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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
«НОРМАНДСЬКІ» УРОЧИСТОСТІ ЯК ДЗЕРКАЛО СТРАУСИНОЇ
ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ
Суть угодницької політики Євросоюзу по відношенню до реваншистської
Росії була красномовно продемонстрована запрошенням лідера країни-агресора
Володимира Путіна на святкування річниці висадки союзницьких військ в
Нормандії. Формальною причиною запрошення стала участь СРСР у війні проти
нацистської Німеччини в 1941-45 рр., хоча очевидно, що Путін має таке ж
відношення до звільнення Європи від Гітлеру, як сам Гітлер – до
звільнення Європи від Наполеона. Російські солдати (поруч із іншими
народами СРСР) і справді 70 років тому боролися проти нацистських військ, як за
130 років до того пруські та австрійські солдати брали участь у битвах проти
наполеонівських військ. Проте, відомим є і той факт, що кумир Путіна – Сталін до
1941 р. був союзником Гітлера, і саме в цьому статусі він вступив у Другу світову
війну, взявши участь у розподілі Польщі та в окупації країн Балтії. І лише після
нападу Німеччини, СРСР був вимушений спочатку захищатися, а потім – і
«визволяти» Центральну та Східну Європу.
Сьогодні Путін є лідером реваншистської Росії, яка прагне
повернути собі вплив на Центрально-Східну Європу, яку свого часу
захопив Сталін під виглядом звільнення від нацизму. Читаючи праці
кремлівських ідеологів (С.Марков, О.Дугін та ін.), не важко переконатися, що
йдеться, перш за все, про країни Балтії, Румунію, Болгарію, Сербію1. Але дорога до
ЦСЄ лежить через Україну, і саме її окупацією останні місяці займається лідер
Росії, якого Франсуа Олланд запросив до Франції.
Відсутність російського лідера на саміті G-7, який пройшов у Брюсселі за
день до урочистостей у Франції, теоретично мала би стати ударом по іміджу
В.Путіна, і відіграти роль дипломатичних санкцій за анексію Криму та
спонсорування тероризму в Східній Україні. Проте, лідери найбільших
європейських держав – Німеччини, Великобританії та Франції –
поспішили компенсувати В.Путіну його відсутність 4-5 червня 2014 р.
на саміті G-7 у Брюсселі, провівши з ним 5-6 червня зустрічі у Парижі.
Європейські лідери говорили із Путіним про досягнення миру в Україні, хоча було
неважко передбачити, що єдиним результатом таких зустрічей стане отримання
для кремлівської пропаганди телевізійної картинки, яка свідчитиме, що ніякої
міжнародної ізоляції Путіна немає. Прогнозовано не мала жодних позитивних
наслідків і коротка зустріч російського лідера із новобраним Президентом
1

Напр, див.: Сергей Марков: "Европеизировать институты, сохранив русскую идентичность". http://www.politstudies.ru/extratext/lm/flm003.htm.
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України Петром Порошенком.
Характерними є улесливі запитання, які ставили В.Путіну журналісти
французького телеканалу «TF1» та радіостанції «Europe 1» напередодні його
візиту до Франції. Зі слів журналістів випливає, ніби Путін є миротворцем, а
конфлікт в Україні провокують Київ та Вашингтон (напр., слова французьких
журналістів до Путіна: «мы видим танки, которые едут из Киева… появлялось
ли у Вас искушение войти в Восточную Украину, ввести туда войска»; «Вы
будете в Нормандии говорить о мире, а Барак Обама в то же время говорит о
том, что нужно вооружаться в Европе» і т.п.2).
Путін зробив правильні висновки із свого візиту до Франції –
жорсткої реакції Європи на російську агресію не буде. Тож не дивно, що,
замість очікуваного П.Порошенком рішення про заборону використання військ
РФ в Україні3, Росія почала постачати своїм бойовикам в Донбасі танки і зенітні
установки, а ті – збивати за допомогою російської зброї українські військові
літаки. Вже традиційною «реакцією» Євросоюзу на очевидну роль
Росії у знищенні 14 червня в Луганську військового транспортного
літака «ІЛ-76» із 49 українськими військовослужбовцями стали
заяви із співчуттям та безперспективні заклики до Росії припинити
постачання зброї бойовикам (відповідні заяви зробили Міністр закордонних справ
Великобританії Вільям Хейґ та Президент Європейської Ради Герман ван
Ромпей)4. Хоча вже давно очевидно, що Кремль не реагуватиме ні на які заяви, і
лише справді жорсткі санкції здатні зупинити російську агресію.
Характерно, що знищення українського літака відбулося наступного дня
після телефонної розмови, в якій Президент Єврокомісії Жозе Мануел
Баррозу закликав Володимира Путіна зупинити потоки зброї і незаконних
бойовиків в Україну5. А ще трьома днями раніше, 10 червня, Міністр закордонних
справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, після тристоронньої
зустрічі із Радославам Сікорським та Сергієм Лавровим, говорив, що
побачив «готовність з боку всіх сторін діяти з метою деескалації кризи в Україні»6.
Вочевидь, глава німецької дипломатії бачить те, що хоче, а не те, що є насправді.
Варто також відзначити, що Верховного представника ЄС з питань
закордонних справ і політики безпеки Кетріш Ештон, судячи із заяв її
представника Майї Коціянчич, більше стурбувало обмальовування зеленкою
посольства РФ у Києві, ніж трупи 49 українських військовослужбовців7.
14 червня у телефонній розмові Петро Порошенко висловив
Франсуа Олланду сподівання, що в разі продовження постачань Росією зброї
терористам на Сході України, Євросоюз запровадить проти РФ секторальні санкції,
включно із припиненням військово-технічного співробітництва8. Щодо відповіді
Президента Франції – українському колезі прес-служба останнього нічого не
повідомляє, з чого можна зробити висновок, що її не було.
Польща, на відміну від Франції, зробила правильні висновки із 1939 р., тому
2

Интервью Путина французским СМИ. - http://ria.ru/trend/Putin_interview_04062014.
Порошенко: Очікуємо рішення про заборону використання військ РФ в Україні. http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/6/7028254.
4
Foreign Secretary condemns attack on Ukrainian plane. - https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-condemnsattack-on-ukrainian-plane; Брюссель критикує Росію за потурання сепаратистам. - http://www.dw.de/брюссель-критикуєросію-за-потурання-сепаратистам/a-17708149.
5
Баррозу закликав Путіна припинити потік зброї та бойовиків в Україну. http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/13/7028986.
6
Берлін і Варшава сподіваються, що Росія не пускатиме бойовиків в Україну. - http://www.dw.de/берлін-і-варшавасподіваються-що-росія-не-пускатиме-бойовиків-в-україну/a-17695696.
7
В ЄС засуджують події, що сталися біля російського посольства в Києві - офіційний представник. http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/06/16/7023380.
8
Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Франціі Франсуа Олландом. http://www.president.gov.ua/news/30517.html.
3
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замість запрошення реваншистського лідера на урочистості, пропонує
запровадити санкції третього рівня. Депутат Польського Сейму Марцин
Свенцицький в інтерв’ю «Deutsche Welle» висловив тверезу думку, що «Без
дієвих санкцій росіяни не сприймають серйозно жодних переговорів»,
тож «третій рівень санкцій має бути негайно запроваджений».
М.Свенцицький також вважає, що Європа має надати Україні допомогу
озброєнням: «Пряма допомога українській армії була би цілком
легітимною»9.
Євросоюзу час відійти від страусиної політики удавання, ніби
Росія не є державою-агресором, і ніби дипломатія ще має шанси без
посилення санкцій щодо РФ. Намічене на 27 червня 2014 р. підписання
Угод про Асоціацію ЄС із Україною, Грузією й Молдовою не буде варте
нічого, якщо Євросоюз дозволить Росії дестабілізувати ці країни за
допомогою гібридних війн, а потім окупувати їх під виглядом
миротворців. Європейським столицям не варто також розраховувати, що Путін
задовольниться одним лише Донбасом чи територією України. Два місяці тому
вони сподівалися, що Путін вдовольниться Кримом, а 76 років тому вважали, що
Гітлер вдовольниться Австрією і Чехословаччиною. Путін не приховує своїх
претензій на відновлення меж впливу СРСР, а вони, як відомо, доходили в Європі
до Берлінського муру.
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
06.06.2014. Баррозу говорить про єдність Великої сімки в
підтримці України
Після саміту Великої сімки, що відбувся в Брюсселі 4-5 червня, президент Європейської
Комісії Жозе-Мануел Баррозу виступив із такою заявою щодо України.
«Найважливішим нашим меседжем, без сумніву, є єдність Великої сімки в своїй підтримці
України. Ми дали чітко зрозуміти, що ми підтримуємо – політично та економічно – нове
керівництво країни. Ми дали чітко зрозуміти, що ми підтримуємо громадян України, які хочуть
жити в суверенній, вільній, демократичній та, ми сподіваємося, заможній країні.
Оскільки Україна є нашим найближчим сусідом, Європейський Союз має особливу
відповідальність. Саме тому ми швидко зібрали фінансову та технічну допомогу й тепер надаємо
цю допомогу Україні.
І саме тому ми прагнемо якнайшвидше підписати решту розділів Угоди про асоціацію.
Обидві сторони рішуче налаштовані досягти цієї мети.
Наступний конкретний крок: Велика сімка погодилася, щоб наступного місяця
Європейська Комісія провела координаційну зустріч донорів - тут, у Брюсселі.
Наша група представників міжнародної спільноти, що мають спільні погляди, також єдина
в своєму рішучому зверненні до Росії, яке полягає ось у чому: Росія має визнати українську владу,
зокрема новообраного Президента України, пана Порошенка, та розвивати з цією владою
повноцінні відносини.
Росія також має здійснити конкретні та гідні довіри кроки для деескалації ситуації у східній
частині України.
Ми готові вдатися до подальших дій, якщо в цьому є потреба».
Сайт Представництва ЄС в Україні

ЕНЕРГЕТИКА
16.06.2014. Заява Європейської Комісії після зустрічей щодо
енергетичної безпеки у Києві
Завершилися тристоронні консультації щодо енергетичної безпеки, які відбулися на
вихідних у Києві. Зустрічі відбулися між Європейським Комісаром Ґюнтером Еттінґером, Прем’єрміністром України Арсенієм Яценюком, Міністром енергетики та вугільної промисловості України
Юрієм Проданом, Головою НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболєвим та Головою правління ВАТ
9

Польський депутат: настав час серйозних санкцій проти Росії. - http://www.dw.de/польський-депутат-настав-чассерйозних-санкцій-проти-росії/a-17707348.
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«Газпром» Алєксєєм Міллєром. Також відбулася двостороння зустріч між Комісаром Еттінґером та
Президентом України Петром Порошенком.
У цих тристоронніх перемовинах Європейська Комісія діє як посередник. Переговори,
метою яких було знайти рішення, яке убезпечувало би постачання газу з Росії до України,
розпочалися на початку травня. Будучи обізнаним з аргументами російської та української сторін,
а також зі станом справ щодо несплачених рахунків, Еттінґер розробив пропозицію щодо
пакетного рішення.
Основними ідеями цієї пропозиції є такі:
1) План платежів:
Пропозиція Єврокомісії полягає в тому, щоб у понеділок Україна заплатила 1 млрд. дол.
США. Аби покрити решту несплачених рахунків, потрібно буде здійснити шість додаткових
платежів. У такий спосіб усі несплачені рахунки були би покриті до кінця року. За рахунки щодо
наступних постачань газу Україна сплачуватиме вчасно у відповідності до контракту.
2) Ціна:
За пропозицією Єврокомісії, майбутня ціна на газ має встановлюватися в певному
проміжку, між літньою і зимовими цінами. Зимова ціна має складати 385 дол. США за 1000
кубічних метрів, літня – 300 дол. США або на кілька доларів більше.
Українська сторона була готова прийняти такий варіант, однак російські партнери з ним не
погоджувалися. Вони наполягали на тому, аби Україна негайно сплатила 1,9 млрд. дол. США, а
загальна ціна на газ становила 385 дол. США.
Оскільки Єврокомісія впевнена, що вирішення цього питання й досі можливе і в ньому
зацікавлені усі сторони, вона міркуватиме щодо наступних кроків та щодо часу наступної зустрічі
сторін з цього питання.
Сайт Представництва ЄС в Україні

17.06.2014. Єврокомісія:
Словаччини з цієї осені

Україна

зможе

купувати

газ

у

У Єврокомісії заявляють, що Київ вже цієї осені зможе купувати газ у Словаччини. У
Брюсселі спростовують закиди "Газпрому" щодо незаконності реверсу газу до України.
Європейський Союз вивчає альтернативні способи забезпечення України газом. Про це
заявила речниця єврокомісара з питань енергетики Ґюнтера Еттинґера Сабіне Берґер під час
брифінгу у Брюсселі у вівторок, 17 червня, повідомляє інформаційне агентство AFP. У ЄС
замислилися над альтернативними способами наповнення українських сховищ за допомогою
імпорту з Польщі, Словаччини та Угорщини на наступний день після того, як Москва перекрила
Києву газ.
Російський газовий монополіст "Газпром" сумнівається у законності реверсних постачань
газу до України. За словами очільника газового концерну Олексія Міллера, європейські компанії,
які самі зв’язані контрактами з "Газпромом", не мають права качати блакитне паливо у зворотному
напрямку до України, пише AFP.
Єврокомісія: Реверс газу до України законний
Утім, у Єврокомісії переконані, що реверсні постачання законні. Україна нині зможе
купувати газ в Угорщини та Польщі, а з осені "Нафтогаз" матиме можливість отримувати блакитне
паливо зі Словаччини. "Угода, підписана двома зацікавленими підприємствами в Україні та
Словаччині, тобто угода про реверсний потік, дозволяє постачати газ зі Словаччини до України, і з
цим немає жодних юридичних проблем", - наводить слова Сабіни Берґер агентство "Інтерфакс".
Нагадаємо, що 16 червня Росія зупинила постачання газу до України й заявила про
готовність працювати з українською стороною виключно за передоплатою. Таким чином газові
між Києвом та Москвою за посередництва Єврокомісії переговори провалились. Водночас
російський концерн "Газпром" попередив про "можливі перебої" з постачанням газу до країн
Євросоюзу.
Німецька хвиля

ЕКОНОМІКА
17.06.2014.
ЄС
перерахував
макрофінансової допомоги

Україні

500

млн

євро

Таким чином, Україна вже отримала в рамках європейської фіндопомоги близько 850 млн
євро.

Європейський Союз перерахував Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Про це
йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у вівторок, 17 червня.
"Сьогодні Європейська Комісія від імені ЄС виділила Україні 500 млн євро - перший
кредитний транш за новою програмою макрофінансової допомоги для країни - MFA II. Ці кошти
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було виділено після того, як Україна отримала 100 млн євро, надані за попередньо узгодженою
програмою макрофінансової допомоги (MFA I) 20 травня", - уточнює представництво.
Згідно з повідомленням, метою обох програм є економічна і фінансова підтримка україни у
складний період її розвитку. "Макрофінансова допомога ЄС доповнить ресурси Міжнародного
валютного фонду (МВФ) та інших донорів у контексті стабілізації і програми реформ, розпочатої
нещодавно українською владою за допомогою МВФ. Також її направлено на зменшення
короткострокового дефіциту платіжного балансу і вразливості фінансово-бюджетної сфери
держави", - вказує представництво ЄС.
Окрім сьогоднішнього траншу, подальші платежі будуть залежати від впровадження
конкретних заходів економічної політики, зазначених у меморандумі Україна-МВФ, підписаних у
2013 і 2014 рр.
Загальний обсяг допомоги ЄС становить 1,61 млрд євро. Таким чином, після
сьогоднішнього траншу залишається 1,01 млрд євро. Ці кошти є частиною більш широкого пакету
допомоги Україні, про який Єврокомісія оголосила 5 березня.
Нагадаємо, на 27 червня заплановано підписання економічної частини угоди про асоціацію
між ЄС і Україною. Документ буде підписано разом з угодами про асоціацію з Грузією та
Молдовою. Політичну частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом було підписано 21 березня у
Брюсселі.
Дзеркало тижня

17.06.2014. У ЄС запитують, куди поділися десятки мільйонів
на облаштування кордонів України
Євросоюз виділяв Україні десятки мільйонів євро на облаштування систем захисту
кордону, однак, як свідчить нинішня ситуація, ці кошти були використані неефективно.
Про це заявив посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський у вівторок у Києві під час IV
Національного експертного форуму "Від революції до нової країни", передає кореспондент
Укрінформу.
"Ми, ЄС, надали десятки мільйонів на допомогу структурам контролю за українським
кордоном. А що ми маємо зараз, під час кризи? Що українські прикордонники просять ЄС
допомогти грошима купити все. Тому я запитую: що сталося з десятками, десятками та десятками
мільйонів, які були надані українським структурам?" - наголосив Томбінський.
Він також додав, що ситуація, яка нині склалася на українських кордонах, є "дуже
драматичною платою, яку платить Україна за невиконання завдання з розбудови всіх структур
суверенної держави за 20 років".
Укрінформ

ІНШІ ПОДІЇ ЄС
08.06.2014. Болгарія пригальмувала "Південний потік"
Болгарія призупиняє роботу за проектом "Південний потік" до усунення зауважень
Єврокомісії.
Про це повідомив прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарськи на брифінгу за підсумками
зустрічі з американськими сенаторами.
"Нині надійшов запит з боку Єврокомісії, після чого ми призупинили поточну роботу, я про
це розпорядився. Після додаткових консультацій з Брюсселем буде визначений хід подальшої
роботи", - сказав прем'єр, якого цитує ІТАР-ТАСС.
У відповідь на уточнююче питання прем'єр-міністр підтвердив: "Так, фактично
розпорядився зупинити дії з будівництва, точніше по роботі, оскільки його фактичне будівництво
ще не розпочалося, до уточнення подальшої процедури з Брюсселем".
У Міненерго РФ повідомили, що доки не отримували жодних повідомлень від болгарської
сторони, і що питання про призупинення робіт по "Південному потоку" може бути обговорене в
понеділок у Брюсселі на зустрічі представників РФ, ЄС і України.
Укрінформ

11.06.2014. Протистояння навколо Юнкера: як не повернеш - все
не так
Зустріч голів урядів Німеччини, Великобританії, Швеції та Нідерландів мала на меті
створення єдиного фронту консервативних урядів щодо обрання президента Єврокомісії. Але чи
мають ці уряди щось спільне?
Це не дивина, що саме ці чотири очільники урядів зустрічаються, коли йдеться про
майбутню політику та передові кадри ЄС - канцлерка Німеччини Анґела Меркель, британський
прем’єр-міністр Девід Кемерон, керівник уряду Нідерландів Марк Рютте та їхній шведський
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колега, господар зустрічі Фредрік Рейнфельдт. Кожен із них не лише очолює консервативний уряд
своєї країни, всі вони до того ж керують державами на півночі ЄС – тими, які вважають економічно
стабільними, надійними в питаннях бюджетної політики та орієнтованими на реформи. Вони
досить критично ставляться до платежів на користь південних держав, вони не хочуть бачити
Європу "трансфертним союзом", як про ЄС почасти говорять з негативним відтінком.
І саме тому усі четверо хочуть бачити європейські інституції та людей на їхньому чолі
такими, що діють у їхніх інтересах. Згідно з їхніми бажаннями, ЄС має бути, в першу чергу,
конкурентоспроможним, а не підтримувати модель довгострокової залежності одних країн від
інших. До того ж, ЄС має загалом менше втручатися у повсякденне життя громадян. Це все – вже
досить багато як для спільного, що ці країни між собою мають.
За і проти інтеграції
Але вже на цьому етапі починаються протиріччя. Девід Кемерон перебуває під дуже
високим тиском скептичної щодо ЄС громадськості. У Швеції, Німеччині та Нідерландах і з цим
виглядає інакше, але кожен уряд має враховувати особливості настроїв виборів у своїй країні.
Через це усі четверо по-різному дивляться на Жана-Клода Юнкера, який хоче очолити
Європейську комісію.
Люксембуржець є, з одного боку, християнським демократом, а отже належить за своїм
політичним спрямуванням до тієї самої ідеологічної течії, що й учасники зустрічі в шведському
Гарпсунді. Та тут ідеться про дещо інше – Юнкер є вже десятиліття частиною "брюссельської
системи", він "переконаний інтеграціоніст", тобто виступає за дедалі тіснішу європейську
інтеграцію.
Саме це і заважає всім чотирьом очільникам урядів, але з різною силою. Меркель також
належить радше до тих, хто може собі уявити іще тісніше інтегрований, "об'єднаніший" ЄС. Коли в
Європі розгорнулася боргова криза, німецька канцлерка називала такий ЄС основною умовою
ефективної фінансової та економічної політики, а також інструментом привнесення дисципліни до
втомлених від реформ урядів країн-членів. Нідерландець Рютте та швед Рейнфельдт у цьому
питанні скептичніші. Передусім шведи ніколи не були особливо відкритими до інтеграції й так і не
приєдналися до зони євро, хоча і могли б це зробити. Не кажучи вже про Девіда Кемерона, який
подібну ідею зближення відкидає абсолютно. Він хоче навіть повернути низку повноважень з
Брюсселя назад до столиць держав-членів, перебудовуючи таким чином ЄС чи не з нуля. Якщо
зробити цього не вдасться, він навіть погрожує виходом країни зі спільноти.
За ким останнє слово?
Ідеться у всій дискусії також і про те, хто в Європі взагалі має право на вирішальне слово. І
в цьому питанні думки чотирьох керівників урядів розходяться найбільше. Хоч на ідею проведення
виборів до Європарламенту з головними кандидатами від партійних груп спочатку критично
дивилася навіть Меркель, говорячи про те, що немає бути "авторитаризму" головного кандидата
партії-переможця в питанні обрання президента Єврокомісії. Та нещодавно вона все ж таки
публічно виступила на підтримку Юнкера. Таким кроком вона передала ініціативу в обранні
голови комісії Європарламенту. Тепер вона перебуває через це в дуже незручному становищі. Адже
Кемерон категорично відкинув кандидатуру Юнкера не просто через політичні причини, але через
свою позицію в питанні права на призначення будь-кого на цю посаду. "Демократично обрані
уряди Європи мають вирішувати, хто керує європейськими інституціями", - сказав він у Швеції.
Десь посередині між цими двома полярними позиціями стоять Рейнфельдт та Рютте.
Обидва не відкидають категорично кандидатуру Юнкера, проте хочуть також, аби вирішальне
слово було за урядами держав. Рейнфельдт навіть досить відверто підтримав у цьому питанні
Кемерона: "Ми в Швеції проти того, аби партії на європейському рівні виставляли так званих "топкандидатів". Так само й Рютте підтримувати подібну ідею не захотів: "Ця ідея не наша. Зараз
просто іще зарано для того, аби говорити про імена".
Владна гра інституцій
На думку Рютте, зараз треба "говорити про зміст", про "реформи", як уточнив Рейнфельдт.
Так само й Меркель висловилася на підтримку такої стратегії. "Як має виглядати робота
європейських інституцій у найближчі п’ять років?", - сформулювала вона головне питання.
Меркель може, звісно, багато в чому виграти від того, про що заявляють троє голів урядів. А саме
про те, що країни-члени ЄС спочатку мають визначитися з тим, як має виглядати європейська
політика у майбутньому, аби після цього визначитися, хто на посаді президента Єврокомісії для
цього найбільше пасує. Та вона цього не сказала, ймовірно, аби уникнути конфлікту. Адже подібні
заяви можуть призвести до прямої конфронтації з Європарламентом. Адже він ще досить рано
визначився з кандидатурою Юнкера і переконаний, що має право на нього як на президента
Єврокомісії.
Але так чітко це ніде не визначено. Адже хоч глави урядів і держав, починаючи від цих
виборів, дійсно зобов’язані брати до уваги результати волевиявлення, визначаючись із топкадрами ЄС. Та те, що саме так написано у відповідних угодах, іще не означає, що вони мають
дійсно призначати топ-кандидата найбільшої партії на посаду голови Єврокомісії. Стане ним хтось
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інший, аніж Юнкер, протестувати може почати вже Європарламент і відкинути цю кандидатуру.
Тоді це може вилитися у владне протистояння між інституціями, що триватиме місяці.
Знову невиразні єврочиновники?
До цієї проблеми додаються ідентичні – з пошуком кандидатури на посаду президента
Європейської Ради, представника ЄС з зовнішньополітичних питань та голови Європарламенту.
Окрім партійно-політичних міркувань, це кадровий пакет має такожзадовольняти вимогу балансу
між Північчю та Півднем, Заходом і Сходом, маленькими та великими державами, а також
чоловіками та жінками. Це призводить часто до обрання невиразних компромісних кандидатів, які
рідко чинять спротив урядам та не можуть забезпечити поступ ЄС на світовій арені та всередині.
Уряди, як правило, таким станом справ задоволені, адже вони залишають таким чином
вирішальне слово за собою.
Тож і складна ситуація, що склалася, грає на руку національним урядам. Чим довше буде
тривати пошук пакетного рішення, тим менше про зв'язок між виборами до Європарламенту та
обранням президента Єврокомісії думатимуть звичайні виборці. Адже закид прибічників Юнкера
та великої частини Європарламенту в бік урядів, що ті, мовляв, не виконують волю виборців, з
часом слабшає. Може бути так, що навіть Меркель робить ставку на цей ефект, коли вона ніби
офіційно підтримує Юнкера, але для себе знає, що цю кандидатуру буде дуже важко узгодити з
деякими очільниками національних урядів. У будь-якому разі, хтось її зрештою критикуватиме –
чи то Кемерон, якого вона за будь-яких обставин хоче утримати в ЄС, чи то Європарламент, який
стає дедалі самовпевненішим. Не говорячи вже про уряди інших країн-членів Євросоюзу.
Німецька хвиля

13.06.2014. Еттінгер: переговори щодо "Південного потоку"
призупинено
Переговори Європейської комісії з Росією щодо відповідності газопроводу "Південного
потоку" законодавству ЄС припинено через російське звернення до СОТ, заявив єврокомісар з
питань енергетики Гюнтер Еттінгер.
"Навіщо вести розмову про міждержавні угоди, навіщо адаптувати їх до законодавства
Союзу, якщо з іншого боку наші російські партнери беруть під сумнів саме це європейське
законодавство?" - цитує комісара Інтерфакс.
Навесні російська влада подала скаргу до Світової організації торгівлі на Європейський
Союз.
Приводом для цього став так званий "Третій енергопакет ЄС", який обмежує "Газпром" у
доступі до трубопроводів на території ЄС і таким чином перешкоджає будівництву "Південного
потоку".
BBC Україна
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НАТО:
ІМІТАЦІЯ
ПОСИЛЕННЯ
БЕЗПЕКИ
ПІД
ЧАС
ПОСЛІДОВНОЇ ВТРАТИ ПОЗИЦІЙ?
Офіційне підтвердження Держдепартаментом США інформації
про постачання з території Росії танків та іншого важкого озброєння
сепаратистам на Сході України10, вочевидь, мало би бути підкріплене якимось
конкретними заходами. І якщо добитися посилення економічних санкцій проти
РФ складно через опір окремих європейських «партнерів», то ніщо не заважає
найпотужнішій державі світу самостійно надати Україні допомогу військовим
спорядженням і технікою. Судячи із провалів у проведенні АТО, не завадила би
Києву і експертна допомога американських спеціалістів із антитерористичних
операцій. Тим більше, що Кремль і так заявляє, що в Україні воюють американські
спецназівці.
Однак, судячи з інтерв’ю Генсека НАТО Андерс Фог Расмуссена для
ТК «1+1», Україні не варто розраховувати на термінову допомогу від
Альянсу. А.Расмуссен сказав, що у відповідь на «новий стиль війни»,
запроваджений Росією, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять
наприкінці червня пакет допомоги Україні, що стосуватиметься питань реформ
оборонної галузі, розбудови і модернізації збройних сил, розширення участі в
навчаннях Альянсу.11 Заступник Генсека НАТО Александр Вершбоу в
інтерв’ю газеті «День» також пообіцяв довгострокову співпрацю над воєнною
реформою, підтримку Збройних сил України у таких сферах як логістика,
командування, управління процесом закупівель, стратегічні комунікації12.
Питання в тому, чи доживе Україна до такої довгострокової допомоги. Адже
пряма військова агресія РФ продовжується. Заява МЗС Росії від 14 червня про
нібито «провокаційні дії української сторони» на російськоукраїнському державному кордоні13 нагадує аналогічні заяви нацистської
Німеччини в 1939 р., і свідчить про підготовку Кремлем формального
«обґрунтування» для повномасштабного військового вторгнення. Про
необхідність негайно нанести повітряні удари авіацією і знищити
Збройні Сили України заявив днями в Москві радник російського
президента Сергій Глазьєв, який аргументує свою позицію тим, що до кінця
10

Russia Sent Tanks to Separatists in Ukraine, U.S. Says. - http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/ukraine-claimsfull-control-of-port-city-of-mariupol.html.
11
Генсек НАТО розповів про новий стиль війни від Росії та про допомогу Україні. - http://tsn.ua/politika/gensek-natorozpoviv-pro-noviy-stil-viyni-vid-rosiyi-ta-pro-dopomogu-ukrayini-353658.html.
12
Александер Вершбоу: «Ми сподіваємося на те, що зусилля Президента Порошенка, спрямовані на стимулювання
політичного вирішення конфлікту, матимуть успіх і можна буде уникнути подальшого кровопролиття». http://day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/ukrayina-nato-plan-diy.
13
Заявление МИД России в связи с нарушениями Украиной режима российско-украинской границы. http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/83DC97FA5544C86A44257CF7004A3770.
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2014 р. Україна побудує потужну армію, і тоді знищити її буде неможливо14. Тим,
хто вважає, що до слів цього одіозного політика не варто ставитися серйозно,
нагадаємо, що саме він у 2013 р. «спрогнозував» торгівельну війну РФ проти
України і відмову Києва від підписання Угоди про Асоціацію із ЄС, а на початку
2014 р. Глазьєв через ЗМІ фактично вимагав від В.Януковича силою розігнати
ЄвроМайдан, що той зрештою і спробував зробити. На підтримку версії про
імовірне масштабне вторгнення російських військ в Україну свідчить інформація
від 16 червня про переміщення 200 одиниць російської військової техніки в
напрямку до українських кордонів15.
Що стосується підвищення безпеки самого НАТО, то рішення,
ухвалені під час зустрічей на рівні міністрів оборони 3 червня 2014 р. у
Брюсселі, можна було би вважати прийнятними рік чи два назад, в
умовах мирного часу, проте під час динамічного розростання російської агресії
це швидше імітація діяльності, ніж реальні кроки із підвищення рівня безпеки
членів Альянсу, не кажучи вже про його партнерів. Отже, було ухвалено: німецьку
ініціативу щодо посилення багатонаціональної співпраці з розвитку військ, сил і
засобів, необхідних для задоволення потреб НАТО і долання нових викликів
безпеці; рішення Данії, Німеччини і Польщі розпочати роботу з підвищення
готовності багатонаціонального корпусу «Північний Схід» в Польщі; рішення про
продовження антипіратської операції «Океанський щит» до кінця 2016 р.;
питання кіберзахисту визнано частиною колективної оборони НАТО. Вирішено
також, що План дій із забезпечення готовності, який має бути прийнятий на
Уельському саміті Альянсу у вересні 2014 р., передбачатиме заходи, спрямовані на
підвищення рівня готовності Сил реагування НАТО, розвідки і обізнаності НАТО;
підготовки до швидкого використання оснащення і запасів; більшого
зосередження навчань НАТО на конкретних оборонних завданнях16.
Виступ Александра Вершбоу 6 червня на Вроцлавському
глобальному форумі у Польщі засвідчив, що керівництво НАТО досі
не усвідомило суті викликів, що стоять перед Альянсом. З одного боку,
А.Вершбоу вірно вказав на «прагнення Росії відтворити сфери впливу, базуючись
на небезпечній новій доктрині обмеженого суверенітету для країн, які входять до
так званого «Руського мира», і що трансатлантичну безпеку і оборону відтепер
слід будувати в реаліях «пост-Кримському світу». З іншого боку, слова заступника
Генсека, що, попри необхідність «повернення до основ», НАТО має намір
продовжувати приділяти увагу Північній Африці, Близькому Сходу, Азійському
регіону, а також поглиблювати співробітництво в галузі «Розумної оборони»17,
свідчать про неадекватність оцінок нинішнього стану партнерства всередині
НАТО, а також можливостей блоку. Навіщо «розтягувати» сферу компетенції
Альянсу по всьому світу, якщо НАТО не може гарантувати безпеку партнерів
навіть в Європі? Для чого посилювати взаємозалежність безпеки членів Альянсу
через програму «Розумної оборони» за умов відсутності консенсусу всередині
блоку? Адже якщо одна з країн-учасниць «Розумної оборони» раптом відмовиться
виконувати свою частину обов’язків через розбіжності в поглядах на безпеку
(приміром, якщо Франція вирішить, що поява «зелених чоловічків» у країнах
Балтії не є підставою для застосування Статті 5) – буде завалено весь відповідний
14

Советник Путина предложил ударить по украинской армии, чтобы не дать ей окріпнуть. http://www.unian.net/politics/926969-sovetnik-putina-predlojil-udarit-po-ukrainskoy-armii-chtobyi-ne-dat-ey-okrepnut.html.
15
200 одиниць російської військової техніки рухаються до українських кордонів (ВІДЕОФАКТ). http://espreso.tv/news/2014/06/16/200_odynyc_rosiyskoyi_viyskovoyi_tekhniky_rukhayutsya_do_ukrayinskykh_kordoniv_vide
ofakt.
16
NATO steps up collective defence, support for reforms in Ukraine. - http://www.nato.int/cps/en/SID-CF62A7538C9B5BDA/natolive/news_110609.htm?selectedLocale=en.
17
Reshaping Transatlantic Defense and Security for a post-Crimean world. http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_110902.htm.
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напрямок роботи всього Альянсу.
Безхребетна політика НАТО в Європі призводить до ланцюгової
втрати позицій в інших регіонах світу. Так, у червні 2014 р. озброєні
екстремісти з угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» захопили друге за
розмінами місто Іраку – Мосул і готуються до походу на Багдад. І доки Генсек
НАТО А.Расмуссен розповідав, що НАТО не має мандату діяти в Іраку18, а
Президент США Барак Обама розмірковував над «іншими» способами, у які США
змогли б допомогти Іраку (але не військами)19, президент Ірану Хасан Рухані
висловив готовність надати військову допомогу, більше 2 тис. іранських вояків
вже увійшли до Іраку, а командувач елітним підрозділом вартових Ісламської
революції Кассем Сулеймані прибув до Багдаду і запропонував взяти на себе
управління обороною міста. Як би не закінчився цей конфлікт, Ірак для США і
НАТО, швидше за все, вже втрачено. Зважаючи на відданість Вашингтона і
Брюсселя «дипломатичним крокам», коли по їх союзникам вже стріляють, не
варто буде дивуватися, якщо незабаром іранські «зелені чоловічки» допоможуть
остаточно перемогти Баширу Асаду, китайські – висадяться на Тайвані, російські –
в Молдові та країнах Балтії, антиамериканські сили переможуть в Афганістані…
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
07.06.2014. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен
привітав Петра Порошенка з вступом на посаду Президента
України
Генсекретар НАТО також підтвердив прихильність Північноатлантичного альянсу
підтримці України в реалізації широкомасштабних реформ в рамках Комісії НАТО-Україна.
У заяві, поширеній 7 червня, глава Північноатлантичного альянсу відзначив, що НАТО
готове запропонувати новий пакет заходів на підтримку України. «Ми завершуємо розробку
подальших комплексних заходів з надання допомоги Україні та підтримки реформ у сфері безпеки
та оборонного сектору».
Глава НАТО зазначив, що Україна є давнім і активним партнером НАТО. «Ми з
нетерпінням очікуємо спільної роботи з президентом Порошенком. Союзники по НАТО тверді у
своїй підтримці суверенітету України, незалежності та її територіальної цілісності», - заявив він.
Андерс Фог Расмуссен побажав новому Президенту всіляких успіхів на відповідальній
посаді у визначальний момент в історії України. «Президентські вибори були важливою віхою для
України. При проведенні прозорих і демократичних виборів, незважаючи на значні труднощі,
народ України показав свою прихильність єдності, незалежності та суверенітету країни. Я
впевнений, що лідерство президента Порошенко сприятиме стабілізації в країні, яка
базуватиметься на всеосяжному політичному діалозі, який має розпочатися відразу після виборів»,
- заявив Генеральний секретар НАТО.
Місія України при НАТО

09.06.2014. Головнокомандувач НАТО в Європі: Україна - серед
пріоритетів Альянсу
Головнокомандувач сил НАТО в Європі вважає Україну одним із пріоритетів у політиці
Альянсу. На думку генерала, спроби побудувати партнерські відносини з Росією зазнали невдачі.
Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає,
що
Україна
та
Афганістан
залишаються
пріоритетними
складовими
політики
Північноатлантичного альянсу. Про це генерал військово-повітряних сил США заявив у суботу, 8
червня, у французькому Довілі, повідомляється на сайті міністерства оборони США.
За словами Брідлава, одним із пріоритетів НАТО був перехід Альянсу до вирішення задач
мирного часу, однак через ситуацію в Україні все змінилося. "Дуже агресивний сусід", за
визначенням американського генерала, "країна, яку ми розглядали як партнера", нині діє не як
партнер і кидає серйозний виклик політиці НАТО.

18

Генсек НАТО: у альянса нет мандата для урегулирования ситуации в Ираке. - http://itar-tass.com/mezhdunarodnayapanorama/1254857.
19
США поки не збираються відряджати війська до Іраку. - http://www.dw.de/сша-поки-не-збираються-відряджативійська-до-іраку/a-17706058.
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Філіп Брідлав також підкреслив, що Альянс намагається встановити партнерські відносини
з Росією. Однак, за його словами, спроби побудувати відносини, які би ґрунтувалися на довірі,
зазнали невдачі. Генерал повідомив, що нині зусилля НАТО спрямовані на заспокоєння сусідніх із
Росією держав на тлі вторгнення Москви в Україну та анексії Криму.
Расмуссен: Росія запровадила "новий стиль війни"
На думку генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, Росія запровадила "новий стиль війни" з
Україною. "Вони відправляють своїх військових без шевронів, "зелених чоловічків", і це
поєднується зі складною інформаційною або "дезінформаційною" кампанію. Це новий стиль
війни, з якою нам доведеться мати справу. І ми почали готуватися до того, щоби поліпшити нашу
здатність відбивати такі приховані атаки", - заявив генсек НАТО 8 червня в інтерв’ю українському
телебаченню.
За його словами, у НАТО працюють над ґрунтовним пакетом допомоги Україні, який буде
обговорюватися міністрами закордонних справ країн-членів Альянсу під час їхньої зустрічі у
червні. "Ми будемо допомагати Україні в питаннях реформ її оборонної галузі, розбудові
потужностей збройних сил, їхньої загальної модернізації", - наголосив Расмуссен.
Генсек НАТО також не виключив участі України у створенні нових експедиційних військ,
які НАТО планує організовувати спільно з Британією, повідомляє tsn.ua.
Німецька хвиля

10.06.2014. Україна — НАТО: план дій
Александер ВЕРШБОУ: «Ми сподіваємося на те, що зусилля Президента Порошенка,
спрямовані на стимулювання політичного вирішення конфлікту, матимуть успіх і можна буде
уникнути подальшого кровопролиття»
Після анексії Криму Росією і фактичної причетності Москви до дестабілізації ситуації на
сході України відносини між Україною та НАТО значно активізувалися. Питання вирішення
української кризи, зміцнення Збройних сил України, проведення реформи оборонного і силових
секторів кілька разів розглядали на засіданнях послів країн Північноатлантичного альянсу та
Комісії Україна—НАТО на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони.
Детальніше про ці плани і, зокрема, про те, як у НАТО ставляться до Мирного плану
Порошенка із врегулювання кризи та його пропозиції щодо розробки нового договору безпеки, за
яким Україна отримає справжні гарантії безпеки, а не запевнення, як це було з Будапештським
меморандумом, розповів «Дню» в ексклюзивному інтерв’ю заступник генсека НАТО Александер
Вершбоу. Саме він від імені керівництва Північноатлантичного альянсу був присутнім на
інавгурації новобраного Президента України Петра Порошенка.
– Я мав честь представляти НАТО на інавгурації. Я був вражений церемонією та промовою
Президента Порошенка. Він визначив дуже чіткий план дій, спрямований на знаходження
мирного вирішення конфлікту на сході шляхом діалогу. Водночас він знову підтвердив основні
принципи і намір України іти в Європу, і ми це дуже поважаємо. Я вважаю, що це позитивний план
дій. І я сподіваюся, що Москва теж сприйме його позитивно. Настав час для Росії припинити
постачання нелегальної зброї і почати співпрацювати з легітимним Президентом України в
напрямку пошуку варіантів вирішення конфлікту, які були б сумісними з суверенітетом і
територіальною цілісністю України.
Очевидно, що Росія порушила умови Будапештського меморандуму. Тому зацікавленість
України в нових гарантіях цілком зрозуміла. Але я думаю, що спершу треба поставити запитання
Москві – чи готова вона повернутися до виконання умов Будапештського меморандуму? А це
означає, що необхідно повністю відмінити нелегальну анексію Криму. Отже, може виявитися, що
це питання неможливо розв’язати за одну ніч. Звичайно, з боку НАТО ми не відмовимося від
нашої позиції, що визнаємо анексію Криму нелегальною і віримо в те, що всі держави повинні
дотримуватися не лише того конкретного документа, а й усіх основних документів щодо
Європейської безпеки. У випадку Росії це Основоположний акт про взаємовідносини,
співробітництво і безпеку між Російською Федерацією та НАТО, який зобов’язує поважати
суверенітет і територіальну цілісність усіх держав.
– Чи бачите ви хоч якийсь натяк на те, що Путін намагається дотриматися Женевської
конвенції та інших угод задля деескалації конфлікту і припинення ввезення нелегальної зброї на
територію України?
– На даний момент я не можу сказати, що бачу якісь чіткі ознаки зміни курсу з боку Росії.
Сьогодні (інтерв’ю записувалось 7 червня. – Авт.) було кілька повідомлень про заходи щодо
закриття кордону між Росією та Україною. І водночас надходять повідомлення про продовження
нелегальних поставок зброї. Ми хочемо побачити, що відбуватиметься на місцях до того, як
повірити словам. Але це добре, що на інавгурації був представник Росії і Путін мав хоч коротку
розмову з Президентом Порошенком напередодні цієї події, а лідери Заходу зробили чіткі заяви
щодо того, чого вони очікують від Росії. Отже, наступні кілька днів будуть цікавими.
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– Одна з основних країн-союзників, Франція, збирається здійснити поставку «Містралей»
Росії, незважаючи на невдоволення Сполучених Штатів та інших союзників. Президент Обама
навіть заявив, що цю угоду треба призупинити. Як ви вважаєте, це правильний сигнал для Росії у
момент кризи?
– Це питання все ще обговорюють країни-союзники. Зрештою, рішення такого типу, що
стосуються військових поставок, військових контрактів – внутрішньодержавні. Але водночас
союзники принаймні повинні брати до уваги точку зору інших союзників. На мою думку, загальна
картина всередині НАТО і в усій Євроатлантичній спільноті така, що характеризується
одностайним неприйняттям того, що Росія зробила в Криму та східній Україні, шляхом
призупинення багатьох форм співпраці.
Ми, звичайно, припинили будь-яку співпрацю між НАТО та Росією. І ми одностайні, коли
йдеться про чітку реакцію шляхом посилення нашого колективного захисту. Усі наші союзники
зараз беруть участь у заходах із надання запевнень і стримування, які ми проводимо на землі, у
повітрі й на морі. Ми зараз переглядаємо довгострокові відносини з Росією. Це питання
обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ, що відбудеться 24-26 червня в
Брюсселі. І, звісно ж, це буде головним питанням вересневого саміту. Таким чином я б не надто
виділяв одне конкретне питання на тлі цієї більш ширшої картини сильної та одностайної реакції.
– Як можна говорити про одностайність НАТО, коли одна з країн-союзників не бере до
уваги занепокоєння інших союзників і взагалі ігнорує слова генерального секретаря, який заявив у
Вільнюсі, що це питання потребує розгляду в ширшому контексті?
– Саме це і є підтвердженням того факту, що НАТО – альянс демократій. І ми не диктуємо
іншим, що робити, навіть якщо у нас різні погляди. На мою думку, актуальніше питання полягає в
тому, як ми реагуємо на дії Росії в умовах цієї кризи. Тут ви можете бачити сильну та одностайну
реакцію. А що вирішить уряд Франції, ми ще побачимо. Вони кажуть, що остаточне рішення не
буде ухвалено до жовтня. Отже, питання ще не закрито.
– Як на мене, ще однією ознакою відсутності солідарності в НАТО є рішення Німеччини не
підвищувати видатки на оборонну галузь. Німеччина витрачає на оборону лише 1,29% ВВП, в той
час, як 2006 року союзники узгодили, що витрачатимуть два відсотки. Всього три країни
виконують дану домовленість. Як ви прокоментуєте?
– Це дуже серйозне питання для НАТО, і піднімали його ще за кілька років до початку цієї
кризи і навіть задовго до 2006 року. Усі союзники погодилися, що повна сума витрат на оборону
повинна становити два відсотки ВВП. Вони також наголосили на тому, що кошти з оборонного
бюджету повинні витрачати на правильні речі, до того ж принаймні двадцять відсотків — на
обладнання та модернізацію. Деякі союзники дотримуються цих стандартів, проте, на жаль, таких
дуже мало.
Це було основною темою обговорення на зустрічі міністрів оборони минулого тижня. І ще
це питання обговорюватимуть на саміті у вересні. Як на мене, воно невідкладне, і не лише тому, що
деякі союзники вносять недостатню частку вкладу, а й тому, що, порівняно з Росією, НАТО
зменшило загальні витрати на 20% упродовж останніх п’яти років (в той час, як Росія збільшила
видатки на 50%). Але витрати на оборону — це ще не все. Існує багато різних способів долучитися
до оборони: шляхом участі в операціях та інших формах підтримки таких партнерів, як Україна,
яким загрожує серйозна небезпека. Але у світлі нової загрози з боку Росії та доктрини, яку вона
сформулювала, виправдовуючи свої дії, спрямовані проти України, ми в НАТО віримо, що зараз
настав час, коли союзникам слід серйозніше ставитися до витрат на оборону, і ми сподіваємося
досягти реальних результатів до саміту.
– Учора британський журналіст Едвард Лукас опублікував статтю, в якій він критикує План
з додаткових гарантій безпеки Європі, запропонований Обамою під час його візиту в Європу. Він
вважає, що цей план демонструє скоріше слабкість, аніж силу Альянсу і що недостатньо просто
посилити безпеку в Східній Європі. Як ви це прокоментуєте?
– Зазвичай я з повагою ставлюся до висловлювань пана Лукаса, але цього разу, мені
здається, він дещо упустив. Усе, що було зроблено до цього моменту, — лише початок
довгострокового процесу. Я вважаю, що союзники досить швидко вжили термінових заходів з
посилення військової авіаційної місії в країнах Балтії, із введення додаткових сил через
проведення військових навчань у східних країнах Альянсу. Від самого початку конфлікту НАТО
почало застосовувати літаки з повітряною системою раннього попередження й управління над
Польщею та Румунією. І зараз ми, 28 союзників, кожен щось робить на підтримку цього плану. Ми
вдаватимемося до цих заходів і додамо нові до кінця цього року. А на саміті ми ухвалимо рішення
щодо більш довготривалої стратегії, яка, можливо, включатиме додаткові дислокації, попереднє
розміщення обладнання та посилення військових навчань. Це буде комбінація заходів, які
забезпечать довгострокову відповідь на посилену загрозу з боку Росії. Тому до того, як зробити
висновки, слід подивитися не лише на те, що відбувається сьогодні, а й що планують в
майбутньому.
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– Ви сказали, що не побачили жодного натяку на спробу деескалації ситуації на сході
України з боку Росії. Зважаючи на те, що Путін у Сочі сказав французьким журналістам, що під час
конфлікту його армія та флот – союзники, чи не думаєте ви, що НАТО може спізнитися зі своїм
Планом дій з посилення готовності, який ухвалюватимуть у вересні, і не зможе придушити амбіції
Путіна щодо підпорядкування України?
– Ні. Я не думаю, що НАТО спізниться. Я вважаю, що ми реагуємо досить швидко.
Сполучені Штати швидко зреагували у своїй традиційній ролі лідера всередині Альянсу і зробили
перші кроки щодо військової авіаційної місії в країнах Балтії та військових навчань у країнах
Східної Європи, а інші союзники швидко приєдналися. Пан Путін, на мою думку, надто поважає
загальний військовий потенціал НАТО, який, звичайно, набагато більший, ніж спеціальні сили,
дислоковані у межах Плану з додаткових гарантій безпеки Європі. Ми все ще маємо дуже сильні та
ефективні засоби стримування, що представляють собою суміш стандартних військових сил у
повітрі, на воді й на суші. Звичайно, у нас в арсеналі є і ядерна зброя, і протиракетна оборона.
Водночас ми повинні бути більш обороноздатними, більш гнучкими, коли мова йде про реакцію на
загрози. Ми намагаємося одночасно вживати негайних заходів і розробляти довгострокову
стратегію. Нам слід скоротити час реагування Сил реагування НАТО, щоб їх можна було
передислокувати упродовж кількох днів, а не тижнів, тому що ми нині спостерігаємо здатність
Росії мобілізувати сили надзвичайно швидко. Я вважаю, що наші стримувальні засоби ефективні,
але ми однозначно маємо внести деякі корективи, які й будуть у центрі обговорення від
сьогоднішнього дня до вересневого саміту.
– Не могли б ви більше розповісти про повний пакет довгострокових заходів, що
розробляють нині у НАТО з метою підвищення ефективності реформ в Україні і посилення
боєздатності її Збройних сил?
– Я не можу вдаватися до подробиць. Ми багато працюємо, щоб представити Україні кілька
детальних пропозицій і програм до зустрічі наших міністрів закордонних справ, що відбудеться
через два тижні. Ми вже активно співпрацюємо з українською стороною, направляємо різні
дослідні команди для вивчення різних аспектів потреб України. Секретар Ради національної
безпеки і оборони України, пан Парубій, був з візитом у Брюсселі й брав участь у зустрічі Спільної
робочої групи з питань воєнної реформи. Отже, ми продовжуємо довгострокову роботу над
воєнною реформою, допомагаємо укріплювати оборонні структури. Нині, після всебічного огляду
сектору безпеки і оборони, ми готуємо поради, яких дотримуватиметься РНБО. Ми шукаємо шляхи
додаткової підтримки Збройних сил України у таких практичних сферах як логістика, командний
пункт і комунікація, управління процесом закупівель. Ми також допомагаємо в галузі стратегічних
комунікацій, визнаючи всю складність теперішньої кризи, що пов’язана з масовою
дезінформацією, яку проводить російська сторона. І на додачу до того, над чим працює НАТО,
деякі наші члени підтримують двосторонні відносини з Україною. Мій наступник, заступник
міністра оборони, пан Чоле, кілька днів тому приїздив сюди, щоб обговорити додаткові кроки,
оприлюднені нещодавно президентом Обамою. Таким чином, ми можемо розраховувати на
тривалі зусилля направлені на підтримку воєнної реформи і процесу модернізації. Швидко такі
питання не вирішують. Існує кілька основних дуже важливих проблем, на вирішення яких
потрібен час. Ми сподіваємося на те, що зусилля Президента Порошенка, спрямовані на
стимулювання політичного вирішення конфлікту, діалогу і примирення, матимуть успіх і можна
буде уникнути подальшого кровопролиття.
– Ми знаємо, що Сполучені Штати вже надали українським Збройним силам нелетальне
військове оснащення. Що ви можете сказати про інших союзників?
– Вам слід запитати у кожного окремого союзника. Гадаю, що після нещодавно зробленої
Сполученими Штатами заяви інші союзники теж невдовзі приєднаються. Але я не можу сказати,
яка країна що зробить. Робити це передчасно.
– Це правда, що головною темою на саміті в Уельсі буде не Афганістан, як заплановано
раніше, а Україна?
– І так, і ні. Афганістан, звичайно, послужив первісною причиною для призначення цього
саміту. Ми збиралися відзначити завершення довготривалої місії Міжнародних сил з підтримання
безпеки і перехід, як ми сподівалися, до місії під назвою «Рішуча підтримка». Обидва кандидати в
президенти Афганістану заявили, що в разі їх обрання вони підпишуть Угоду про безпеку та угоду
НАТО про статус сил, щоб ми могли продовжувати місію. Тому ми були оптимістично
налаштовані. Але порядок денний завжди було більше сфокусовано на майбутньому НАТО та
більш ширшому плані дій Альянсу. Гадаю, криза в Україні й те, що зробила Росія, змусило нас
подивитися на різні пункти порядку денного під іншим кутом. Розгляньмо приклад
обороноздатності: якщо півроку тому ми могли більшу увагу приділити силам, які можна швидко
передислокувати і привести у бойову готовність, для вирішення майбутніх криз десь далеко за
межами Європи, то нині ми концентруємося на колективній безпеці. Водночас, НАТО не може
стати русо-центричним. Ми повинні продовжувати готуватися до потенційних проблем на Півдні,
чи десь у Південній Азії, можливо, розробляти морську стратегію. Нам, Альянсу, треба мати
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повний спектр можливостей. Ще один пункт, який завжди був на порядку денному, – підсилення
наших партнерів. Ми від самого початку фокусувалися на розширенні своєї діяльності на
Середньому Сході, у Північній Африці, у затоці; на партнерах з Азіатсько-Тихоокеанського регіону;
на розвитку інтероперабельності; на допомозі партнерам у розбудові власної обороноздатності. Усі
ці аспекти були головною частиною порядку денного саміту, та якщо подумати про розбудову
обороноздатності, можливо трошки більший наголос буде зроблено на Україні та інших східних
сусідах, таких як Молдова та Грузія, однак не на шкоду нашій діяльності на Середньому Сході та у
Північній Африці. НАТО повинно, як кажуть американці, йти і жувати гумку одночасно. Тобто, ми
повинні мати змогу виконувати кілька завдань одночасно.
– Чи існує можливість того, що якісь країни приєднаються до НАТО чи принаймні
отримають ПДЧ на саміті в Уельсі?
– Як вам відомо, чотири країни офіційно домагаються членства. У червні наші міністрі
закордонних справ матимуть серйозну дискусію, розглядаючи, як кожна з них намагається
відповідати стандартам і виконує умови для вступу в НАТО. Тому зараз я не можу точно
передбачити, яких висновків вони дійдуть, чи яким буде результат саміту в Уельсі. На цьому етапі
не можна виключати того, що один чи кілька кандидатів отримають запрошення. Та, гадаю, навіть
якщо цього не станеться, буде вжито заходів щодо визнання досягнутого прогресу і надання
претендентам додаткових можливостей співпраці з НАТО, з метою допомогти їм виконати умови
та подолати труднощі, що залишилися. Таким чином, упереджувальну підтримку надаватимуть
тим, хто ще не зовсім готовий до вступу. У якій формі її здійснюватимуть, теж буде визначено.
Більш детально я говорити не можу.
– Отже, це буде визначатися на зустрічі міністрів наприкінці червня, а які питання
обговорюватимуть на засіданні Північноатлантичної ради 10 червня?
– 10 червня обговорюватимуть Україну, на засіданні як Північноатлантичної ради, так і
Комісії зі спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Ми провели зустріч на початку березня з
метою продемонструвати одностайну позицію НАТО і ЄС, а також обговорити різні способи
підтримки України. Гадаю, ця зустріч може виявитися ще більш практичною, адже з інавгурацією
Президента Порошенка і НАТО, і ЄС шукають способи посилити підтримку: НАТО в галузі безпеки
і оборони, а ЄС в інших галузях, пов’язаних із верховенством права та економічними реформами.
Незважаючи на те, що НАТО і ЄС мають не найлегші інституційні відносини, ця криза вимагає
кращої координованості між ними. Таким чином, ми зможемо допомогти Україні, а також іншим
східним партнерам, суверенітету та цілісності яких загрожує реальна небезпека з боку Росії.
– На зустрічі міністрів оборони в Брюсселі міністр Грузії Іраклій Аласанія висловив свої
сподівання, що після саміту в Уельсі Грузія почуватиметься у більшій безпеці. Чи може це
означати, що Україна також буде у більшій безпеці після того саміту?
– Ми однозначно прагнемо, щоб усі наші партнери почувалися у безпеці, надаючи їм
більше можливостей співпрацювати з НАТО, отримувати вигоду від допомоги і підтримки НАТО у
розбудові власної обороноздатності, а також від політичної солідарності.
Микола СІРУК
День

15.06.2014. Расмуссен: НАТО готує пакет допомоги Україні
НАТО розробляє низку заходів, які допоможуть Україні захистити себе у протистоянні з
Росією, заявив генеральний секретар альянсу Андерс Фог Расмуссен. Про це пан Расмуссен сказав в
інтерв'ю газеті El Pais, опублікованому в неділю.
Цей пакет включає допомогу в проведенні військової реформи та модернізації військовоповітряних сил.
За словами генсека, пакет заходів наприкінці червня мають розглянути міністри
закордонних справ країн-членів північноатлантичного блоку.
Андерс Фог Расмуссен також наголосив, що "слід прийняти той факт, що Росія зараз вважає
нас (НАТО - ред.) супротивником", і це потребує довгострокових заходів для захисту європейських
союзників альянсу.
BBC Україна

17.06.2014. 20-та річниця "Партнерства заради миру": привід
для святкування чи підстава для пошуку шляхів реагування на нові
безпекові виклики
17 червня 2014 р. в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Ради
Євроатлантичного партнерства (РЄАП) на рівні послів, присвячене 20-й річниці заснування
Програми НАТО «Партнерство заради миру» (ПЗМ).
У вступному слові головуючий на засіданні Генеральний секретар НАТО А.Ф.Расмуссен
відзначив основні здобутки, досягнуті країнами-учасницями ПЗМ, окреслив головні напрями
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розвитку Програми та цього формату партнерства у контексті докорінної зміни безпекової ситуації
на євроатлантичному просторі, спричиненою агресією РФ проти України.
Конкретне бачення розвитку РЄАП виклав у своєму виступі також заступник Генсекретаря
НАТО з питань політики та безпеки Т.Стаматопулос.
Глава Місії України при НАТО, Посол І.Долгов, який взяв участь в обговоренні цього
питання порядку денног, висловив позицію Української держави, котра однією з перших державпартнерів приєдналася до ПЗМ у 1994 році, щодо серйозного виклику діяльності РЄАП у зв’язку з
російською агресією, окупацією Криму, прямою підтримкою з боку РФ бойовиків-сепаратистів на
сході України, їхніх злочинних дій (насильство проти мирного населення, захоплення заручників,
викрадення дітей тощо). Він також наголосив на потребі більш глибокого осмислення процесу
появи нового безпекового середовища, пошуку відповідних засобів реагування на нього, у т.ч.
через прийняття відповідних рішень на міністерських заходах у червні ц.р. та на Саміті НАТО у
вересні ц.р.
Учасники засідання одностайно підтримали позицію Української держави, рішуче
засудили агресію Росії, дали відсіч спробам російського представника довести до них спотворену
картину реальної ситуації в Україні.
Засідання РЄАП у черговий раз продемонструвало міжнародну ізоляцію РФ. Лейтмотивом
виступу усіх делегацій, які взяли участь у обговоренні, став заклик до російської сторони
припинити агресію, розпочати деескалацію ситуації та дотримуватись міжнародних зобов’язань.
Місія України при НАТО

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
09.06.2014. У Латвії розпочинаються військові навчання Saber
Strike 2014
Військові навчання Saber Strike-2014 відбудуться у Латвії з 9 по 20 червня.
Тактичні військові навчання за участю бронетехніки і військовослужбовців з країн Балтії,
США, Великобританії та інших країн НАТО Saber Strike-2014 в понеділок, 9 червня,
розпочинаються на латвійському полігоні в Адажі, повідомляє РИА Новости.
Щорічні міжнародні військові навчання Saber Strike-2014 відбудуться у Латвії з 9 по 20
червня. Участь у них візьмуть понад тисячі іноземних військовослужбовців. Бронетехніка для
участі в навчаннях була доставлена з Данії.
Saber Strike 2014 - об'єднані навчання сухопутних і військово-повітряних сил, в яких беруть
участь підрозділи Латвії, Естонії, Литви, США, Великобританії, Фінляндії та Норвегії.
Як повідомляє Міністерство оборони Латвії, мета навчань - удосконалити навички участі в
міжнародних операціях, зокрема в Афганістані, взаємодія сухопутних і повітряних військ і
сумісність військових підрозділів союзників по НАТО. Латвія є членом НАТО з 2004 року.
Раніше США направили в кожну з країн Балтії та Польщі по 150 десантників. Це було
зроблено на прохання урядів цих країн у зв'язку з ситуацією на південному сході України.
Кореспондент

10.06.2014. В Афганістані загинули п'ятеро солдатів НАТО
На півдні Афганістану були вбиті п'ятеро солдатів НАТО, повідомили Міжнародні сили
сприяння безпеки (ISAF).
Як зазначено у повідомленні, інцидент стався у понеділок, але подробиці невідомі.
У Афганістані зараз перебуває очолюваний НАТО контингент, що складається із солдатів з
50-ти країн світу.
Перед запланованим виведенням з країни більшості іноземних військ, яке має відбутися
наприкінці 2014 року, таліби посилили свої напади.
Південь Афганістану є осередком активності талібів, які часто чинять напади на сили
безпеки в цьому регіоні.
BBC Україна

11.06.2014. НАТО: Ми виконуємо рішення про припинення
співпраці з Росією
У Північноатлантичному альянсі демонструють неухильність позиції щодо припинення
практичного військового і цивільного співробітництва з Росією у зв'язку із її агресією проти
України.
На цьому акцентували увагу у штаб-квартирі Альянсу, коментуючи факт незапрошення,
вперше з 1993 року, російського корабля на навчання Baltops у Балтійському морі, повідомляє
власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі.
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"Блок НАТО з 1 квітня призупинив цивільне і військове співробітництво з Росією", нагадав рішення Північноатлантичної ради представник штаб-квартири Альянсу.
Як повідомлялося, блок НАТО уперше з 1993 року не запросив корабель Балтійського
флоту ВМС Росії на навчання Baltops-2014. Щорічні навчання Baltops в районі Балтійського моря
між островами Готланд і Ренне проводяться в 42-й раз за фінансової підтримки США.
Укрінформ

17.06.2014. Німецька експертка: "Погрози НАТО абсолютно
непереконливі"
Німецька експертка з питань України Ліана Фікс переконана, що напруження між НАТО і
Росією залишиться й після того, як криза в Україні закінчиться.
Deutsche Welle: Понад 20 років НАТО намагався підтримувати конструктивну
співпрацю з Росією, однак усе - безуспішно, поскаржився днями генеральний секретар Альянсу
Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю іспанській газеті El Pais. За його словами, Росія вбачає ворога у
Північноатлантичному альянсі. Невже світ знову розділяється на блоки, і ми на порозі
наступної "холодної війни"?
Ліана Фікс: Чергова "холодна війна" нам не загрожує. Немає жодного ідеологічного
протиріччя чи розподілу на економічні блоки. Тим паче нині Росія не є таким потужним блоком,
як колись Радянський Союз та країни Варшавського договору. Москва хоч і намагається
вибудувати новий регіональний центр в рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), утім, це
утворення знаходиться на стадії становлення, і поки незрозуміло, чи стане воно настільки
сильним, щоб конкурувати з НАТО у якій-небудь формі.
НАТО більше не сприймає Росію як партнера – із зрозумілих причин, адже Росія явно
порушила правила мирного співіснування у Європі. Водночас, Росія чітко розуміє, що НАТО
утримається від військового втручання в Україні, Республіці Молдова та сусідніх країнах. Тобто у
цих місцях НАТО займається передусім відлякуванням.
Тобто ствердження Расмуссена про те, що НАТО має пристосуватися до нової ситуації
- порожні слова?
З одного боку, йдеться про те, аби продемонструвати Росії: ми існуємо і не готові миритися
з усім. З іншого боку, це спосіб заспокоїти країни-члени НАТО у Східній Європі. Адже у них постає
питання: чи підтримає нас Альянс, якщо Росія справді почне проводити свою неімперіалістичну
політику у регіоні? Утім, довіра звісно обмежена. У цьому контексті це порожні слова, адже НАТО
може сказати: ми не будемо миритися з такими діями. Утім, поки не буде готовності до військового
втручання у цьому регіоні, такі погрози залишатимуться абсолютно непереконливими.
Якою взагалі буде реакція Росії далі?
Поки що Росія заклопотана наслідками кризи в Україні. Але вона уже почала проводити
військову реформу. Ми бачимо, що Росія активно озброюється. Все одно з військовими
можливостями НАТО їм не зрівнятися. Тож йдеться передусім про самоствердження. А
утвердитися за допомогою військових сил для країни, яка у своєму світосприйнятті настільки
сильно застрягла у XIX та XX століттяü, як Росія, видається адекватним способом.
На Вашу думку, конфлікт може вирішитися у найближчому майбутньому?
Суперечка довкола України колись, поза сумнівом, стихне. Але проблеми, які ми маємо з
Росією, залишаться. І не лише тому, що Росія наново сформулювала свою зовнішню політику і
тепер її зазіхання виходять за межі її кордонів, а ще й тому, що ці процеси збігаються зі зміною
внутрішньополітичної парадигми в Росії, де відбувається внутрішньополітична автократизація.
Отже, у довгостроковій перспективі Захід матиме з Росією дуже-дуже складні відносини.
Ліана Фікс є експерткою з питань України у Німецькому товаристві зовнішньої політики в
Берліні. Крім того, Фікс наразі досліджує питання ролі Німеччини у відносинах між Європою та
Росією, а також працює в Центрі Центральної та Східної Європи Фонду Роберта Боша.
Німецька хвиля
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РОСІЯ ПРОГНОЗОВАНО ПЕРЕКРИЛА УКРАЇНІ ГАЗ
16 червня 2014 р. сталося те, чого всі очікували з дня перемоги
ЄвроМайдану, – Росія знову вдасться до своєї улюбленої енергетичної
зброї, перекривши постачання газу Україні. Формально це отримало назву
«переведення на передоплату», що за умов відсутності домовленостей щодо ціни
на газ означає фактичне припинення постачання.
Відключенню газу передували тристоронні переговори за участю
представників України, Росії та Європейського Союзу, на яких Київ
погодився на компромісну пропозицію єврокомісара з енергетики
Гюнтера Еттінгера: встановити ціну на рівні $385 за 1 тис. куб.м. газу в
зимовий період і $300 – в літній; сплатити $1 млрд. київського «боргу» Москві
негайно, а решту – за шість додаткових платежів до кінця року20. Кремль
традиційно намагався обдурити партнерів, погоджуючись знизити ціну
до $385 лише через механізм т.зв. знижки (за рахунок скасування
експортного мита), рішення про яку приймає уряд РФ, який може будь-якої миті
цю знижку скасувати (як він вже робив з 1 квітня 2014 р.). Українська сторона
відмовилася перебувати в підвішеному стані, резонно припустивши, що Кремль
скасує свою «знижку» якраз напередодні зими, коли переговорні позиції України
будуть значно слабкіші.
Одразу після відключення газу обидві сторони подали одна на одну
позови до Стокгольмського Арбітражного суду. Російський «Газпром»
вимагає стягнути з «Нафтогазу України» $4,5 млрд. «боргу» за поставлений газ, а
«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» повернути $6 млрд., які Україна переплатила
за російський газ з 2010 р. через неринкові ціни. Експерти припускають, що Київ
має всі шанси виграти суд, оскільки в 2009 р. Москва змусила підписати
несправедливі газові угоди за допомогою тиску і шантажу. Проте, не варто
недооцінювати вміння Кремля «зацікавити» «непідкупних» європейців – навряд
чи Москва марнувала час, виграний від завідомо безперспективних переговорів із
Києвом та Брюсселем.
За оцінками експертів, наявних запасів, а також газу, отриманого через
реверс, вистачить Україні до грудня 2014. Керівник «Нафтогазу» Андрій Кобелєв
просить Єврокомiсiю сприяти в розширенні реверсу через Словаччину, одночасно
20

Україна погодилася на компромісне вирішення газового конфлікту з Росією, запропоноване ЄС. http://tyzhden.ua/News/112280.
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ведучи відповідні переговори із німецькою «RWE», французькою «Газ де Франс»
та іншими потенційними постачальниками. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк
доручив Національній комісії регулювання електроенергетики встановити
обґрунтовані тарифи за транспортування російського газу територією України.
Єврокомісар Гюнтер Еттінгер припускає, що європейські компанії могли б
допомогти Україні заповнити її підземні сховища газу, фактично створивши
стратегічний резерв для українців.
Українські експерти вважають, що Україна має більш наполегливо
залучати ЄС до вирішення газової кризи, адже це не лише наша
проблема. Київ не має жодних юридичних зобов’язань перед
європейськими країнами щодо гарантування транзиту, а політична
відповідальність має бути взаємною. Експерт з енергетичних питань
Центру Разумкова Володимир Омельченко резонно відзначає, що Україні
слід вимагати від ЄС та США запровадження третього етапу санкцій у відповідь на
агресивні дії РФ, а також використовувати потенціал європейських LNGтерміналів, які нині заповнені лише на 35%, хоча можуть приймати 200 млрд.
куб.м. газу на рік.21 Крім того, Україна повинна знизити енергоємність ВВП, яка
зараз в 2,5 рази вища, ніж в ЄС.
Експерт з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський
справедливо рекомендує розглядати газові питання у загальному контексті
взаємовідносин із Росією.22 І справді, незрозуміло, чому питання газового
«боргу» України розглядається окремо від питання привласнення
Росією 2,2 млрд. куб.м. газу, які Україна свого часу закупила для
кримського «Чорноморнафтогазу»23? Як і питання привласнення Росією
українського майна в Криму на сотні мільярдів доларів, включаючи
капіталовкладення в розробку шельфу, підприємства, санаторно-курортні
установи, флот, озброєння тощо (не кажучи вже про вартість землі).
Євросоюзу ж варто з усією серйозністю поставитися до пропозиції
польського прем’єр-міністра Дональда Туска щодо створення
Європейського енергетичного союзу, і назавжди позбавити Москву
можливості використовувати газ як зброю.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
06.06.2014. До МЗС було викликано тимчасового повіреного у
справах Росії в Україні Андрія Воробйова
Сьогодні до Міністерства закордонних справ було викликано тимчасового повіреного у
справах Росії в Україні Андрія Воробйова та вручено дипломатичні ноти.
Зокрема, зовнішньополітичне відомство України звернулося з вимогою до російської
сторони надати роз’яснення щодо чергових фактів грубого порушення режиму українськоросійського державного кордону. У цьому зв’язку вказано на затримання 30 травня українськими
прикордонниками на напрямку Новая Надєжда (Росія) – Дібровка (Україна) озброєних осіб при
спробі незаконного перетинання кордону з території Росії зі значною кількістю зброї.
28 травня було порушено повітряний простір України з боку Росії – у зоні
антитерористичної операції припинено несанкціонований політ безпілотника російського
виробництва.
5 червня групою озброєних осіб на бронетранспортері та вантажних автомобілях з важким
озброєнням здійснено з російського боку напад на пункт пропуску «Маринівка» на території нашої
держави. Після збройної відсічі українських силовиків згадані особи безперешкодно відступили на
російську територію.
21

Експерт: Україна може позбутися залежності від російського газу. - http://tyzhden.ua/News/112343.
Газові переговори на паузі. Що далі? http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/06/140612_gas_talks_reaction_az.shtml.
23
Росія вкрала 2 мільярди кубометрів українського газу – Яценюк. http://www.radiosvoboda.org/content/article/25400732.html.
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Російській стороні заявлено рішучий протест у зв’язку з бездіяльністю прикордонної
служби та інших компетентних органів Росії, які не перешкоджають незаконному переміщенню
озброєних організованих формувань та осіб на територію України. Такі дії російської сторони вже
призвели до порушення безпеки на українсько-російському державному кордоні та різкого
загострення обстановки у прикордонних районах на території України.
Результатом стало рішення Уряду України про припинення руху через українськоросійський державний кордон у восьми пунктах пропуску в Донецькій та Луганській областях.
МЗС України привернуло увагу до безпосередньої участі російських парамілітарних
утворень, зокрема, так званих «казаков», у захопленні та утриманні в Донецькій та Луганській
областях вісьмох членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Російську сторону закликано негайно здійснити необхідні дії для невідкладного звільнення
захоплених членів місії ОБСЄ.
Сайт МЗС України

07.06.2014. Міністерство закордонних справ України закликає
усе міжнародне співтовариство підтримати кроки Президента
України Петра Порошенка
7 червня 2014 р. у Верховній Раді України відбулася інавгурація Президента України Петра
Порошенка. В урочистостях з нагоди вступу Президента України на посаду із зарубіжних гостей
взяли участь близько 60 офіційних зарубіжних делегацій, включаючи 23 глав держав, урядів,
парламентів і керівників міжнародних організацій, а також представники дипломатичного
корпусу, акредитованого в Україні.
У своїй інавгураційній промові Президент України Петро Порошенко представив план з
відновлення миру у східних областях нашої держави. Він передбачає звільнення від кримінальної
відповідальності тих, на чиїх руках не має крові українських воїнів та мирних людей, створення
контрольованого коридору для відходу російських найманців, а також започаткування
широкомасштабного мирного діалогу з усіма мирними громадянами України.
Важливими елементами внутрішніх перетворень стане реалізація конституційної реформи
та децентралізація влади, проведення економічних реформ, викорінення корупції.
До найважливіших зовнішньополітичних завдань, які стоять перед Україною, належить
продовження курсу на європейську інтеграцію. Підписання та майбутню імплементацію Угоди про
асоціацію Глава держави розглядає як важливий крок до набуття повноцінного членства України у
Європейському Союзі. Президент також висловив готовність сісти за стіл переговорів з Російською
Федерацію. При цьому в питаннях Криму, європейського вибору та державного устрою України
ніяких компромісів бути не може – заявив Глава держави.
Міністерство закордонних справ України закликає усе міжнародне співтовариство
підтримати кроки Президента України у реалізації широкомасштабного мирного плану,
відновлення територіальної цілісності України та впровадження системних економічних реформ.
Сайт МЗС України

09.06.2014. Заява МЗС України щодо нелегітимності так
званих «парламентських виборів» у Південній Осетії, Грузія
Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна не визнає легітимність так
званих «парламентських виборів», які були проведені у Південній Осетії, Грузія, 8 червня 2014 р.
МЗС України підтверджує незмінність позиції України щодо територіальної цілісності
Грузії в рамках визнаних міжнародною спільнотою кордонів та невизнання незалежності Абхазії і
Південної Осетії.
Україна виступає за врегулювання конфлікту на території Грузії на основі принципів і норм
міжнародного права.
Повага до суверенітету і територіальної цілісності Грузинської держави в рамках
міжнародно визнаних кордонів є визначальним чинником у цьому процесі.
Сайт МЗС України

09.06.2014.
Щодо
засідань
учасників
тристоронньої
контактної групи з реалізації положень мирного плану Президента
України
Учасники тристоронньої контактної групи з реалізації положень мирного плану
Президента України у складі представників України, Російської Федерації та ОБСЄ 8 і 9 червня
провели три засідання.
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В результаті проведеної роботи сторони дійшли спільного розуміння щодо ключових етапів
виконання згаданого плану та переліку першочергових завдань, досягнення яких сприятиме
деескалації ситуації в Донецькій і Луганській областях України.
Учасники тристоронньої контактної групи домовилися про продовження зустрічей у цьому
форматі.
Сайт МЗС України

10.06.2014.
Щодо
контактної групи

чергового

засідання

тристоронньої

Cьогодні, на виконання доручення Президента України щодо реалізації положень мирного
плану, відбулось чергове засідання тристоронньої контактної групи у складі представників
України, Російської Федерації та ОБСЄ.
«Президент України наполягає, щоб ми виробили комплексне бачення заходів, які
дозволять рухатись на шляху реалізації представленого ним мирного плану. Це дозволить
здійснити першочергові кроки, які необхідні для деескалації ситуації», - зазначив представник
України в контактній групі Посол Павло Клімкін, коментуючи чергове засідання тристоронньої
контактної групи з реалізації мирного плану Глави держави на сході України.
Під час відкриття першого засідання групи Президент України Петро Порошенко
наголосив на важливості комплексного підходу в реалізації мирного плану з врегулювання
ситуації на сході країни.
Сайт МЗС України

11.06.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики
МЗС України щодо справи утримуваних у Москві громадян України, у
т.ч. Олега Сенцова
МЗС України та Посольство України в Російській Федерації продовжують вживати
всебічних заходів щодо консульського забезпечення прав та інтересів Олега Сенцова та інших
громадян України, які за безпідставними звинуваченнями утримуються у слідчому ізоляторі в м.
Москва.
Водночас проведення роботи з надання консульсько-правової допомоги та захисту наших
громадян ускладнюється позицією російської сторони, яка відверто ігнорує положення чинних
міжнародно-правових документів у цій сфері. Незважаючи на численні звернення української
сторони, місцевими компетентними органами досі не надано дозволу на відвідання затриманих у
місці тримання, що є грубим порушенням прав як наших співвітчизників, так і консульських
посадових осіб України на безперешкодні зносини на території іноземної країни та фактичним
блокуванням можливості здійснення функції захисту стосовно своїх громадян.
Така поведінка російської сторони руйнує та спотворює існуючий універсальний режим
консульських зносин між державами, визначений Віденською конвенцією про консульські
зносини від 1963 р., що має стати предметом особливої уваги міжнародного співтовариства з
метою надання відповідної оцінки, у т.ч. й щодо дискримінаційного застосування вказаного
документа щодо громадян України.
МЗС України вкотре вимагає від російської сторони невідкладного звільнення та
повернення на Батьківщину громадян України, припинення практики порушення їх прав і свобод,
безумовного дотримання взятих на себе міжнародних зобов’язань у консульсько-правовій сфері.
Сайт МЗС України

11.06.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики
МЗС України щодо порушення державного кордону з території
Російської Федерації
Міністерство закордонних справ України категорично засуджує факти грубого порушення
Російською Федерацією режиму державного кордону, які не припиняються, попри всі законні
вимоги міжнародного співтовариства та української влади.
Прикордонна служба ФСБ та інші відповідальні органи Російської Федерації продовжують
сприяти незаконному переміщенню озброєних організованих формувань та бойовиків на
територію України.
Російська сторона вкотре порушує взяті на себе договірні зобов’язання.
Стаття 8 Угоди між Україною та РФ про співробітництво і взаємодію з прикордонних
питань від 1994 року передбачає, зокрема, здійснення узгоджених заходів на державних кордонах
для припинення тероризму, незаконного переміщення зброї та інших предметів контрабанди,
незаконного в’їзду на території сторін і виїзду за їх межі.
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Як відомо, 5 червня ц.р. Кабінет Міністрів України прийняв рішення про тимчасове
припинення руху через декілька пунктів пропуску: у Донецькій області - «Маринівка –
Куйбишево»; в Луганській області - «Новошахтинськ – Должанський», «Червонопартизанськ –
Гуково», «Червона Могила – Гуково», «Новоборовці – Олексієво-Тузлівка», «Краснодарський –
Донецьк», «Краснодарський – Нижній Швирьов», «Сєвєрний – Донецьк», про що, відповідно до
двосторонніх угод, було повідомлено російську сторону.
Неприховано ігноруючи свої зобов’язання та фактично спонсоруючи міжнародний
тероризм, прикордонна служба ФСБ Російської Федерації не чинить жодних перешкод для
злочинців і далі пропускає через кордон в напрямку України зброю та бойовиків.
Озвучене в медіа доручення Президента РФ Владіміра Путіна щодо посилення режиму
охорони українсько-російського державного кордону, таким чином, залишається черговою
декларацією.
Україна вимагає від російської сторони припинити зухвале порушення всіх можливих норм
міжнародного права та міждержавних відносин.
Міжнародне співтовариство очікує від Російської Федерації не декларацій, а конкретних дій
для створення належних умов з реалізації мирного плану врегулювання ситуації в східних
областях нашої держави.
Сайт МЗС України

12.06.2014. МЗС висловлює рішучий протест еритрейській
стороні
МЗС висловлює рішучий протест еритрейській стороні у зв’язку з неузгодженим з
Україною відвіданням 5-6 червня ц.р. Міністром закордонних справ Держави Еритрея
О.Мохаммедом тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.
В Україні розцінюють це як недружній крок, відверте ігнорування еритрейською стороною
норм міжнародного права, грубе порушення суверенітету та внутрішнього законодавства України,
Статуту ООН та Резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року,
що може мати вельми негативні наслідки для подальшого розвитку українсько-еритрейських
відносин.
Закликаємо еритрейську сторону неухильно поважати територіальну цілісність і
суверенітет України та дотримуватися норм міжнародного права.
Сайт МЗС України

12.06.2014.Щодо незаконного вивезення українських дітей до
Російської Федерації
За перевіреною Генеральним консулом України в Ростові-на-Дону та підтвердженою
компетентними органами України інформацією, 12 червня ц.р. російська сторона незаконно
дозволила перевезти на територію РФ без відповідних дозвільних документів, а лише за копіями
свідоцтв про народження, 16 дітей-сиріт з групи громадян України, викрадених у м.Сніжному
озброєними представниками так званої «ДНР».
Станом на даний час, викрадені діти перебувають у м.Донецьк Ростовської області
Російської Федерації.
Таким чином, російська сторона грубо порушила положення Угоди між Урядом України і
Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки від 16 січня 1997 року, а також взяті на себе
міжнародні зобов’язання у галузі забезпечення прав дітей, зокрема статті 11 та 35 Конвенції ООН
про права дитини.
Вивезення дітей за кордон за відсутності дозвільних документів дозволяє кваліфікувати дії
зловмисників як міжнародне викрадення дітей згідно з Конвенцією про цивільно-правові аспекти
міжнародного викрадення дітей, з відповідними правовими наслідками для них та інших сторін,
за сприяння або з потурання яких вчинено цей злочин.
На підставі встановленого факту незаконного перевезення українських дітей до Росії МЗС
України невідкладно надіслало вербальну ноту Міністерству закордонних справ Російської
Федерації з наполегливою вимогою вжити термінових вичерпних заходів з метою забезпечення
негайного повернення дітей в Україну та притягнення до відповідальності осіб, причетних до
сприяння їхньому незаконному в’їзду на територію Російської Федерації.
МЗС тримає цю справу на особливому контролі, задіяні відповідні дипломатичні
механізми. Генеральний консул України в Ростові-на-Дону продовжує працювати на місці з метою
надання необхідної консульсько-правової допомоги у поверненні українських дітей на
Батьківщину.
Сайт МЗС України

25 of 45

INTERNATIONAL WEEKLY # 10 (06.06.2014 —17.06.2014)

26 of 45

16.06.2014. Заява МЗС України щодо гуманітарних аспектів
ситуації на сході України
Новою тактикою ворожої політики Росії стосовно України стали активні спекуляції на темі
«гуманітарної катастрофи» в Україні.
Кремль намагається сформувати викривлене уявлення про причини та стан ситуації на
сході нашої країни.
Лицемірну політику Росії аж ніяк не цікавить безпека та життя людей в Луганській та
Донецькій областях. Основна причина драматичного становища на сході України – це
неприхована політична та військова підтримка Росією терористів.
Головною пропагандистською метою Кремля є спроби відвернути увагу світової спільноти
від своїх злочинних дій. Росія не зробила жодного кроку, щоб відмежуватися від бандитів та
засудити вчинені ними терористичні акти проти українських громадян та військових. Навпаки,
остерігаючись цього, Росія опустилася до того, що заблокувала появу заяви Голови Ради Безпеки
ООН, в якій пропонувалося висловити осуд терористів.
Уряд України робить все можливе для захисту мешканців східних регіонів.
Для мирного населення, яке бажає залишити зону антитерористичної операції, створено
гуманітарні коридори.
Працює національний координаційний штаб з тимчасового розміщення громадян України,
які переселяються з Донецької та Луганської областей до інших регіонів країни. Особлива увага
приділяється евакуації дітей.
Після процедури ідентифікації на блокпостах сил АТО громадяни України отримуватимуть
відповідний документ, який надає право на доступ до медичного обслуговування, виплат пенсій і
різних видів державної допомоги.
Розгорнуто мережу мобільних пунктів для забезпечення громадян питною водою,
харчуванням та медикаментами. З цією метою Уряд співпрацює з неурядовими та міжнародними
організаціями і волонтерами.
Натомість російські терористи цілеспрямовано ведуть війну проти мирних людей. Вони
викрадають дітей, чинять перешкоди вільному виїзду людей, в т.ч. хворих, яких потім цинічно
використовують як живий щит.
Мир та безпека на сході нашої держави настануть лише після подолання терористичної
загрози, яка підтримується Кремлем.
Разом з усім міжнародним співтовариством Україна вимагає від Росії припинити брехливу
пропагандистську кампанію, покласти край кривавій підтримці вбивць, зупинити постачання їм
зброї та військової техніки і публічно закликати терористів негайно скласти зброю.
Сайт МЗС України

17.06.2014.МЗС України направило Росії чергову ноту
МЗС України направило російській стороні ноту, у якій вимагає негайно припинити
підтримку терористичних організацій на сході України.
Про це у вівторок на брифінгу у Києві заявив директор Департаменту інформаційної
політики МЗС України Євген Перебийніс, передає кореспондент Укрінформу.
«У ноті МЗС України висловлено вимогу щодо негайного припинення російською
стороною протиправних дій військової, матеріально-технічної та інших форм підтримки
терористичних організацій, зокрема самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», а також сепаратизму та
екстремістської діяльності, у тому числі шляхом переміщення російських озброєних диверсійних
груп та осіб через українсько-російський державний кордон», - зазначив Перебийніс.
За його словами, МЗС України у ноті, зокрема, звернуло увагу на незаконне вторгнення 13
червня у повітряний простір України 4 вертольотів збройних сил РФ: 2 вертольотів Мі-35 на
дільниці між населеними пунктами Червоний Жовтень та Маринівка, а також 2 вертольотів Мі-35
у пункті пропуску «Маринівка» на українсько-російському державному кордоні.
Особливо цинічною виглядає неприхована підтримка Росією діяльності незаконних
терористичних угруповань на території України. Як наголосив Перебийніс, 12 червня було
зафіксовано факти незаконного переміщення бойових танків та іншої військової техніки з
території РФ через українсько-російських державних кордон в напрямку населеного пункту Сніжне
Донецької області.
Компетентними органами також було зафіксовано перетинання території України
бойовими машинами БМ-21 "Град" зі складу ЗС Росії.
Окрім того, зазначив Перебийніс, 13 червня на території України було зафіксовано 6
вертольотів збройних сил РФ, які здійснили посадку у районі населених пунктів Дякове та
Бобрикове.
Як поінформував Перебийніс, ця нота була направлена у відповідь на ноту МЗС Росії від 14
червня щодо так званого порушення українсько-російського кордону бойовими машинами піхоти
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Збройних сил України. За його словами, російській ноті передувала масова дезінформаційна
кампанія російських ЗМІ «уже в звичному для російської пропаганди стилі». Зокрема, як нагадує
дипломат, окремі ЗМІ і навіть офіційні особи РФ повідомляли про мало не вторгнення кількох
українських БТРів на територію Росії на глибину до 100 км. Потім з'ясувалося, що це були не БТРи,
а БМП, і не два, а один, і не на 100 кілометрів, а на 100 метрів, і не вторгнення, а ненавмисний
заїзд при маневрі під час переслідування терористів.
У зв'язку з цим у ноті-відповіді від МЗС України нагадало російській стороні, що 14 червня
у пункті пропуску Маринівка відбулася прикордонно-представницька зустріч, на якій обидві
сторони обговорили факт ненавмисного перетину 13 червня українсько-російського кордону
бойовою машиною піхоти ЗС України. Посадові особи України і РФ склали відповідний протокол, в
якому обидві сторони констатували, що зазначений випадок перетину кордону не вважається
прикордонним інцидентом. Як зауважив дипломат, за результатами згаданої зустрічі
прикордонних служб українська сторона вважає ситуацію вичерпаною.
Укрінформ

ПАРЛАМЕНТ
17.06.2014. Рада рекомендує негайно розпочати демаркацію
кордону з РФ
Народні депутати на засіданні у вівторок ухвалили постанову про посилення захисту
державного кордону.
Як передає кореспондент Укрінформу, за це рішення проголосував 261 нардеп.
Постановою №4048а "Про вжиття заходів для посилення рівня захисту державного
кордону" Верховна Рада надає Кабінету Міністрів "рекомендації негайно розпочати в
односторонньому порядку проведення демаркації ділянки державного кордону з Російською
Федерацією на суші, а також тимчасово зменшити кількість діючих пунктів пропуску через
державний кордон і посилити контроль над ділянками державного кордону з Російською
Федерацією та Республікою Молдова (на ділянках, контрольованих невизнаною Придністровською
Молдавською Республікою)".
У пояснювальній записці констатується необхідність виділити додаткові кошти для
фінансування цих заходів, а також посилення Державної прикордонної служби.
Водночас, як наголосив Голова ВР Олександр Турчинов, "Кабмін сам визначить
оптимальну кількість пропускних пунктів, необхідних для захисту кордонів України".
Крім того, спікер заявив, що у парламентській газеті "Голос України" "надрукують список
прізвищ нардепів, які не підтримали цей закон".
Укрінформ

17.06.2014. Рада вирішила захистити етнічних українців у Росії
Парламент ухвалив Постанову "Про Заяву Верховної Ради України: "Про утиски та
недотримання прав українців у Росії та невідкладні заходи щодо задоволення національнокультурних та мовних потреб закордонних українців".
Як передає кореспондент Укрінформу, за це рішення проголосували 229 нардепів.
Зокрема, наголошуючи на незадовільному стані реалізації прав і свобод української
меншини в Російської Федерації, утиски і недотримання прав українців у Росії, парламент доручає
Кабінету Міністрів України утворити центральний орган виконавчої влади з питань співпраці із
закордонними українцями в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади,
та забезпечити його ефективне функціонування.
Також Кабміну необхідно "невідкладно розробити та затвердити державну цільову
програму співпраці із закордонними українцями та прийняти нормативно-правові акти, необхідні
для ефективної реалізації Закону "Про закордонних українців".
Укрінформ

ПРЕЗИДЕНТ
07.06.2014. Порошенко провів зустріч із віце-президентом США
Байденом
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом
подякував за підтримку і заявив, що Україна «йтиме шляхом демократії та євроінтеграції». Про це
йдеться в повідомленні на сайті глави держави.
«Ми отримаємо нову країну, яка буде вільною, демократичною та європейською», –
зазначив Порошенко на зустрічі з Байденом.
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Президент також заявив, що Україна буде надійним партнером на міжнародній арені. «Ми
рішучі в тому, аби розпочати нашу роботу спочатку у побудові мирної та процвітаючої країни», –
цитує Порошенка його прес-служба.
Віце-президент США у свою чергу зазначив, що підтримує ініціативи, викладені в
інавгураційній промові президента України.
Радіо Свобода

08.06.2014. Порошенко сподівається підписати асоціацію з ЄС
27 червня
Президент України Петро Порошенко сподівається, що економічна частина угоди з
Європейським Союзом буде підписана 27 червня.
Про це Порошенко сказав під час зустрічі з президентом Литви Далею Грібаускайте,
передає УНІАН.
"Я з першого моменту свого президентства був готовий підписати угоду про асоціацію,
зараз все залежить від Європейського Союзу", - сказав Порошенко.
Він також пригадав події листопада 2013 року у Вільнюсі, коли тодішній президент Віктор
Янукович відмовився підписувати угоду в останній момент. Порошенко подякував Грібаускайте за
те, що вона фактично до останнього боролась за те, аби ця угода була підписана.
Президенти пригадали, що тоді мали розмову у Вільнюсі, і Порошенко висловив
переконання, що угода таки буде підписана. Грібаускайте навіть висловила припущення, що
Порошенку допомогло стати президентом те, що він весь цей час вірив у людей, вірив в Україну і її
європейське майбутнє.
Порошенко підкреслив, що Україна "здала самий складний екзамен у своєму житті і
заплатила за нього дуже високу ціну".
Він висловив сподівання, що тепер Україна зможе рухатись шляхом реформ і модернізації і
пообіцяв, що робитиме все для цього.
Грібаускайте пообіцяла, що Литва і надалі підтримуватиме Україну.
"Якщо ви і надалі будете дотримувати свого слова, своїх обіцянок - те, що я бачила раніше і
бачу тепер, то ми завжди будемо поважати країну і її керівників, які роблять те, що обіцяли. Це
дуже важливо, це нова культура", - сказала Грібаускайте.
Президенти також назвали символічним той факт, що обидва виграли президентські
вибори майже одночасно і висловили сподівання, що їх співпраця буде продуктивною.
Економічна правда

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ООН
10.06.2014. В ООН кажуть, що міжнародне співтовариство
допоможе Україні
ООН вважає міжнаціональний діалог і проведення реформ важливими факторами в
нинішній ситуації в Україні та приділяє велике значення ролі міжнародного співтовариства в
процесі врегулювання кризи.
Таким був основний меседж заступника генсека ООН з політичних питань Джеффрі
Фелтмана під час його чотириденного візиту до Києва, повідомляє Центр новин ООН.
"Заступник глави ООН підкреслив важливість інклюзивного діалогу і реформ, що
відповідають надіям та очікуванням всіх громадян України. Він також зазначив, що міжнародне
співтовариство має зіграти конструктивну роль у цьому процесі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Джеффрі Фелтман представляв генерального секретаря ООН на
інавгурації Президента України Петра Порошенка 7 червня. Впродовж наступних днів свого візиту
заступник генсека ООН провів зустрічі з представниками української влади та громадянського
суспільства. Сторони обговорювали можливі варіанти політичного процесу для досягнення
стабільності, процвітання й миру в Україні.
У Києві Фелтман також зустрівся з Генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром,
назвавши "неприпустимим" той факт, що міжнародні спостерігачі опинилися в заручниками у
озброєних сепаратистів.
У вівторок Джефрі Фелтман завершив свій візит в Україну.
Укрінформ
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13.06.2014. Росія запропонувала ООН оновлену резолюцію щодо
України
Західні країни скептично поставились до документу, адже в ньому знову не йдеться про
територіальну цілісність та суверенітет України.
Росія у четвер ввечері представила Раді безпеки ООН оновлений проект резолюції щодо
України, в якому міститься вимога негайно припинити насильство на Сході та розпочати
загальнонаціональний діалог. Про це повідомляє агенція AP.
Представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що документ поданий на заміну проекту
від 2 червня, який не отримав підтримки серед членів Ради безпеки.
Пропозиції Росії
Проект резолюції закликає до негайного припинення насильства на сході України та
вимагає від сторін конфлікту утриматись від дій, що загрожують мирному населенню.
В документі також засуджується, як вказує російська сторона, обстріл житлових кварталів
та висловлюється занепокоєння використанням у ході військової операції заборонених видів зброї.
Пан Чуркін заявив, що члени Ради безпеки ООН провели коротке обговорення тексту, під
час якого деякі члени висловили підтримку документу, а інші надали свої пропозиції.
Віталій Чуркін анонсував, що вже в п’ятницю експерти РБ ООН зустрінуться, щоб "дуже
швидко завершити роботу".
Як повідомила російська агенція ИТАР-ТАСС, за словами пана Чуркіна проект резолюції не
містить згадки про необхідність створення гуманітарних коридорів.
Представник Росії під час засідання переконував іноземних колег, що українські війська на
Донбасі застосували зброю з вмістом білого фосфору, що напередодні заперечила прес-служба
Національної гвардії України.
"Кролик з капелюха"
Головне зауваження західних дипломатів щодо документу полягає у тому, будь-яка
резолюція ООН має містити визнання суверенітету та територіальної цілісності.
Це стало надзвичайно важливим для західних дипломатів після анексії Росією Кримського
півострова.
Як вказує агенція AP, яка мала змогу ознайомитись зі змістом проекту резолюції, у новій
версії документу знову немає посилання на територіальну цілісність та суверенітет України.
Представник Литви в ООН Раймонда Мурмокайте назвала новий проект резолюції "ще
одним сюрпризом, ніби кроликом з капелюха".
Вона наполягає на територіальній цілісності країни та непорушності її кордонів.
"Ми маємо чітко назвати повстанців та бойовиків-сепаратистів та що вони там роблять", наголосила дипломат.
Литва та низка інших країн також висловили занепокоєння з приводу руху військових
через російський кордон, включно з останнім повідомленням про прибуття трьох танків.
BBC Україна

13.06.2014. Меджліс просить ООН і ОБСЄ завадити насильству
в Криму
Меджліс кримськотатарського народу звернувся до ООН, ОБСЄ та світової спільноти
загалом з проханням докласти зусиль, аби запобігти ескалації насильства проти мирного
населення в Криму.
Звернення обумовлено зникненням на півострові проукраїнських активістів: наприкінці
травня зникли троє членів громадської організації "Український дім", сімферопольці Леонід Корж,
Тимур Шаймарданов і Сейран Зінедін.
Меджліс також зазначає, що досі не знайдені вбивці кримськотатарського активіста Решата
Аметова, тіло якого з ознаками тортур було знайдено 15 вересня.
"Меджліс кримськотатарського народу оцінює ці акти насильства проти мирних жителів
Криму, як акції залякування кримського суспільства, а їх нерозкриття – як свідчення ігнорування
чинною владою елементарних прав людини на власне життя і безпеку своїх рідних і близьких", йдеться у офіційній заяві.
Днями Духовне управління мусульман Криму висловило глибоку стурбованість фактами
зникнення людей в Криму і звернулось до керівництва самопроголошеної Республіки Крим з
проханням "вжити заходів з пошуку зниклих та покарання осіб, винних у протиправних діяннях".
BBC Україна
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16.06.2014. ООН закликає до деескалації в Україні мирним
шляхом
ООН закликає всі сторони конфлікту в Україні продемонструвати стриманість та уникати
проявів насильства.
Про це зазначив під час брифінгу в понеділок у Нью-Йорку заступник речника генсека
ООН Фархан Хак, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Ми стурбовані діями (в Україні – ред.), які призводять до насильства Більше того, ми
виступаємо за те, щоб представники усіх сторін утримуватися від будь-якої ескалації ситуації", зазначив він.
Фархан Хак наголосив, що для розв'язання ситуації в Україні ООН закликає зосередити
зусилля на діалозі та переговорах, а також виконанні умов Женевських домовленостей від 17
квітня.
Укрінформ

17.06.2014. ООН: 34 тисячі жителів України змушені полишити
свої домівки
ООН оголосила про погіршення ситуації з біженцями в Україні. Територію бойових дій
полишили вже 34 тисячі жителі країни. Координатор з гуманітарної допомоги Організації
Об'єднаних Націй Валері Амос оголосила в понеділок, 16 червня, про погіршення гуманітарної
ситуації в Україні. Про це наголошується в прес-релізі, оприлюдненому на сайті ООН. За даними
організації, свої домівки полишили 34 тисячі осіб через бої на сході країни, повідомляє
інформаційне агентство AFP. Валері Амос заявила, зокрема, що кількість переміщених осіб в
Україні сягає 19 тисяч. Ще 15 тисяч українських громадян полишили місця проживання в районах,
де немає міжнародних спостерігачів. За даними ООН, за останні кілька місяців у Донецькій і
Луганській областях загинуло понад 300 осіб. Поруч з жителями східної України більшість
біженців складають кримські татари.
Німецька хвиля

17.06.2014. ООН: Гуманітарної кризи в Україні ще немає
Ситуація на сході України погіршилась, проте, за оцінками ООН, поки що не носить ознак
гуманітарної кризи. Однак така криза можлива, якщо не буде політичного рішення.
Ситуація у східних регіонах України, за оцінками Організації Об'єднаних Націй (ООН),
погіршилася. Однак її сьогодні поки що не можна розцінювати як гуманітарну кризу. Тим не
менш, координатор з гуманітарної допомоги ООН Валері Амоc, виступаючи на засіданні Ради
безпеки ООН, застерегла, що така криза можлива в тому разі, якщо не буде знайдене політишне
рішення для розв'язання ситуації, повідомляє у вівторок, 18 червня, інформаційна агенція AFP з
посиланням на західних дипломатів.
Тим часом представник Росії в ООН Віталій Чуркін, який наразі головує у Раді безпеки,
сказав журналістам, що ситуація "невпинно" погіршується. Зокрема, він висловив критику щодо
буцімто "свавільного" використання насильницьких методів з боку української армії.
Чуркін, окрім того, заявив про начебто дуже велику кількість українців, що сьогодні
шукають притулку в Росії. За словами представника РФ, їхня кількість сягнула "останніми днями
понад 60 тисяч" осіб. Водночас на засіданні Ради безпеки ООН, яке відбулось за зачиненими
дверима, США, Франція та Великобританія спростували таки заяви, пише AFP. Амос, яка брала
участь у засіданні завдяки відеомосту з Женевою, повідомила, що офіційно заяву на отримання
статусу біженця в Росії подали лише близько 4600 українців.
За інформацією дипломатів, Росія зараз активно працює над тим, аби досягнути підтримки
Радою безпеки ООН резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні. Попередній проект
документу, який РФ представила на початку червня, країни Заходу сприйняли прохолодно. Він,
зокрема, передбачав вимогу невідкладного припинення боїв між силовиками та проросійськими
сепаратистами в Україні, оголошення довготривалого перемир'я, а також більшої участі ООН у
врегулюванні ситуації. У новому проекті резолюції, за словами Чуркіна, врахована низка
критичних моментів, на які вказував Захід. Тепер текст містить посилання на "фундаментальні
принципи міжнародного права, такі як суверенітет і територіальна цілісність", передають слова
російського представника західні дипломати, пише AFP.
Згідно з прес-релізом, оприлюдненим на сайті ООН в понеділок, Валері Амос заявила, що
кількість переміщених осіб в Україні сягає 19 тисяч. Ще 15 тисяч українських громадян полишили
місця проживання в районах, де немає міжнародних спостерігачів. За даними ООН, за останні
кілька місяців у Донецькій і Луганській областях загинуло понад 300 осіб. Поруч з жителями
східної України більшість біженців складають кримські татари.
Німецька хвиля
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СВІТОВИЙ БАНК
11.06.2014. Світовий
України 2014 року

банк

погіршив

прогноз

падіння

ВВП

Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП України за підсумками 2014 року до 5%.
Про це йдеться у червневому економічному огляді банку "Глобальні економічні
перспективи".
Серед причин падіння ВВП України банк назвав зокрема втрату доступу до російського
експортного ринку, різке зростання цін на імпортований газ, а також падіння цін на ключові
товари українського експорту – сталь і зернові.
У січні 2014 року банк вже прогнозував економічний спад в Україні за підсумками року на
2%, а у квітні погіршили цей показник до 3%.
2015 року експерти банку очікують зростання економіки України на 2,5%, а 2016 року - на
4%.
BBC Україна

ОБСЄ
11.06.2014. Місія ОБСЄ зупинила роботу у Луганську
В організації повідомили, що робота місії у Луганську зупинена через проблеми з
безпекою. Між тим Генсек ОБСЄ вкотре вимагає звільнити захоплених на Донбасі спостерігачів.
Генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі Ламберто Заньєр
вимагає звільнити захоплених в Україні спостерігачів спеціальної місії ОБСЄ. "Наші представники
мають бути негайно звільнені. З деякими з них ми втратили зв'язок", - заявив Заньєр під час
зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбулась у середу, 11 червня у
Москві.
За даними ОБСЄ та МЗС України, дві команди спостерігачів, загалом восьмеро осіб, були
захоплені сепаратистами наприкінці травня. Зв'язок з ними досі не встановлений.
Напружена ситуація в Луганську
Між тим у ОБСЄ також повідомили, що на даний час не проводять роботи у Луганську
через напружену ситуацію у місті. Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті міжнародної
організації у вівторок, 10 червня.
"У Луганську ситуація залишається напруженою. У зв’язку із заходами безпеки спеціальна
моніторингова місія не відслідковує цю зону відповідальності", - зазначається у документі. Як
уточнили агентству "Інтерфакс" у прес-службі ОБСЄ, представники організації продовжують
перебувати у Луганську, але у своїй роботі постійно враховують стан безпеки у місті. У звіті ж
пояснюється, що саме з міркувань безпеки у місії немає можливості здійснювати моніторинг.
Ситуація у Донецьку, за інформацією представників ОБСЄ, залишається без істотних змін.
"Місія збирає додаткову інформацію про ситуацію у Слов'янську через телефонні контакти з
постійними співрозмовниками в місті, інтерв’ю з журналістами, які звідти повертаються, а також
відслідковує останні фотографії", - йдеться у звіті.
Німецька хвиля

12.06.2014. ОБСЄ вимагає припинення вогню на сході України
На сході України необхідно негайно припинити бойові дії та розпочати переговори, заявив
генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр. Організація готова сприяти в здачі зброї, наголосив він.
Генеральний секретар Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ламберто
Заньєр виступає за негайне припинення вогню та початок переговорів між сторонами
протистояння на сході Україні. Про це він заявив у четвер, 12 червня, поблизу російського міста
Ростова-на-Дону, де відвідав утікачів від бойових дій на Донбасі, повідомляє інформаційне
агентство "Інтерфакс". "Ми зіткнулися з тим, що в Україні існує серйозне протиріччя в поглядах.
Ми залучені до процесу переговорів. Необхідно відійти від ведення бойових дій на вулицях і
перейти до переговорів у приміщеннях", - заявив Заньєр.
Генсек ОБСЄ висловився за проведення круглого столу із залученням усіх супротивних
сторін, у тому числі проросійських сепаратистів. При цьому, як повідомляє інформаційне агентство
dpa, Заньєр наголосив, що озброєні бойовики повинні скласти зброю. Перед цим президент
України Петро Порошенко вкотре сказав, що не виключає переговорів із сепаратистами, однак за
однієї умови: "Терористи повинні скласти зброю", - цитує Порошенка dpa. За словами Заньєра,
ОБСЄ готова сприяти здачі зброї та організації переговорного процесу.
Німецька хвиля
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16.06.2014. Україна закликала світову спільноту посилити
тиск на Росію
У день відкриття дводенних консультацій ОБСЄ в Токіо заступник міністра закордонних
справ України Сергій Кислиця закликав міжнародну громадськість перейти на жорсткішу позицію
щодо Росії через анексію Криму.
За його словами, нинішня ескалація конфлікту на сході України доводить, що Росія, яка є
членом ОБСЄ, порушує основні принципи цієї організації щодо збереження миру та безпеки.
ОБСЄ відіграє ключову роль у вирішенні кризи на Україні: вона послала 35 військових
спостерігачів до Києва, а також спеціальні місії спостерігачів під час президентських виборів 26
травня.
Новий дипломатичний скандал між Росією та Україною спалахнув у суботу, коли
демонстранти напали на посольство Росії в Києві. Інцидент стався у день, коли в Луганську
бойовики збили військово-транспортний літак Іл-76 з українськими військовими. В результаті
катастрофи загинули 49 людей.
Крім українського питання в Токіо обговорять і ситуацію на Корейському півострові.
Японія є одним з давніх партнерів ОБСЄ в Азії.
За даними представників японського МЗС, на зустрічі присутні генеральний секретар
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
КРАЇНИ ЄВРОПИ
АВСТРІЯ
10.06.2014. Авcтрія підтримає будівництво газогону в обхід
України
Австрія відстоюватиме проект будівництва "Південного потоку" у Єврокомісії. Через газогін
планується постачати російський газ в обхід України.
Уряд Австрії виступає за продовження будівництва суперечливого російського газопроводу
"Південний потік". У спільній заяві з іншими країнами Відень відстоюватиме реалізацію проекту в
Єврокомісії, повідомила речниця федерального канцлера Австрії у вівторок, 10 червня, в інтерв'ю
Reuters. Зміст документу на разі узгоджується.
За її словами, ініціатором спільної заяви став прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці. До неї
долучилися, окрім Італії, також інші країни, через які має проходити газопровід: Болгарія, Сербія,
Угорщина, Словенія, Хорватія та Австрія. Згідно з планами російського газового монополіста
"Газпром", газогін "Південний потік" має запрацювати вже з 2017 року. За задумом, він має
зв’язати Росію трубою дном Чорного моря з Болгарією, а далі гілками газ має транспортуватися до
Греції, Італії, Сербії, Угорщини, Словенії та Австрії.
Перевірити законність
Як повідомляла раніше afp, глава болгарського уряду Пламен Орешарські 8 червня віддав
розпорядження призупинити всі роботи в рамках реалізації "Південного потоку". "Я розпорядився
зупинити всі роботи. Ми визначимося щодо подальших дій після консультацій з Брюсселем", сказав він під час зустрічі з групою американських сенаторів у Софії.
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На початку червня Єврокомісія вимагала від Болгарії призупинити будівництво
суперечливого газогону, який має на меті збільшення поставок російського природного газу до
Західної Європи в обхід України. У ЄС мають намір перевірити, чи не суперечить це будівництво,
ініційоване російським державним концерном "Газпром", законодавству ЄС. Як нагадує Reuters, у
Євросоюзі компанії забороняється володіти розподільними мережами, якщо вона при цьому є
постачальником газу.
Німецька хвиля

17.06.2014. Міністр економіки Австрії вважає, що ЄС міг би
сплатити борг України за газ
Для подальшого економічного розвитку України необхідне вирішення політичного
конфлікту у країні, вважає Райнхольд Міттерленер.
Ситуація з постачанням російського газу в Україну потребує політичного рішення за
участю Євросоюзу, включаючи можливу сплату Євросоюзом боргів України. Про це заявив міністр
економіки Австрії Райнхольд Міттерленер.
"Ми готові до кризової ситуації, однак середньострокова перспектива бачиться мені не
позбавленою проблем", - заявив міністр.
Він уточнив, що у короткостроковій перспективі Австрія може отримувати газ з інших
газопроводів, а також користуватися запасами. На зиму газу Австрії вистачить, запевнив він. "У
будь-якому випадку, до лютого ми дійдемо. Я гарантую, що зиму ми переживемо", - сказав
Міттерленер. У той же час, за словами міністра, потрібно політичне рішення. "Якщо ми не
прийдемо до політичного рішення з Україною на рівні ЄС, у нас з'являться проблеми", - сказав він.
За його словами ЄС міг би зрештою покрити борги України у вигляді нинішньої
економічної слабкості країни. Однак для подальшого економічного розвитку України необхідне
вирішення політичного конфлікту у країні, на що піде три-чотири місяці, зауважив він.
Він зазначив, що запаси газу в Австрії складають у даний час 5,3 мільярда кубометрів, що
на 65% більше, ніж в аналогічний період минулого року, повідомляє агентство. Австрія одержує з
Росії близько 60% газу від загального обсягу свого споживання.
Дзеркало тижня

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
11.06.2014. Кемерон: Важко повірити, що Росія не постачає
зброю сепаратистам в Україні
Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон вважає, що Росія постачає проросійським
сепаратистам у Східній Україні високотехнологічну зброю. Політик пояснив, що закидав
Володимирові Путіну у Франції.
Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявляє, що Росія постачає проросійським
сепаратистам на Сході України високотехнологічну зброю. "Я сказав президенту Путіну, що (…)
показово, що так звані "повстанці" мають, скажімо, дуже спеціалізовану, високотехнологічну
зброю на кшталт переносних зенітно-ракетних комплексів. І важко повірити, що вона може
надійти ще звідкись", - заявив політик 11 червня, виступаючи перед парламентом Великобританії.
Нагадаємо, що 5 червня Кемерон провів майже годинну зустріч із Путіним у паризькому
аеропорту, під час якої британський прем’єр, за висловом його речниці, "дуже чітко і однозначно"
висловився стосовно ситуації в Україні. Під час цієї зустрічі Кемерон зокрема заявив, що Росія
мусить покласти край потоку озброєних людей та зброї, які потрапляють через кордон до України.
Він також закликав Москву припинити втручання у внутрішні справи Києва та працювати з новим
українським президентом.
Німецька хвиля

ЛИТВА
07.06.2014. Грібаускайте закликала дослухатися до східних
регіонів, бо "вони теж мають право на свою індивідуальність"
Президент Литви Даля Грібаускайте закликає шукати вихід із ситуації в Україні через
діалог, а також дослухатись до східних регіонів. Про це вона заявила журналістам після інавгурації
Петра Порошенка.
"Війна - не вихід. Усі проблеми треба вирішувати за столом через діалог. Головне чути, у
тому числі і східні регіони, вони теж мають право на свою індивідуальність», - вважає
Грібаускайте.
Вона заявила, що у кожній європейській країні є меншини, котрі можуть мати дещо
відмінні погляди, однак вони все одно залишаються великими патріотами своєї держави.
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«Не можна силою змушувати меншини робити те, що їм не до душі. Потрібен
європейський принцип договору, аби всі народи, що живуть у цій країні, були разом і знали, в якій
країні живуть», - переконана литовський лідер.
Тиждень

НІМЕЧЧИНА
08.06.2014. Поведінка Росії щодо України "помітно змінилася" Штайнмаєр
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що поведінка Росії в
українському конфлікті "помітно змінилася".
Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Der Tagesspiegel.
Водночас пан Штайнмайер закликав Росію внести свій внесок у стабілізацію ситуації в
Україні.
Дуже важливо, за його словами, щоб "Москва офіційно підтримала територіальну
цілісність України, відкинувши всі прагнення до сепаратизму", цитує міністра "Німецька хвиля".
Глава МЗС Німеччини також застеріг український уряд від неадекватних військових дій
проти проросійських сепаратистів.
За його словами, в сьогоднішній напруженій ситуації було б "розумно використовувати
військові засоби обережно і з почуттям міри".
BBC Україна

10.06.2014. Берлін і Варшава
пускатиме бойовиків в Україну

сподіваються,

що

Росія

не

Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Росії обговорили у Санкт-Петербурзі
шляхи виходу з української кризи. Лавров уперше схвалив дії Києва, Штайнмаєр бачить готовність
сторін співпрацювати.
Міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр на прес-конференції по завершенні
зустрічі з польським і російським колегами зазначив, що побачив "готовність з боку всіх сторін
діяти з метою деескалації кризи в Україні", цитує його інформаційне агентство AFP. Німецький
міністр, зокрема, закликав Україну та Росію до тіснішої політичної співпраці. Штайнмаєр
розглядає коротку зустріч між Володимиром Путіним та Петром Порошенком минулого тижня в
Нормандії як її початок.
На думку Штайнмаєра, Росії та Україні варто тісніше спільно контролювати кордон, аби
унеможливити надходження зброї та бойовиків з російської сторони. "Ідеться про те, що має бути
спільний прикордонний менеджмент у будь-якій формі", - цитує міністра агентство Reuters.
Голова польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський зазначив, що
Росія може допомогти розв'язати кризу в Україні, унеможлививши проникнення бойовиків та
зброї до Східної України, де відбується протистояння між сепаратистами та українськими
військовими.
Вимога діалогу від Москви
Водночас російська сторона у черговий раз наголосила на необхідності діалогу "між Києвом
та південним сходом України". "Не створювати умов для того, аби залучити до діалогу
представників південного сходу, - означає затягувати конфлікт і продовжувати робити ставку на
військову силу, сподіваючись на забезпечення досить кривавої перемоги, коли південному сходу
можна буде диктувати свої умови", - сказав за підсумками перемовин у Санкт-Петербурзі міністр
закордонних справ РФ Сергій Лавров. "Це шлях до поглиблення кризи і шлях до катастрофи", резюмував він, цитує слова міністра російське агентство "Интерфакс".
Разом з тим, Лавров схвально оцінив розпорядження президента України Петра
Порошенка щодо створення "рятівного коридору" для мирного населення, яке хоче виїхати з
територій, на яких проводиться антитерористична операція. Водночас Лавров зазначив: "Я твердо
виходжу з того, що це не є хитрим, знаєте, воєнним ходом, аби розв'язати руки силовикам".
Раніше повідомлялося, що Порошенко дав відповідне доручення низці українських
відомств. Організацію перевезення людей та заходи з їхнього медичного обслуговування має
забезпечити уряд України. Зокрема, має бути створено "мережу мобільних пунктів для
забезпечення мирного населення питною водою, харчуванням і медикаментами", передає пресслужба глави держави.
Щодо можливого діалогу з сепаратистами Донеччини та Луганщини Петро Порошенко
висловився іще під час своєї інавгурації в суботу, 7 червня. "Я за діалог. Але не зі "Стрілками",
"Бісами", "Абверами" та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами України", зазначив Порошенко у своєму виступі, зауваживши, що буде ініціювати дострокові місцеві вибори
на сході України, аби населення цих регіонів делегувало законних представників для діалогу.
Німецька хвиля
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ситуацію в Україні
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер висловив побоювання
з приводу можливого розколу в ЄС через ситуацію в Україні.
"На тлі того, що відбувається зараз в Україні, найбільш значним ризиком є для нас розкол
Європи", - сказав він на прес-конференції в Талліні після зустрічі з міністрами закордонних справ
країн Балтії.
"Усе, що останнім часом спільно зробили ЄС і ОБСЄ, свідчить, що в Європі далекі від
політичних угод. На це вказують як невдалі переговори щодо постачання газу Україну, так і збитий
в Україні військовий літак", - сказав Штайнмайер.
Він заявив про важливість того, щоб міжнародні зусилля змусили Росію змінити свою
діяльність в Україні. За його словами, не можна також залишати без уваги "порушення
російськими військовими літаками повітряного простору країн Балтії".
Міністр заявив про солідарність європейців з країнами Балтії: "Ваші проблеми - це і наші
проблеми".
Глава МЗС Німеччини також висловив думку, що провал газових переговорів зробить
вплив і на держави ЄС, оскільки їм доведеться частково використовувати свої запаси палива.
"Невдалі переговори безпосередньо зачіпають Європу. Ми сподіваємося, що Росія буде відкрита
для переговорів, і про це заявив і Гюнтер Еттінгер", - зазначив міністр.
Він закликав держави ЄС до співпраці та вироблення єдиних позицій у світлі того, що
відбувається в Україні.
День

РУМУНІЯ
17.06.2014. Румунія звинуватила Росію в ескалації конфлікту в
Україні
Президент Румунії Траян Бесеску вважає, що відповідальність за ескалацію конфлікту в
Україні і підтримку проросійських сепаратистських сил повністю лягає на владу Російської
Федерації.
Про це йдеться в оприлюдненій заяві глави Румунії, передає власний кореспондент
Укрінформу.
"Величезну відповідальність за ескалацію конфлікту в Україні, в результаті якого гинуть
люди, в тому числі і цивільне населення, несуть влади Російської Федерації. Свідченням тому відсутність належного контролю на російсько-українському кордоні, через яку з Росії для
проросійським сепаратистам на сході України поставляється військова техніка і озброєння", наголошується в заяві.
Бесеску закликає також російську Федерацію забезпечити захист державної російськоукраїнського кордону і реально сприяти стабілізації ситуації в Україні.
Укрінформ

ФРАНЦІЯ
08.06.2014. Євросоюз поки не готовий прийняти Україну - МЗС
Франції
За словами глави французького МЗС Лорана Фабіуса, в Європі не згодні з тезою нового
президента України Петра Порошенка про те, що підписання угоди про асоціацію має стати
першим кроком до повноцінного членства в Євросоюзі.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
«Країни Євросоюзу не розділяють тезу Порошенка про те, що Угода про асоціацію з ЄС
стане першим кроком до повноцінного членства, заявив Фабіус увечері в суботу, 7 червня, в ефірі
французького телеканалу i-Tele», - пише DW.
Географічно Україна розташована в Європі, але ця країна "Має підтримувати хороші
відносини як з ЄС, так і з Росією", - підкреслив французький міністр після повернення з Києва, де
він представляв свою країну на церемонії інавгурації Порошенка.
Укрінформ

14.06.2014. Олланд висловив співчуття у зв'язку з загибеллю
українських військових
У суботу Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Фрасуа
Олландом на його прохання.
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Пан Олланд висловив співчуття у зв'язку з трагічними подіями та загибеллю українських
військових у Луганську, повідомляє офіційний сайт президента України.
Петро Порошенко наголосив, що це "трагічний момент для нього і всього українського
народу".
Голова держави подякував президенту Франції за співчуття, висловленні від імені
французького народу українцям та активну участь Франсуа Олланда в реалізації мирного плану
Президента України.
Пан Порошенко сподівається, що в разі відмови незаконних військових формувань
припинити вогонь на території України і продовження дій, спрямованих на дестабілізацію
ситуації, в тому числі незаконного перетину кордону з боку Росії, постачання озброєння, рішення
ЄС про введення секторальних санкцій проти РФ включно з припиненням військово-технічного
співробітництва повинно бути солідарним та негайним.
Петро Порошенко підкреслив, що налаштований на підписання Угоди про асоціацію
України з ЄС найближчим часом і вже доручив готувати його візит до Брюсселю 27 червня.
BBC Україна

15.06.2014. Меркель і Олланд закликали Путіна ефективніше
контролювати кордон
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд у суботу в
телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним висловили занепокоєння через
збитий у Луганську літак та загибель 49 українських військових.
Про це повідомляє офіційний сайт французького президента.
Лідери Німеччини і Франції закликали Володимира Путіна ефективно контролювати
кордон з Україною, аби зупинити потік зброї та боєприпасів.
В українській Генпрокуратурі повідомили, що на борту збитого сепаратистами літака було
дев'ятеро членів екіпажу і 40 військовослужбовців - усі вони загинули.
Президент Петро Порошенко оголосив неділю, 15 червня, днем жалоби за загиблими.
BBC Україна

ЧЕХІЯ
11.06.2014. Чеський президент називає Україну "бандитською"
Президент Чехії Мілош Земан відомий тим, що часом не дуже ретельно підбирає вислови.
Утім, його останні заяви щодо ситуації в Україні спантеличили навіть звиклих чеських оглядачів.
Мілош Земан неодноразово висловлювався з приводу подій в Україні, і майже кожне його
висловлювання викликало подив у тієї частини чеської громадськості, яка симпатизує українцям в
їхньому протистоянні із сепаратистами. Промовляючи днями перед студентами Ліберецької
промислової школи, чеський лідер вчергове здивував своїх слухачів.
Сумнівна іронія
Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Україні, Мілош Земан зазначив, що досі влада
у Києві належала "злодійським бандам, які в перебігу політичної боротьби не цуралися убивств на
замовлення", і навів приклад: "Красивій білявці з косою Юлії Тимошенко інкримінували те, що
вона замовила аж двадцять таких убивств". Шумок у залі засвідчив, що студенти не згодні з таким
зневажливим ставленням до українського політика, але Земан не зважав і провадив далі.
На його думку, заворушення на Донеччині та Луганщині, де, як він зауважив, більшість
мешканців – російськомовні, було спричинено скасуванням закону, який вможливлював
"східнякам" уживати російської як другої офіційної. "А на заході України, – повчав ліберецьких
студентів глава чеської держави, – правлять бал націоналісти, які вшановують Степана Бандеру,
командувача Української Повстанської Армії". За словами Мілоша Земана, Бандера "закликав
убивати всіх поляків віком від шістнадцяти до шістдесяти років". "Такий собі гуманіст", –
іронізував чеський президент.
Копіюючи Путіна
У своєму виступі Земан висловився за "децентралізацію" влади в Україні. Чеські оглядачі
констатують, що президент у своїх виступах нерідко повторює тези, сформульовані у Москві.
"Мілош Земан, – зауважила в розмові з Deutsche Welle оглядачка Алла Желінська, – копіює Путіна
та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які ідею федералізації висунули як передумову
поліпшення відносин з Україною".
Федералізація, вважає чеська публіцистка, це – троянській кінь московської стратегії, з
допомогою якого Україну можна легко обернути на маріонеткову державу. "Згідно зі сценарієм
Москви, влада будь-якої "федеральної землі" могтиме накласти вето на ухвали влади київської – як
внутрішньо-, так і зовнішньополітичні, а це означатиме, що на Києві весь час тяжітиме "кримська
загроза".
"Промосковський політик"
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А яким бачить Земан найближче майбутнє України? Високий гість ліберецьких студентів
відповів коротко: "Господарська руїна, громадянська війна, вторгнення російських військ". Зате,
коли його попросили схарактеризувати Путіна, він дав волю фантазії: "Якщо з вами грає такий
шахіст, як Путін, і ви схибите, не майте сумніву, що він моментально з вашої хиби скористається".
"Те, що Мілош Земан є політик майже відверто промосковський, ніяка не новина, – поділився з
DW своєю думкою чеський історик Томаш Кристлік. – Можна пригадати, що серед спонсорів його
президентської кампанії був російський "Лукойл", можна навести чимало інших прикладів, та я
наведу лише один.
Земан доводив і доводить, що членство Росії в Європейському Союзі пішло б на користь
ЄС". Томаш Кристлік зазначає, що погляди Земана на тимчасову київську владу (він не виключив
уряду Арсенія Яценюка з переліку "злодійських банд") цілком збігаються з поглядами Москви. "А
відтак, – говорить чеський історик, – є певна закономірність в тому, що пан празького Граду
повторює й інші вигадки панів московського Кремля".
Німецька хвиля

КРАЇНИ СНД
БІЛОРУСЬ
07.06.2014. Лукашенко: бойовиків, які воюють проти України,
треба знищувати
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що бойовиків, які воюють проти
України, "треба знищувати".
Про це він заявив у суботу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, що слід робити
з найманцями, які прибувають з Росії.
"Бойовиків, які воюють проти України, треба знищувати, але спочатку розібратися, хто з
них бойовики", - заявив пан Лукашенко, який брав участь у церемонії інавгурації Петра
Порошенка на пост президента.
Також Олександр Лукашенко заявив, що зустрінеться з новообраним президентом України.
У президента Білорусі також спитали, чи пустить він Віктора Януковича в свою країну,
якщо той попроситься. Пан Лукашенко заявив, що в Білорусі є село, де народилися батьки
усуненого президента, тому заборонити тому приїхати він не може.
Але поки що Віктор Янукович не виявляв бажання відвідати Білорусь, додав президент.
BBC Україна

15.06.2014. Чому Лукашенко демонстративно підтримує Київ
Учасники варшавської дискусії "Білорусь крізь призму українських подій" оцінили для DW
сутність політики Мінська щодо України. Деякі вбачають у діях Білорусі боротьбу за власну
незалежність.
Мінськ демонструє політику щодо Києва, яка явно відрізняється від тієї, що проводить
Москва. Про підтримку нової української влади білоруський президент Олександр Лукашенко
повідомив іще у березні, приймаючи на території Білорусі голову Верховної Ради, тодішнього в.о.
президента Олександра Турчинова. Окрім цього, Лукашенко один з перших привітав Петра
Порошенка на виборах президента України та поїхав до Києва на його інавгурацію, де був
відсутній російський президент.
Експерти - учасники варшавської дискусії "Білорусь крізь призму українських подій", що
пройшла на цьому тижні, - пояснили DW, що викликало готовність Мінська до співпраці з Києвом,
і наскільки зовнішньополітичний курс Білорусі можна вважати незалежним від Кремля.
Можливість маневру
"Незалежно від того, як будуть розгортатися відносини України з Росією, Олександр
Лукашенко зацікавлений у хороших контактах з Києвом", - каже аналітик варшавського Центру
східних досліджень (OSW) Войцех Конончук. По-перше, адже Мінську потрібна країна-сусідка, що
перебуває в тісних відносинах з ЄС і зможе проводити суверенну зовнішню політику. По-друге,
Україна - один з найважливіших партнерів Білорусі, куди спрямовані 10 відсотків експорту країни.
І стратегічною галуззю при цьому є продаж нафтопродуктів. Саме цим експерт пояснює настільки
швидке порозуміння Мінська з Києвом після революції на Майдані й усунення від влади
колишнього президента Віктора Януковича.
Через це Конончук вважає помилковими думки деяких експертів, які стверджують, що
білоруська влада налагоджує відносини з Києвом виключно за згодою Кремля. На думку аналітика
OSW, не варто думати, що зовнішньополітичний курс Мінська обмежений Москвою, і що Мінськ
побоюється гнівної реакції Росії. Він наводить приклад невизнання незалежності Південної Осетії
та Абхазії, якого прагнула від Білорусі Росія. Сюди ж можна віднести і заяви Лукашенка про
необхідність зберегти цілісність території України.
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"Тож ми не раз переконувалися в тому, що Білорусь не є повним васалом Росії, і можливості
маневрування у східній зовнішній політиці в неї є", - підкреслює Конончук. Обмеження, за його
словами, існують радше у західному напрямку - через блокаду відносин із Заходом, яку "Мінськ
намагається прорвати й останнім часом шукає шляхи до відновлення діалогу з ЄС та США". У
цьому контексті аналітик радить розглядати візит білоруського президента до Сербії, що був
організований, наголошує Конончук, за ініціативою білоруської сторони на основі двосторонніх
відносин.
Розбіжність риторики
Проте експерт з питань Білорусі та автор книги "Система Білорусь" Анджей Почобут радить
відрізняти риторику Лукашенка від реальних дій. Він нагадав, що в березні цього року Білорусь
разом з десятьма іншими країнами-учасницями ООН долучилася до позиції Росії й не
проголосувала за резолюцію організації щодо захисту територіальної цілісності України. Більш
того, коли Росія потребувала мілітаристської відповіді на розвиток подій в Україні, на білоруській
території безперешкодно з’явилися російські військові літаки в додаток до тих, що вже стоять на
бойовому чергуванні в Білорусі.
"Лукашенко не один раз казав, що його позиція узгоджена з Росією, і в цьому йому варто
вірити", - каже Почобут. Водночас він вважає, що дії Кремля щодо України - анексія Криму і
підтримка сепаратистів на сході країни - серйозно налякали білоруського главу держави. "Якщо б
Путіну вдалося реалізувати план відчуження південного сходу України, то перспективи
збереження незалежності Білорусі були б досить ілюзорними", - переконаний експерт.
Він підкреслює, що протягом 20 років Мінськ вправно торгує своєю зовнішньою політикою
виключно з розрахунком на російські дотації. Тому як поїздку білоруського президента до
Белграда під гаслом налагодження відносин з ЄС, так і обіцянки підтримки України "варто
розцінювати виключно як бажання натиснути на Росію з метою отримати нові преференції", які,
як вважає Почобут, Запад йому надавати наміру не має.
У пошуках прибутку
Натомість президент центру соціально-економічних досліджень CASE Belarus Серж
Навродський вказує на економічний аспект заяв Лукашенка щодо України. Білоруська влада
розуміє, що не можна втрачати український напрямок за умов такого значущого товарообігу між
двома країнами. Окрім того, Мінську хотілося б знати, наскільки зміниться характер торгівлі між
Україною та ЄС після підписання Києвом економічної частини угоди про асоціацію з Євросоюзом,
запланованого на кінець червня.
За словами економіста, не виключено, що якщо Росія введе санкції проти українських
товарів або часткові квоти на них, то всі товаропотоки "сірого імпорту" з України хлинуть до
Білорусі й вже далі на російську територію. "Аби зробити цей процес легальним, Мінськ може
змінити свої технічні й процесуальні регламенти, що стосуються перетину кордонів і проходження
вантажів через митницю, створити логістичні центри", - вважає Навродський. Він упевнений, що
отримати згоду Росії на такий варіант транзиту товарів цілком можливо, адже росіяни також
зможуть отримати з цього власний прибуток. "Водночас і для Білорусі це великий шматок
економіки, адже йдеться про мільярди доларів", - каже експерт.
"На хвилі підтримки України білоруська дипломатія намагається оживити контакти з ЄС, і
це нагадує аналогічну відлигу 2008 року, яка виявилася безрезультатною, адже для Лукашенка це
було лише грою", - зазначає Анджей Почобут. Але навіть якщо розглядати це як гру, яку Мінськ у
черговий раз намагається нав’язати Росії та ЄС, то зиск для Білорусі в цьому побачити можна,
вважає Войцех Конончук. "При цьому білоруський президент залишається автократом, він може
налагоджувати двосторонні зв’язки з окремими європейськими країнами, але радо приймати його
ані в Брюсселі, ані у Варшаві вже точно не будуть", - каже аналітик.
Німецька хвиля

РОСІЯ
06.06.2014. Путін: для врегулювання потрібно "зупинити
каральну операцію"
Президент Росії Володимир Путін вимагає "негайно припинити каральну операцію" на
південному сході України, називаючи це головною умовою для початку мирного врегулювання.
"Потрібно негайно припинити каральну операцію на південному сході України Тільки так
можна створити умови для того, щоб розпочати реальний переговорний процес з прихильниками
федералізації", - сказав пан Путін у п'ятницю ввечері журналістам в Довілі, де він перебуває на
святкуванні 70-річчя висадки союзниками десанту в Нормандії.
На його думку, мешканці сходу України "не розуміють, як, в яких умовах вони будуть далі
жити, якими будуть основні параметри майбутньої Конституції".
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"Ця ситуація має бути кардинально змінена. Президентські вибори на Україні закінчилися,
потрібно переходити до субстантивної, як кажуть дипломати, роботи, роботи з людьми", - заявив
Володимир Путін.
На сході України триває антитерористична операція, оголошена українським урядом.
Володимир Путін заперечує російську участь у подіях на сході України, незважаючи на
присутність росіян серед сепаратистів.
BBC Україна

07.06.2014. Путін демонстративно дав наказ ФСБ ретельніше
охороняти кордон
Володимир Путін розпорядився ретельніше охороняти російський кордон. Про це
повідомили у прес-службі чільника Кремля.
Таку вказівку президент Росії дав прикордонній службі ФСБ. Згідно з розпорядженням, її
працівники мають вжити всіх необхідних заходів, щоб не допустити незаконних переходів через
кордон.
Нагадаємо, раніше в українському МЗС повідомили: вісім пропускних пунктів на
українському кордоні з Росією, а саме у Луганській та Донецькій областях, узагалі припиняють
роботу через регулярні напади бойовиків з російської сторони.
Нагадаємо, у нещодавньому масштабному бою під КПП "Маринівка" терористи атакували
прикордонників як з української території, так і з боку Росії - за повної бездіяльності службовців
Кремля.
5 канал

09.06.2014. Росія і далі підтримує "дорожню карту" ОБСЄ щодо
кризи в Україні - МЗС
Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що Москва незмінно підтримує "дорожню
карту" ОБСЄ щодо кризи в Україні.
Про це МЗС заявило у коментарі з приводу призначення Хайді Тальявіні представником
глави ОБСЄ в Україні.
"Виходимо з того, що Х. Тальявіні буде активно займатися реалізацією ключових положень
вже згаданої "дорожньої карти", перш за все виробленням стабільних домовленостей про негайне
припинення насильства та створення умов для початку всеукраїнського діалогу з залученням всіх
політичних сил та регіонів цією країни", - сказано в повідомленні російського відомства.
BBC Україна

10.06.2014. Росія і Україна знову не домовилися про газ
Росія, Україна та ЄС на газових переговорах в Брюсселі, які пройшли у ніч на вівторок,
знову ні про що не домовились, повідомив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер.
Шостий раунд консультацій, за його словами, може відбутися у вівторок або середу.
"Наші українські та російські партнери повинні поговорити зі своїми урядами і повідомити
про своє бажання продовжити переговори, можливо у вівторок о дев'ятій вечора або в середу о
дев'ятій ранку", - сказав пан Еттінгер.
Переговори в Брюсселі тривали понад сім годин.
Перед початком консультацій глава українського Міненерго Юрій Продан заявив
журналістам, що Київ, як і раніше, готовий погасити борг за поставлений російський газ тільки
після узгодження ціни.
Представники Росії дотримуються іншої позиції. Вони готові почати обговорення
можливих знижок на газ для України та скасування переходу на передоплату лише в тому разі,
якщо Київ підтвердить намір гасити борг.
Ідеться про погашення заборгованості за листопад-грудень у обсязі 1,45 мільярда доларів і
узгодженні графіка оплати газу, поставленого в квітні-травні, на суму близько 3 мільярдів доларів.
2 червня Київ перерахував "Газпрому" $786 млн, закривши розрахунок за постачання в 1му кварталі 2014 року.
Як заявляв раніше Юрій Продан, Київ вважає справедливою ціну на газ у 268,5 доларів за
тисячу кубометрів і готовий оперативно погасити борг, розрахований за цією ціною.
Раніше сторони домовилися не звертатися до суду і не переривати постачань газу до
наступного раунду тристоронніх консультацій.
Найвища ціна
Україна не бажає визнавати заявлену Росією суму боргу за газ, оскільки вважає нинішню
ціну "політичною". Росія значно підвищила ціну після перемоги Майдану - до 485,5 доларів за
тисячу кубометрів. Це найвища оптова ціна на російський газ серед усіх клієнтів "Газпрому".
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Водночас Київ, за словами глави українського Міненерго, не згоден не тільки з ціною у
485,5 доларів за тис. кубометрів, але і з ціною 380 доларів, за якою Україна отримувала газ до січня
2014 року.
За підсумками переговорів у понеділок пан Продан заявив, що "Газпром" запропонував
оформити знижку на російський газ шляхом зниження мита на його експорт з Росії, але Київ такий
механізм не влаштовує.
Головна вимога Києва - повернутися до ціни, яку Росія узгодила з президентом Віктором
Януковичем у кінці 2013 року під час протистоянь на Майдані.
Президент Росії Володимир Путін тоді стверджував, що це не підтримка Януковича, а
допомога братньому українському народу у важкий для нього час, але після втечі Януковича Росія
різко підняла ціну.
Гюнтер Еттінгер раніше заявляв, що "Газпром" і "Нафтогаз" обговорюють можливість
знизити ціну не лише на майбутнє, а й за квітень-травень, причому мова йде про діапазон 350-380
доларів.
Ані Київ, ані Москва офіційно не підтвердили цієї інформації. Глава "Газпрому" Олексій
Міллер відзначив лише, що таку пропозицію справді озвучив єврокомісар.
BBC Україна

10.06.2014. Держприкордонслужба наполягає на призупиненні
російською стороною оформлення в 8 пунктах пропуску
Як вже повідомлялося раніше, після низки боїв та блокувань Державна прикордонна
служба України була вимушена передислокувати кілька підрозділів Луганського прикордонного
загону.
Також, зважаючи на те, що існувала пряма загроза життю та здоров’ю учасників
міжнародного руху, Кабінетом Міністрів України, відповідно до двосторонніх домовленостей з
Урядом РФ, прийнято рішення щодо тимчасового припинення руху через низку пунктів пропуску в
Донецькій та Луганській областях. Зокрема, дане рішення стосується пунктів пропуску в Донецькій
області: «Маринівка – Куйбишево»; в Луганській області: «Червонопартизанськ – Гуково»,
«Червона Могила – Гуково», «Новоборовці – Олексієво-Тузлівка», «Краснодарський–Донецьк»,
«Краснодарський–Нижній Швирьов», «Сєвєрний–Донецьк», а також
«Должанський–
Новошахтинськ».
Про прийняте рішення МЗС України нотою від 5 червня 2014 року поінформувало
російську сторону дипломатичними каналами. Також дана інформація була передана по лінії
прикордонних повноважених.
Проте з незрозумілих причин прикордонна служба ФСБ Росії продовжує здійснювати
пропуск через кордон в пункті пропуску «Новошахтинськ» (з українського боку пункт пропуску
«Должанський») та порушує двосторонні домовленості і таким чином сприяє незаконному руху
через державний кордон.
З цього приводу прикордонне відомство поінформувало МЗС України та надало всю
необхідну інформацію для реагування на міжнародному рівні. Крім того направлено черговий лист
прикордонній службі ФСБ Росії про необхідність припинення пропускних операцій в зазначених
пунктах пропуску.
Сайт Держприкордонслужби

11.06.2014. "Газпром" переніс передоплату за російський газ для
України
Режим передплати за газ для України почне діяти з 16 червня.
Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає РІА "Новини".
"Російська сторона прийняла рішення про те, що введення передоплати переноситься на
понеділок (16 червня) з 10 години ранку", - сказав Міллер.
Повідомляється, що росіяни "зробили крок назустріч для того, щоб продовжити
переговори, які в останні дні велися дуже інтенсивно". За словами Міллера, відповідні
розпорядження щодо перенесення режиму передплати будуть надані компанії найближчим часом.
"Ми розраховуємо на конструктивний діалог і в двосторонньому форматі Європейської
комісії з російською делегацією, російської делегації з українською делегацією, а також
конструктивний діалог на тристоронніх переговорах, які відбудуться в Брюсселі", - додав глава
"Газпрому".
Нагадаємо: у середу зранку продовжиться черговий раунд тристоронніх переговорів
Україна-Росія-ЄС щодо врегулювання газового питання. Переговори мали відбутися ввечері у
вывторок, 10 червня, але у зв'язку з тим, що російська делегація затрималася в дорозі, вони були
перенесені.
Укрінформ
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"Газпром"

не

такий

Володимир Путін заявляє, що Київ заводить себе на перемовинах з Росією щодо газу в
глухий кут. Утім, у глуохому куті може опинитися сама Москва. Перемовини між Росією та
Україною щодо ціни на російський газ для Києва після чергового раунду залишаються
безрезультатними. Єдиним досягненням зустрічі міністрів енергетики РФ та України Олександра
Новака та Юрія Продана за посередництвом єврокомісара Ґюнтера Еттинґера в Брюсселі в середу,
11 червня, стало перенесення "Газпромом" введення обов’язкової передоплати за поставлений газ.
Тепер такі правила в разі недосягнення згоди щодо ціни на "блакитне паливо" російський газовий
концерн обіцяє запровадити в понеділок, 16 червня.
Україні пропонують знижку в 100 доларів США за умови збереження старих базових
контрактів - тих, які підписала екс-прем’єрка Юлія Тимошенко ще 2009 року. Механізм - той
самий, як і у випадку зі знижками, що надавалися Україні ще за часів президентства Віктора
Януковича. Підсумкова ціна - 385 доларів США за тисячу кубометрів газу. Уряд у Києві на такі
умови не погоджується. "Ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду
Російської Федерації і знімається урядом РФ", - сказав сьогодні в Києві прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк. Він продовжує наполягати на ціні у 268,5 доларів за тисячу кубометрів газу - тій,
що діяла в першому кварталі 2014 року, до того як Росія в односторонньому порядку анулювала всі
додаткові угоди щодо газу після незаконної анексії українського Криму. Аналогічну заяву зробив і
міністр енергетики України Юрій Продан в Брюсселі. Він сказав, що Єврокомісія навіть зробила
пропозицію про встановлення ціни між 268,5 та 385 доларів США як проміжної ціни до
остаточного врегулювання суперечностей. Проте російська сторона таку пропозицію відхилила,
передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова міністра.
Уже встиг відреагувати на обмін заявами і російський президент Путін. "Справа в тому, що
українським партнерам буцімто мало цих знижок і вони претендують на більше. Правда, не дуже
зрозуміло, на яких підставах. Якщо це так, то, судячи зі всього, справу свідомо заводять у глухий
кут", - передає слова Путіна, сказані під час зустрічі з членами російського уряду, інформагентство
"Интерфакс". Однак здається, що слова російського президента не зовсім відповідають дійсності.
Український уряд якраз і не хоче збереження старого механізму формування ціни, а прагне
закріплення нового, з підписанням нового контракту. "Переписуємо контракт і встановлюємо
ринкову ціну на газ", - цитує вимогу Арсенія Яценюка агентство "Інтерфакс-Україна". Про нову,
пакетну, угоду між Києвом та Москвою сьогодні говорив і посередник у переговорах, єврокомісар з
питань енергетики Ґюнтер Еттинґер. На його думку, у ній мають бути прописані, зокрема, і обсяги
поставок газу в Україну, що може стати основою для додаткового зниження ціни, цитує
єврокомісара "Інтерфакс-Україна".
Таке активне наполягання уряду в Києві на новій ціні з новим контрактом - небезпідставне
і має всі шанси на втілення в життя, впевнений генеральний директор київського Центру
досліджень енергетики (EIR Center) Олександр Харченко. У розмові з DW він сказав: "З
урахуванням рівня цін у Європі та вартості транспортування газу український уряд зайняв, як я
вважаю, абсолютно правильну і жорстку позицію, що ціна газу в Україні має відповідати практиці
ринкових цін, яка є сьогодні в Європі". Більше того, за словами Харченка, за останні роки низка
європейських компаній отримала від "Газпрому" суттєві знижки - у діапазоні 10-15 відсотків - за
результатами переговорів, судових або досудових процесів. "Тобто це ж не просто там якась
абстрактна ціна. Це цифра, яку сам же "Газпром" зі своїх причин, ймовірно, значно мірою,
політичних, запропонував попередньому уряду", - каже він.
Однак юридично між Україною та Росією сьогодні поки що існують лише угоди 2009 року,
які ніхто не розривав. Тому не менш актуальним за питання ціни залишається і питання, чи
розірвання чинної угоди на сьогодні взагалі можливе. На думку Харченка, проблеми тут не існує,
адже, як він каже, ця угода сьогодні не має великого значення. "Адже подивіться, ми маємо
ситуацію війни з якоюсь країною, які угоди з нею можуть діяти? Фактично вони всі знищені", каже він. На користь нехтування укладеними угодами, за словами експерта, говорить також і
інший важливий фактор - механізм ціноутворення, який у них закладався. "У Європі аналогічний
механізм, як мінімум, тричі вже був опротестований, і сам "Газпром" з цим погоджувався", - каже
Олександр Харченко. Очевидно, саме тому Україна погрожує "Газпрому" позовом до
Стокгольмського арбітражного суду в тому випадку, якщо передоплата за газ із російського боку
все ж буде введена, переконаний Харченко. "Із імовірністю в 99 відсотків Україна виграє цей суд.
Саме тому "Газпром" розуміє, що для нього це абсолютно безперспективно. Вони втратять ринок, а
ринок, який купував у них 25 мільярдів кубометрів - це другий ринок в Європі після німецького.
Вони розуміють, що в ситуації, яка є сьогодні, Україна потрібна "Газпрому", а не "Газпром"
Україні", - каже експерт. Він переконаний, що позиції Москви на переговорах нині далеко не такі
сильні, як під час газової кризи 2009 року, коли російська сторона, не церемонячись, могла
дозволити собі перекрити газ.
Німецька хвиля
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12.06.2014. Міллер: У понеділок "Газпром" чекає від України 2
мільярди доларів
Очільник російського концерну "Газпром" Олексій Міллер заявив, що чекає від України
оплати 2 мільярдів доларів до 16 червня. Загальний борг за поточні поставки газу він оцінює у
понад 4 мільярди.
Голова російського газового концерну "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія не
збирається повторно переносити введення передоплати за газ для України. Наразі її введення
заплановано на понеділок, 16 червня. Умова для того, аби рішення не було введено в дію, - оплата
Україною до цього терміну майже 2 мільярдів доларів США за поточні поставки "блакитного
палива". "Газпром" до 10 години ранку 16 червня має побачити на своєму рахунку 1,951 мільярди
доларів, в іншому разі буде введений режим передоплати", - цитує очільника концерну
інформаційне агентство "Інтерфакс".
За словами Міллера, ця сума включає борг за поставки газу в листопаді та грудні 2013 року,
а також 500 мільйонів доларів як підтвердження України "прагнення до сплати боргів за квітень та
травень", цитує агентство.
Загальний борг України перед "Газпромом" за поточні поставки, за даними Міллера,
складає майже 4,5 мільярди доларів США. І це без урахування рахунків за недобраний за чинною
угодою обсяг "блакитного палива" у 2012 та 2013 роках, а це ще 7 та понад 11 мільярдів доларів
США відповідно.
Нагадаємо, наразі Україна та Росія перебувають у стані газових перемовин на офіційному
рівні. На даний момент відбулося сім раундів перемовин. Результат - пропозиція Росії знижки у
100 доларів США за тисячу кубометрів газу за умови дії чинних угод. У цьому разі ціна для України
становитиме 385 доларів США за тисячу кубометрів.
Українська сторона пропозицію "Газпрома" відкидає, називаючи запропоновану ціну
неринковою. Уряд в Києві наполягає на ціні в 268,5 долара США за тисячу кубометрів газу. Саме
така ціна діяла для України в першому кварталі поточного року, поки Росія не скасувала додаткові
угоди про відповідні знижки в наслідок незаконної анексії українського Криму.
Вимога Києва - ринкова ціна
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкидаючи пропозицію "Газпрому", заявив у середу, 11
червня, в Києві: "Ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду
Російської Федерації і знімається урядом РФ". Вимога уряду звучить так: "Переписуємо контракт і
встановлюємо ринкову ціну на газ", - цитує вимогу Арсенія Яценюка агентство "ІнтерфаксУкраїна".
Про те, що ціна для України має бути ринковою, а не політичною, у розмові з DW сказала
також і очільниця одного з департаментів Німецького інституту економічних досліджень (DIW
Berlin) Клаудія Кемперт. "У визначенні ринкової ціни треба орієнтуватися на ринкові умови. Вона
не має вирішуватися з огляду на політично-стратегічний розвиток. Тобто важливими при цьому є
суто економічні критерії, а не політичні", - сказала вона. Проте чи відповідають запропоновані
Яценюком 268,5 доларів або "Газпромом" 385 доларів США за тисячу кубометрів газу ринковим
умовам, Кемферт говорити не захотіла.
У разі введення передоплати за газ з боку Росії Київ має намір подати позов проти Росії до
арбітражного суду в Стокгольмі. Деякі експерти кажуть, що Україна має неабиякий шанс виграти
суд, адже подібні прецеденти вже були у випадку суперечок газових компаній країн ЄС та
"Газпрому". Результатом стало зниження для них ціни на російський газ на 10-15 відсотків, каже у
розмові з DW гендиректор Центру енергетичних досліджень (EIR Center) Олександр Харченко.
Голова "Газпрому" Міллер тим часом заявив, що у тому разі, якщо Україна дійсно подасть
судовий позов, російський концерн зробить те ж саме. Позов "Газпрому" в такому разі
стосуватиметься "несплати за поставлений обсяг газу і зобов’язань "бери або плати" за 2012 та 2013
роки", цитує Міллера агентство "Интерфакс".
Німецька хвиля

12.06.2014. Порошенко
російські танки на Донбасі

висловив

Путіну

протест

через

Поки президенти Росії та України обмірковують план мирного врегулювання конфлікту на
сході України, у терористів на Донбасі з'явилися танки.
На тлі суперечок довкола газу та конфлікту на Донбасі президент Росії Володимир Путін та
президент України Петро Порошенко вперше обговорили врегулювання ситуації у телефонній
розмові.
Як повідомляє 12 червня прес-служба президента України, розмова була "змістовною та
тривалою". Глави держав обговорили мирний план Петра Порошенка щодо врегулювання ситуації
на сході України та порушили питання щодо кроків, які необхідно здійснити для припинення
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вогню та вирішення ситуації мирним шляхом. На сайті президента Росії уточнюється, що під час
розмови також порушувалося питання двосторонніх відносин між країнами.
Нагадаємо, перша пряма неформальна розмова між обраним президентом України Петром
Порошенком та його російським колегою Володимиром Путіним відбулась у п'ятницю, 6 червня, у
Франції.
Танки з Росії?
Тим часом, з'явилася інформація про те, що у цей же день у Донецьку область з території
Росії було направлено кілька танків, які були перехоплені українськими військами в околицях
міста Сніжне. Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформацію міністра внутрішніх
справ України Арсена Авакова. Дані підтверджує група "Інформаційний спротив". За попередніми
даними, йдеться про танки Т-72.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Порошенка Святослав Цеголко, під час
телефонної розмови президент України назвав неприйнятною ситуацію, коли через державний
українсько-російський кордон на територію нашої держави потрапили танки.
Німецька хвиля

12.06.2014. Росія заперечує заяви України про танки
Росія відкидає заяви міністра внутрішніх справ України з приводу того, що російська
бронетехніка начебто перетнула кордон України.
У прес-службі російського МЗС заяви Арсена Авакова назвали "вигадкою" та "черговою
дезінформацією".
Тим часом про появу російських танків говорять і в офісі президента України, посилаючись
на дані військової розвідки.
У зв’язку з цим Петро Порошенко провів термінову нараду з силовиками, повідомляє пресслужба президента.
"За інформацією силовиків, внаслідок добре підготовленої операції, українські військові та
прикордонники відновили контроль над ділянкою державного кордону протяжністю понад 100
км, ведучи боротьбу навіть з танками", - йдеться в повідомленні.
Про російські танки в Україні йшла мова і під час телефонної розмови Петра Порошенка з
Володимиром Путіним, повідомляє прес-секретар українського президента на Facebook.
"Під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко назвав неприйнятною
ситуацію, коли через державний українсько-російський кордон на територію нашої держави
потрапили танки", - написав Святослав Цеголко на Facebook.
Три танки
Раніше міністр Аваков заявив, що декілька російських БТРів та танків перетнули кордон з
Україною в Луганській області через захоплені бойовиками прикордонні пункти пропуску.
―За останні три дні, не дивлячись на заяви Росії, що вони вітають мирний процес, в районі
Дьяково триває проникнення колон через захоплені терористами пункти пропуску. Нами
зафіксовано проходження колон з БТРами, броньованими автомобілями з гарматами", - заявив
глава МВС. "Сьогодні ми спостерігали три танки, які пройшли через кордон і зранку були в
Сніжному. Після цього два з них попрямували в напрямку Горлівки і були атаковані нашими
Збройними силами. Бій триває, частина цієї колони знищена‖, - сказав пан Аваков.
Раніше керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук написав у Facebook, що у
місті Сніжному Донецької області помітили кілька танків, які, за попередніми даними, перетнули
кордон з російського боку. Натомість російська державна агенція ИТАР-ТАСС з посиланням на
прес-службу самопроголошеної "ЛНР" повідомила, що сепаратисти у четвер блокували колону
українських танків.
"Близько п’ятої ранку 40 українських танків рухалися в районі станиці Луганської, але їх
вдалося зупинити та знищити автомобіль "Урал", - повідомляє агенція.
У соціальних мережах з'явилися відео руху кількох танків у Сніжному. Пізніше також
з'явилися фотографії, на яких видно начебто знищений українськими військовими танк поблизу
міста. 12 червня у Росії відзначають "День Росії".
BBC Україна

13.06.2014. МЗС Росії направило Києву ноту протесту через
порушення українцями кордону
Міністерство закордонних справ Росії направило українській стороні ноту протесту у
зв'язку з порушенням українськими військовими державного кордону в Куйбишевському районі
Ростовської області, говориться на сайті відомства.
"Розцінюємо подібні дії української сторони як грубе порушення основоположних
положень міжнародного права, як протиправний акт, який не сприятиме мирному врегулювання
збройного конфлікту на південному сході України", - йдеться в тексті заяви.
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Російська сторона вимагає припинити подібного роду провокації, "котрі ускладнюють
процес відновлення двостороннього російсько-українського діалогу, який ледь-ледь почався".
Раніше у ФСБ Росії заявили, що в ніч на п’ятницю українська БМП порушила кордон з
Росією в районі міста Міллерово Ростовської області.
Речник російського президента Дмитро Песков заявив, що Володимир Путін доручив МЗС
Росії виступити з демаршем перед українською стороною у зв’язку з цим інцидентом.
BBC Україна

16.06.2014. Єврокомісар: Компромісну пропозицію ЄС щодо газу
для України відхилила Росія
Єврокомісар Еттинґер запропонував Україні та Росії загальну ціну російського газу у 385
доларів за тисячу кубометрів за умови сезонної знижки влітку до 300 доларів. Україна була готова
погодитися, Росія - ні.
На газових переговорах щодо поставок газу між російським концерном "Газпром" та
українським урядом комісар ЄС з питань енергетики Ґюнтер Еттинґер висунув пропозицію про
погашення Києвом наявного боргу в розстрочку - шістьма платежами до кінця поточного року.
Окрім того, за умови закріплення запропонованої Росією ціни у 385 доларів США за тисячу
кубометрів газу, Еттинґер запропонував встановити на літній період ціну в 300 доларів для
України. За словами єврокомісара, "Газпром" пропозицію, однак, відхилив.
Після завершення перемовин, останній раунд який розпочався в Києві у ніч з неділі на
понеділок, 16 червня, речник концерну Сергій Купріянов сказав: "Ми не досягли жодної згоди і
шанси того, що ми зустрінемося знову, низькі", передає його слова інформагентство AFP.
Надія вмирає останньою
Незважаючи на це, Європейська Комісія висловила надію на те, що сторони ще прийдуть
до згоди. "Ми переконані, що рішення ще можливо і що в ньому зацікавлені всі учасники. Тепер
необхідно, щоб сторони повернулися за стіл переговорів", - йдеться в офіційній заяві Єврокомісії,
опублікованій у понеділок, 16 червня. У Євросоюзі збираються "подумати над наступними кроками
і над тим, коли скликати всі сторони знову".
У ході тристоронньої зустрічі у Києві "Газпром" наполягав на виплаті Києвом майже 2
мільярдів доларів США до 10 години 16 червня за московським часом (9 година за Києвом), а
також на постійній ціні в 385 доларів за тисячу кубометрів "блакитного палива". За інформацією
Єврокомісії, протягом останнього раунду переговорів з боку російської сторони йшлося принаймні
про невідкладну виплату Україною 1,44 мільярда доларів боргу.
Тепер "Газпром", згідно з ультиматумом, поставленим минулого тижня, обіцяє за кілька
годин припинити постачання газу до України. У ЄС побоюються, що це зачепить і покупців
російського газу на Заході, що отримують "блакитне паливо" транзитом через українську
територію.
Останній раунд газових переговорів тривав близько чотирьох годин. У перемовинах брали
участь, зокрема, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова "Газпрому" Олексій Міллер.
Німецька хвиля

16.06.2014. "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу.
Вимагає від "Нафтогазу" $4,5 мільярда
"Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу. Вимагає від "Нафтогазу" $4,5 мільярда
Російський газовий монополіст "Газпром" звернувся до Стокгольмського міжнародного
арбітражу з позовом до "Нафтогазу України" про стягнення заборгованості у розмірі 4,5 млрд дол.
Це йдеться в повідомленні російської компанії на її сайті.
"ВАТ "Газпром" звернулося до Стокгольмського міжнародного арбітражу з позовом до НАК
"Нафтогаз України" про стягнення заборгованості у розмірі 4,5 млрд дол. США у зв'язку з
неналежним виконанням НАК "Нафтогаз України" своїх зобов'язань за контрактом № КП від
19.01.2009 купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках (Контракт), накопиченою цією
компанією значною заборгованістю за поставлений за контрактом природний газ і відсутністю
платежів у рахунок поточних постачань", - зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, "Газпром" вже оголосив про переведення "Нафтогазу" з 9:00 на режим
передоплати постачань газу.
Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв напередодні підтвердив готовність
звернутися до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду газового контракту з РФ.
Укрінформ
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16.06.2014. Росія припинила поставки газу до України
Росія оголосила про припинення газопостачання до України.
Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив міністр енергетики й вугільної
промисловості Юрій Продан.
"На сьогодні ми маємо повідомлення про зменшення до нуля поставок газу в Україну", сказав він.
Зі слів Продана, залишився тільки обсяг транзиту газу, що йде в європейські країни.
Раніше "Газпром" подав позов в Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма
про стягнення з Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 4,5 млрд доларів у зв'язку
з невиконанням контракту.
У свою чергу "Нафтогаз" подав позов на "Газпром" у Стокгольмський арбітраж з вимогою
стягнути з "Газпрому" переплату за газ, який російський монополіст постачав "Нафтогазу" з 2010
року.
За оцінками "Нафтогазу", така переплата становить 6 млрд доларів.
16 червня "Газпром" перевів Україну на передоплату за газ.
14-15 червня в Києві проходили переговори з газу, у яких брали участь єврокомісар з
енергетики Гюнтер Еттінгер, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, Продан і голова правління
"Газпрому" Олексій Міллер.
При цьому за підсумками минулих переговорів Україна й Росія не змогли досягти
компромісу.
BBC Україна

17.06.2014. Росія визнала факт "допомоги" сходу України
Росія стверджує, що її кордон з Україною перетнули понад 100 тис. біженців від насильства
в східних українських областях.
Таку заяву зробив на засіданні Ради Безпеки ООН посол Росії Віталій Чуркін. Він також
повідомив, що Москва надає гуманітарну допомогу східним областям України без згоди уряду в
Києві.
За його словами, Москва знайшла "шляхи і способи" передавати в Україну гуманітарну
допомогу.
"Є люди, які переходять спільний кордон, отримують російську гуманітарну допомогу і
привозять додому своїм родинам", - цитує Віталія Чуркіна агентство Reuters.
Він промовляв під час обговорення проекту резолюції Ради Безпеки ООН про надання
гуманітарної допомоги громадянам Сирії в обхід уряду Башара Асада.
Раніше верховний комісар ООН з гуманітарних питань Валері Еймос поінформувала членів
Радбезу про гуманітарну ситуацію в Україні за закритими дверима.
Під час обговорення ситуації в Сирії Віталій Чуркін сказав, що через відмову української
влади співпрацювати з росіянами "ми знайшли шляхи і засоби, щоб надати гуманітарну допомогу
людям, які її потребують".
Україна і її західні союзники звинувачують Росію у роздмухуванні проросійських
заворушень, які загрожують територіальній цілісності української держави.
BBC Україна

США ТА КАНАДА
08.06.2014. США відправляють в Україну військових радників
Вашингтон відправляє групу військових радників в Україну для оцінки та розробки
програм практичної взаємодії між збройними силами США і України.
Про це заявила офіційний представник Пентагону Ейлін Лайнез, передає власний
кореспондент Укрінформу.
"Група американських військових радників незабаром вирушить в Україну для оцінки
середньо- та довгострокових потреб у межах реформ військової сфери", - зазначила Лайнез.
За її словами, проведення цієї оцінки є першим кроком, який допоможе "сформувати та
запустити міцну програму в рамках зусиль США підтримати українські війська шляхом
проведення навчань, підвищення освіти й надання допомоги".
Лайнез нагадала, що високопоставлені чиновники міністерства оборони США на цьому
тижні вже мали зустрічі у Києві з українськими колегами. Сторони обговорили можливі шляхи
"зміцнення довгострокової співпраці двох країн у сфері оборони, щоб допомогти Україні
побудувати високоефективні збройні сили та оборонні інститути".
Укрінформ
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