація щодо реальних кроків російської сторони у 
зв’язку з цим перевіряється. 

Закликаємо російську сторону скасувати анонсовані на період з 21 до 25 травня військові 
навчання ВПС РФ «Авіадартс-2014» в районі мм. Ліпецьк, Воронеж і Рязань, як такі що посилюють 
напругу в період проведення в Україні президентських виборів та не сприяють деескалації ситуації 
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в регіоні. Очікуємо від російського керівництва вжиття реальних заходів на виконання Женевських 
домовленостей від 17 квітня ц.р. 

Україна продовжує послідовну реалізацію кроків, передбачених Женевською заявою, 
зокрема проведення серії загальнонаціональних «круглих столів» національної єдності. Метою 
цих «круглих столів» є обговорення не федералізації, а тих актуальних проблем, які сьогодні 
справді турбують українське суспільство: децентралізація влади, боротьба з корупцією, соціально-
економічні реформи, гуманітарна проблематика. 

Сайт МЗС України 

20.05.2014. Коментар МЗС України щодо проведення Російською 
Федерацією військових навчань «Авіадартс-2014» 

За інформацією офіційного сайту Міністерства оборони Російської Федерації, у період з 21 
до 27 травня 2014 року в районі мм. Ліпецьк, Воронеж і Рязань проводитимуться навчання ВПС РФ 
«Авіадартс-2014». Активна фаза навчань відбудеться 24-25 травня, в ході якої на території 
Воронезької області «відпрацьовуватиметься бойове застосування ракетного, бомбового та 
гарматного озброєнь по наземним цілям, а також подолання системи ППО умовного 
супротивника». 

Україна, згідно з п. 16 Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки, 
звернулася каналами  зв’язку ОБСЄ до Російської Федерації з вимогою офіційно роз’яснити цілі 
проведення навчань, а також повідомити кількість та типи залучених до них сил та засобів. 
Відповідно до Віденського документа, РФ зобов’язана надати відповідні роз’яснення протягом 48 
годин з моменту отримання запиту, тобто до 17 год. за київським часом 22 травня ц.р.  

Крім того, Україна, відповідно до п. «В.3» розділу ІІ Документа ОБСЄ «Заходи стабілізації у 
відношенні до локальних кризових ситуацій», закликала Російську Федерацію утриматися від 
здійснення у період президентських виборів польотів бойових літаків у безпосередній близькості 
до кордонів нашої держави.  

Сайт МЗС України 

20.05.2014. Яценюк: Україна відмовляється платити 
"Газпрому" авансом 

Київ відмовляється платити авансом за постачання російського газу. Якщо Росія уникатиме 
переговорів про зміну ціни, Україна подасть позов до Арбітражного суду у Стокгольмі, заявив 
прем'єр Арсеній Яценюк. 

Росія не демонструє готовності врегульовувати питання постачання газу до України та 
країн ЄС. Про це йдеться у зверненні прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до керівництва 
Єврокомісії та лідерів країн-членів ЄС, оприлюдненому на сайті українського уряду в вівторок, 20 
травня. 

Глава українського уряду нагадав, що ЄС, Україна та Росія почали тристоронні переговори 
з цього питання, а минулого тижня відбулася зустріч глави правління "Нафтогазу України" Андрія 
Коболєва та глави правління "Газпрому" Олексія Міллера. "Проте через позицію російської 
сторони результату досягнуто не було. Крім того, отримана від "Газпрому" відповідь на 
передарбітражне повідомлення "Нафтогазу України" свідчить про відмову російської сторони від 
діалогу", - йдеться у заяві. 

Україна вимагає знизити ціну 
Запропоновану Росією ціну в 485 доларів за тисячу кубометрів газу Яценюк називає 

"монопольною та політично мотивованою". "Українська сторона пропонує "Газпрому" підписати 
додаткову угоду з визначенням ціни на природний газ на 2014 рік у розмірі 268,5 долара США за 
одну тисячу кубометрів, як було визначено у першому кварталі 2014 року. Після підписання угоди 
Україна пропонує протягом 10 днів погасити наявну заборгованість перед російською стороною", - 
вказано у листі. 

Питання передоплати за російський газ "не може стояти на порядку денному" у зв'язку з 
тим, що російська сторона не погоджується врегульовувати суперечку про ціну на газ, зауважив 
Арсеній Яценюк. 

Київ погрожує "Газпрому" судом 
Якщо Росія відмовиться врегульовувати суперечку щодо ціни на газ із Україною, то 

наприкінці травня Україна подасть відповідний позов на розгляд Арбітражного інституту Торгової 
палати Стокгольма, зазначив Яценюк. "Україна готова до вирішення спору в рамках і 
арбітражного, і позаарбітражного врегулювання", - наголосив він. 

На думку української сторони, Росія провокує нову газову кризу та намагається 
дискредитувати надійність транзитного маршруту через Україну виключно з метою виправдати 
будівництво газопроводу "Південний потік", який прокладають в обхід території України. 
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"Газпром" вимагає від України негайного скасування заборгованості за спожитий 
російський газ на суму 3,5 мільярда доларів. В іншому разі Москва погрожує Києву продавати 
російський газ лише за схемою попередньої оплати. При цьому, якщо до 2 червня "Газпром" не 
отримає передоплату, наступного дня поставки газу до України припиняться. Від цього можуть 
постраждати і покупці російського газу в країнах ЄС, які отримують його транзитом через Україну, 
нагадує інформагенція dpa. 

Німецька хвиля 

21.05.2014. Заява МЗС України щодо прийняття Верховною 
Радою України Меморандуму порозуміння й миру  

20 травня ц.р. Верховна Рада України схвалила Меморандум порозуміння й миру. 
Документ був підтриманий представниками коаліційної більшості та опозиції. 
Меморандум закликає всіх громадян та політичні сили України об’єднатися заради 

побудови демократичної, незалежної і єдиної держави. 
У документі висловлюється підтримка проведення чесних, прозорих та демократичних 

виборів Президента України 25 травня ц.р. і міститься звернення до всіх громадян держави взяти 
участь у вільному голосуванні. 

Засуджено протиправне застосування зброї і насильства. 
У Меморандумі визначені основні напрями невідкладного проведення конституційної 

реформи, що спиратиметься на принцип децентралізації влади, окреслено принципи мовної 
політики, згідно з якими поруч з конституційним статусом української мови, як державної, 
Верховна Рада забезпечить гарантування статус російської мови, міститься зобов’язання прийняти 
Закон України «Про місцеві референдуми». 

Прийняття Меморандуму як акта широкого політичного компромісу стало результатом 
започаткованих Україною серії загальнонаціональних «круглих столів» національної єдності, що 
відбулися в Києві та Харкові, і будуть продовжені, зокрема, сьогодні в Миколаєві. 

Україна послідовно виконує Женевські домовленості від 17 квітня. 
Закликаємо всі сторони Женевської заяви підтримати процес порозуміння і злагоди в 

Україні. 
Від Російської Федерації очікуємо вжиття реальних кроків для деескалації ситуації у 

східних областях нашої держави, негайного відведення військ від кордону з Україною, відмови він 
практики підтримки терористичних угруповань та сепаратизму, припинення антиукраїнської 
риторики. 

Сайт МЗС України 

21.05.2014. Яценюк не бачить можливості двосторонніх 
переговорів між Україною і РФ в даний час 

Прем'єр виступив за другу зустріч у женевському форматі за участю України, Росії, США та 
ЄС. 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виключає можливість проведення двосторонніх 
переговорів з РФ щодо врегулювання ситуації в Україні. 

"У сьогоднішніх умовах я вважаю, що двосторонні переговори між Україною і Росією не 
можуть розглядатися", - сказав Яценюк під час "круглого столу" національної єдності" в Миколаєві 
у середу, 21 травня. 

Український прем'єр виступив за другу зустріч у женевському форматі за участю України, 
Росії, США та ЄС. 

"Ми готові до формату "Женева-2" - це Україна, ЄС, США і Росія. Тільки перед тим, як 
зустрітися, потрібно спочатку знати про те, про що ми будемо домовлятися, а не зустрічатися, а 
потім виходити без домовленостей і використовувати ці зустрічі для того, щоб просто мати 
політичне позиціонування", - сказав Яценюк. 

Він також додав, що РФ здійснила військову агресію проти України, порушила міжнародне 
законодавство, знищила систему європейської безпеки. 

Дзеркало тижня 

22.05.2014. Яценюк просить скликати засідання Радбезу ООН 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що звернувся до Ради Безпеки ООН із 
проханням терміново скликати засідання з приводу дій Росії. 

"Ми надамо докази того, що з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту... 
і зриву президентських виборів", - цитує Яценюка агентство "Інтерфакс". 

Політик також заявив, що Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту, 
звинувачуючи Москву в ускладненні ситуації в країні. 
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Заяви російських офіційних осіб про відведення військ від українського кордону пан 
Яценюк назвав блефом. 

Раніше лідери країн ЄС заявляли, що в разі зриву президентських виборів в Україні 
запровадять третій етап санкцій проти Росії. 

BBC Україна 

22.05.2014. Заява МЗС щодо чергових провокацій російської 
сторони на кордоні з Україною  

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговими спробами незаконного 
перетину державного кордону України з території РФ, які відбуваються при повному потуранні 
російської влади за злочинної бездіяльності російських прикордонників. 

Зокрема, ввечері 21 травня ц.р. в Краснодонському районі Луганської області українські 
прикордонники запобігли спробі прорвати державний кордон України кільком групам озброєних 
бойовиків, які перевозили зброю та боєприпаси з території РФ. Того ж дня російський вертоліт МІ-
8 порушив повітряний простір України в Сумській області. 

Ці та інші провокації російської сторони в Україні розцінюють як спроби зірвати 
проведення президентських виборів 25 травня та дестабілізувати ситуацію у східних областях 
нашої держави. 

Учорашні події на українсько-російському кордоні вкотре підтверджують очевидне: Росія 
продовжує порушувати свої міжнародні зобов’язання та принципи міждержавних відносин, 
лицемірно ігнорує Женевські домовленості, свідомо обравши тактику на подальше загострення 
становища. 

Закликаємо ООН, ОБСЄ та все міжнародне співтовариство засудити агресивну політику 
Російської Федерації проти України та продовжувати рішучі дії, які не дозволять зірвати вибори в 
Україні і змусять Кремль повернутися в русло міжнародного права та цивілізованих відносин із 
зовнішнім світом. 

Сайт МЗС України 

23.05.2014. Щодо відповідей Російської Федерації на запити 
України за Віденським документом та Договором з відкритого неба  

На жаль, російська сторона обмежилася формальною відповіддю і так і не надала Україні  
додаткових роз’яснень щодо цілей проведення навчань «Авіадартс-2014», кількості та типів 
залучених до них сил та засобів, а також інтенсивності польотів бойових літаків. 

У цьому зв’язку ще раз наголошуємо, що планування бойового застосування ракетного, 
бомбового та гарматного озброєнь по наземних цілях, а також подолання системи ППО умовного 
противника поблизу кордонів України безпосередньо напередодні та у день президентських 
виборів у нашій державі  (активна фаза «Авіадартс» планується на 24 – 25 травня ц.р.) є 
намаганням Росії зірвати ці вибори. 

Крім того, російська сторона не надала згоди на проведення Україною спостережного 
польоту за Договором з відкритого неба, зазначивши у своїй відповіді, що «готова розглянути 
відповідний запит нашої держави в ході наступного засідання Консультативної комісії з відкритого 
неба» у Відні. 

З огляду на це вважаємо, що російська сторона намагається затягнути час та не допустити 
проведення Україною спостережного польоту з метою підтвердження або спростування факту 
відведення російських військ від українського кордону. 

На жаль, вся логіка дій російської сторони спрямована на перешкоджання отриманню 
інформації про реальну ситуацію на своїх  кордонах з Україною. 

У цьому зв’язку Україна знову вимушена використати процедури, передбачені розділом ІІІ 
(Зменшення загрози) Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки, та ініціювати 
черговий раунд передбачених ним консультацій.  

Сайт МЗС України  

24.05.2014. Заява МЗС України щодо чергової провокації 
російської сторони на українсько-російському кордоні  

24 травня близько 4 години ранку військовослужбовцями Державної Прикордонної служби 
України в районі пункту пропуску «Дібрівка» Донецької області було зафіксовано черговий 
несанкціонований перетин кордону з боку Російської Федерації п’ятьма вантажними та двома 
легковими автомобілями, в яких знаходилися озброєні люди. Є всі підстави стверджувати, що, як і 
попередні порушення кордону з боку Росії, ця провокація відбувалася за безпосереднього 
сприяння і потурання російських прикордонників. 
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Попри неодноразові вимоги України до російської сторони припинити провокації на 
кордоні, а також лицемірні заяви керівників Росії про нібито їх непричетність до підтримки 
терористичних угруповань у східних областях України, на практиці Кремль продовжує 
цілеспрямовано втілювати в життя сценарій подальшої дестабілізації ситуації в нашій державі. 
Його першочерговою задачею є зірвати президентські вибори в Україні 25 травня шляхом 
залякування, захоплення заручників, вбивств місцевого населення, унеможливлення нормальної 
роботи виборчих комісій. 

Організоване російською владою проникнення на територію України озброєних 
терористичних формувань є нічим іншим як черговим актом агресії проти нашої держави, 
цинічним нехтуванням Росією норм та принципів міжнародного права. Звертаємося до всього 
міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити всіх можливих заходів з тим, щоб 
зупинити агресора, не дати йому зруйнувати процес демократичного волевиявлення Українського 
народу. 

Сайт МЗС України  

25.05.2014. Заява МЗС України щодо неузгодженого відвідання 
головою Уряду РФ Д.Медведєвим Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополь  

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим 
неузгодженим з українською стороною прибуттям 25 травня ц.р. голови російського Уряду 
Д.Медведєва на тимчасово окуповану Росією частину території України – в Автономну Республіку 
Крим та місто Севастополь. 

Такі дії з боку офіційної особи РФ розцінюємо як грубе порушення Росією чинного 
законодавства України, суверенітету нашої держави, норм міжнародного права, у тому числі 
Статуту ООН та Резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність України», Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року. 

Відвідання головою російського Уряду окупованого Криму в день проведення виборів 
Президента України вважаємо особливим зухвальством та свідомою провокацією з боку Росії, 
спрямованою на дестабілізацію ситуації в Україні. Це суперечить раніше висловленій президентом 
РФ В.Путіним зацікавленості, щоб вибори в Україні пройшли у мирній та спокійній обстановці. 

Вчергове закликаємо російську сторону поважати територіальну цілісність і суверенітет 
України, скасувати незаконні рішення про анексію Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь, дотримуватися норм міжнародного права і двосторонніх договорів. Вимагаємо від 
керівництва РФ припинити надання підтримки екстремістським і терористичним угрупованням, 
які з території Росії проникають в східні області України та силою зброї й насильством 
намагаються перешкодити вільному волевиявленню Українського народу. 

Сайт МЗС України 

26.05.2014. Заява МЗС України щодо виборів Президента 
України 

Вибори Президента України 25 травня 2014 року відбулися вільно і демократично у повній 
відповідності до національного законодавства та міжнародних стандартів. 

Вибори Президента України стали історичним успіхом українського народу та його 
демократичної держави. 

Переважна більшість громадян України з усіх регіонів держави, включаючи окупований 
Крим, взяла участь у голосуванні в понад 90 відсотках виборчих дільниць країни, підтверджуючи 
повну репрезентативність та легітимність волевиявлення. 

Виняткова активність людей на виборах – це вияв готовності захищати рідну державу від 
нинішніх загроз, бажання миру та європейського майбутнього і демонстрація категоричного 
спротиву російській агресії. Громадяни України з усіх регіонів країни, включаючи окупований 
Крим, переконливо засвідчили бажання жити в єдиній, соборній та унітарній Україні. Майже 90% 
виборців віддали свої голоси за кандидатів у президенти, які підтримують європейську інтеграцію 
держави. 

Усі учасники президентських перегонів визнали їхню демократичність та легітимність. 
Міжнародні спостерігачі, які були присутні на виборах в Україні, визнали їх як такі, що 

відбулися демократично та у відповідності до світових критеріїв і стандартів. 
Закликаємо всіх міжнародних партнерів підтримати демократичні перетворення та 

реформи в Україні. 
Україна готова і відкрита для інтенсивного двостороннього та багатостороннього діалогу на 

найвищому рівні. 
Сайт МЗС України 
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27.05.2014. Коментар МЗС України з нагоди виборів до 
Європейського Парламенту, що відбулися в державах-членах ЄС 22-
25 травня 2014 року 

Україна вітає успішне проведення виборів до Європейського Парламенту, які у переважній 
більшості країн-членів ЄС пройшли в один день з позачерговими виборами Президента України. 

В Україні уважно стежать за підсумками виборчого процесу в ЄС, які вперше з часу 
набрання чинності Лісабонським договором будуть враховані при обранні наступного Президента 
Європейської Комісії. У такий спосіб ЄС послідовно робить кроки до демократизації процесу 
формування його ключових інституцій, який полягає у врахуванні думки громадян ЄС. 

Оцінюючи діяльність Європейського Парламенту сьомого скликання (2009-2014 рр.) та 
його роль у зміцненні відносин між Україною та ЄС, Україна висловлює глибоку вдячність за 
послідовну підтримку з боку ЄП її зусиль на шляху наближення до Європейського Союзу. У цьому 
зв’язку відзначаємо безпрецедентну з точки зору зовнішньополітичної діяльності ЄС 
Моніторингову місію ЄП за участю колишніх Президентів ЄП П.Кокса та Республіки Польща 
А.Кваснєвського. Унікальний досвід цього інструменту полягає у тому, що навіть у найбільш 
складні для наших двосторонніх відносин часи він залишався надійним та неупередженим 
каналом спілкування між Україною та ЄС. 

Важливим свідченням відданості Європейського Парламенту демократичному розвитку 
України стали його рішення стосовно відрядження в Україну делегацій ЄП зі спостереження за 
виборами у 2010, 2012 та 2014 роках. 

Сподіваємося, що Європейський Парламент нової каденції продовжить сприяти 
поглибленню відносин між Україною та ЄС, у тому числі у контексті подальшого розвитку 
відносин між Україною та ЄС на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, 
запровадження безвізового режиму для громадян України та послідовного підтвердження чіткої 
перспективи членства України в Європейському Союзі. 

Сайт МЗС України 

27.05.2014. Заява МЗС України щодо зникнення групи 
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецькій області 

Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне відсутністю зв’язку з однією 
з груп спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які працюють на сході Донецької області. 
Обставини зникнення групи вказують на можливість її затримання проросійськими 
угрупуваннями, що здійснюють незаконну діяльність в цьому регіоні країни за підтримки 
Російської Федерації.  

Вважаємо неприйнятними такі дії щодо спостерігачів ОБСЄ, завданням яких є об’єктивне 
інформування міжнародного товариства щодо подій, які розгортаються в нашій державі, а також 
сприяння деескалації ситуації. 

У цьому зв’язку закликаємо Російську Федерацію, яка підтримала рішення про розгортання 
в Україні спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, звернутися з вимогою до своїх прибічників, які 
перебувають під фактичним контролем та отримують підтримку російської сторони, негайно 
звільнити членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.  

Сайт МЗС України 

27.05.2014. МЗС вручило ноту протесту раднику-посланнику 
посольства РФ 

МЗС України вручило ноту протесту раднику-посланнику посольства Росії в Україні Андрію 
Воробйову "у зв’язку з черговим проривом на українську територію з боку Росії групи озброєних 
терористів. 

"Українська сторона висловила рішучий протест з огляду на бездіяльність російських 
державних органів, зокрема Прикордонної служби Федеральної Служби Безпеки, та наголосила, 
що такі дії є грубим порушенням норм Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між 
Україною і Російською Федерацією 1997 року, Статуту ООН, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
А/RES/68/262 "Територіальна цілісність України", а також Женевських домовленостей від 17 
квітня", - йдеться у заяві МЗС. 

Раніше в українській прикордонній службі повідомили, що через російсько-український 
кордон в ніч на вівторок прорвалися кілька машин бойовиків. 

Автомобілі були заповнені автоматами Калашникова, РПГ та вибухівкою. 
BBC Україна 
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29.05.2014. Україна, Грузія та Молдова провели переговори з 
канцлером Німеччини 

У середу, 28 травня, у Берліні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з 
федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель на спільних переговорах разом із прем'єр-
міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі та прем'єр-міністром Молдови Юрієм Лянке. 

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України. 
Перед початком зустрічі Арсеній Яценюк наголосив, що безпекова ситуація в Україні 

залишається складною. Він висловив переконання, що влада має всі можливості для стабілізації 
ситуації в країні: «Проте така стабілізація залежить від позиції однієї з сусідніх до України держав. 
Ми переконані в тому, що всі країни повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання, і в першу 
чергу це стосується Росії». 

«Перед нами стоять великі безпекові виклики. Та Берлінська стіна зруйнована, і нової 
Берлінської стіни в Європі ніколи не з'явиться», - підкреслив глава уряду. 

Щодо енергетичних викликів, за його словами, відповідь на них Україна та ЄС «будуть 
шукати разом»: «Тому що йдеться про енергетичну безпеку України, енергетичну незалежність 
Європейського Союзу і застосування прозорих, чесних, відкритих ринкових правил на 
енергетичному ринку». 

Він підкреслив, що політика Європейського Союзу щодо поступового створення єдиної 
енергетичної політики «є правильною відповіддю на всі виклики»: «Україна як член Енергетичної 
хартії і член Енергетичного співтовариства готова долучитися до справжньої енергетичної 
незалежності європейського континенту». 

«Європейська перспектива для України - це те, чого прагне український народ», - сказав 
Арсеній Яценюк і підкреслив, що Україна підписала політичну частину Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом завдяки персональній допомозі канцлера ФРН і країн-членів ЄС. 

Глава уряду наголосив, що Україна провела чесні, прозорі й демократичні вибори 
Президента: «Уже в першому турі обраний законний Глава української держави». 

Арсеній Яценюк підкреслив, що українська сторона цінує позицію Німеччини і 
європейських партнерів щодо підтримки виборчого процесу, «місії спостерігачів, яка визнала ці 
вибори такими, що відповідають всім демократичним стандартам»: «Очікуємо, що всі країни, в 
тому числі члени Ради Безпеки ООН, визнають вибори в Україні і легітимно обраного Президента 
України». 

«Ми переконані в наших цілях. Наша ціль - зробити Україну європейською державою. З 
новим Президентом уряд і парламент виконають усе, чого очікує український народ. А український 
народ очікує змін», - наголосив прем'єр-міністр. 

Від імені уряду України Арсеній Яценюк подякував Німеччині за чітку позицію в підтримці 
демократичних перетворень в Україні: «Ми це цінуємо і сподіваємось на подальшу підтримку. В 
нас разом обов'язково буде успішна історія європейського майбутнього». 

Укрінформ 

29.05.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо офіційної ноти МЗС РФ про так звану «російську 
гуманітарну допомогу» жителям східних областей України  

МЗС України розглянуло звернення від російської сторони з проханням надати їй 
можливість доставити так звану російську гуманітарну допомогу в східні області України. 

Вважаємо, що така пропозиція є нічим іним як черговим елементом пропаганди, метою 
якої є показати, передусім, російському споживачеві нібито «благі наміри» Кремля, скористатися 
складною ситуацією, яку сама ж російська сторона спровокувала у східних областях України, у 
власних вузькополітичних інтересах. 

На практиці ж саме через дії російської сторони на Сході нашої держави досі не може 
відновитися мир і стабільність. Росія не демонструє готовності до деескалації конфлікту та 
стабілізації ситуації. З території РФ систематично порушується українсько-російський державний 
кордон озброєними терористичними угрупованнями, які вбивають, тероризують і залякують 
громадян України. Тому не слід відкидати, що трюк з так званою гуманітарною допомогою – це 
ніщо інше як завуальована спроба допомогти російським найманцям-терористам, які сьогодні 
опинилися в скрутному становищі через успішні дії сил антитерористичної операції. 

Вчора МЗС України надіслало офіційну ноту-відповідь на звернення російської сторони 
щодо гуманітарної допомоги. У документі ми запропонували Москві натомість зосередити увагу на 
задоволенні численних запитів про гуманітарну допомогу від жителів анексованої Росією 
Автономної Республіки Крим. 

Ми офіційно висловили стурбованість тим, що численні сигнали світової спільноти щодо 
стрімкого погіршення ситуації на українському півострові внаслідок його окупації Росією 
залишаються без адекватної реакції з її боку. 
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У ноті Міністерство вкотре закликало російську сторону забезпечити швидке і неухильне 
виконання вже взятих на себе зобов'язань перед Україною і світом та запобігти подальшому 
погіршенню ситуації на українському півострові Крим, який опинився на межі гуманітарної 
катастрофи внаслідок російської збройної агресії. 

Сайт МЗС України 

30.05.2014. Щодо відкритого засідання РБ ООН стосовно 
ситуації в Україні 

28 травня відбулося чергове відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні, 
скликане за ініціативи Великої Британії для обговорення становища в нашій державі в контексті 
результатів дострокових президентських виборів 25 травня 2014 р. 

Захід розпочався з брифінгу Заступника Генерального секретаря ООН Дж.Фелтмана, в ході 
якого членів РБ ООН було ознайомлено з ситуацією в Україні, насамперед на сході держави. 
Дж.Фелтман повідомив про телефонне привітання Бан Кі-муном П.О.Порошенка з отриманням 
переконливого мандату від народу. 

У загальному обговоренні взяли участь усі делегації держав-членів РБ ООН, а також 
Постійний представник делегації України при ООН. 

Виступи переважної більшості делегацій містили привітання на адресу народу та Уряду 
України з нагоди успішного проведення президентських виборів та обрання П.О.Порошенка на 
посаду Президента України. Члени РБ ООН відзначили важливість присутності на виборах значної 
кількості міжнародних спостерігачів, у т.ч. представників міжнародних організацій. 

Переважна більшість членів РБ ООН засудила дії проросійських сепаратистів, спрямовані 
на зрив виборів в Донецьку та Луганську, а також підтвердила невід’ємне право Уряду України на 
проведення антитерористичної операції. Делегації держав-членів РБ ООН закликали РФ здійснити 
заходи щодо недопущення проникнення на територію України з боку Росії озброєних бойовиків та 
зброї, та, водночас, вітали останні заяви керівництва РФ щодо поваги вибору українців 25 травня 
2014 р. 

Сайт МЗС України 

30.05.2014. Заява МЗС України щодо порушення російською 
стороною освітянських прав в Автономній Республіці Крим  

МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з діями російської сторони, 
спрямованими на відверте знищення системи освіти в тимчасово окупованій Росією Автономній 
Республіці Крим. 

Численні звернення громадян, сигнали міжнародних правозахисних організацій, обурення 
батьків, вчителів і учнів ігноруються російською стороною. Шляхом тиску і залякування 
прискореними темпами відбувається насильницька русифікація багатонаціонального Криму. 

Викликає особливе обурення намір окупаційної влади перетворити унікальний освітній 
заклад - єдину гімназію в м. Сімферополь з українською мовою навчання на російськомовну. 

Відповідно до Закону України від 15 квітня 2014 року «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» відповідальність за 
порушення визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина на 
тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта 
відповідно до норм і принципів міжнародного права. 

У зв’язку з цим, закликаємо російську сторону до цивілізованого і поважливого ставлення 
до культурно-історичних, етнічних, цивілізаційних надбань цієї древньої землі і вимагаємо не 
порушувати прав кожного її мешканця на освіту рідною мовою. 

30 травня ц.р. з цього приводу до МЗС РФ було передано офіційну ноту-протесту МЗС 
України. 

Сайт МЗС України 

30.05.2014. Щодо дій МЗС України із звільнення кінорежисера 
Олега Сенцова та інших громадян України 

У рамках консульського супроводження справи Олега Сенцова та інших громадян України, 
затриманих співробітниками ФСБ РФ 11 травня 2014 року у м.Сімферополь (АР Крим), МЗС 
України невідкладно надіслало до МЗС РФ ноту з вимогою щодо негайного звільнення вказаних 
громадян України. 

Українська сторона вважає підозри щодо нібито їх участі у підготовці терористичного акту 
абсурдними, безпідставними та юридично необґрунтованими. 

Крім того, відповідно до положень Консульської конвенції між Україною та Російською 
Федерацією, Посольство України в Москві офіційно звернулося із запитами щодо організації 
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невідкладної зустрічі консульської посадової особи Посольства із затриманими громадянами 
України. 

26 травня на звернення української сторони МЗС РФ офіційно повідомило, що О.Сенцов та 
двоє інших громадян України були затримані у якості підозрюваних у скоєнні злочинів, пов’язаних 
із терористичною діяльністю. 

Сьогодні, 30 травня, Тимчасовий повірений у справах України в РФ Руслан Німчинський 
під час окремої зустрічі в МЗС РФ повторно звернувся до російської сторони з вимогою 
невідкладно надати можливість консульській посадовій особі Посольства України відвідати 
затриманих громадян у місці їх утримання (Лефортово, м.Москва). 

Справа О.Сенцова та інших громадян України, затриманих в АР Крим 11 травня ц.р., 
перебуває на особливому контролі МЗС та Посольства України в РФ. Дипломати вживають всебічні 
заходи щодо забезпечення захисту прав та інтересів затриманих українців, у т.ч. у тісній взаємодії з 
їхніми адвокатами. 

Сайт МЗС України 

02.06.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС України щодо підтримки Росією терористичної діяльності в 
Донецькій та Луганській областях  

У зв’язку з почастішанням випадків проникнення в Україну озброєних бойовиків з 
території РФ, а також активізацією їх терористичної діяльності в Донецькій та Луганській областях, 
що становить загрозу життю і безпеці громадян України, МЗС України вкотре висловлює 
категоричний протест проти політики Кремля, спрямованої на військову, матеріально-технічну, 
економічну і фінансову підтримку терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Особливе 
занепокоєння викликають заяви окремих офіційних представників РФ, зокрема Рамзана 
Кадирова, які підтверджують наміри продовжувати практику підсилення рядів терористів 
відповідними російськими спецпідрозділами. 

Бойовики з цих організацій вчиняють акти вбивства, тортур та інших видів нелюдського 
поводження з цивільним українським населенням, захоплюють і руйнують об’єкти 
інфраструктури, займаються мародерством і грабіжництвом. Надаючи їм допомогу, російська 
сторона порушує зобов’язання, взяті на себе згідно з цілим комплексом міжнародних договірно-
правових інструментів в галузі запобігання і протидії міжнародному тероризму, зокрема, 
положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 
року, Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 року. Така політика 
також суперечить проголошеному Генеральною Асамблеєю ООН у її деклараціях від 24 жовтня 
1970 року (2625 (XXV) і від 9 грудня 1994 року (49/60) та підтвердженому Радою Безпеки ООН у її 
резолюції 1189 (1998) від 13 серпня 1998 року принципу, згідно з яким кожна держава-член ООН 
зобов’язана утримуватись від організації, підбурювання, надання допомоги або участі у 
терористичних актах в іншій державі або від потурання організаційній діяльності в межах своєї 
території, спрямованій на вчинення таких актів. 

Крім того, направлення на територію України з території Російської Федерації добре 
підготовлених і озброєних російських найманців, не може бути кваліфіковано інакше як експорт 
тероризму на територію України. У сукупності з показовим проведенням маневрів Збройних Сил 
Російської Федерації поблизу українсько-російського державного кордону, періодичним 
порушенням повітряного простору України російськими літаками, мінуванням території України 
протипіхотними та протитанковими мінами вздовж лінії перебування окупаційних російських 
військ в Автономній Республіці Крим, вони становлять свідоме і грубе порушення принципів 
заборони застосування сили або загрози силою, невтручання у внутрішні справи та поваги до 
територіального суверенітету, встановлених Статутом ООН. 

Вимагаємо від Російської Федерації невідкладно припинити організацію терористичної 
діяльності, підбурювання і надання будь-якої допомоги терористичним організаціям, що діють у 
східних областях України, в тому числі практику засилання російських збройних диверсійних груп 
на територію України. 

Належна співпраця російської сторони в рамках існуючих договірно-правових інструментів 
та безпекових механізмів дозволила б зберегти життя як значній кількості громадян Російської 
Федерації, що незаконно перебувають на території України і беруть участь у терористичній 
діяльності, так і українським правоохоронцям. 

Сайт МЗС України 
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ПАРЛАМЕНТ 

29.05.2014. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про 
ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом 
України та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ) про розміщення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ" 

 Ратифікація Меморандуму та набрання ним чинності дозволить створити належні умови 
для роботи в Україні спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 

Зокрема, згідно з Меморандумом, місія діятиме на всій території України. Головний офіс 
Місії знаходитиметься в м. Київ. На початковому етапі польові офіси будуть відкриті у м.Херсон, 
Одеса , Львів, Івано-Франківськ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Чернівці, Луганськ. Додаткові 
польові офіси можуть бути відкриті в інших місцях на всій території України. 

Відповідний законопроект зареєстровано за №0084. 
Сайт ВР України 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ООН 

20.05.2014. ООН: в Україні щонайменше 10 000 біженців 

Управління Верховного комісара ООН з питань біженців заявило, що від початку кризи в 
Україні внутрішньо переміщеними особами стали понад 10 тисяч людей. 

Більшість із них - кримські татари, які виїхали з Криму після його анексії Росією. 
Як повідомила кореспондент ВВС у Женеві Імоджен Фоукс, в останні кілька тижнів ООН 

отримує інформацію про переміщених етнічних українців і росіян, а також змішані родини. 
Серед причин, через які люди покидають свої домівки, вони наводять як безпосередні 

погрози на свою адресу, так і загальний страх і втрату відчуття безпеки. 
За словами спостерігачів ООН, темпи внутрішнього переміщення населення в Україні 

зросли протягом квітня. 
BBC Україна  

21.05.2014. Від насильства на сході і півдні України вже 
загинули 127 людей - ООН 

Внаслідок насильства на південному сході України вже загинули 127 людей - про це 
повідомив помічник генсека ООН з прав людини Іван Шимонович. 

За його словами, ситуація із дотриманням прав людини на Сході погіршилася, це може 
погано позначитися на виборах президента України. 

"З'явилося більше зброї і почастішали випадки її застосування, а також помічено цілу 
низку інших порушень", - сказав пан Шимонович в ході закритого засідання Радбезу ООН щодо 
ситуації в Україні. 

За його словами, зафіксовані "численні випадки незаконних затримань, викрадень, 
особливо журналістів і членів виборчих комісій, що істотно ускладнить проведення 
президентських виборів у східній частині України". 

Раніше міліція Луганської області Клацнути заявляла, що не контролює криміногенну 
ситуацію через надмірну кількість зброї на руках у населення. 

BBC Україна 

21.05.2014. В ООН не підтримали звернення Росії щодо 
розслідування сутичок в Одесі 

Члени Ради безпеки ООН не підтримали пропозицію Москви про звернення до генсека 
Пан Гі Муна щодо розслідування подій в Одесі 2 травня. 

"На жаль, члени Ради безпеки були не готові підтримати наше звернення до генерального 
секретаря про необхідність незалежного розслідування", - заявив постійний представник Росії при 
ООН Віталій Чуркін за підсумками закритого засідання щодо України у Нью-Йорку. 

Раніше голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія наполягає на 
міжнародному розслідуванні "одеської бойні". 

За останніми даними, внаслідок масових Клацнути заворушень в Одесі 2 травня загинули 
48 людей. 

BBC Україна 
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23.05.2014. Генеральний секретар ООН висловив тривогу через 
вбивство українських військових під Волновахою 

Фото mvg.sx Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що він дуже стривожений 
нападом на український блокпост біля Волновахи на Донеччині.  

Як повідомляє сайт ООН, генеральний секретар закликав усі сторони за кілька днів до 
виборів Президента подвоїти зусилля задля проведення виборів у вільній і чесній атмосфері та без 
страху за свою безпеку. 

"Виборці зі всієї України мають побачити, що вибори це можливість допомогти вивести 
країну на більш відкриту і стабільну траєкторію а також визначити керівництво країни в 
поворотний момент", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 22 травня на українських військових стався під Волновахою напад, внаслідок 
якого загинули 16 бійців, більше 30 отримали поранення. 

Після цього Київ звернувся до ООН із проханням у найкоротші терміни скликати засідання 
Ради безпеки щодо ситуації в Україні. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк пообіцяв на цьому 
засіданні надати докази причетності Росії до загострення ситуації в Україні. 

5 канал 

27.05.2014. Генсек ООН закликав Україну використовувати 
"мирні засоби" 

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у вівторок закликав Україну використовувати 
"виключно мирні засоби", аби відновити контроль на сході країни. 

"Генеральний секретар стривожений подальшим насильством, яке ми бачили на Сході 
протягом вихідних", - сказав представник Пан Гі Муна Стефан Дюжаррик. 

Пан Гі Мун закликає Україну до того, аби відновлення державного контролю над 
державними об'єктами було досягнуто "виключно мирними засобами, зокрема через всеосяжний 
політичний діалог", наголосив представник Генсека. 

Раніше український віце-прем'єр Віталій Ярема заявив, що антитерористична операція 
триватиме, поки на території України не залишиться жодної особи, яких уряд називає 
терористами. 

BBC Україна 

29.05.2014. У Радбезі ООН засудили дії терористів на сході 
України 

Постпред України в ООН знову вимагав від російської сторони пояснити, звідки на Донбасі 
взялися чеченські бойовики і козаки. 

Дипломати декількох країн засудили дії проросійських бойовиків на сході України. Це 
відбулося на засіданні Ради безпеки ООН, яке завершилося у Нью-Йорку. 

Всі члени Ради безпеки відзначили демократичний характер виборів в Україні та визнали 
їхню легітимність. Разом з тим заступник генсека ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман 
висловив стурбованість зростанням насильства на сході України. Посли США, Франції і 
Великобританії засудили дії бойовиків, які захопили представників ОБСЄ і зірвали голосування у 
регіонах Донецької і Луганської областей. 

Російський посол в ООН Віталій Чуркін знову озвучив вимогу президента Росії Володимира 
Путіна припинити антитерористичну операцію. 

У відповідь український представник Юрій Сергєєв запитав: "Досі ми не отримали 
відповіді, що сотні чеченців роблять в Україні? Вони не приховують, що захищають свої інтереси. 
Які інтереси? Вони захищають слов'янське православ'я? Що сотні озброєних козаків Росії роблять в 
Україні?". 

Постпред України в ООН запропонував російській стороні попросити своїх громадян 
повернутися додому. 

Нагадаємо, Рада безпеки ООН вже протягом трьох місяців регулярно обговорює події в 
Україні. Будь-які спроби прийняти обов'язкове до виконання рішення блокує Росія, яка є 
постійним членом Ради безпеки і має право вето на рішення цього органу. 

Дзеркало тижня 

03.06.2014. У Радбезі ООН відбулась дискусія щодо України 

Вночі з понеділка на вівторок 15 членів Ради Безпеки ООН за закритими дверима провели 
півторагодинну дискусію щодо проекту російської резолюції про ситуацію в Україні. 

У понеділок Росія представила у Раді Безпеки ООН проект резолюції щодо припинення 
насильства та створення гуманітарних коридорів. 
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"Ми представили проект резолюції Ради Безпеки щодо гуманітарної ситуації в Україні", - 
заявив пан Чуркін, наполягаючи, що документ "не політизований". 

Віталій Чуркін заявив, що під час дискусії було стільки питань, що засідання могло б 
затягнутися на тиждень. 

"Ми ще не знаємо, які будуть наші подальші кроки з цією резолюцією", - заявив 
представник Росії Віталій Чуркін, яка з 1 червня на місяць перебрала головування у Раді Безпеки 
ООН. 

Як передає Reuters, представники західних країн наполягали, що криза в Україні має 
політичний характер, а не гуманітарний. 

BBC Україна 

СВІТОВИЙ БАНК 

22.05.2014. Світовий банк виділить Україні півтора мільярди 
доларів 

Рада виконавчих директорів Світового банку у четвер схвалила три нових інвестиційні 
проекти для України загальною вартістю 1,48 млрд. дол. США. 

Ці кошти призначені на проведення "важливих структурних та макроекономічних 
реформ", повідомила прес-служба банку. 

"Українська влада розробила комплексну програму реформ, яку вона прагне реалізувати за 
сприяння Групи Світового банку", – сказав президент групи Джим Йонг Кім. 

"Ми збільшуємо нашу допомогу, бо хочемо допомогти поліпшити життя людей в Україні та 
досягнути економічного відновлення", - ідеться у прес-релізі. 

Пакет із трьох проектів, затверджених у четвер, є частиною загальної допомоги Україні, 
про яку СБ оголосив у березні цього року. 

Як очікується, ця допомога у розмірі до 3,5 млрд дол. надійде до країни до кінця 2014 року. 
BBC Україна 

29.05.2014. Мінфін: Україна отримала від Світового банку $750 
млн кредиту 

Україна у четвер отримала від Світового банку 750 млн доларів кредиту на 16 років у 
рамках програми "Перша позика на політику розвитку", повідомило Міністерство фінансів 
України. 

"Кошти, отримані в рамках проекту, будуть використані для проведення стратегічних та 
інституціональних реформ, спрямованих на подолання кризових явищ та стабілізації фінансово-
економічної ситуації в країні, і закладення основи для стійкого і збалансованого зростання 
України", - наголосили у Мінфіні. 

Відомство зазначило, що угода про позику була підписана 26 травня. 
BBC Україна 

ОБСЄ 

19.05.2014. Посередник від ОБСЄ радить застосувати приклад 
Маріуполя і в інших містах 

Посередник від ОБСЄ в Україні Ішинґер наголосив на важливості президентських виборів, 
попри складнощі з їхнім проведенням у деяких східноукраїнських містах, і привітав "модель 
Маріуполя". 

 Колишній дипломат ФРН Вольфґанґ Ішинґер 
Колишній дипломат ФРН Вольфґанґ Ішинґер 
Співкоординатор круглих столів національної єдності від ОБСЄ, колишній німецький 

дипломат Вольфґанґ Ішинґер висловив сумніви щодо можливості безперешкодного проведення 
виборів президента України 25 травня у всіх куточках держави. "На сході країни ситуація далеко не 
є впорядкованою, тому справді є підстави побоюватися, що в деяких містах сходу вибори так, як ми 
хотіли б їх бачити, у встановленому порядку відбутися не зможуть", - зазначив Ішинґер в інтерв'ю 
німецькій радіостанції Deutschlandfunk. За його оцінками, проблеми з виборами можуть 
виникнути на менше, ніж десяти відсотках території України. 

Водночас екс-дипломат підкреслив важливість волевиявлення в Україні для подальшої 
стабілізації становища. "Після оголошення результатів виборів тим, хто виступає проти Києва, буде 
набагато важче розглядати обраного президента як нелегітимного", - сказав він. Ішинґер висловив 
сумніви щодо того, що сепаратисти складуть зброю після президентських виборів. Проте він 
вважає, що вибори можуть стати важливим кроком на шляху до врегулювання конфлікту за 
допомогою переговорів. 

Ішінґер назвав критику у бік круглого столу "абсурдною" 
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Екс-дипломат також зазначив, що у випадку з незалученням представників сепаратистів до 
круглого столу проблема полягає, зокрема, в тому, що ті б і так не прийшли на круглий стіл, адже 
виступають проти діалогу з перехідною владою в Києві. 

"Модель Ахметова" 
Ішинґер, окрім цього, висловився позитивно щодо моделі врегулювання конфліктної 

ситуації, як її було застосовано в Маріуполі з ініціативи керівництва підконтрольного мільярдерові 
Ринату Ахметову металургійного комбінату імені Ілліча. Про ініціативу йому особисто розповів 
український олігарх, з яким Ішинґер зустрівся під час свого перебування в Донецьку. 

Як повідомлялось раніше, керівництво підприємства звернулося до містян із пропозицією 
долучитися до охорони громадського порядку. За даними ЗМІ, на таку ініціативу відгукнулися 
понад 32 тисячі маріупольців. 

Екс-дипломат зазначив, що він "з радістю побачив, як деякі люди беруть справу в свої 
руки", і додав: "Я виступаю за те, аби "модель Маріуполя" за можливості максимально розширити, 
щоб за допомогою такого невійськового втручання поступово заспокоїти весь регіон". 

Німецька хвиля 

19.05.2014. Бойовики в Україні знову тимчасово захопили 
співробітників ОБСЄ 

Посередник від ОБСЄ в Україні Вольфґанґ Ішинґер повідомив про нове викрадення на 
сході України співробітників організації. Через деякий час вони знову опинилися на волі. 

Посередник від ОБСЄ в Україні Ішинґер наголосив на важливості президентських виборів, 
попри складнощі з їхнім проведенням у деяких східноукраїнських містах, і привітав "модель 
Маріуполя". 

Співкоординатор круглих столів національної єдності від ОБСЄ, колишній німецький 
дипломат Вольфґанґ Ішинґер висловив сумніви щодо можливості безперешкодного проведення 
виборів президента України 25 травня у всіх куточках держави. "На сході країни ситуація далеко не 
є впорядкованою, тому справді є підстави побоюватися, що в деяких містах сходу вибори так, як ми 
хотіли б їх бачити, у встановленому порядку відбутися не зможуть", - зазначив Ішинґер в інтерв'ю 
німецькій радіостанції Deutschlandfunk. За його оцінками, проблеми з виборами можуть 
виникнути на менше, ніж десяти відсотках території України. 

Водночас екс-дипломат підкреслив важливість волевиявлення в Україні для подальшої 
стабілізації становища. "Після оголошення результатів виборів тим, хто виступає проти Києва, буде 
набагато важче розглядати обраного президента як нелегітимного", - сказав він. Ішинґер висловив 
сумніви щодо того, що сепаратисти складуть зброю після президентських виборів. Проте він 
вважає, що вибори можуть стати важливим кроком на шляху до врегулювання конфлікту за 
допомогою переговорів. 

Ішінґер назвав критику у бік круглого столу "абсурдною" 
Екс-дипломат також зазначив, що у випадку з незалученням представників сепаратистів до 

круглого столу проблема полягає, зокрема, в тому, що ті б і так не прийшли на круглий стіл, адже 
виступають проти діалогу з перехідною владою в Києві. 

"Модель Ахметова" 
Ішинґер, окрім цього, висловився позитивно щодо моделі врегулювання конфліктної 

ситуації, як її було застосовано в Маріуполі з ініціативи керівництва підконтрольного мільярдерові 
Ринату Ахметову металургійного комбінату імені Ілліча. Про ініціативу йому особисто розповів 
український олігарх, з яким Ішинґер зустрівся під час свого перебування в Донецьку. 

Як повідомлялось раніше, керівництво підприємства звернулося до містян із пропозицією 
долучитися до охорони громадського порядку. За даними ЗМІ, на таку ініціативу відгукнулися 
понад 32 тисячі маріупольців. 

Екс-дипломат зазначив, що він "з радістю побачив, як деякі люди беруть справу в свої 
руки", і додав: "Я виступаю за те, аби "модель Маріуполя" за можливості максимально розширити, 
щоб за допомогою такого невійськового втручання поступово заспокоїти весь регіон". 

Німецька хвиля 

21.05.2014. Історична місія: ОБСЄ спостерігає за виборами в 
Україні попри всі небезпеки 

Попри вкрай напружену ситуацію в Україні, ОБСЄ відрядить на президентські вибори 25 
травня понад тисячу спостерігачів. В організації прогнозують, що вибори на Донбасі 
відбуватимуться за дуже хаотичних умов. 

Президентські вибори, які відбудуться 25 травня, є "абсолютно вирішальними" для 
України, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Окрім неї, важливість виборів 
регулярно підкреслює ціла низка провідних політиків та міжнародних інституцій. Як 
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повідомляється, з тим, щоби допомогти Україні провести максимально чесні та прозорі вибори, на 
дільницях працюватимуть близько трьох тисяч міжнародних спостерігачів. 

"Найбільша місія за всю історію" 
Майже третину міжнародних спостерігачів до України відряджає Організація з безпеки та 

співробітництва в Європі. ОБСЄ постала перед однією з найбільших спостережних місій за всю 
свою історію, уточнює інформаційна агенція dpa. Імовірно, ця місія в Україні буде для ОБСЄ не 
тільки однією з найчисленніших, а й найнебезпечніших. 

Неприємних інцидентів уже достатньо. У неділю, 18 травня, озброєні люди на кілька годин 
затримали співробітників місії ОБСЄ в Донецьку, витягнувши їх із машин та доправивши до 
невідомого гаража. Невдовзі їх відпустили. 

А у квітні проросійські сепаратисти у Слов'янську утримували групу військових 
спостерігачів ОБСЄ, серед них трьох військовослужбовців Бундесверу та німецького перекладача, а 
також інспекторів з Чехії, Швеції, Польщі та Данії. Заручників звільнили на восьмий день після 
інтенсивного міжнародного тиску та показового російського посередництва. 

Недостатні гарантії безпеки 
"В Україні панує хаос", - констатує Том Гоєм, директор Європейської школи в німецькому 

місті Карлсруе, який серед інших спостерігачів від ОБСЄ днями вирушить на вибори. 
Усвідомлюючи всі можливі небезпеки, 72-річний чоловік ушосте їде до України, бо вважає, що 
вибори мають стати початком процесу наведення ладу в країні. "Те, як працює Європа, я бачу 
кожного ранку. Європа означає для мене стабільність", - каже він. 

Як розповів Гоєм, у день виборів спостерігачі ОБСЄ прийдуть на дільниці близько п'ятої 
ранку. Вони перевірять, чи є на дільниці бюлетені, чи в повному складі збирається комісія та чи 
опломбовані урни для голосування. Відтак вони обійдуть ще з десяток інших дільниць, де 
стежитимуть за перебігом голосування. Якщо будуть помічені порушення, то "найважливіше 
правило - ніколи не втручатися. Але ми цілий день надсилатимемо звіти до ОБСЄ в Києві", каже 
Том Гоєм і додає, що броньований жилет під час місії в Україні не вдягатиме. 

Місію спостерігачів до України відряджає і Європарламент, розповіла в інтерв'ю Deutsche 
Welle євродепутатка від Соціал-демократичної партії Барбара Вайлер. Втім, її учасники не будуть 
присутніми у південно-східних областях України. "Європейська дипломатична служба вирішила, 
що ми не повинні їхати на схід на південь України. В Одеській області нам не можуть гарантувати 
безпеку", - каже вона і додає, що спостерігатиме за виборами на дільниці в Білій Церкві. 

Вибори відбудуться, але не всюди 
До 25 травня залишаються лічені дні, але тривожних повідомлень не меншає. У Донецькій 

та Луганській областях сепаратисти атакують виборчі комісії, викрадають печатки, подекуди 
викрадають голів комісій, повідомив очільник МВС України Арсен Аваков на прес-конференції в 
Києві в понеділок, 19 травня. "Чітко віддаємо собі звіт і нікого не обманюємо, що на величезній 
території Донецької і Луганської областей нормальним чином вибори провести буде вже не 
можна", - цитує його слова "Інтерфакс-Україна".  

Водночас посадовець підкреслив, що вибори в цілому відбудуться, навіть якщо оброєні 
бойовики зірвуть їх в окремих районах Донеччини та Луганщини. 

Крок до стабілізації 
Втім, за даними співкоординатора круглих столів національної єдності від ОБСЄ, 

німецького екс-дипломата Вольфґанґа Ішинґера, проблеми з виборами можуть виникнути на 
менше, ніж десяти відсотках території України. 

Посередник від ОБСЄ підкреслює важливість виборів для стабілізації становища в Україні. 
"Після оголошення результатів виборів тим, хто виступає проти Києва, буде набагато важче 
розглядати обраного президента як нелегітимного", - пояснив він в інтерв'ю німецькій радіостанції 
Deutschlandfunk. Ішинґер сумнівається в тому, що сепаратисти складуть зброю після 25 травня. 
Проте він вважає, що вибори можуть стати важливим кроком на шляху до врегулювання 
конфлікту за допомогою переговорів. 

Німецька хвиля  

22.05.2014. Не слід звинувачувати Україну за круглий стіл без 
сепаратистів - ОБСЄ 

Представник ОБСЄ Вольфганг Ішінгер закликає не звинувачувати уряд України у 
відсутності сепаратистів за круглим столом. 

Про це спеціальний представник чинного голови ОБСЄ, посол Вольфганг Ішінгер заявив 
під час прес-конференції в Києві. 

За його словами, проросійські сепаратисти на Сході самі говорять про небажання сідати за 
стіл переговорів з владою. 

Пан Ішінгер також сказав, що хоче віддати належне важливим бізнес-лідерам як-от Рінах 
Ахметов, які намагаються взяти ситуацію в регіоні під контроль без застосування сили. 

BBC Україна 
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   25.05.2014. ОБСЄ не направила спостерігачів на Донбас 

Питанням забезпечення волевиявлення у східних областях, де терористи намагаються 
зірвати вибори, є головним. 

Місія на виборах президента України від Парламентської асамблеї ОБСЄ не направила 
спостерігачів до Донецька та Луганська. Таку заяву представника місії Річарда Солаша наводить 
ИТАР-ТАСС. 

"У складі нашої місії - 116 спостерігачів. Вони будуть стежити за ходом голосування, 
зокрема, в Одесі та Харкові. У Луганськ і Донецьк ми спостерігачів сьогодні не направляли", - 
сказав Солаш. 

У той же час, 24 травня представник місії Парламентської асамблеї Ради Європи Наталі 
Барджелліні повідомила, що спостерігачів від цієї організації в Донецьку і Луганську не буде. "Ми 
будемо стежити за ходом голосування на дільницях у Києві та Київській області, в Рівному, 
Вінниці, Одесі, Хмельницькому та Черкасах", - зазначила вона. 

Представник Парламентської асамблеї НАТО Світлана Світовіт, в свою чергу, повідомила, 
що в день голосування два парламентарія зі складу місії будуть стежити за ходом виборів в 
Харкові, а 13 членів місії - у Київській області. 

Міжнародна місія спостерігачів на виборах Президента України налічує понад 1200 осіб з 
47 країн, у тому числі, близько тисячі людей прибули по лінії Бюро демократичних ініціатив та 
прав людини ОБСЄ, 116 осіб - парламентарії і співробітники апарату Парламентської асамблеї 
ОБСЄ, 46 - представники ПАРЄ, 18 - від Парламентської асамблеї НАТО і 14 - від Європарламенту. 

Напередодні виборів ЄС збільшив фінансування місії ОБСЄ в Україні до 10 млн євро. 
Збільшення фінансування дозволило підключити до участі в місії в Україні додатково 105 
спостерігачів з країн-членів Євросоюзу, країн-кандидатів та потенційних кандидатів на вступ до 
ЄС. 

Дзеркало тижня 

25.2014. ОБСЄ: Президентські вибори в Україні відповідали 
демократичним стандартам 

ОБСЄ дала високу оцінку президентським виборам в Україні. Спостерігачі організації 
відзначають, що виборчий процес відповідав демократичним стандартам. 

Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) високо оцінила вибори 
президента України, що відбулися у неділю, 25 травня. Споcтережна місія ОБСЄ на цих виборах 
стала найбільшою в історії організації: загалом від ОБСЄ за виборами в Україні спостерігали понад 
тисяча офіційних спостерігачів. 

В ОБСЄ вважають, що вибори відповідали усім демократичним стандартам, незважаючи на 
окремі інциденти на дільницях, повідомляє у понеділок, 26 травня, інформагенція dpa. 
"Голосування підтримало демократичний курс українського народу", - сказав журналістам у Києві 
координатор місії спостерігачів ОБСЄ Жоао Соареш. Він похвалив українську владу за мужність та 
висловив задоволення високою явкою виборців. 

Нагадаємо, що після опрацювання ЦВК понад 70 відсотків протоколів, Петро Порошенко з 
великим відривом від суперників лідирує на президентських виборах в Україні, набираючи понад 
54 відсотки голосів. 

Німецька хвиля 

28.05.2014. У "ДНР" заявили про непричетність до зникнення 
спостерігачів ОБСЄ 

У самопроголошеній "ДНР" заявили про непричетність до зникнення спостерігачів від 
ОБСЄ та пообіцяли допомогти з їхнім пошуком. Сепаратисти не виключили, що члени місії 
потрапили "у зону вогню". 

У прес-службі самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") заявили, що не 
причетні до зникнення чотирьох членів моніторингової місії ОБСЄ, зв'язок з якими зник у 
понеділок, 26 травня. "Ми будемо вживати заходів з пошуку співробітників", - цитує прес-службу 
сепаратистів інформаційне агентство "Інтерфакс". 

Примітно, що ще у вівторок, 27 травня, представник так званої "ДНР" Мирослав Руденко 
заявив, що він не може виключати, що спостерігачі опинилися "в зоні вогню". 

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ досі повідомляють про відсутність зв’язку з 
командою спостерігачів, яка в понеділок, 26 травня, перед зникненням контакту з нею 
патрулювала на сході від Донецька. Члени групи є громадянами Данії, Швеції, Естонії та 
Туреччини. 

Українське МЗС підозрює сепаратистів 
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Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, де висловило занепокоєння 
ситуацією навколо спостерігачів організації. "Обставини зникнення групи вказують на можливість 
її затримання проросійськими угрупуваннями, що здійснюють незаконну діяльність у цьому 
регіоні країни за підтримки Російської Федерації", - цитує повідомлення МЗС у Києві 
інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна". 

Раніше у середу спеціальний посланник ОБСЄ в Україні Вольфґанґ Ішинґер в ефірі 
німецького телеканалу ZDF заявив, що не виключає необхідності відкликання спостерігачів 
міжнародної організації зі східного регіону України. За його словами, приводом для цього може 
стати довготривала небезпека для їхнього життя. 

Німецька хвиля 

29.05.2014. Спостерігачі ОБСЄ захоплені сепаратистами 

Четверо спостерігачів ОБСЄ, які зникли на Донбасі, перебувають у полоні сепаратистів. 
Про те, що їх затримали бойовики, повідомив самопроголошений мер Слов'янська Пономарьов. 

Спостерігачі ОБСЄ, які зникли у понеділок на Донбасі, були затримані сепаратистами і 
перебувають у районі Донецька. Про це повідомив самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав 
Пономарьов, інформує у четвер, 29 травня, агенція dpa. 

"Та група, що зникла південніше Донецька, - це четверо людей. Ми знаємо, де вони 
перебувають, з ними все добре. Ми говорили їм, щоб вони деякий час нікуди не їздили, однак ці 
четверо були найзавзятішими, і, звичайно, їх затримали", - наводить слова Пономарьова агенція 
"Інтерфакс". 

Сепаратист пояснив, що спостерігачі не заарештовані, а лише затримані і найближчим 
часом можуть бути звільнені. "Їх ніхто не заарештовував. Ми їх затримали. Зараз з'ясуємо, хто 
вони, куди і навіщо їхали, і відпустимо", - сказав самопроголошений мер східноукраїнського міста. 
При цьому Пономарьов висловив припущення, що затримані спостерігачі ОБСЄ могли займатись 
розвідувальною діяльністю. 

Організація з безпеки та співробітництва в Європі вимагає "негайного та безумовного" 
звільнення групи затриманих сепаратистами спостерігачів. Нинішній голова ОБСЄ - президент 
Швейцарії Дідьє Буркгальтер - заявив в ніч на четвер, що цей "акт саботажу" не можна залишати 
без належної реакції, тож міжнародні зусилля на врегулювання української кризи треба 
інтенсифікувати. 

Як повідомлялось раніше, ОБСЄ заявила про втрату зв'язку з представниками спеціальної 
моніторингової місії організації на Донбасі 26 травня близько 18.00. Команда ОБСЄ, до складу якої 
входять четверо іноземних громадян, виконувала чергове патрулювання на сході Донецької 
області, коли контакт з ними обірвався. Відновити зв'язок з представниками місії поки що не 
вдалося. Серед зниклих - громадяни Данії, Естонії, Швейцарії та Туреччини. 

Нагадаємо, що наприкінці квітня на Донеччині захопили групу військових інспекторів від 
ОБСЄ, яких понад тиждень утримували у заручниках. 18 травня кількох учасників місії 
спостерігачів ОБСЄ також затримали в Донецьку та через деякий час знову відпустили. 

Німецька хвиля 

30.05.2014. У Сєвєродонецьку під Луганськом 29 травня зникла 
ще одна група спостерігачів ОБСЄ - організація 

Команду було зупинено у Сєвєродонецьку озброєними людьми, повідомили в ОБСЄ. 
Близько 19:00 вечора у четвер, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила контакт із 

ще п'ятьма членами своєї команди у Луганській області. Про це повідомляє прес-служба 
організації у п'ятницю, 30 травня. Зокрема, втрачено зв'язок з чотирма міжнародними членами 
місії, а також одним україномовним помічником. Команда пересувалася на двох автомобілях. 
Спостерігачів ОБСЄ було зупинено озброєними людьми у Сєвєродонецьку, за 100 км на північ від 
Луганська. Таким чином, станом на полудень 30 травня відсутній зв'язок із двома групами 
спостерігачів ОБСЄ, яких затримали озброєні бойовики на сході України. Зокрема, все ще немає 
ніякої інформації про зниклу ввечері в понеділок, 26 травня, групу з чотирьох міжнародних 
працівників ОБСЄ. 

Дзеркало тижня 

31.05.2014. Спостерігачі ОБСЄ досі перебувають у полоні 
сепаратистів 

Контакт з вісьмома спостерігачами ОБСЄ, які зникли на Донбасі, досі не відновлено. Про це 
повідомляють в Організації з безпеки і співробітництва у Європі. 

Контакт з чотирма спостерігачами ОБСЄ, які зникли на початку тижня поблизу 
Слов'янська, та ще чотирма, з якими зник зв'язок у четвер на Луганщині, досі не відновлено. Про 
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це йдеться у повідомленні ОБСЄ, поширеному в суботу, 31 травня. За даними Організації з безпеки 
і співробітництва у Європі, обидві групи спостерігачів захоплені сепаратистами та перебувають у 
їхньому полоні. 

Заступник керівника місії спостерігачів ОБСЄ Александер Гуґ заявив у розмові з 
Deutschlandfunk у суботу, що усі поширені повідомлення про нібито звільнення членів місії, не 
відповідають дійсності. За словами Гуґа, які наводить агенція Reutres, контакту зі спостерігачами 
ОБСЄ досі немає. 

епаратисти хочуть обміняти спостерігачів ОБСЄ? 
Водночас російська агенція "Інтерфакс" поширила у суботу вранці інформацію про наміри 

сепаратистів обміняти захоплених представників ОБСЄ на своїх сподвижників. 
"Розглядаються різні варіанти, у тому числі й варіант їхнього обміну на наших соратників. 

Поки що рішення не ухвалено", - повідомив агенції співрозмовник зі штабу самооборони 
самопоголошеної "Донецької народної республіки". Він також сказав, що представники ОБСЄ і досі 
залишаються на території, контрольованій сепаратистами. 

Напередодні агенція "Інтерфакс" із посиланням на свої джерела поширила інформацію про 
звільнення сепаратистами однієї з двох захоплених груп спостерігачів ОБСЄ. 

26 травня у Донецькій області зникли четверо міжнародних спостерігачів, 29 травня - ще 
четверо у Луганській області. 

Німецька хвиля 

03.06.2014. Український міністр: Ми застерігали спостерігачів 
ОБСЄ від поїздки до Донецька 

Українська влада застерігала зниклих спостерігачів ОБСЄ від поїздки до Донецька, заявив у 
Брюсселі міністр оборони України Михайло Коваль. Між тим генсек ОБСЄ повідомив, що зі 
спостерігачами "все добре". 

Спостерігачів ОБСЄ, які минулого тижня потрапили у полон до сепаратистів на Донбасі, 
застерігали від поїздок Сходом України. Про це заявив міністр оборони України Михайло Коваль у 
кулуарах зустрічі керівників оборонних відомств 28 країн-членів НАТО у Брюсселі у вівторок, 3 
червня. 

"Ми зробили все можливе, щоб забезпечити їхню (спостерігачів ОБСЄ - ред.) безпеку, - 
наводить слова українського міністра агентство dpa. - Ми застерігали їх від поїздки до Донецька. 
На жаль, вони нас не послухали". 

Як відомо, минулого тижня на Донбасі був втрачений контакт з двома групами 
спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які нині працюють в Україні. 26 травня у 
Донецькій області зникли четверо міжнародних спостерігачів, 29 травня - ще четверо у Луганській 
області. За даними ОБСЄ та МЗС України, іноземці були захоплені сепаратистами та перебувають у 
їхньому полоні. 

Генсек ОБСЄ: З ними все добре 
Між тим, 3 червня у Женеві генеральний серкретар ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомив, що, 

за його даними, у зниклих спостерігачів "все добре". Ми знаємо, де вони, вони живі - і з ними все 
добре", - цитує Заньєра AFP. За словами генсека ОБСЄ, найголовніша задача зараз - домогтись 
"негайного та безумовного звільнення" спостерігачів. 

Раніше, 2 червня, речник місії ОБСЄ Майкл Боцюрків повідомив: "Ми продовжуємо 
використовувати наші контакти на всіх рівнях, щоби повернути наших колег на базу. Це контакти з 
урядом України на дипломатичному рівні, контакти з недержавними організаціями в регіоні та 
переговори з нейтральними структурами. Ми просимо зв'язатися з нами будь-які групи, які, 
можливо, утримують наших колег." 

Німецька хвиля 

03.06.2014. ОБСЄ тимчасово скорочує кількість спостерігачів 
на Сході України 

ОБСЄ з міркувань безпеки зменшує кількість своїх спостерігачів у Донецькій і Луганській 
областях. 

За словами генерального секретаря ОБСЄ Ламберто Занньера, організація продовжить 
«покривати східний регіон так щільно, як це можливо, але в даний час ми повинні перемістити 
людей з Донецька до Харкова, Києва та Дніпропетровська, щоб вони вели моніторинг звідти», 
передає ИТАР-ТАСС. 

Він додав, що організація також скоротить кількість спостерігачів і в Луганській області. 
«Це викликано лише міркуваннями безпеки, це не політичний жест, а тимчасовий захід», - 
пояснив Ламберто Занньєр. 
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Він уточнив, що зниклі на Сході України спостерігачі ОБСЄ живі і здорові. «Ми знаємо це. 
Вони живі і здорові», - сказав він. Генсек ОБСЄ назвав зниклих спостерігачів «заручниками» і 
відмовився уточнити, з ким ведуться переговори про їх звільнення. 

Як повідомляв УНІАН, 26 травня було втрачено зв'язок з групою спостерігачів 
моніторингової місії ОБСЄ в Донецькій області. Зниклі представники організації є громадянами 
Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини. 

УНІАН 

03.06.2014. В ОБСЄ уточнили заяву про вибух в Луганській ОДА 

Місія ОБСЄ в Україні має підстави вважати, що удар по Луганській облдержадміністрації 
було нанесено з повітря, можливо - з літака. 

Про це BBC Україна повідомив речник місії Майкл Боцюрків, наголосивши водночас, що 
ця інформація базується на "обмежених спостереженнях". 

Раніше на сайті ОБСЄ з'явилося таке повідомлення: "2 червня невдовзі по третій дня у 
захоплене приміщення ОДА влучили ракети. Судячи з обмежених спостережень спеціальної 
моніторингової місії, ці удари були спричинені некерованими ракетами, випущеними з літака. 
Кількість постраждалих невідома". 

Однак згодом доступ до сайту організації зник. 
У Генеральній прокуратурі України раніше заявляли, що головною версією вибуху, яку 

вони розслідують, є невдалий постріл з ПЗРК. У ГПУ підозрюють, що сепаратисти намагалися 
збити український літак, але потрапили в будівлю. 

Інша версія полягає в тому, що будівлю обстріляв штурмовик Су-25, який в той момент 
перебував над містом. 

BBC Україна 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

03.06.2014. Україна подала до Європейського суду з прав людини 
два позови до Росії 

Українська сторона подала у Європейський суд з прав людини два позови – щодо анексії 
Криму та щодо відповідальності Російської Федерації перед Україною. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Верховної Ради, 
зазначається на Урядовому порталі. 

«Також ми готуємо інші позови, у тому числі до органів державної влади та управління 
Російської Федерації за незаконне захоплення і пограбування України. За це треба буде 
відповідати», - наголосив він. 

Яценюк зазначив, що Генеральна прокуратура України розпочала розслідування стосовно 
української власності в Криму після анексії Криму Росією. «У рамках кримінальної справи 
український уряд подає позов на суму більш ніж 1 трильйон гривень», - сказав він. 

Яценюк нагадав, що з 2005 року Російська Федерація заявляла, що Україна нібито краде газ 
в Росії, і додав: «Зараз я можу сміливо заявити: газ крадуть росіяни». «Вони вкрали в нас 
територію, вкрали «Чорноморнафтогаз», вкрали 2,2 млрд кубічних метрів газу, які знаходяться в 
Криму», - додав прем’єр. 

Яценюк підкреслив, що українська сторона використовує всі можливі законні методи для 
того, щоб притягнути Російську Федерацію до суду: «Ми усвідомлюємо, що такі судові процеси не 
проходять за місяць. Але такі судові процеси будуть мати результати». 

«До речі, я окремо скажу ще й по Криму. Ви, напевно, пригадуєте дискусію, яка була з 2005 
року про те, що Російська Федерація заявляла, що начебто Україна краде газ у Росії. Зараз я можу 
сміливо заявити: газ воруют русские. Они у нас украли территорию, они у нас украли 
«Черноморнефтегаз», они у нас украли 2,2 миллиарда кубических метров газа, которые сейчас 
находятся в Крыму. Так кто ворюги?», - заявив Яценюк. 

УНІАН 

СНД 

28.05.2014. Україна розпочинає процедуру виходу зі складу СНД 

Україна розпочинає процедуру виходу зі Співдружності незалежних держав. 
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський. 
«СНД виявилось неефективною і недієвою організацією, яка не змогла виробити чіткої 

позиції у момент агресії Росії проти України. І це вже не кажучи про попередню агресію Росії – 
проти Грузії. Ми дотримуємося свого бачення і свого підходу, а також розглядаємо питання, які 
стосуються виходу України зі складу СНД», – зазначив Лубківський. 
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Водночас в. о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця після вчорашнього засідання 
уряду повідомив, що документи щодо можливого виходу України з СНД підготовлені і передані до 
апарату Верховної Ради. 

Зазначимо, незважаючи на те, що Україна була однією із засновниць СНД за результатом 
підписання Біловезької угоди в 1991 році, вона не ратифікувала Статут СНД, тому де-юре вона не є 
державою-членом Співдружності, передає ТСН. 

ZIK  

G-7  

05.06.2014. Лідери G7 застерегли Росію про нові санкції через 
Україну 

Лідери країн "Великої сімки" на саміті в Брюсселі заявили, що готові запровадити нові 
санкції проти Росії через її дії в Україні. 

У спільній заяві лідери G7 засудили Росію за порушення суверенітету України, яке триває. 
Це перша зустріч лідерів провідних індустріальних країн світу після того, як вони 

відмовилися від формату G8 за участю Росії через анексію Криму. 
У середу ввечері учасники саміту зібралися за обідом перед зустріччю. 
Прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон заявив, що очікує від "Великої сімки" рішучої 

підтримки України і заклику до Росії шукати дипломатичне вирішення конфлікту. 
Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла, що Росію чекають нові санкції, якщо вона 

не припинить свої дії з дестабілізації ситуації на сході України. 
Хоча президент Путін на саміті не присутній, пізніше в Парижі він проведе переговори 

один на один з деякими лідерами країн G7. 
Жорсткіші санкції 
"Ми готові активізувати адресні санкції і розглянути додаткові обмежувальні заходи проти 

Росії, якщо того потребуватиме ситуація", - йдеться у спільній заяві лідерів G7. 
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила: "Ми не можемо дозволити собі подальшу 

дестабілізацію України". 
"Ми чітко дали зрозуміти, що ми хочемо продовжити наш триетапний підхід - підтримка 

України в економічних питаннях, переговори з Росією, а якщо у цих питаннях не буде прогресу - 
тоді залишається можливість санкцій, жорсткіших санкцій", - сказала пан Меркель. 

Раніше президент США Барак Обама під час візиту до Польщі Клацнути заявив, що 
засуджує "темну тактику" і агресію Росії на сході України. За його словами, подальші провокації з 
боку Москви будуть означати лише продовження ізоляції. 

Візит Обами до Польщі приурочений до 25-ї річниці закінчення комуністичної ери в історії 
цієї країни. "Після того, як було пролито стільки крові, щоб об'єднати Європу, як ми можемо 
дозволити темній тактиці XX століття встановлюватися в новому столітті?" - сказав Обама у своїй 
промові перед поляками у Варшаві. Він знову наголосив, що США не приймають анексію Криму 
російською владою.Президент також пообіцяв тверду підтримку всім країнам-членам НАТО, які 
відчувають загрозу з боку Росії. Барак Обама зустрівся в Польщі також з обраним президентом 
України Петром Порошенком і запевнив його, що США налаштовані на довгострокову співпрацю з 
новою українською владою. 

Пан Порошенко, у свою чергу, заявив, що незабаром після своєї інавгурації має намір 
представити план мирного врегулювання ситуації на сході України. 

BBC Україна 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
НІМЕЧЧИНА 

18.05.2014. Німецький бізнес готовий прийняти економічні 
санкції проти Росії 

Німецькі підприємці підтримають уряд у разі запровадження економічних санкцій проти 
Росії. Утім, вони наголошують і на важливості збереження діалогу з Москвою. 

Німецька економіка прийме економічні санкції проти Росії, якщо їх ухвалять на 
політичному рівні. "Якщо буде рішення про санкції, то, звісно, ми його розділимо", - сказав шеф 
Deutsche Bank і президент федерального об'єднання німецьких банків Юрґен Фічен в інтерв'ю 
газеті Welt am Sonntag. 

Так само і президент федерального об'єднання німецької промисловості Ульрих Ґрилло в 
інтерв'ю цьому ж виданню сказав, що коли політики дійдуть думки, що інакше вже бути не може, 
тоді підприємства це теж підтримають. "Політики добре знають, до чого можуть призвести 
економічні санкції. Я повністю довіряю тому, що уряд тут діє дуже відповідально", - сказав Ґрилло. 
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І Ґрилло, і Фічен висловилися на підтримку позиції німецького бізнесу щодо української 
кризи. Вони відкинули критику на адресу топ-менеджерів, які продовжують плекати контакти з 
Росією. "Ми маємо підтримувати розмову з Росією, це стосується і економіки", - наголосив Ґрилло. 
Водночас Фічен також заявив, що для залагодження конфлікту необхідний діалог. "Чи маємо ми 
тепер закрити всі фабрики в Росії, відмовитися від усього, що там розбудовувалося за час 
багаторічної співпраці?", - запитав німецький банкір. І додав, що, на його думку, це було б хибним. 

Німецька хвиля 

20.05.2014. Меркель: Відносини з Росією багато в чому 
залежать від виборів в Україні 

Вирішальне значення для відносин Європи та Росії матиме те, як відбудуться та яку оцінку 
отримають президентські вибори в Україні, наголошує німецька канцлерка. 

Канцлерка ФРН Анґела Меркель збирається найближчим часом особисто подбати про 
покращення відносин Росії та Європейського Союзу. Залежно від обставин вона не виключає 
зустрічі з Володимиром Путіним, наголосила глава німецького уряду в інтерв´ю газеті Leipziger 
Volkszeitung, яке вийшло друком у вівторок, 20 травня. 

За словами Меркель, тісна співпраця Німеччини та Росії є традицією. "Нашою метою в 
останні роки було - і може стати в будь-який час знову - більше зближення Росії з Європою", - 
сказала вона. 

"Добрі відносини з Росією відповідають інтересам Німеччини" 
На думку німецької лідерки, вирішальне значення для подальших відносин Росії та ФРН 

матиме те, як відбудуться та яку оцінку отримають президентські вибори в Україні. За словами 
Меркель, вона регулярно нагадує Володимиру Путіну, яку велику відповідальність Росія несе за те, 
щоб ситуація в Україні стабілізувалась. 

Канцлерка Німеччини висловила сподівання, що якщо українські вибори будуть проведені 
за принципами, що відповідають уявленням спостерігачів ОБСЄ, то результат виборів визнає і 
Росія, яка входить до цієї організації. Канцлерка зауважила, що Росія має можливість відрядити 
власних спостерігачів на вибори в Україні, "але поки що вона від цього відмовляється". 

Меркель наголосила, що добрі відносини з Росією відповідають інтересам Німеччини та 
Євросоюзу. Канцлерка знову нагадала, що український конфлікт воєнними засобами не вирішити, 
проте зауважила, що НАТО надає великого значення безпеці своїх партнерів та готовий їх 
захищати. 

Асоціація з Україною не спрямована проти Росії 
Також Меркель переконана, що угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною "у 

жодному разі не спрямована проти Росії". "Я вбачаю своїм завданням та завданням європейців 
знову і знову пропонувати варіанти того, як ми можемо подолати наші теперішні конфлікти", - 
резюмувала вона. 

Німецька хвиля  

28.05.2014. Меркель не побачила необхідності в додаткових 
санкціях проти РФ 

Канцер ФРН Ангела Меркель заявила, що Євросоюз не вважає зараз за необхідне введення 
нових санкцій проти Росії. 

Однак не виключається, що така необхідність може виникнути, повідомила вона в Брюсселі 
у вівторок після неформального саміту Євросоюзу, інформує агентство Reuters. 

"Незважаючи на напружену обстановку на сході України, Євросоюз нині не бачить 
необхідності введення нових санкцій проти Росії, однак не виключає, що така необхідність може 
виникнути", - йдеться в повідомленні. 

Меркель також закликала Росію вжити заходів проти проросійськи налаштованих 
сепаратистів на сході України. За її словами, якщо Москва припинить їх постачання через спільний 
кордон, то це запобіжить подальше розширення сепаратистського руху . 

"Самі ж економічні санкції проти Росії будуть розглядатися, якщо Москва продовжить 
дестабілізувати східну Україну", - додала вона. 

Укрінформ 

28.05.2014. Меркель прагне поглиблення відносин між ЄС і 
Україною 

Канцлерка ФРН Анґела Меркель під час зустрічі з прем'єр-міністрами України, Грузії та 
Молдови висловилась за поглиблення відносин між ЄС і цими країнами. 

Незважаючи на українську кризу, канцлерка Німеччини Анґела Меркель прагне 
розширення відносин Євросоюзу зі східними сусідами. Виступаючи в середу ввечері в Берліні на 
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зустрічі з прем'єр-міністрами України, Грузії та Молдови, Меркель водночас наголосила, що ЄС не 
хоче конкурувати в цьому з Росією, повідомляє інформаційне агентство dpa. Тобто Євросоюз не 
вимагає від інших країн діяти за принципом "або ви з нами, або проти нас". 

З огляду на позицію Москви Меркель запевнила Україну, Молдову та Грузію в підтримці 
народів цих країн у їхньому прагненні самостійно визначати своє майбутнє. "Ми знаємо, що всі три 
країни не можуть рухатися шляхом зближення з ЄС без труднощів", - наголосила канцлерка. За її 
словами, у цих державах спостерігаються сильні тенденції до дестабілізації. Саме тому, як сказала 
Меркель, Німеччина і ЄС відчувають відповідальність вести перемовини з Росією і називати там 
своїми іменами ті речі, які мусять бути названі. 

Попри напружену ситуацію на сході України та сепаратистські прагнення проросійських 
сил, український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, у свою чергу, заявив, що мета України - 
європейська інтеграція, передає агентство Reuters. "У Європі не повинно бути нового Берлінського 
муру", - заявив Яценюк. Разом зі своїми колегами з Грузії та Молдови він взяв участь у спільній 
вечері з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. 

Прем'єр Молдови Юрій Лянке та глава уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі наголосили, що 
готові підписати угод про асоціацію з ЄС, як і планувалося, 27 червня у Брюсселі. Усі три прем'єри 
заявили, що хотіли б почути від Євросоюзу чітку перспективу для своїх країн щодо подальшого 
зближення з ЄС. 

Яценюк, Лянке та Гарібашвілі перебувають у Німеччині з робочими візитами. Їх 
запрошено до участі в церемонії вручення престижної європейської премії імені Карла Великого. 
Нагорода присуджується за особливий внесок у справу європейської єдності. Цьогорічним 
лауреатом премії є президент Європейської Ради Герман ван Ромпей. Церемонія відбудеться в 
четвер, 29 травня, в Аахені, де прем'єр-міністри України, Молдови та Грузії виступлять з 
промовами. 

BBC Україна 

ІТАЛІЯ 

20.05.2014. Європа повинна підтримати Україну - прем'єр 
Італії 

Європа повинна задекларувати міцну підтримку Україні, зокрема надаючи їй фінансову 
допомогу. 

Про це під час прес-конференції з польським колегою Дональдом Туском в Римі заявив 
прем'єр-міністр Італії Маттео Рензі, інформують польські ЗМІ. 

"Євросоюз повинен задекларувати Україні міцну підтримку, надати фінансову допомогу, 
заохотити до діалогу щодо збереження територіальної цілісності. Ми усі разом працюватимемо, 
щоб Європа говорила єдиним голосом (у справі України - ред.) ",- заявив Рензі. 

У свою чергу Туск також наголосив, що Європа повинна шукати спільну позицію щодо 
України. За його словами, наступив момент, коли Співдружність повинна мати єдиний погляд на 
ситуації на схід від кордонів ЄС. 

Нагадаємо: Італія розпочинає з 1 липня очолить головування в Раді ЄС. 
BBC Україна 

ПОЛЬЩА  

04.05.2014. Порошенко представив Коморовському "план дій" 
для виходу з кризи 

Новообраний президент України Петро Порошенко у Варшаві представив польському 
президентові Броніславу Коморовському свій план дій з вирішення української кризи, 
повідомляють у канцелярії польського лідера. 

"Темою розмови була оцінка ситуації в Україні та перспективи політичного врегулювання 
кризи. Президент Порошенко представив план дій щодо цього, який він має намір прийняти 
найближчим часом", - цитує міністра Яромира Соколовського сайт польського президента. 

У повідомленні немає жодних подробиць цього плану. 
Під час розмови також йшлося про підтримку Польщею українських реформ, зокрема 

місцевого самоврядування. 
У середу у Варшаві Петро Порошенко зустрічається з американським лідером Бараком 

Обамою. 
BBC Україна 
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ФРАНЦІЯ 

28.05.2014. Олланд запросив Порошенка на ювілей висадки 
союзників у Нормандії 

Петра Порошенка запрошено до Франції на святкування ювілею висадки союзників у 
Нормандії 6 червня. На урочистостях очікують і російського президента Путіна. 

Французький президент Франсуа Олланд запросив новообраного президента України 
Петра Порошенка взяти участь в урочистих заходах з нагоди 70-ї річниці висадки союзників у 
Нормандії, що відбудуться у п'ятницю, 6 червня. Олланд передав Порошенку запрошення на 
святкування під час телефонної розмови, повідомив Єлисейський палац у середу, 28 травня, 
передає агентство AFP. 

Таким чином ці урочистості в Нормандії дістали додаткову пікантність, написало 
інформаційне агентство dpa. Як відомо, на відзначенні ювілею очікують також російського 
президента Володимира Путіна, який прийняв відповідне запрошення від свого французького 
колеги Франсуа Олланда. У Парижі та в Берліні вже привітали заплановану участь Путіна на 
святкуваннях у Франції. У середу, 28 травня, також стало відомо, що канцлерка ФРН Анґела 
Меркель не матиме нічого проти, якщо на урочистостях з нагоди 70-ї річниці висадки військ 
союзників у Нормандії їй запропонують зайняти місце поруч президентом Росії. 

Війська союзників висадилися 6 червня 1944 року на узбережжі Нормандії, щоб відкрити 
другий фронт проти націонал-соціалістичної Німеччини та звільнити окуповану Францію. Щороку 
політичні лідери з багатьох країн і ветерани приїздять до Франції, щоб взяти участь в урочистостях 
і вшанувати пам'ять загиблих солдатів. 

Німецька хвиля 

ЧОРНОГОРІЯ 

22.05.2014. Чорногорія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії 
заради вступу до ЄС і НАТО 

Чорногорія приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Росії, введених у зв'язку з 
українською кризою, щоб якнайшвидше вступити до ЄС і НАТО. 

Про це заявив президент країни Філіп Вуяновіч, передає РИА «Новости». 
21 травня він прийняв у Цетіньї президента Австрії Хайнца Фішера, після чого відповів на 

запитання журналістів, одне з яких стосувалося проблеми введення Чорногорією обмежувальних 
заходів стосовно Росії. ЄС у зв'язку з анексією Криму і Севастополя Росією навесні заборонив в'їзд 
ряду громадян РФ і України і заморозив їх рахунки. 

За словами Вуяновіча, Чорногорія погодилася з рішенням Ради ЄС стосовно Росії, тому що 
вважає, що їй, як країні-кандидату, необхідно розділяти позиції у зовнішній політиці Євросоюзу і 
НАТО. 

"Якби ми цього не зробили, якби ми були байдужі до цих рішень, то поза сумнівом, що наш 
шлях до ЄС сповільнився б, і була б виключена можливість запрошення до НАТО в Уельсі", - сказав 
чорногорський президент. 

У Південному Уельсі на початку вересня пройде наступний саміт НАТО, на якому, як очікує 
чорногорська влада, країну буде запрошено до вступу в альянс. 

УНІАН 

ШВЕЙЦАРІЯ 

19.05.2014. Швейцарія розширила список санкцій через 
українську кризу 

Уряд Швейцарії розширив список осіб, які підпадають під санкції через кризу в Україні, 
додавши до нього 13 імен. 

Про це кореспонденту ИТАР-ТАСС повідомили в Державному секретаріаті економіки 
Швейцарії. У відомстві пояснили, що ці заходи мають на меті "перешкодити обходу міжнародних 
санкцій, пов'язаних із ситуацією в Україні". 

Новий чорний список повторює той, який на минулому тижні прийняв Європейський союз. 
Санкції набудуть чинності у вівторок, 20 травня, о 12:00 за місцевим часом (13:00 за 

Києвом). 
Серед 13 нових облич у списку - перший заступник голови адміністрації президента РФ 

В'ячеслав Володін, прокурор Криму Наталія Поклонська, "народний мер" Слов'янська В'ячеслав 
Пономарьов, сепаратисти Ігор Безлер та Ігор Какідзянов, начальник Центральної виборчої Комісії 
(ЦВК) Донецької народної республіки Роман Лягін, а також депутат Верховної Ради України Олег 
Царьов. 

BBC Україна 
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ШВЕЦІЯ 

21.05.2014. Швеція радить Євросоюзу не зволікати й нарешті 
допомогти Україні 

Євросоюз має вести політику стабілізації України на противагу політиці Москви з її 
дестабілізації. 

Про це в інтерв'ю РАР заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. 
"Росія здійснює політику дестабілізації України, а ми маємо здійснювати політику 

стабілізації", - заявив він. 
За словами шведського політика, Росія почне відчувати введені проти неї санкції Заходу 

лише у довгостроковій перспективі, а Україні допомога потрібна вже сьогодні. "У нас немає стільки 
часу. Нам потрібні короткострокові дії, аби підтримати Україну у проведенні виборів, у здійсненні 
економічних реформ, веденні політичного діалогу", - наголосив Більдт. 

Європа вже зреагувала на російську агресію щодо України і зараз почала серйозніше 
ставитися до питань безпеки, зауважив міністр. Зокрема, Швеція планує збільшити витрати на 
оборону у найближчі роки на 10-15%. Він повідомив, що країна дещо змінила пріоритети в 
модернізації збройних сил і зараз робить ставку на закупівлю підводних човнів, які 
дислокуватимуться в Балтійському морі. Крім того, у Швеції розпочинається серйозна дискусія 
щодо потреби членства країни в НАТО. 

Укрінформ 

КРАЇНИ СНД  
БІЛОРУСЬ 

26.05.2014. Білорусь поважає вибір українців 

МЗС Білорусі заявило про повагу до вибору українського народу та готовність до співпраці. 
Про це йдеться у спеціальній заяві, розміщеній на сайті відомства. 
"Білорусь поважає вибір українського народу та готова до подальшої конструктивної 

співпраці зі своїм сусідом", - йдеться у заяві. 
При цьому у відомстві зазначили, що виборча кампанія проходила у жорсткій та 

напруженій ситуації, а частина громадян не була залучена до виборчого процесу. 
"Сподіваємося, що вибори стануть значним кроком на шляху відновлення 

взаємопорозуміння, нормалізації ситуації у країні та побудови повноцінної вертикалі влади", - 
наголосили у МЗС Білорусі. 

BBC Україна 

РОСІЯ 

17.05.2014. Федералізація - єдиний шанс Путіна не допустити 
незалежного курсу України 

Федерація - це союз державних або квазідержавних утворень. Таким чином, доки в Україні 
немає передумов для її перетворення у федерацію, оскільки немає таких самостійних суб'єктів. 

Ті, хто говорить про федералізацію в нинішніх умовах, мають насправді на увазі інше - 
розібрати Україну на шматки, поставити маріонеткових керівників під патронатом Росії, зібрати 
назад у федеральний держава, яка кроку не зможе ступити без зовнішнього управління. Таку 
думку в статті для "Дзеркала тижня. Україна" висловив радник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, директор з питань науки та розвитку 
Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. 

"Це єдиний шанс Путіна не допустити європейського і незалежного курсу України", - 
підкреслив автор. 

За його словами, в Росії достатньо військ, щоб вдарити по Україні, знищити основні сили 
української армії, розбомбити ряд наших міст, але просто так окупувати Україну - велику державу - 
і тримати її під окупацією неможливо. "Щоб просто пройти по території України, достатньо 50 тис. 
війська, але пройти - не означає встановити контроль. Для контролю над окупованою територією 
такого масштабу, як Україна, потрібно приблизно мільйон особового складу, чого Росія не 
потягне", - зазначив Ткачук. 

"Тому федералізація повинна стати дуже простий і ефективною схемою встановлення 
контролю над Україною. Розділити Україну на частини, нібито суб'єкти федерації, які перманентно 
воюють між собою, розставити там своїх колаборантів-маріонеток, і все, зовнішнє управління 
забезпечено", - додав він. 

Дзеркало тижня 
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19.05.2014. Україна готує позов до Росії на $ 100 млрд,- Турчинов 

Щоб змусити Росію припинити самовільно підвищувати ціну на газ і компенсувати збитки 
від агресії, Україна звернулася до міжнародного арбітражу. 

Росія звикла займатися шантажем, і газовий шантаж - улюблений формат тиску не тільки 
на Україну, але й на інші країни, і настав час поставити крапку у цьому шантажі. Про це заявив 
виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. 

"Тому, Україна звернулася до міжнародного арбітражу, "щоб припинити той формат, коли 
Росія в односторонньому порядку постійно переглядає ціни в напрямку їхнього збільшення",- 
сказав він. 

У цьому контексті Турчинов підкреслив, що агресія Росії, окупація Криму завдала 
українській економіці збитків більше ніж на 100 млрд. доларів, повідомивши, що "Міністерство 
юстиції України готує серйозний позов - понад 1 трлн гривень, або понад 100 млрд доларів до 
Росії". 

Політик нагадав, що за міжнародними правилами, коли справу розглядають у 
міжнародному арбітражі, одна сторона не може в односторонньому порядку припиняти 
оскаржуваний контракт. 

За словами Турчинова, уряд отримав завдання докласти всіх зусиль, щоб не допустити 
загрози енергетичної кризи в разі зниження постачань газу. "Мова йде про джерела, про 
контракти на Заході - тобто реверсне використання ГТС", - пояснив він. 

"Я переконани, що Україна не залишиться один на один із Росією, коли наші стратегічні 
партнери будуть синхронно діяти разом з нами, ми змусимо Російську Федерацію рахуватися з 
позицією цивілізованих країн світу", - заявив в.о. президента. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв доручив керівництву ВАТ 
Газпром перейти з Україною на авансову форму платежів за постачання газу з 13 травня. 

"Пора припинити няньчитися з Україною і з завтрашнього дня перейти на попередню 
форму оплати", - заявив глава уряду на робочій зустрічі з головою російської газової монополії 
Олексієм Міллером і міністром енергетики РФ Олександром Новаком. 

Раніше Кремль вже анонсував свої наміри ввести передоплату. За версією Газпрому, 
заборгованість України за російський газ складає $ 3,5 млрд. 

З квітня цього року Росія скасувала всі знижки на свій газ, в результаті чого його ціна 
зросла до рекордних $ 485,5, що в 1,8 рази більше, ніж 1 кварталі. Українська сторона 
неодноразово зверталася до російської щодо поновлення ціни, яка працює у контракті - $ 268. При 
такій ціні Україна згодна сплатити борг і продовжувати сплачувати за поточне споживання газу. 

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова погасити всі борги 
перед РФ за газ, якщо його вартість буде встановлено на рівні $ 268,5 за тис куб м. 

У свою чергу заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський заявляв, що Росія 
готова обговорювати питання зниження ціни на російський газ для України після погашення 
накопичених боргів.  

Дзеркало тижня 

19.05.2014. Росія закрила Крим для українських продуктів 

Надалі на постачання кожного виду продукції потрібно буде отримувати дозвіл кримського 
відділення Росспоживнагляду. 

З суботи, 17 травня, на контрольно-пропускних пунктах на кордоні Криму з материковою 
Україною нелегітимною владою півострова не було пропущено жодної машини з українськими 
продуктами, що постачають до АРК. 

Про це BSNews повідомив кримський журналіст Андрій Александров. 
За словами журналіста, постачальникам українських продуктів оголошено, що надалі на 

постачання кожного виду продукції потрібно буде отримувати дозвіл кримського відділення 
Росспоживнагляду. У той же час, ще незрозуміло, хто саме повинен отримувати дозвіл - виробники 
або постачальники. 

Дистриб'ютори вважають, що така форма "регулювання" ввезення продуктів не тільки 
подовжує термін постачання на невизначений термін, але і є додатковою корупційним 
навантаженням. 

Раніше повідомляли, що з суботи російські КПП на пунктах пропуску до Криму 
відмовляють у ввезенні молочної продукції з території України. 

Ввезення молочної продукції українських заводів на територію АРК було заборонено 
Росспоживнаглядом. 

Кримські дистриб'ютори відзначали, що аналогічна продукція з Росії коштує на 40-50% 
дорожче - роздрібна ціна української продукції в магазині виявилася нижчою відпускної ціни 
російських заводів. Окрім того, постачальники російської продукції, які вивчали можливості 
постачань до Криму, зіткнулися з проблемами при доставці товару. Одна з головних - низька 
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пропускна здатність поромної переправи, що, як прогнозується, буде збільшувати час доставки і 
додатково підвищувати продукти. Таким чином, за наявності в магазинах української молочної 
продукції, продукція російського виробництва була б у Криму неконкурентоспроможною 

Дзеркало тижня 

19.05.2014. The New York Times: Забравши Крим, Путін отримав 
ціле море вуглеводневих запасів 

Анексія Криму - це панування над нафтогазовими родовищами і потужний удар по надіям 
України на енергетичну незалежність 

Разом з Кримом Росія захопила область морського шельфу з правами на ресурси, які 
потенційно коштують трильйони доларів, стверджує The New York Times. "Росія зобразила 
приєднання як повернення території, яка нібито належить їй, і не привертала увагу до 
нафтогазової лихоманки, яка останнім часом загострюється в Чорному морі", - пише журналіст 
Вільям Дж. Брод. Але приєднання Криму - це панування над нафтогазовими родовищами і 
потужний удар по надіям України на енергетичну незалежність, вважає він. 

Зі свого боку, прес-секретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що між 
приєднанням Криму й енергоресурсами "немає зв'язку", і, як переказує його слова газета, "додав, 
що нафта і газ Росію навіть не хвилювали". 

Exxon Mobil, Royal Dutch Shell та інші великі компанії вже провели геологорозвідку у 
Чорному морі. Деякі аналітики нафтової галузі стверджують, що потенціал Чорного моря може 
змагатися з ресурсами Північного моря. На думку американського геолога Вільяма Б. Ф. Райана, з 
приєднанням Криму Росія отримала потенційно "найкращі" глибокі родовища нафти. 

На погляд аналітиків, перешкодою для освоєння ресурсів можуть стати санкції, які 
обмежать доступ до західного фінансування і технологій. Але вони зазначають, що Росія вже 
провела поглинання "кримського підрозділу української національної газової компанії". 

Видання нагадує хроніку "нафтогазової лихоманки". Трохи більше двох років тому біля 
берегів Румунії було виявлено велике родовище газу. У квітні 2012 року прем'єр-міністр Путін 
підписав з італійською Eni угоду про геологорозвідку в російській зоні в північно-східній частині 
Чорного моря. 

У серпні 2012-го Україна оголосила про угоду з групою компаній під керівництвом Exxon. 
Ставили завдання видобувати нафту і газ в Чорному морі. Російська компанія "Лукойл" 
претендувала на той же контракт, але Україна обрала заявку Exxon. 

Зазирнувши в договір про приєднання Криму до Росії, автор виявив одну прісну фразу, яка 
свідчить, що розмежування морських просторів Чорного та Азовського морів "буде регулювати 
міжнародне право". 

24 березня румунська газета Romania Libera оголосила: "Румунія і Росія стануть сусідами" 
(зважаючи на новий морський кордон) - і навела думки експертів: Грузія, Туреччина, Болгарія і 
Румунія неофіційно визнають анексію Криму, "щоб уникнути відкритого конфлікту". 

Як би там не було, аналітики прогнозують, що після приєднання Криму буде змінено 
проект газопроводу "Південний потік" - його прокладуть не в обхід, через турецькі води, а по 
новоотриманій акваторії. Щоправда, українська криза поставила майбутнє "Південного потоку" 
під сумнів. 

"Що стосується видобутку нафти у водах, на які претендує Росія, то компанії заявляють, що 
їхні колишні домовленості з Україною опинилися в підвішеному стані. На думку аналітиків, 
найближчим часом нові контракти навряд чи буде підписано, якщо врахувати продовження 
заворушень у регіоні та спроби США посилити тиск на Росію", - йдеться в статті. 

У квітні США ввели санкції проти "Чорноморнафтогазу" - компанії, націоналізованої 
урядом Республіки Крим. Заступник міністра торгівлі США Ерік Л. Хіршхорн заявив, що це 
енергійний прояв засудження російського "вторгнення на Україну і експропріації українських 
активів".  

Дзеркало тижня 

19.05.2014. "Інформаційний опір": Росія прийняла рішення 
відкласти військову операцію в Україні 

На думку Тимчука, "проведенням такої ротації Кремль підстраховується, забезпечує собі 
прикриття від ідентифікації діючих військовослужбовців російської армії". 

Російська Федерація ухвалила рішення відкласти військову операцію в Україні, хоча 
залишається ймовірність вторгнення, поки російські війська перебувають біля кордонів. 

Про це заявив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи 
"Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на прес-конференції у понеділок, 19 травня. 

"З початку травня ми спостерігаємо ротацію у складі бойовиків, відкликають представників 
спецпідрозділів ГРУ і на їхнє місце прибувають найманці, в основному також військовослужбовці 
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російської армії, які служили у спецназі, мають досвід бойових дій, у першу чергу на Кавказі", - 
повідомив він. 

На думку Тимчука, "проведенням такої ротації Кремль підстраховується, забезпечує собі 
прикриття від ідентифікації діючих військовослужбовців російської армії". 

"Після псевдореферендуму 11 травня ми констатували різке зниження активності мережі 
ГРУ, яка координувала сепаратистів", - зазначив військовий експерт. 

"Ми вважаємо, що зараз Кремль прийняв рішення відкласти операцію, хоча залишається 
ймовірність вторгнення Росії, поки є війська на кордоні", - вважає він. 

"Кремль не може забезпечити скоординовані дії сепаратистів по всьому Донбасу, все 
пускають на самоплив. Місцеві сепаратисти продовжують отримувати підтримку зброєю, 
фінансуванням, але якщо раніше був керований хаос, то зараз він стає некерованим. Для Москви 
зараз сама мета - це зрив виборів, дестабілізація ситуації у регіоні", - упевнений Тимчук. 

Раніше у понеділок президент РФ Володимир Путін дав команду міністру оборони Сергію 
Шойгу повернути війська, що брали участь у навчаннях в Ростовській, Бєлгородській і Брянській 
областях, до місць постійної дислокації 

Дзеркало тижня 

20.05.2014. Шойгу наказав відвести російські війська від 
кордону з Україною 

Міністерство оборони Росії підтвердило, що військам, які перебувають неподалік кордону з 
Україною, очільник відомства Сергій Шойгу віддав наказ повернутися в пункти постійної 
дислокації. 

"Після завершення навчань в польових умовах на віддалених полігонах підрозділи 
здійснять марші, які пройдуть комбінованим способом: спочатку своїм ходом до станцій 
навантаження, а потім залізничним транспортом в пункти постійної дислокації", - повідомляє 
прес-служба міністерства. 

Напередодні генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що наразі немає жодних ознак 
оголошеного президентом Путіним відведення російських військ від кордону з Україною . 

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ повернути 
війська, які брали участь у навчаннях в прикордонних з Україною областях, в місця постійної 
дислокації. 

BBC Україна 

20.05.2014. Медведєв: Росія не може гарантувати цілісність 
України 

Росія не може і не збирається гарантувати територіальну цілісність України, оскільки 
ніколи не брала на себе подібних зобов'язань, заявив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв в інтерв'ю 
агентству Bloomberg. 

"Ми нічого нікому не повинні гарантувати, тому що ми ніколи не брали на себе жодних 
зобов'язань із цього питання, але ми виходимо з того, що найголовніше завдання - заспокоїти 
ситуацію на території України, не гарантувати щось комусь, а заспокоїти цю ситуацію", - заявив 
російський прем'єр. 

При цьому, за словами Медведєва, твердження про намір Росії приєднати до себе будь-яку 
частину України є пропагандою, а порівняння з ситуацією в Криму є недоречним. 

Згідно з Будапештським меморандумом 1994 року про без'ядерний статус України, США , 
Росія і Великобританія зобов'язалися виступити країнами-гарантами суверенітету і безпеки 
України. 

BBC Україна 

21.05.2014. Путін заявив про затримання у РФ членів 
українських радикальних угрупувань 

Працівники ФСБ, запевняє російський президент, досить уважно стежать за пересуваннями 
радикальних груп і в Україні, і коли вони переходять російський кордон. 

Російські спецслужби уважно стежать за пересуваннями членів українських 
праворадикальних груп через російський кордон, повідомив президент Володимир Путін. 

"Ми уважно спостерігаємо за всіма рухами деяких радикальних груп в Україні, і є вже 
затримані в Росії", - сказав Путін у середу, 21 травня журналістам у Шанхаї. 

Парцівники ФСБ, за його словами, досить уважно стежать за їхніми пересуваннями і в 
Україні, і коли вони переходять російський кордон. 

У той же час назвав маячнею звинувачення російських журналістів, затриманих на Україні, 
у тероризмі. 
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"Зараз їх вже у всіх смертних гріхах звинуватили, в тому числі, що вони там якусь зброю 
провозять, що повна нісенітниця, абсолютна нісенітниця і маячня", - сказав Путін. 

"Це абсолютно неприпустимо, і, звичайно, спочатку буде виникати питання щодо 
легітимності всіх політичних процедур (в Україні). Сподіваюся, що і українська влада зробить 
необхідні кроки для того, щоб облагородити політичні процеси, які зараз відбуваються в Україні", - 
сказав президент РФ. 

Він підкреслив, що "будь-які політичні процеси кращі, ніж збройне протистояння". 
18 травня видання LifeNews повідомило, що під Краматорськом (Донецька область) були 

затримані журналісти Марат Сайченко і Олег Сидякін. Потім їх доставили до Києва. 
20 травня керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко заявила, що слідчі СБУ працюють 

із затриманими двома представниками російського телеканалу LifeNews, які вже зізналися в тому, 
що на території України займалися не журналістською діяльністю.  

Дзеркало тижня 

22.05.2014. Росія каже, що відвела війська від українського 
кордону 

Російське міністерство оборони повідомляє про відведення від кордону з Україною і 
повернення в пункти постійної дислокації військових частин і підрозділів, які брали участь в 
планових бойових навчаннях на віддалених полігонах". 

Згідно із відомством, 21 травня з Ростовської, Бєлгородської і Брянської областей 
відправили чотири залізничні ешелон і 15 літаків Іл-76 "з військами, що брали участь у планових 
заходах бойового навчання". 

Раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що віддав наказ відвести війська з місць 
навчань у прикордонних з Україною регіонах, щоб "створити додаткові сприятливі умови для 
майбутніх виборів в Україні". 

Однак Київ і представники НАТО відзначали, що російські війська, за їх даними, 
залишалися біля кордону з Україною.  

BBC Україна 

22.05.2014. Російський вертоліт МІ-8 порушив повітряний 
простір України 

Учора ввечері на ділянці відповідальності відділу «Юнаківка» Сумського прикордонного 
загону російський вертоліт МІ-8 порушив повітряний простір України. 

Близько 21.00 прикордонний патруль від відділу «Юнаківка» спостерігав рух вертольота 
МІ-8, який летів вздовж лінії українсько-російського кордону на малій висоті. На напрямку між 
російським населеним пунктом Суджа та українським Басівка під час виконання маневру 
розвороту вертоліт здійснив порушення повітряного простору України. Залетівши в глиб 
української території до 2500 метрів, він продовжив рух територією України до 2000 метрів, після 
чого вилетів у зворотному напрямку на територію Росії. 

Про даний факт встановленим порядком проінформовано російських прикордонників, від 
яких отримано підтвердження, що даний вертоліт належить Прикордонному управлінню ФСБ 
Росії по Курській області. 

Сайт Держприкордонслужби 

23.05.2014. Російська сторона не хоче визнавати факти 
порушення кордону 

Вчора відбулися дві прикордонно-представницькі зустрічі співробітників 
Держприкордонслужби України з російськими прикордонниками. Під час зустрічей розглядали 
факти спроби проїхати в Україну з боку Росії поза пунктом пропуску трьох «КамАЗів» на ділянці 
відділу прикордонної служби «Краснодон» та порушення кордону літальним апаратом з Росії в 
Україну та зворотно на Сумщині. Нагадаємо, що на ділянці відповідальності відділу «Юнаківка» 
Сумського прикордонного загону російський вертоліт МІ-8 порушив повітряний простір України. 
Він летів вздовж лінії українсько-російського кордону на малій висоті та здійснив порушення, 
залетівши в глиб української території до 2500 метрів. Інше порушення виявив прикордонний 
наряд відділу прикордонної служби «Краснодон». Тоді в Україну з боку Росії поза пунктом 
пропуску спробували проїхати три «КамАЗи». На вимогу прикордонників зупинитися, як і на 
попереджувальні постріли вгору, водії не відреагували та намагалися прорватися в глиб території 
України. Лише після того, як прикордонники розпочали стріляти на ураження, автівки 
розвернулися та поїхали до Росії. У ході зустрічей російські прикордонники відмовилися 
визнавати факти порушення спільного кордону. 

Сайт Держприкордонслужби 
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23.05.2014. Москва висунула Києву умови дозволу 
спостережного польоту над РФ 

 Міноборони Росії попросило українську сторону відзвітувати в ОБСЄ за результатами 
березневого спостережного польоту. 

Міноборони Росії не проти надзвичайного спостережного польоту України, але перед цим 
просить звіт щодо польоту у березні, заявив журналістам у п'ятницю заступник міністра оборони 
РФ Анатолій Антонов. 

"Україна запитала провести політ з 26 по 30 травня. Ми не проти такого польоту, але нам 
хотілося б розібратися, чим викликано його необхідність", - сказав Антонов. 

Він додав, що Міноборони хоче, щоб українська сторона відзвітувала ОБСЄ за результатами 
березневого спостережного польоту. 

"Ми хочемо обговорити всі ці питання на найближчому засіданні консультативної комісії у 
рамках Договору з відкритого неба 26 травня", - зазначив Антонов. 

Він нагадав, що російсько-український кордон перебуває під ретельним контролем 
західних країн. "У травні будуть виконувати спостережний політ Словенія, Угорщина та Італія", - 
сказав Антонов. 

Нагадаємо, Росія готова дозволити Україні спостережний політ над своєю територією. 
Нагадаємо, 21 травня Україна направила Російській Федерації за каналами зв'язку ОБСЄ 

запит на проведення надзвичайного спостережного польоту над російською територією. Згідно з 
положеннями Договору, російська сторона мала надати відповідь на запит України протягом 24 
годин, тобто, до 11:00 за київським часом 22 травня. 

Дзеркало тижня 

24.05.2014. Російські вертольоти намагалися перетнути 
кордон між Кримом і Херсонською областю 

24 травня о 12:55 зафіксована спроба перетину двома вертольотами Мі-35 ЗС Російської 
Федерації адміністративно-розмежувальної лінії. 

Військовослужбовці Збройних сил України припинили спробу перетину російськими 
вертольотами Мі-35 адміністративно-розмежувальної лінії між Херсонською областю та тимчасово 
окупованій території Криму. Про це повідомили в прес-службі міністерства оборони України. 

За інформацією відомства, сьогодні, 24 травня, в 12:55 зафіксована спроба перетину двома 
вертольотами Мі-35 ЗС Російської Федерації адміністративно-розмежувальної лінії. 

Військовослужбовці спостережного поста однієї з військових частин Сухопутних військ 
ЗСУ, які виконують завдання за призначенням в районі мису Кутарам в Херсонській області, 
попереджувальним вогнем з зенітної установки змусили провокаторів взяти зворотний курс. 

Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, близько 4:00 військовослужбовцями Державної 
прикордонної служби України в районі пункту пропуску "Дубровка" Донецької області було 
зафіксовано чергове несанкціоноване перетин кордону з боку Російської Федерації п'ятьма 
вантажними і двома легковими автомобілями, в яких перебували озброєні люди. Про це йдеться в 
заяві Міністерства закордонних справ України щодо провокації російської сторони на українсько-
російському кордоні. 

"Є всі підстави стверджувати, що, як і попередні порушення кордону з боку Росії, ця 
провокація відбувалася при безпосередньому сприянні та потуранні російських прикордонників", - 
йдеться в заяві відомства. 

Дзеркало тижня 

26.05.2014. У Росії поважають вибір українців та готові 
працювати з Порошенком 

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова вести діалог з Петром 
Порошенком та з повагою ставитиметься до вибору українців. Подібну заяву в понеділок зробив і 
Віктор Янукович. 

Про це повідомляє агенція "Інтерфакс". "Ми чуємо, що говорить Петро Порошенко 
стосовно своїх намірів щодо зв’язків з РФ, називає ці стосунки найважливішими. Ми, як казав 
президент, готові до діалогу з представниками Києва, готові до діалогу з Петром Порошенком", - 
заявив Сергій Лавров. 

Аналогічну заяву від імені відстороненого президента України Віктора Януковича 
розповсюдила агенція "Інтерфакс". 

За даними екзит-полів, на президентських виборах в Україні з результатом близько 55% 
вже у першому турі переміг Петро Порошенко. 

Повага до вибору 
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Сергій Лавров зазначив, що Росія буде з повагою ставитися до волевиявлення українського 
народу. 

"Той факт, що голосування було організоване у багатьох областях України, мабуть, у 
цілому, позитивний факт. Як сказав президент, ми з повагою будемо ставитись до результатів 
волевиявлення українського народу", - заявив Сергій Лавров на прес-конференції. 

При цьому він закликав українську владу з повагою ставитись до громадян й забезпечувати 
компромісні домовленості. 

Сергій Лавров уточнив, що вважає помилкою відновлення антитерористичної операції у 
Луганській та Донецькій областях. 

"Вчора віце-прем’єр-міністр Віталій Ярема заявив, що зараз, коли голосування пройшло, 
влада відновить активну фазу антитерористичної операції. Це буде помилкою", - заявив міністр. 

Янукович поважає вибір українців 
У понеділок російська агенція "Інтерфакс" розповсюдила заяву відстороненого президента 

України Віктора Януковича. 
У ній йдеться, що він буде поважати підсумки виборів президента. 
"Пройшли позачергові вибори президента України. Незалежно від того, в якому регіоні 

скільки людей не прийшли голосувати, я цей вибір, зроблений в найважчий час для нашої 
Батьківщини, поважаю", - йдеться в заяві пана Януковича, яку розповсюдили у Ростові-на-Дону. 

Він вважає найважливішим завданням нової влади припинення силової операції на сході 
України. 

"Власний народ знищують із застосуванням гранатометів, мінометів, артилерії, БТР, танків 
та бойових вертольотів з ракетними комплексами. Найперше зараз треба зупинити кровопролитну 
війну", - йдеться у заяві від імені Віктора Януковича. 

Реакція російських політиків 
У партії "Єдина Росія" позитивно відгукнулись щодо персони можливого нового 

президента України. 
"Петро Порошенко – один з найдосвідченіших українських політиків, він був членом 

Кабміну і в Януковича, і в Ющенка. Це людина, яка знає українську політику", - заявив BBC 
депутат Держдуми В’ячеслав Ніконов. 

Політик зауважує, що українська Конституція обмежує повноваження президента, а тому, 
на його думку, вага Порошенка буде залежати від того, чи вдасться йому сформувати свій уряд. 

Російські опозиційні політики вітають Україну з успішно проведеними виборами та 
відзначають провал російської пропаганди, яка акцентувала на націоналістичних настроях 
українського суспільства. 

"Сіли в калюжу на повну. Згадайте, скільки було крику з приводу бандерівців Яроша та 
Тягнибока. На двох вони отримали аж 2,2%. І це країна фашистів та бандерівців. Для повноти 
картини – Рабінович набрав 1,9%", - зіронізував у Facebook політик Борис Нємцов. 

У блозі Олексія Навального, який заблокований Роскомнаглядом на території Росії, також 
з’явився експрес-аналіз українських виборів. 

"Вся тема "на Україні владу захопили бандерівці та фашисти" - справжня геббельсівська 
пропаганда, вибачте за штамп. Вона непогано спрацювала, зараз люди дивляться на рядки 
результатів 9 та 11 з великими здивованими очима", - написав автор, маючи на увазі місця, які 
зайняли Тягнибок та Ярош згідно з даними екзит-полу. 

Він зауважив, що навіть на Західній Україні, де, за даними російських ЗМІ "по парним 
дням громлять євреїв, а по непарним полюють на ветеранів Великої вітчизняної", Тягнибок та 
Ярош не мають суттєвої підтримки. 

Колишній економічний радник Путіна Андрій Ілларіонов, який останнім часом гостро 
критикує Кремль, також акцентує на провалі інформаційної політики Росії. 

"Головний результат виборів – формально-юридична смерть путінського міфу щодо 
"розколу" України на західно-центральну та південно-східну частину, на "бандерівщину" та 
"Новоросію", - написав він у блозі. 

BBC Україна 
 

26.05.2014. Центробанк РФ "виганяє" українські банки з Криму 

Россійський регулятор заявив, що припиняє діяльність 9-ти українських банків України у 
Криму - за невидачу депозитів кримським вкладникам. Тепер повертати кошти буде російський 
"Фонд захисту вкладників". 

Центральний банк Росії заборонив дев'яти українським банкам працювати у Криму. 
Рішення набуло чинності з 26 травня. Банкам заборонено здійснювати будь-які операції, виняток 
становить лише передання активів та зобов'язань. 

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті ЦБ РФ у понеділок. 
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"У зв'язку з невиконанням зобов'язань перед кредиторами (вкладниками), ... Банк Росії 
прийняв рішення №№... про припинення з 26 травня 2014 року діяльності на території Республіки 
Крим та на території міста федерального значення Севастополя відокремлених структурних 
підрозділів наступних кредитних установ", - йдеться в повідомленні російського регулятора. 

Як пояснює ЦБ РФ, припинення діяльності означає заборону здійснення цими банками в 
Криму "банківських та інших операцій, за винятком операцій, пов'язаних з переданням активів і 
зобов'язань". 

Після цього рішення ЦБ, українським банкам потрібно буде передати (продати права 
вимоги - ред.) депозитні вклади кримчан російському "Фонду захисту вкладників". І вже він буде 
повертати компенсаційні виплати за вкладами. 

Центробанк РФ пояснює своє рішення тим, що його продиктовано "завданнями захисту 
інтересів вкладників і клієнтів, законні права яких порушено", у тому числі внаслідок фактичної 
зупинки роботи підрозділів цих банків на півострові, а також відсутності перспектив відновлення 
ними діяльності". 

Під заборону потрапили один державний банк "Ощадбанк", а також вісім комерційних 
банків - "Укрсоцбанк", "УкрСиббанк", "Дельта Банк", банк "Форум", АвтоКразБанк", Platinum Bank 
("Платинум Банк"), "Марфін Банк" та "Міський комерційний банк". 

Відзначимо, що всі українські банки так і не можуть здійснювати свою діяльність у Криму - 
це заборонив Національний банк України ще з 6 травня до завершення російської окупації. 
"Окупація території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя порушила роботу 
банківської системи в регіоні, що призвело до виникнення загрози для інтересів вкладників та 
інших кредиторів банків", - підкреслюється в повідомленні українського регулятора. 

Як нагадують в НБУ, згідно з законом про забезпечення прав і свобод громадян на 
тимчасово окупованій території України відповідальність за відшкодування матеріальної шкоди, 
заподіяної в результаті тимчасової окупації юридичним і фізичним особам у повному обсязі 
покладають на державу, яка здійснює окупацію. 

Дзеркало тижня 

26.05.2014. Росія готова до переговорів про ціну газу, якщо 
Україна сплатить $2 млрд 

Росія готова продовжити переговори з Україною щодо ціни на газ, якщо Україна сплатить 
два мільярди доларів боргу до кінця тижня. 

Про це, як повідомляє "Інтерфакс", заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак на 
прес-конференції за підсумками тристоронніх переговорів з міністром енергетики України Юрієм 
Проданом та єврокомісаром ЄС Гюнтером Еттінгером. 

Пан Новак повідомив, що під час переговорів сторони обговорили умови платежу з боку 
"Нафтогазу" в розмірі 2,5 млрд доларів. 

Зокрема, два млрд є боргом станом на кінець березня і їх "Нафтогаз" повинен сплатити до 
кінця цього тижня, ще 500 млн доларів українська компанія має сплатити до 7 червня за поставки 
у травні. 

"Ми готові після надходження платежів продовжувати переговори щодо ціни (на газ - 
ред.)", - додав Олександр Новак. 

BBC Україна 

26.05.2014. Московська влада вимагає припинити АТО 

Росія стурбована "збройними сутичками на околицях Донецька" і вимагає від ОБСЄ 
докладного звіту, а від Києва - припинити боротьбу з терористами. 

Про це йдеться в заяві МЗС РФ. 
"У зв'язку з отриманням інформації про збройні сутички на околицях Донецька і наявні 

жертви терміново звернулися до керівництва ОБСЄ і розгорнутої в Україні спеціальної 
моніторингової місії цієї Організації із запитом про надання докладних відомостей про події, що 
відбуваються там, та заходи щодо деескалації напруженості", - сказано в повідомленні. 

Також російське МЗС висловило стурбованість тим, що внаслідок атаки бойовиків був 
закритий для польотів міський аеропорт. 

"Закриття для польотів аеропорту цього міста ускладнюють рішення у взаємодії з 
італійською стороною гуманітарних питань, пов'язаних з вивезенням тіл російського громадянина 
А.Миронова та італійського журналіста А.Рокеллі", - заявили в МЗС. 

У Донецьку весь день тривають бойові дії між бойовиками проросійських терористичних 
організацій і силами АТО. Терористи намагалися захопити аеропорт. Є дані про загиблих і 
поранених серед містян. 

УНІАН  
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27.05.2014. Через український кордон прорвалася колона машин 
із Росії 

Через російсько-український кордон в ніч на вівторок прорвалися кілька машин бойовиків, 
повідомляють у Державній прикордонній службі. 

Вночі посилений наряд охороняв кордон у напрямку села Астахове Луганської області. 
Близько 3.30 прикордонники помітили колону з кількох вантажівок, легковиків і 

мікроавтобусів, яка рухалася з боку Росії. О 3.40 колона перетнула державний кордон. Наряд 
відкрив вогонь, зав’язався бій. 

"Порушники, залишивши групу прикриття, частково прорвалися в Україну в напрямку 
Антрациту", - повідомляють у ДПС. 

Прикордонники пошкодили і захопили один мікроавтобус і два легкових автомобілі, вони 
виявилися заповнені автоматами Калашникова, РПГ та вибухівкою. 

Під час бою було важко поранено одного бойовика. 
Раніше в ДПС повідомили, що на одній із ділянок біля кордону з російського боку стоїть до 

40 "Камазів" з озброєними людьми, які готові перетнути державний кордон. 
"Ймовірно, частина цих автомобілів і перетнула державний кордон України на ділянці 

Луганського прикордонного загону", - кажуть у ДПС. 
BBC Україна 

27.05.2014. Лавров радить Порошенку налагодити діалог з 
Півднем і Сходом 

Якщо Петро Порошенко налагодить діалог з громадянами України, зокрема мешканцями 
південного сходу, то в особі Росії знайде серйозного і надійного партнера, каже міністр зовнішніх 
справ Сергій Лавров. 

"Розраховуємо, що він буде діяти в інтересах всього українського народу. Якщо це буде так, 
то він знайде в нас серйозного і надійного партнера", - заявив пан Лавров на прес-конференції в 
Москві. 

Міністр заявив, що міжнародні спостерігачі, зокрема від ОБСЄ, закликали його "не 
використовувати ярлики типу "терористи" і "сепаратисти", а налагодити діалог, який справді буде, 
як зараз модно висловлюватися, інклюзивним", - сказав пан Лавров. 

Він додав: "Це зараз найголовніший критерій, за яким буде перевірятися справжній намір і 
київської влади, і Петра Олексійовича Порошенка персонально". 

BBC Україна 

27.05.2014. Російські прикордонники спростували перетин 
кордону озброєними людьми 

Прикордонне управління ФСБ Росії по Ростовській області офіційно спростувало 
повідомлення українських прикордонників про те, що державний кордон з боку Росії перетнули 
автомобілі зі зброєю та озброєними людьми. 

"Прикордонне управління ФСБ Росії по Ростовській області не підтверджує факт 
незаконного перетину російсько-українського кордону", - йдеться в повідомленні прикордонного 
управління ФСБ РФ по Ростовській області, яке цитує "Інтерфакс". 

Раніше в українській прикордонній службі повідомили, що через російсько-український 
кордон в ніч на вівторок прорвалися кілька машин бойовиків. 

Згідно з повідомленням, прикордонники пошкодили і захопили один мікроавтобус і два 
легкових автомобілі, вони виявилися заповнені автоматами Калашникова, РПГ та вибухівкою. Під 
час бою було важко поранено одного бойовика. 

BBC Україна 

28.05.2014. Прикордонники: російські війська відходять, але "з 
особливостями" 

У Держприкордонслужбі підтвердили відведення російських військ від українського 
кордону, але голова відомства заявляє, що це відбувається "з певними особливостями". 

Про це очільник ДПС Микола Литвин заявив у середу на прес-конференції, повідомляє 
кореспондент BBC Україна. 

За його словами, частина інфраструктури, зокрема розвідувальні і тилові підрозділи 
залишаються на своїх місцях. Це дозволяє військам швидко повернутися до місць дислокації біля 
кордону. 

"Повного відведення військ немає", - каже пан Литвин. 
Чиновник також повідомив, що до початку відведення українські силовики фіксували від 

18 до 22 тисяч військових у безпосередній близькості від кордону. 
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А загалом, враховуючи війська, які дислокуються в Криму, ішлося про 45-60 тисяч 
російських солдатів. 

У НАТО раніше заявляли, що фіксують "певні рухи" російських збройних сил, але значні 
угруповання все ще залишаються біля кордону. 

BBC Україна 

30.05.2014. ФСБ заявляє, що затримала в Криму членів "Правого 
сектора" 

ФСБ Росії заявляє, що затримала в Криму членів організації "Правий сектор", яких 
підозрюють у підготовці диверсійно-терористичних актів. 

Про це повідомив сайт відомства. 
"Основною метою злочинної діяльності групи було вчинення диверсійно-терористичних 

актів у містах Сімферополь, Ялта і Севастополь, а в подальшому - знищення низки об'єктів 
життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередачі", - ідеться в повідомленні. 

У ФСБ кажуть, що розслідують кримінальні справи щодо чотирьох осіб, зокрема 
українського кінорежисера Олега Сенцова. Справи відкрито за статтями про теракти, організацію 
терористичної групи та незаконний обіг зброї. 

Підозрюваним інкримінують, що вони хотіли здійснити вибухи в ніч на 9 травня біля 
меморіалу "Вічного вогню" в Сімферополі, а також здійснити підпали в офісах двох проросійських 
організацій у квітні. 

Четверо затриманих перебувають під вартою, і найближчим часом їм висунуть 
звинувачення у вчиненні вказаних злочинів. 

Російські силовики затримали Олега Сенцова 11 травня. 19 травня з'явилася інформація 
про те, що пана Сенцова перевели в московське СІЗО. 

Українське посольство в Росії вкотре зробило запит для зустрічей із затриманими в рамках 
цієї справи. 

BBC Україна 

30.05.2014. Прикордонники відбили чергову атаку терористів 
та затримали автівки зі зброєю та боєприпасами 

Протягом 29 травня в районі відділу прикордонної служби «Станично-Луганське» 
відмічалося накопичення озброєних бойовиків у кількості близько 300 осіб. За кількасот метрів від 
підрозділу вони облаштували блокпости та вогневі точки. 

Вже вночі сьогодні з 00.30 до 02.30 прикордонний підрозділ був атакований терористами. 
Вони вели стрільбу з гранатометів та стрілецької зброї. Прикордонники відкрили вогонь по 
нападникам. Загалом відбулося 6 хвиль обстрілу. Один з військовослужбовців отримав легкі 
осколочні поранення. Натомість відмічалося під’їзд 4 машин швидкої допомоги до місць 
перебування бойовиків. Про напад повідомлені всі взаємодіючі органи. 

Також сьогодні вночі на кордоні з Росією прикордонники затримали три автомобілі. 
Спочатку зупинили «Мерседес-Віто», який мав зустрічати та супроводжувати автомобілі з Росії. А 
за деякий час затримали дві «Газелі», що рухалися зі сторони сусідньої держави. Загалом з 
автомобілів дістали  27 автоматів АК, 2 пістолета, 4 кулемета, 5 гранатометів типу «Муха», 5 
снайперських гвинтівок та 84 ящики з боєприпасами і гранатами. Серед пасажирів однієї «Газелі» 
була й жінка, яка при собі мала 10 тисяч доларів США. Загалом прикордонники затримали 13 осіб. 

Сайт Держприкордонслужби 

30.05.2014. Яценюк: "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" $786 
млн і готовий до арбітражу 

"Нафтогаз України" перерахував російському "Газпрому" 786 млн доларів, сплативши всі 
рахунки за постачання газу за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів, повідомив прем'єр-
міністр Арсеній Яценюк. 

Таким чином, за словами прем'єра, готові всі умови для подачі до Стокгольмського 
арбітражу позову в спорі про ціну поставок. 

"Ми завершили всю процедуру підготовки до подачі до арбітражного суду в Стокгольмі 
"Прохання про арбітраж", - сказав пан Яценюк, відкриваючи засідання Кабінету міністрів у Києві, 
повідомляє агенція "Інтерфакс". 

"Щоб подати відповідний позов, ми закрили ті рахунки, які є безперечними в наших 
відносинах з "Газпромом", - додав прем'єр і зазначив, що "Нафтогаз" перерахував 786 млн доларів. 

Арсеній Яценюк також повідомив, що черговий раунд російсько-українських газових 
перемовин за участю представників ЄС може пройти в понеділок, 2 травня, і в разі його провалу 
Україна звернеться до суду. 
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв у п'ятницю сказав, що Україна повідомила про 
перерахування "певної частини суми", і щойно кошти будуть зараховані в російському уряді 
подивляться на суму перерахувань, після чого можна буде далі вести переговори. 

BBC Україна 

30.05.2014. СКР Росії порушив справу проти українських 
силовиків 

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про застосування заборонених засобів і 
методів війни на сході України, повідомив офіційний представник відомства Володимир Маркін. 

Зокрема, в Москві вважають, що українська влада під спецоперації проти проросійських 
сепаратистів порушили Женевську Конвенцію "Про захист цивільного населення під час війни" . 

"Слідчий комітет не просто визнає факт вчинення злочинів проти мирних громадян, а й 
починає збір доказів вини кожного причетного до злочинів, які здійснюються проти миру і 
безпеки людства", - заявив Маркін. 

Справу порушено стосовно невстановлених військових, у тому числі з Національної гвардії 
України, а також членів "Правого сектора". Ці особи, на думку російських слідчих, причетні до 
загибелі мирних жителів в Україні. 

У п'ятницю МЗС України передало російській стороні нову ноту протесту, в якій зокрема 
заявило, що Москва "продовжує провокувати насильство і підтримувати діяльність бойовиків-
терористів, які вбивають і тероризують мирних жителів Донецької і Луганської областей України". 

BBC Україна 

01.06.2014. Злочинні дії росіян в Україні призвели до загибелі 122 
людей, - ГПУ 

Розпочато досудове розслідування за фактом створення незаконних формувань, 
вербування та підготовки громадянами РФ найманців для участі в терористичній діяльності на 
території України, повідомляють у Генеральній прокуратурі. 

"За даними слідства, отримані беззаперечні докази вчинення громадянами Росії злочинів, 
передбачених ч.1 ст.437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язання 
військового конфлікту), ч.5 ст.260 (створення непередбачених законом збройних формувань, що 
призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків), ч.1 ст.447 (найманство), ч.3 в.258 
(теракт)", - йдеться в повідомленні. 

У прес-службі повідомили, що Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у 
розпочатому кримінальному провадженні. 

Також встановлено, що злочинні дії громадян Росії на території України призвели до 
загибелі 122 людей, поранення майже 200 людей та інших тяжких наслідків. 

"З метою розв'язування військового конфлікту, здійснення терактів в Донецькій і 
Луганській областях, повалення державної влади і порушення територіальної цілісності України 
громадяни Росії створили на території РФ незаконні збройні формування - спеціальні навчальні 
центри, в яких проводиться вербування, фінансування і навчання найманців. Варто відзначити, що 
збройні найманці за матеріальну винагороду у військовому спорядженні безперешкодно 
пропускаються службовими особами Прикордонної служби ФСБ Росії в Україну, де беруть активну 
участь у терористичній діяльності", - розповіли в Генпрокуратурі. 

День 

02.06.2014. РФ, яка підтримує тероризм, вносить до Радбезу 
ООН резолюцію щодо України 

РФ, яка підтримує тероризм, вносить до Радбезу ООН резолюцію щодо України 
Росія сьогодні внесе до Радбезу ООН проект резолюції щодо припинення вогню в Україні, 

яка передбачає створення гуманітарного коридору для виходу мирного населення із зон конфлікту 
і поставки гуманітарної допомоги. 

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров сьогодні на прес-конференції в Москві, 
повідомляє УНІАН. 

За його словами, у проекті цієї резолюції буде вимога створити негайно гуманітарні 
коридори, по яких мирні жителі зможуть вийти з району бойових дій, якщо вони цього захочуть. 

«Вважаємо принциповим підтвердити у рішенні Радбезу дієвість Женевських конвенцій та 
інших норм міжнародного гуманітарного права, вимагати їх неухильного виконання, включаючи 
всіляке сприяння діяльності міжнародного комітету Червоного хреста, інших міжнародних 
гуманітарних організацій на південному сході України і вимагати недопущення будь-яких дій, які 
перешкоджатимуть виконанню даними гуманітарними співробітниками своїх функцій», - сказав 
Лавров. 
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Як відомо, Росія - активний учасник збройного конфлікту на території двох східних 
областей України. Терористи, що діють на Донбасі, отримують з сусідньої країни зброю та 
фінансування, а багато із затриманих українськими спецслужбами бойовиків свідчать про 
проходження диверсійної підготовки в навчальних центрах на території РФ і окупованого Криму. 

У Генпрокуратурі України заявили, що дії Росії мають ознаки сприяння міжнародному 
тероризму. 

День 

02.06.2014. Росія привласнила 300 кг кримського золота 

Центробанк РФ прийняв рішення зарахувати у свої золотовалютні резерви кошти 
кримського відділення "Ощадбанку". 

Російська Федерація незаконно привласнила близько 300 кілограмів золота і дорогоцінних 
металів "Ощадбанку" у Криму. Про це розповів на прес-конференції у понеділок міністр юстиції 
Павло Петренко. 

"Ми зафіксували факт викрадення зі сховищ "Ощадбанку" в АР Крим 300 кілограмів золота 
і дорогоцінних металів, які перебували там у рамках однієї з кримінальних справ", - розповів 
міністр. 

Петренко розповів також, що викрадено приблизно 700 мільйонів гривень, які 
знаходилися на балансі НБУ у вигляді активів, 1,2 мільярда гривень - у вигляді іпотечних 
зобов'язань перед НБУ, і 4 мільярда готівки з рахунків банку у Криму. 

"Центробанк РФ прийняв рішення зарахувати всі ці кошти до своїх золотовалютних 
резервів", - розповів Петренко. 

Як відомо, ЦБ РФ заявив "Ощадбанку", що забороняє його діяльність у Криму і 
запропонував віддати все майно в актив ЦБ. 

У відповідь голова правління Ощадбанку Андрій Пишний запропонував ЦБ РФ виплатити 
компенсацію за окупацію Криму 

Дзеркало тижня 

04.06.2014. Путін: в Україні немає російських військових чи 
інструкторів 

Росія ніколи не намагалася дестабілізувати ситуацію на Україні і ніяких російських 
військовослужбовців у цій країні немає, каже президент Росії Володимир Путін. 

"Ніяких військових сил, ніяких російських інструкторів немає на південному сході 
України", - сказав він в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, повідомляють "РИА Новости". 

За словами російського президента, український уряд повинен "налагодити діалог зі своїм 
власним народом, і не з допомогою танків і літаків, а за допомогою переговорів". 

"Люди, де б вони проживали, мають права, і ці права мають бути захищені", - сказав він. 
Офіційний Київ звинувачує Москву в підтримці озброєних сепаратистів на Донбасі. 

BBC Україна 

04.06.2014. Путін: Росія не могла дозволити Криму стати 
частиною НАТО 

Росія не мала гарантій того, що Україна не стане частиною НАТО, тож не могла допустити, 
щоб "споконвічно російська" територія - Крим - увійшла до альянсу, заявив російський президент 
Володимир Путін. 

"Ми вели діалог з нашими партнерами - і з європейцями, і американцями. Виключно 
дипломатичними, мирними засобами. Нам відповіли на ці наші спроби вести діалог таким 
способом і домовитися про прийнятні рішення підтримкою державного антиконституційного 
перевороту в Україні, і далі у нас не було жодних гарантій того, що Україна завтра не стане 
частиною Північноатлантичного військового блоку", - сказав російський лідер в інтерв'ю 
французьким медіа. 

"У цих умовах дозволити, щоб історична російська територія з переважним етнічним 
російським населенням пішла ось туди, в якийсь міжнародний військовий альянс, при том, що 
самі жителі Криму хочуть бути частиною Росії, - вибачте мене, по-іншому ми просто не могли 
вчинити", - додав Володимир Путін. 

Він також висловив незгоду з тим, що у розпаді України зацікавлені "проросійські сили" на 
сході країни: "Я не назвав би їх ні "проросійськими", ні "проукраїнськими". Є люди, які мають 
певні права - політичні права, гуманітарні права, і вони повинні мати можливість ці права 
реалізувати". 

Він знову повторив думку, яка останнім часом лунала з Росії - про те, що українській владі 
слід налагодити діалог зі своїм власним населенням за допомогою переговорів. 
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Володимир Путін також заявив, що не має планів відроджувати російську імперію: "Ні 
російський націоналізм ми не підтримуватимемо, ні імперію не маємо наміру відроджувати. Ми 
хочемо розвивати свою країну, зрозуміло, у своїх кордонах". 

У березні Росія анексувала Крим. Цей крок викликав осуд світової спільноти і обернувся 
низкою санкцій для російського керівництва з боку ЄС, США та інших країн. Українська влада досі 
вважає Крим своєю територією, окупованою Росією. 

BBC Україна  

США ТА КАНАДА 

23.05.2014. США перенесли спільні військові навчання на 
території України 

Армія США перенесла спільні військові навчання на території України, повідомив 
офіційний представник європейського командування ЗС США Девід Уестовер. 

«Навчання "Швидкий тризуб-14" (Rapid Trident-14), що були заплановані на липень, 
перенесені на більш пізній термін у цьому році. Точні дати та учасники будуть визначені пізніше», 
- зазначив Девід Уестовер. 

Спочатку передбачалося, що навчання пройдуть біля Львова. В них мають взяти участь 
підрозділи збройних сил США, України, Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Канади, Грузії, 
Німеччини, Молдавії, Польщі, Румунії та Великобританії. 

За словами Девіда Уэстовера, дані навчання проводяться щороку під керівництвом 
українських військових і при підтримці їхніх американських колег», передає ИТАР-ТАСС. 

Експерти вважають, що рішення про перенесення навчань на більш пізній термін було 
прийнято на тлі нестабільної ситуації в Україні. 

УНІАН 

27.05.2014. Керрі від імені США привітав українців з 
історичними виборами 

Державний секретар США Джон Керрі назвав президентські вибори 25 травня в Україні 
історичними та запевнив, що США співпрацюватимуть з щойно обраним президентом, щоб 
закріпити перемогу демократії. 

Про це йдеться у заяві Держсекретаря США, розміщеній на сайті зовнішньополітичного 
відомства США. 

«Сполучені Штати вітають народ України і український уряд з історичними виборами 25 
травня. Українці об`єдналися, щоб висловити свою політичну волю вільно і самостійно обирати 
майбутнє разом. Висока явка надсилає чіткий сигнал: український народ хоче жити в єдиній, 
демократичній і мирній Україні з інтегрованими європейськими інститутами», - йдеться в заяві. 

«Ми вітаємо сьогоднішню попередню доповідь від ОБСЄ та інших міжнародних 
спостерігачів, за думкою яких вибори продемонстрували ”чітку рішучість влади провести те, що 
було справжніми виборами відповідно до міжнародних зобов`язань і з повагою до 
основоположних свобод громадян в переважній більшості країни», - зазначає Керрі. 

Також він зауважив, що «міжнародні спостерігачі дали ясно зрозуміти, що ситуація з 
безпекою і відверте збройне залякування з боку сепаратистських груп не дозволили деяким 
виборцям у двох регіонах України на Сході взяти участь в голосуванні, в той же час голосування в 
окупованому Криму не проводилось. Ми глибоко захоплені відвагою і рішучістю тих мешканців 
Донецька і Луганська, завдяки зусиллям яких на деяких дільницях голосування все ж таки 
відбулося». 

«Ми дякуємо Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, Парламентській 
асамблеї ОБСЄ та багатьом іншим організаціям, які допомогли забезпечити роботу міжнародної 
спостережної місії. Успішне проведення виборів в Україні свідчить про її прихильність 
демократичному процесу», - зазначено в подомленні. 

«Сполучені Штати продовжать співпрацювати з народом України і її щойно обраним 
президентом, щоб закріпити цю перемогу демократії. Ми підтримаємо їхні зусилля в будівництві 
свого майбутнього в єдиній, безпечній, незалежній та процвітаючій Україні. Сполучені Штати 
поважають суверенітет і територіальну цілісність України і засуджують окупацію і анексію Криму 
Росією, залишаючись націленими на співпрацю з Україною та іншими партнерами задля мирного 
вирішення цього конфлікту», - наголошує Держсекретар США. 

УНІАН  
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27.05.2014. США підтримують дії влади України щодо 
наведення порядку на сході країни 

Влада має повне право підтримувати стабільність і порядок у своїй власній країні, впевнені 
у Держдепі США. 

США мають намір підтримувати зусилля української влади щодо мирного врегулювання 
ситуації в країні, заявили у Держдепі США. 

"Ми досі вважаємо, що ситуація (в Україні) буде вирішена шляхом діалогу між сторонами, 
який ми підтримуємо", - сказала на брифінгу у Вашингтоні представник Держдепу Джен Псакі. 

При цьому вона зазначила, що у Вашингтоні підтримують дії Києва щодо стабілізації 
ситуації в східній Україні і не вважають їх спробою вирішити ситуацію силовим шляхом. 

"Це не військове рішення", - сказала Псакі. Так вона відповіла на питання журналіста про 
те, чи є дії української влади на сході країни спробою силового вирішення проблеми. "Влада має 
повне право підтримувати стабільність і порядок у своїй власній країні", - додала вона. 

Разом з тим, Псакі повідомила, що США "продовжують розглядати запити української 
влади про надання допомоги українським військовим у сфері безпеки", проте основним завданням 
Вашингтона є "підтримка економічних і політичних спроб" Києва стабілізувати ситуацію в Україні. 

Дзеркало тижня 

02.06.2014. На Донбасі присутній тероризм - заступник 
міністра оборони США 

Сполучені Штати стурбовані загостренням ситуації в Україні, заявив заступник міністра 
оборони США Дерек Шоле, перебуваючи із візитом у Києві. 

"Так, ми бачимо, що на Сході є терористична діяльність, яка дестабілізує ситуацію в 
Україні", - сказав він у понеділок. 

Пан Шоле також зазначив, що американська сторона готова допомогти українській у сфері 
зміцнення безпеки та реформування Збройних сил. 

У квітні віце-президент США Джо Байден гостро Клацнути розкритикував дії Росії, 
спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. 

Росія заперечує свою причетність до подій на сході України. 
BBC Україна 

03.06.2014. США назвали лицемірством пропозицію Росії про 
"гуманітарні коридори" 

США вважають лицемірством пропозицію Росії про створення гуманітарних коридорів у 
Донецькій і Луганській областях України за умов, коли з Росії в Україну прибувають нерегулярні 
збройні сили і нелегально завозиться російська зброя. 

Про це у Вашингтоні заявила речниця Держдепартаменту США Джен Псакі, передає Радіо 
Свобода. 

У понеділок Росія на закритому засіданні Ради безпеки ООН пропонувала проект резолюції 
про створення "гуманітарних коридорів". 

Посол України в ООН Юрій Сергєєв назвав висунуту Росією пропозицію цинічною та 
аморальною. Його британський колега Марк Лайл Ґрант повідомив після засідання Ради безпеки, 
що російська пропозиція не була підтримана більшістю членів Радбезу. 

Нагадаємо, раніше російська журналістка Марія Турченкова написала, що жоден 
російський канал не показав кадри з трунами російських бойовиків, загиблих у Донецьку, які 
переправляли з України до Росії. 

УНІАН 

04.06.2014.Зустріч Обами й Порошенка: США нададуть Україні 
масштабну допомогу 

Під час зустрічі з Петром Порошенко президент США Барак Обама пообіцяв допомогти 
Україні позбутись енергозалежності від Росії та відродити економіку. 

Президент США Барак Обама пообіцяв Україні масштабну допомогу. "Сполучені Штати 
підтримують український народ – і не тільки в ці дні чи тижні, а й наступними роками", - заявив 
глава Білого дому після бесіди з майбутнім українським президентом Петром Порошенком. 
Зустріч відбулась у середу, 4 червня, у Варшаві. Як повідомляє інформаційна агенція AFP, Обама 
був "глибоко вражений" тим баченням майбутнього розвитку України, який він почув від свого 
співбесідника. 

За словами Обами, Сполучені Штати допоможуть Україні позбутись залежності від 
російських енергоносіїв та відродити економіку, передає інформаційна агенція Reuters. Під час 
свого візиту до Польщі він також наголосив, що США підтримуватимуть Україну на шляху реформ. 
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Обама повідомив, що обговорював з Порошенком і можливості американської допомоги в сфері 
підготовки українських правоохоронців та війська. 

Американський президент висловив переконання, що саміт Великої сімки, який 
відбувається 4 та 5 червня у Брюсселі, продемонструє підтримку України з боку міжнародної 
спільноти. 

У четвер Обама вирушить до Франції на урочистості з нагоди 70-річного ювілею висадки 
військ союзників у Нормандії під час Другої світової війни. На зустрічі з президентом Франції 
Франсуа Олландом глава Білого дому теж планує обговорити українське питання. 

BBC Україна 

04.06.2014. США виділили Україні ще $ 5 млн військової 
допомоги на бронежилети і прилади нічного бачення 

Обама пообіцяв, що Вашингтон надасть всю необхідну підтримку Україні - "крихкому 
державі, яка шукає шляхи виходу з кризи". 

Рада національної безпеки США в середу, 4 червня, оголосила про розширення військової 
допомоги Україні. Зокрема, Вашингтон виділяє Києву новий транш обсягом $ 5 млн, кошти якого 
підуть на спорядження та обладнання для українських військових. 

"Сьогодні ми оголосили про нові 5 млн доларів для надання бронежилетів, приладів 
нічного бачення і додаткового комунікаційного спорядження (для зв'язку - ред.) для України", - 
йдеться у повідомленні Ради нацбезпеки на офіційній сторінці у Twitter. 

Зазначимо, президент США Барак Обама на зустрічі з Петром Порошенком також заявив, 
що американська допомога Україні може включати прилади нічного бачення. Обама також 
пообіцяв, що Вашингтон надасть всю необхідну підтримку Україні - "крихкій  державі, яка шукає 
шляхи виходу з кризи". 

Раніше на початку тижня помічник міністра оборони США з міжнародної безпеки Дерек 
Шоллі під час візиту до Києва повідомив, що США збільшили розмір фінансової допомоги 
оборонному сектору України у два рази, до $ 18 млн. 

Раніше в інтерв'ю ZN.UA посол США Джеффрі Пайєтт заявив, що "за останні три місяці 
Штати подвоїли розмір бюджету американської військової допомоги Україні". За його словами, 
особливий акцент зроблено на підвищенні боєздатності українських прикордонників та їхній 
можливості захищати кордони своєї країни". Пайєтт повідомив, що "ця допомога буде 
продовжувати розширюватися".  

Дзеркало тижня  

АВСТРАЛІЯ 

21.05.2014. Австралія ввела нові санкції проти Росії 

Австралія розширили санкції проти РФ, щоб "підтвердити чітку підтримку територіальної 
цілісності і суверенітету України". 

Австралія розширює санкції проти Росії через її агресію в Україні. Про йдеться у 
повідомленні МЗС Австралії. 

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп підкреслила, що "Австралія розширює 
фінансові санкції та заборону на поїздки для російських і українських фізичних осіб та компаній, 
щоб підтвердити чітку та однозначну підтримку Австралією територіальної цілісності і 
суверенітету України". 

"Я як і раніше глибоко стурбована ескалацією подій на сході України, що призвело до 
трагічної загибелі людей. Австралія - єдина з українським народом в цьому випробуванні і ще раз 
закликає Росію змінити курс. Умисна дестабілізація в Україні має зупинитися", - сказала Бішоп. 

"Оскільки Росія досі не змогла вжити практичних кроків щодо деескалації кризи, в 
Австралії вирішено розширити фінансові санкції та заборону на поїздки щодо ще 38 росіян та 11 
українців. Це розширить загальну кількість фінансових санкцій і заборон на поїздки, введених в 
Австралії до 50 осіб і 11 компаній", - відзначили у МЗС. 

"Росія повинна зробити конкретні і очевидні кроки, спрямовані на деескалацію ситуації, 
відповідно до зобов'язань, які вона взяла на себе у Женеві 17 квітня", - сказано в повідомленні. 

"Ми вітаємо позитивні кроки, зроблені урядом України для виконання своїх женевських 
зобов'язань, а також його підготовку до президентських виборів 25 травня. Демократична Україна 
- в національних інтересах Австралії", - зазначили у відомстві. 

Дзеркало тижня 
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КРАЇНИ АЗІЇ 
КИТАЙ 

05.06.2014. Китай готовий співпрацювати з новим 
президентом України 

Лідер Китаю привітав Порошенка з перемогою на виборах  
Голова КНР Сі Цзіньпін направив Петру Порошенку вітальну телеграму з нагоди його 

обрання на посаду президента України, повідомляє ТСН.ua. 
"Китайська сторона надає великого значення розвитку відносин з Україною і має намір 

спільно з нею на основі взаємної поваги, рівності та взаємної користі сприяти двосторонньому 
діловому співробітництву у всіх сферах на благо двох країн і їх народів", - написав Сі Цзіньпін у 
телеграмі.  

Як раніше повідомляв УНІАН, ВР призначила інавгурацію Порошенка на 7 червня. 
Передбачається провести 7 червня о 10.00 у сесійній залі Верховної Ради урочисте засідання 
парламенту, присвячене складанню присяги народові новообраним президентом України 

УНІАН 
 
 
 


