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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РАДА
ЄВРОСОЮЗУ
ПІДТВЕРДИЛА
НАМІР
ПІДПИСАТИ
АСОЦІАЦІЮ
ІЗ
УКРАЇНОЮ,
АЛЕ
НЕ
ПРОДЕМОНСТРУВАЛА
ГОТОВНОСТІ РЕАЛЬНО ЗАХИЩАТИ ЇЇ
23 червня 2014 р. Рада Європейського Союзу на своєму засідання в
Люксембургу ухвалила остаточне рішення щодо підписання Угоди про
Асоціацію між ЄС та Україною 27 червня в Брюсселі, одночасно
пообіцявши Росії провести тристоронні консультації (ЄС-Україна-Росія) щодо
втілення Угоди. Важливо, що початок таких консультацій намічено на 11 липня,
тобто вже після підписання Угоди про Асоціацію. Таким чином
продемонстровано, що РФ не може розраховувати ні на яке «право вето» у
питаннях, що стосуються євроінтеграції України.
Окрім того, у Висновку Ради ЄС щодо України, ухваленому на тому ж
засіданні, висловлюється підтримка мирного плану Петра Порошенка щодо
деескалації бойових дій на Сході України. ЄС закликає Росію підтримати цей
мирний план Президента України, вжити дієвих заходів для припинення
постійного притоку в Україну бойовиків, незаконної зброї і обладнання, змусити
сепаратистів скласти зброю, утриматися від зосередження військ біля
українського кордону і скасувати мандат Ради Федерації на застосування сили на
території України. Рада ЄС нагадала про невизнання нею анексії Криму і
прийняла рішення заборонити ввезення до Євросоюзу товарів із Криму1.
Щоправда, немає гарантій, що проголошені економічні санкції щодо
кримської продукції будуть належним чином виконуватися всіма членами
Євросоюзу, адже вже наступного дня після засідання Ради ЄС, один із членів
Євросоюзу – Австрія прийняла у себе із візитом керівника держави-агресора
Володимира Путіна. Всупереч заявленій раніше критичній позиції
Європейської комісії щодо «Південного потоку», австрійська компанія
OMV підписала із російським «Газпромом» угоду на будівництво
австрійської частини трубопроводу, який постачатиме газ в обхід України.
Цілком очевидно, що «Південний потік» не має економічної доцільності (адже
нинішніх транзитних можливостей України із великим запасом вистачає на
потреби регіону в російському газі), натомість має виразну геополітичну мету –
посилити залежність Києва від Москви, позбавивши Україну газового транзиту.
Ігнорування заможною Австрією загальноєвропейських інтересів та цінностей
заради сумнівної односторонньої вигоди підриває єдність ЄС та ставить у незручне
1

Council conclusions on Ukraine. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/143341.pdf.
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положення керівництво Євросоюзу, яке щойно змусило уряд значно біднішої
Болгарії підкоритися загальноєвропейській позиції щодо «Південного потоку».
Росія вміло використовує подібні інструменти «геополітичної
корупції» для порушення єдності в Євросоюзі і таким чином – ослаблення цього
геополітичного конкурента.
Заради сумнівних газових угод, Австрія також надала Путіну
можливості для його ідеологічних маніпуляцій – під час прес-конференції
у Відні він скористався нагодою для поширення брехні про непричетність Росії до
конфлікту на Сході України, про нібито недотримання українською стороною
перемир’я, а також традиційних російських страшилок про озброєних головорізів
із «Правого сектору». Австрійська сторона не стала спростовувати заяв Путіна, що
у нього із президентом Австрії Хайнцом Фішером «багато в чому збігаються
оцінки» щодо подій в Україні2. Прикро також, що австрійці у власній столиці
дозволили президенту РФ висловлювати погрози на адресу іншої суверенної
держави – адже саме як погрози слід сприймати слова Путіна, що Росія
«завжди буде захищати» етнічних росіян та російськомовних
жителів України, і він «сподівається, що для цього збройні сили не
знадобляться»3. Нагадаємо, що останнім, хто до Путіна погрожував зброєю
захищати права «співвітчизників», був Гітлер, який таким чином виправдовував
анексію у Чехословаччини Судетів, заселених переважно німецькомовним
населенням.
Теплий прийом Путіна австрійською владою справедливо
розкритикувала європейська преса, зокрема, німецькі «Die Welt» і
«Frankfurter Rundschau», швейцарська «Neue Zuercher Zeitung», польська «Gazeta
Wyborcza». Журналісти останньої слушно закликали Євросоюз «нагадати
Відню, що членство в ЄС – це ще й обов’язки, і що підрив спільної позиції
відносно Росії може боляче позначитися на Австрії»4.
Очевидно, що рішення Відня піти на сепаратні домовленості із Москвою
стало одним із наслідків відсутності рішучої політики Євросоюзу щодо санкції по
відношенню до країни-агресора. Незважаючи на нескінченний потік заяв
європейських політиків (включаючи Ангелу Меркель) із погрозами запровадити
проти РФ санкції третього рівня, важко не погодитися із оцінкою експерта
Канадського Інституту українських досліджень Тараса Кузьо, що
«відповідь від ЄС, Канади та Сполучених Штатів була досить
жалюгідною»5. Міністр закордонних справ Швеції Карл Бильдт в інтерв’ю
«Die Welt» також визнав: «Факт залишається фактом: досі ми не
ввели ніяких справжніх санкцій»6.
Кремль вміло маніпулює європейською політикою «останніх
попереджень», дедлайни яких постійно пересуваються: як тільки
нарощування російської агресії загрожує реальним прийняттям санкцій, Росія
робить невелику поступку, і санкції не запроваджують. Після цього РФ із
подвоєною силою продовжує нарощування агресії, нічого не остерігаючись до
наступного засідання керівних органів ЄС, щоб зробити напередодні них черговий
незначний відступ і знову уникнути санкцій. Щойно 23 червня міністр
2

Путін заявив, що під Слов'янськом триває бій, і 7 днів для перемир'я замало. http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/24/7030018.
3
Путин в Вене заявил о необходимости продления перемирия на востоке Украины: сделанного
недостаточно. - http://www.newsru.com/russia/24jun2014/putinprodlen.html.
4
Austria wycięła brzydki numer. - http://wyborcza.pl/1,75968,16210524,Austria_wyciela_brzydki_numer.html.
5
Тарас Кузьо: Порошенку нічого запропонувати Путіну. - http://ukrainian.voanews.com/content/kuzio-peaceplane/1944126.html.
6
"Ganz einfach, Europa muss liefern". - http://www.welt.de/politik/ausland/article129387167/Ganz-einfach-Europamuss-liefern.html
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закордонних справ Великобританії Вільям Хейг пригрозив санкціями, якщо до
кінця тижня не буде видно підтримки Росією мирного плану Порошенка, як 24
червня Путін запропонував парламенту відкликати надане йому право вводити
війська в Україну. Де-факто це рішення нічого не означає, адже РФ продовжує
неофіційно направляти в Україну своїх бойовиків та важке озброєння. Проте
можна бути впевненим, що єврочиновники радо скористаються
черговим приводом, щоб знову відкласти скасування санкцій. Хоча
самого факту присутності російських танків та установок «Град» на території
України вже мало би бути достатньо для запровадження Євросоюзом
найжорсткіших санкцій проти РФ.
26-27 червня підписано Угоду про Асоціацію між ЄС та Україною, Грузією і
Молдовою все таки було підписано. Проте можна також бути впевненими і в тому,
що Росія не залишить зусиль нівелювати всі можливі переваги від цих
угод для держав-підписантів, знищуючи їх економіки та підриваючи
суверенітет. І мова тут не лише про геополітичне змагання за вплив на Східну
Європу, яке відбувається, незалежно від того, чи готові єврочиновники визнати це
публічно. Йдеться про те, чи буде ЄС і надалі фактично потурати становленню
нової імперії фашистського толку, яка дуже скоро зможе повернути Європу до
часів Середньовіччя.
БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА
18.06.2014. Щодо надання міжнародної технічної допомоги від
ЄС
Учора українські ЗМІ поширили вислів Голови Представництва ЄС в Україні Яна
Томбінські стосовно нібито неефективності витрачання допомоги Європейського Союзу для
облаштування державного кордону України. Можливо відбувся некоректний переклад його слів,
або просто не правильно трактували слова шановного пана Посла.
Враховуючи суспільний інтерес до даного питання та з великою повагою ставлячись до
співпраці з Європейським Союзом, з метою правильного розуміння стану взаємодії Державна
прикордонна служба вважає за потрібним довести до громадськості наступне. Починаючи з 2003
року прикордонне відомство України перебуває на шляху перетворення з військового формування
у правоохоронний орган європейського зразка. Це, в першу чергу, стосується Концепції розвитку
Державної прикордонної служби України, Концепції інтегрованого управління кордону, які
розроблялися та погоджувалися із активним залученням незалежних європейських експертів у
рамках реалізації спільних з ЄС проектів міжнародної технічної допомоги, експертів Місії EUBAM,
а також у рамках співробітництва з Європейською агенцією з питань зовнішніх кордонів
FRONTEX. Запропонованими стандартами кінцевої мети розвитку Державної прикордонної
служби України має стати створення професійного правоохоронного органу поліцейського типу за
європейськими стандартами.
У рамках програм технічної допомоги прикордонній службі співробітництво зі структурами
ЄС триває близько 10 років. В основному, допомога надавалася за програмами TACIS (Технічна
підтримка країнам СНД, тривала до 2006 року), ENPI (Європейський інструмент сусідства та
партнерства) та Східне партнерство.
Десятки мільйонів євро, про які згадав високоповажний пан Посол, були передані
упродовж 2004 – 2013 років від європейської сторони до прикордонних підрозділів виключно як
обладнання на суму трохи більше 30 мільйонів євро. А саме:
- патрульні автомобілі високої прохідності, квадрацикли, вантажні автомобілі (190 од.);
- мобільні/переносні прилади тепловізійного спостереження (340 од.);
- радіостанції (346 од.);
- прилади паспортного контролю (648 компл.).
Абсолютна більшість обладнання надходила у 2004 – 2009 роках.
Обладнання, що передавалося прикордонним підрозділам, мало суто поліцейський варіант
застосування, спрямований, в першу чергу, на запобігання і профілактику правопорушень, але не
на відбиття збройного вторгнення. Обладнання розподілялося на всі ділянки кордон за
пропорційним принципом, разом з тим зберігався принцип маневрування засобами, виходячи з
конкретної ситуації та наявних викликів і загроз.
Наводимо декілька прикладів позитивного співробітництва:
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1. Упродовж 2010-2013 років за сприяння та фінансової підтримки Європейської Комісії
(8,5 млн. євро) створено 7 сучасних пунктів тимчасового тримання осіб, затриманих в
адміністративному порядку на дялянкахвідповідальності прикордонних загонах на кордоні з ЄС
(5) та РФ (2).
2. Триває (з 2012 року) спільна ініціатива з покращення інфраструктури прикордонних
підрозділів на українсько-польському кордоні. Бюджет проекту складає 8,8 млн. євро (з
українським співфінансуванням). Відбір виконавців, виконання робіт, аудит та моніторинг
проводяться із дотриманням європейських процедур та залученням європейських експертів,
зауважень до роботи Державної прикордонної служби України не виникало.
Також підкреслимо, що придбання обладнання з такого, скажімо, неширокого спектру
пояснюється позицією європейських партнерів розвивати в Україні суто правоохоронну складову
прикордонного відомства та обмеженнями, які накладаються Європейською Комісією на такі види
проектів. Усі питання, пов'язані зі складанням технічних специфікацій на обладнання,
проведенням конкурсних торгів, вибором і оголошенням переможців, спостереженням за
дотриманням переможцями умов контрактів на постачання обладнання, його встановлення,
гарантійне і післягарантійне обслуговування проводилися європейськими експертами за
європейськими процедурами із загальною консультацією з фахівцями Держприкордонслужби.
Хочемо ще раз наголосити, що жодного євроценту за вказаний період на потреби
підвищення безпеки кордону прикордонному відомству від структур ЄС не перераховувалось.
Проте ефективність використання переданого обладнання підлягала постійним аудиторським
перевіркам як з боку моніторингових інституцій ЄС, так і з боку Рахункової палати і
Держфінінспеції України.
Єдиним випадком передачі коштів Україні на потреби управління кордонами є
переведення двох траншів за програмою секторальної бюджетної підтримки, що відбулися у грудні
2013 року та квітні 2014. Наразі кошти знаходяться на рахунках Державного казначейства України
та очікують завершення внутрішньодержавних процедур щодо їх використання.
Крім того, починаючи з 2004 року Посли Європейського Союзу в Україні пани Боуг,
Тейшейра та чинний Глава Представництва Ян Томбінські завжди вітали рівень співробітництва з
Державною прикордонною службою України у сфері забезпечення прикордонної безпеки,
відмічали його як приклад побудови партнерських стосунків з українськими державними
органами, а також характеризували прикордонну службу як прогнозованого, стабільного та
прозорого партнера. Остання зустріч керівництва прикордонного відомства України з Головою
Представництва ЄС відбулася трохи менше 2 місяців тому і жодних нарікань на ефективність та
результати співробітництва не висловлювалось.
Щодо перспективи співробітництва:
1.
Україні перераховані два транші на потреби управління кордонами. Державна
прикордонна служба України розраховує отримати 21 млн. євро. Згідно з умовами, допомога може
бути використана для прискорення проведення прикордонних процедур (прилади паспортного
контролю, біометричні сканери тощо), підвищення мобільності (патрульні автомобілі, вертольоти)
та спостереження (тепловізійна техніка, малі безпілотні літальні апарати).
2.Наразі тривають переговори щодо виділення близько 7,6 млн. євро (за принципом
"швидкої допомоги") для закупівлі переносних тепловізорів, патрульних автомобілів,
мікроавтобусів.
Сайт Держприкордонслужби

19.06.2014. Роз’яснення коментаря Посла ЄС щодо допомоги ЄС
прикордонній службі України
Представництво ЄС в Україні надає роз’яснення коментаря Голови Представництва, Яна
Томбінські, який був наданий в понеділок в Інституті Горшеніна. Посол зазначив, що українська
влада не виконала всі домовлені умови фінансування по деяким програмам бюджетної допомоги.
Відповідно, Україна не змогла отримати повне фінансування у певних сферах допомоги,
включаючи управління кордоном. Пан Томбінські не мав на увазі жодних випадків шахрайства.
Останнім часом ЄС підтримував прикордонну службу України через ряд проектів,
включаючи Місію ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні, поставку обладнання,
будівництво пунктів перетину кордону та ізоляторів тимчасового тримання. На додаток, ЄС та
Україна домовились про бюджетну підтримку на суму 60 млн. євро, яка пов’язана з виконанням
конкретних вимог із реалізації Стратегії інтегрованого управляння кордоном. Лише 57% вимог
були виконані українською стороною. Це призвело до втрати 9.2 млн євро з першого траншу на
загальну суму в 17 млн. євро. На додаток, за останні 7 місяців Україна отримала 25 млн. євро
бюджетної підтримки за "фіксованими траншами", які до сих пір не були витрачені Україною. При
цьому наступний транш буде вже у вересні. До кінця року ЄС також планує закупити додаткове
обладнання для прикордонної служби на загальну суму у 7.6 млн. євро.
Сайт Представництва ЄС в Україні
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23.06.2014. ЄС готує цивільну місію для допомоги Україні у
проведенні реформи безпекового сектору
Сьогодні, 23 червня, Рада ЄС схвалила концепцію місії у рамках Спільної безпекової та
оборонної політики, щоб допомогти Україні у реформуванні сфери громадської безпеки, міліції та
верховенства права, а також надати політичну підтримку створенню такої місії.
Ця місія надаватиме стратегічні поради задля розвитку самодостатніх, підзвітних перед
суспільством та ефективних служб безпеки з метою зміцнення верховенства права в Україні.
Радники з ЄС спершу зосереджуватимуться на підтримці відповідних українських органів у
розробці оновлених безпекових стратегій. Ця робота відбуватиметься у координації з іншими
зусиллями ЄС, а також разом з ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами.
Коментуючи схвалення концепції, Кетрін Ештон (Високий представник ЄС із закордонних
справ і безпекової політики) зазначила, що Україна, «вступаючи на важливий шлях реформи
сектору громадської безпеки», попросила підтримки у ЄС. «Наша місія запропонує Україні поради
фахівців та експертів, аби допомогти владі поліпшити управління ефективними та чесними
правоохоронними органами у рамках демократичного контролю. Сьогоднішнє рішення є
свідченням солідарності налаштованості ЄС до стабільності та верховенства права в Україні – з
метою допомоги у створенні сучасного безпекового сектору, який виправдає сподівання усіх
українських громадян».
Штаб-квартира місії знаходитиметься у Києві. Очікується, що розширення її діяльності у
регіонах відбудеться якнайшвидше. Попередньо мандат місії становитиме два роки.
За допомогою сьогоднішнього рішення ЄС започаткував операційне планування та
розпочав іншу підготовчу роботу з метою якнайшвидшого створення місії. Очікується, що за кілька
тижнів до Києва прибуде провідна група місії. Аби формально заснувати місію та розпочати її
роботу необхідно буде ухвалити відповідно правові акти.
Сайт Представництва ЄС в Україні

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
20.06.2014. Європа не хоче торгувати з Кримом без дозволу
України
Євросоюз поставив свою торговельно-економічну співпрацю з тимчасово окупованим
Кримом у виключну залежність від України.
Про це йдеться в ухваленому цього тижня регламенті Ради Євросоюзу щодо обмеження на
імпорт до ЄС товарів і послуг з Криму та Севастополя у відповідь на їхню нелегальну анексію,
розповів власному кореспондентові Укрінформу в Брюсселі високопоставлений європейський
дипломат.
«Ми повинні бути послідовними. Якщо ми не визнаємо анексію Криму, то ми не визнаємо і
владу, яка нині там діє. Для нас Крим – це територія України. Відтак товари і послуги кримського
походження, які імпортуватимуться до ЄС, повинні мати сертифікати, видані в Україні», - уточнив
позицію співрозмовник агентства.
Він наголосив, що сертифікація продукції і послуг з Криму та дозвіл на їхній експорт до ЄС
є виключною компетенцією української влади.
Дипломат додав, що аналогічна ситуація пов'язана з візовою політикою ЄС відносно
жителів Криму, які повинні мати українські паспорти.
За словами дипломата, Євросоюз продовжить поглиблення і розширення санкцій відносно
анексованого Криму, і це полягатиме у запровадженні обмежувальних заходів проти компаній та
сфери інвестицій.
Укрінформ

20.06.2014. ЄС вітає припинення вогню на сході України
Європейський Союз вітає оголошене президентом України Петром Порошенком
припинення вогню у двох східних областях і закликає Росію підтримати ці пропозиції
конкретними діями.
Відповідну заяву зовнішньої служби ЄС розповсюджено у п'ятницю в Брюсселі, передає
кореспондент УНІАН.
"Ми вітаємо президента Порошенка за його зусилля і закликаємо всі сторони використати
цей час, щоб переломити тенденцію постійного погіршення безпеки та гуманітарної ситуації в
східній Україні. Всі сторони мають дотримуватися умови мирного плану та активно сприяти його
реалізації", - сказано в заяві.
Крім того, ЄС закликає Російську Федерацію "використати для цього весь свій вплив та
публічно через конкретні дії підтримати цей план".
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У заяві зазначається, що наступного понеділка Рада ЄС на рівні міністрів закордонних
справ обговорить розвиток подій в Україні та подальші кроки ЄС, для чого до Брюсселя запрошено
новопризначеного міністра закордонних справ України Павла Климкіна.
Раніше план мирного врегулювання Клацнути привітали США.
Наказ Клацнути президента Порошенка про припинення вогню в межах
антитерористичної операції набирає чинності о 22:00 за Київським часом.
BBC Україна

23.06.2014. Висновки Ради міністрів ЄС із закордонних справ по
Україні
За підсумками свого засідання Рада ЄС ухвалила такі висновки:
«1. Європейський Союз вітає Петра Порошенка у статусі нового Президента України. ЄС
підтримує його мирний план, який є основним шансом на деескалацію ситуації в країні. Також
Євросоюз схвалює рішучі дії Порошенка у напрямі відновлення миру і стабільності в Україні, до
яких він вдався після інавгурації, на тлі збільшення насильницьких дій з боку проросійських
сепаратистів на сході України та щоденної втрати життів – зокрема, унаслідок падіння
українського військового літака поблизу Луганська, внаслідок чого загинуло 49 людей. Це
відбувається попри обнадійливі перемовини за участю представників Російської Федерації та
Голови ОБСЄ (які проходять з ініціативи Порошенка), а також попри прямі контакти між
українською і російською владою. Наразі як ніколи важливо, щоб ці перемовини принесли швидкі
та відчутні результати.
ЄС закликає усі сторони негайно погодитися на припинення вогню та дотримуватися цих
домовленостей - задля стабілізації безпекововї ситуації, досягнення справжньої деескалації та
створення необхідних умов для впровадження мирного плану Порошенка. У зв’язку із цим
Євросоюз закликає Російську Федерацію підтримати мирний план та ухвалити ефективні заходи
задля зупинки потоку незаконних бойовиків, зброї та військового устаткування через український
кордон. Також ЄС закликає Москву вплинути на сепаратистів, аби ті припинили насильство і
склали зброю; утриматися від повторного нарощування збройних сил поблизу кордону з Україною
та скасувати мандат Ради Федерації на застосування сили на українській території. Окрім того,
Рада ЄС спонукає Російську Федерацію застосувати свій вплив для негайного звільнення
спостерігачів ОБСЄ та інших викрадених осіб, яких озброєні сепаратисти утримують у заручниках.
2. Рада ЄС нагадує, що Європейська Комісія, Європейська служба зовнішньої дії та країничлени ЄС ведуть підготовчу роботу щодо можливих цільових заходів, як цього вимагали учасники
зустрічі Європейської Ради (саміту ЄС), яка відбулася у березні. У такий спосіб, щойно цього
вимагатиме ситуація на Сході України, ЄС може вдатися до подальших кроків.
3. Рада ЄС вкотре рішуче засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя, нагадуючи,
що вона ніколи не визнає цієї анексії. Рада Євросоюзу вітає роботу, що була проведена для
виконання правових наслідків незаконної анексії Криму. Рада вирішила заборонити імпорт до ЄС
товарів, що походять з Криму або Севастополя (виняток становлять лише товари, які отримали
сертифікат про походження від уряду України), а також заборонити надання прямого чи
непрямого фінансування чи фінансової допомоги, а також страхування чи перестрахування,
пов’язаних із імпортом таких товарів. Рада ЄС закликає Європейську службу зовнішньої дії та
Європейську Комісію продовжувати слідкувати за ситуацією та, за потреби, запропонувати
подальші заходи. Рада закликає країни-члени ООН розглянути можливість застосування подібних
заходів у відповідності до Резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262.
4. Європейський Союз також стурбований різким погіршенням ситуації з правами людини
та гуманітарної ситуації у східній України та в Криму, як це відображено в останньому звіті
Верховного Комісара ООН з прав людини. Йдеться, зокрема, про випадки тортур, вбивств та
зникнення журналістів і активістів. Європейський Союз схвалює відповідні розслідування, які
проводить українська влада, та очікує, що вони виведуть на світло тих, хто несе відповідальність за
такі дії. Рада ЄС закликає усі сторони конфлікту робити усе від них залежне задля захисту мирного
населення та, зокрема, дозволити гуманітарним організаціям (особливо, медичному персоналу),
керуючись принципами нейтралітету, незаангажованості та недискримінації, виконувати свою
роботу.
5. ЄС заохочує українську владу продовжувати впровадження реформ, включаючи
конституційну реформу і реформу з децентралізації, забезпечення прав осіб, які належать до
національних меншин, реформу судової системи, боротьбу проти корупції та поліпшення
бізнесового клімату. Ці реформи мають впроваджуватися через інклюзивний національний діалог.
Рада ЄС вітає продовження інтенсивного залучення Ради Європи та інших міжнародних
організацій, які допомагають українській владі забезпечити відповідність цих реформ
європейським стандартам. ЄС підтвердив свою налаштованість підтримати процес економічної
стабілізації України за допомогою нещодавнього виділення Європейською Комісією двох траншів
на загальну суму у 750 млн. євро. Кошти були надані Україні у рамках Контракту з розбудови
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держави і пакету макрофінансової допомоги, відповідно до умов, зазначених у Меморандумі про
порозуміння. В цьому контексті Рада ЄС з нетерпінням очікує донорської координаційної зустрічі
високого рівня щодо України, яка відбудеться 8 липня у Брюсселі.
6. Рада ЄС з нетерпінням очікує підписання (пізніше цього тижня) решти розділів Угоди
про асоціацію, зокрема тих, що стосуються глибокої та всебічної зони вільної торгівлі. ЄС
переконаний, що Угода дасть поштовх політичним та економічним реформам, сприяючи
модернізації, зміцненню верховенства права та економічному зростанню. ЄС підтверджує свою
підтримку Україні на шляху до попереднього застосування Угоди та її ефективного виконання.
Рада ЄС нагадує про намір Європейської Комісії долучитися до консультацій політичного
рівня з Україною та Російською Федерацією щодо аспектів виконання угоди, щоб розвіяти
стурбованість стосовно її можливих наслідків. Погрози Росії щодо застосування торгівельних
заходів проти країн, які підписують Угоди про асоціацію (включно з розділами про глибоку та
всебічну зону вільної торгівлі) не мають під собою підстав.
7. Рада ЄС погоджується заснувати місію у рамках Спільної безпекової та оборонної
політики, щоб допомогти Україні в сфері реформи галузі громадської безпеки, зокрема щодо
реформи міліції та забезпечення верховенства права. В цьому аспекті Рада ЄС схвалює Концепцію
врегулювання кризи, надану Високим представником ЄС у відповідь на висновки Ради від 12
травня. На основі цієї концепції може відбуватися операційне планування; у перспективі на
наступному засіданні Ради ЄС буде ухвалене рішення щодо подальших кроків та щодо швидкого
розгортання місії влітку. Рада ЄС нагадує про важливість координації та послідовності з іншими
зусиллями ЄС, з ОБСЄ та іншими міжнародними гравцями.
8. ЄС вітає роботу, яку вже зробила ОБСЄ та її Спеціальна моніторингова місія. ЄС
продовжуватиме підтримувати місію та очікує на розширення її мандату.
9. Шкодуючи про те, що обговорення умов постачання газу з Російської Федерації до
України в рамках тристоронніх газових перемовин, що їх розпочала Європейська Комісія та на
яких вона була посередником, поки що виявилися незавершеними, і зважаючи на те, що
постачання газу до України було переведене в режим передоплати, а потім відключене, Рада ЄС
закликає обидві сторони якнайшвидше досягти домовленості та підтримує Європейську Комісію в
її зусиллях сприяти знаходженню компромісного рішення. Досягнення домовленості є важливим
для стабілізації економіки України та для гарантування безпеки постачання та транзиту
природного газу до України та через її територію – на основі прозорої системи правил. У цьому
контексті Рада ЄС наголошує на важливості продовження реформ енергетичного сектору в Україні.
10. Рада ЄС ще раз наголошує на рішучості Європейського Союзу сприяти міжлюдським
контактам між громадянами Європейського Союзу та України, зокрема через процес візової
лібералізації, у безпечному та добре керованому середовищі та через дотримання всіх умов,
відповідно до погоджених умов у рамках Плану дій з візової лібералізації. У цьому контексті вона
вітає четвертий звіт Європейської Комісії від 27 травня 2014 року щодо поступу у виконанні
Україною Плану дій з візової лібералізації. Рада погоджується з оцінкою, що Україна досягла всіх
індикаторів у рамках першої фази Візової лібералізації і вирішує розпочати оцінку досягнення
індикаторів у рамках другої фази. Вона ще раз наголошує на потребі повного та ефективного
виконання всіх індикаторів під час другої фази.
Рада ЄС також очікує оцінки можливого міграційного та безпекового впливу, що його
матиме на ЄС майбутня візова лібералізація з Україною. Ця оцінка має з’явитися якнайшвидше, і в
будь-якому разі під час реалізації другої фази Плану дій з візової лібералізації. Рада ЄС запрошує
Європейську Комісію продовжити підтримувати Україну в її виконанні Плану дій з візової
лібералізації, а також продовжити звітувати щодо цього виконання і щодо можливих міграційних
та безпекових наслідків, з перспективою на майбутнє рішення щодо виконання всіх індикаторів
Плану дій з візової лібералізації».
Сайт Представництва ЄС в Україні

27.06.204. Україна підписала Угоду з Євросоюзом
На саміті ЄС в Брюсселі Україна та Європейський Союз підписали Угоду про асоціацію та
вільну торгівлю.
Український президент Петро Порошенко наголосив, що це "історичний день" для його
країни і найважливіший день з моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році.
Пан Порошенко зазначив, що документ щодо більших економічних і політичних зв'язків з
ЄС дає Україні "абсолютно нові перспективи". Він закликав Європу підтримувати суверенітет
України на тлі "агресії" проти його країни.
Пан Порошенко сказав, що тепер Україна "стає на шлях реформ".
Він також заявив, що країна використовує "можливість для модернізації" і назвав
підписану Угоду "демонстрацією солідарності Євросоюзу".
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Голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, вітаючи президента України та
прем'єр-міністрів Грузії та Молдови, які підписали угоди від імені своїх країн, заявив, що "цей день
є історичним як для трьох країн-підписантів, так і для всього ЄС".
Але він наголосив, що "не варто мати ілюзії" щодо того, що проблеми, які заважають
розвитку цих країн, вирішаться самі по собі, і закликав країни докласти зусиль для боротьби із
корупцією та впровадженням прозорої та дієвої системи правосуддя.
Пан Баррозу наголосив, що угоди, які сьогодні підписані у Брюсселі, "орієнтовані на те,
щоб бути "за", а не "проти" когось".
Аналогічні угоди підписали в п'ятницю вранці з Грузією і Молдовою.
За збігом обставин, усі три країни мають проблеми із так званими територіями із
невизначеним статусом.
Для Молдови від початку 1990-х це - Придністров'я, для Грузії – від 2008 року - Абхазія та
Південна Осетія, для України – від березня цього року - анексований Росією Крим.
Саме відмова попереднього українського президента Віктора Януковича від підписання
Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада минулого року стала причиною перших масових
акцій протесту в Києві, які згодом призвели до зміни влади в Україні.
Вільна торгівля
Попри те, що напередодні остаточного підписання Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, більша увага була прикута до політичних питань, Петро Порошенко поставив свій підпис під
економічною частиною угоди, що передбачає створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Політичну частину Угоди підписали 21 березня у Брюсселі. З українського боку свій підпис
поставив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. (Втім, для особливого українського випадку до Угоди
додали ще одну підписну сторінку, на якій підпис президента стоїть під самим текстом угоди та
заключним актом).
Передбачається, що Угода про зону вільної торгівлі почне діяти одразу після її ратифікації
українським парламентом, тобто ще до того, як всі 28 країн ЄС також ратифікують Угоду.
У Росії не припиняють критикувати підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна втратить переваги в рамках
зони вільної торгівлі СНД.
А радник російського президента Сергій Глазьєв назвав Угоду про асоціацію між Україною
та ЄС "найбільшою у сучасній історії політичною авантюрою".
У ЄС та Україні вважають, що підписання угоди не тільки відкриває для українських
виробників можливість постачати більше товарів на європейський ринок, але й означатиме
перехід до іншої моделі ведення бізнесу та застосування європейських стандартів виробництва та
якості.
Що ж до побоювань Росії, то, як заявив український прем'єр Арсеній Яценюк під час
останнього засідання уряду, Україна готова провести публічні технічні консультації із Росією щодо
цього питання.
Очікується, що тристоронні консультації у форматі ЄС-Україна-Росія з питання втілення
Угоди про асоціацію та вільну торгівлю між ЄС та Україною мають відбутися у Брюсселі 11 липня
під патронатом єврокомісара з питань торгівлі.
Енергетика
Ще одним великим питанням у порядку денному брюссельського саміту є кроки до
зміцнення енергетичної безпеки.
Гостроти цьому питанню надає і черговий україно-російський газовий конфлікт, який поки
що призвів до припинення постачання російського газу до України, і встановлені самим ЄС цілі і
нормативи екологічної політики.
Німеччина наполягає на дотриманні амбітного плану зі скорочення використання палива,
яке призводить до більших викидів вуглецю у повітря і нарощування використання відновлюваних
джерел енергії.
Натомість група країн Східної Європи на чолі із Польщею вважають, що заради меншої
залежності від російського газу, можна було б повернутися до розробки вугілля та сланцевого газу.
Учасники саміту також обговорять запропоновану Польщею ідею створення Енергетичного
союзу, що має зміцнити енергетичну безпеку ЄС, а також ухвалять рішення щодо більш термінових
потреб, зокрема і пов’язаних із можливими проблемами у постачанні газу.
Вибори керівника Єврокомісії
Крім того, саме на цьому саміті, як очікується, лідери ЄС мають назвати свого кандидата на
посаду голови Єврокомісії, який замінить Жозе Мануеля Баррозу.
Більшість оглядачів вважають, що посаду голови Європейської комісії отримає екс-прем'єр
Люксембургу Жан-Клод Юнкер, якого, передусім, підтримує Німеччина.
Проте цю кандидатуру категорично не підтримує британський прем'єр Девід Кемерон,
який ще наприкінці травня на неформальній зустрічі лідерів начебто заявив, що таке призначення
підвищить ризики виходу Британії із ЄС.
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Якщо інші лідери 27 країн ЄС не захочуть говорити про можливі альтернативи пану
Юнкеру, британський прем'єр може вимагати голосування з цього питання, аби прояснити
особисту позицію кожного європейського лідера.
Очікується, що під час саміту у Брюсселі Європейська Рада має привітати Литву із
приєднанням до зони євро, а також надати Албанії статус кандидата у члени ЄС.
BBC Україна

27.06.2014. Висновки Європейської Ради по Україні
1. Нагадуючи про заяву голів держав і урядів ЄС щодо України від 6 березня і 27 травня,
висновки Європейської Ради від 21 березня та висновки Ради міністрів ЄС із закордонних справ
щодо України від 23 червня, Європейська Рада висловлює свою підтримку мирному плану, про
який минулого тижня оголосив Президент України Петро Порошенко. Лідери ЄС беруть до уваги
декларацію Президента Росії про підтримку як такого мирного плану та рішення Ради Федерації
про відкликання дозволу на використання російських збройних сил для військового вторгнення в
Україну.
2. Європейська Рада шкодує з приводу того, що припинення вогню, якого дотримується
українська влада, не призвело до повного припинення воєнних дій. У такий спосіб лідери ЄС
закликають усі сторони по-справжньому долучитися до впровадження мирного плану та у такий
спосіб зміцнити припинення воєнних дій. Європейська Рада закликає Російську Федерацію до
активного використання свого впливу на незаконні збройні угрупування з метою зупинення
проникнення зброї та бойовиків через кордон – задля досягнення швидких і відчутних результатів
з деескалації ситуації. Європейська Рада підтримує ОБСЄ у її спостереженні за мирним планом, а
також роль організації у підтримці перемир’я та встановлення ефективної системи прикордонного
контролю.
3. Європейська Рада вкотре підтверджує свою налаштованість підтримати процес
економічної стабілізації в Україні. У зв’язку із цим вона вітає нещодавнє надання Україні
Європейською Комісіє вагомих траншів у розмірі 750 млн. євро, що були виділені у рамках
Контракту на державне будівництво та програми з макрофінансової допомоги. У цьому контексті
Європейська Рада з нетерпінням очікує на донорську координаційну зустріч високого рівня щодо
України, яка відбудеться 8 липня у Брюсселі.
4. Після своїх березневих висновків і рішення щодо невизнання незаконної анексії Криму і
Севастополя, Європейська Рада вітає роботу, що була проведена Європейською Комісією у напрямі
впровадження цієї політики, та рішення заборонити імпорт товарів з Криму і Севастополя, які не
мають українських сертифікатів.
5. Європейська Рада нагадує, що Європейська Комісія, Європейська служба зовнішньої дії
та країни-члени ЄС ведуть підготовчу роботу щодо цільових заходів. У такий спосіб подальші
кроки можуть бути зроблені без зволікань. У цьому контексті Європейська Рада сподівається, що
до понеділка, 30 червня, будуть зроблені такі кроки:
- Досягнуто згоду щодо механізму контролю, нагляд за яким здійснює ОБСЄ, для
припинення вогню та відновлення ефективного контролю за кордоном;
- Повернуто українській владі три прикордонні контрольно-пропускні пункти (Ізварине,
Должанський та Краснопартизанськ);
- Звільнено заручників, включаючи усіх спостерігачів ОБСЄ;
- Започатковано вагомі переговори щодо впровадження мирного плану Порошенка.
Рада оцінить ситуацію та, за потреби, ухвалить відповідні рішення. Європейська Рада
підкреслює свою налаштованість зібратися повторно у будь який час для запровадження
подальших відчутних обмежувальних заходів.
Сайт Представництва ЄС в Україні

27.06.2014. Ван Ромпей і Баррозу: Підписання Угод про
асоціацію – це відправна точка у співпраці ЄС з Грузією, Молдовою і
Україною
«Це не просто угоди – це історична віха у наших відносинах та в історії Європи», –
підкреслив Ван Ромпей. Він нагадав, що, зокрема, у Києві люди віддали свої життя за «тісніші
зв’язки з ЄС».
Президент Європейської Ради переконаний: Угоди, що їх ЄС підписав з країнамипартнерами, «принесуть більшу стабільність та процвітання усьому європейському континенту».
«Майбутні покоління в Україні, Молдові та Грузії пам’ятатимуть цей день. Це чудовий день
для Європи», – відзначив він.
Баррозу, своєю чергою, зазначив, що сьогоднішнє підписання є «визнанням відчутного
прогресу, якого вдалося досягти країнам за останні роки». «Це є визнанням їхньої твердої
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політичної рішучості стати ближчими до Європейського Союзу», – підкреслив Президент
Єврокомісії.
Він сподівається, що цей документ дозволить Грузії, Молдові та Україні «провести
реформи, консолідувати верховенство права і належне управління». Окрім того, на його
переконання, Угоди про асоціацію здатні «надати імпульс економічному зростанню у регіоні – за
допомогою надання доступу до найбільшого у світі єдиного ринку та заохочення до співпраці у
різних сферах».
Водночас обидва високопосадовці зазначають: Угоди – не є останнім етапом співпраці.
«Підписання цих документів є відправною точкою, яка відкриває найбільш амбітні зовнішні
відносини, що їх ці країни коли-небудь мали з Європейським Союзом», – відзначив Ван Ромпей.
Баррозу також закликає не мати ілюзій, попереджаючи: попереду – багато роботи.
«Головна мета Угод про асоціацію – допомогти країнам-партнерам здійснити свої реформи і
втілити свої амбіції», – сказав він. Йдеться, зокрема, про реформування судової системи і системи
державного управління, поліпшення ефективності та прозорості, а також боротьбу проти корупції,
додав Президент Єврокомісії.
У зв’язку із цим Європейський Союз готовий підтримати країни-підписанти, запевнив Ван
Ромпей. «Ви маєте нашу підтримку і солідарність, а також наше визнання вашої територіальної
єдності», – відзначив високопосадовець.
Насамкінець, обидва президенти вкотре запевнили, що Угоди про асоціацію у жодному разі
не мають на меті завдати шкоди країнам-сусідам України, Грузії та Молдови.
«Ці Угоди – для чогось; вони не проти когось», – підкреслив Баррозу. «У цих Угодах немає
нічого такого – як власне і у підході ЄС, – що може у той чи інший спосіб завдати шкоди Росії», –
переконує Ван Ромей. Він ще раз підтвердив готовність ЄС до консультацій з Росією задля
«розвінчання непорозумінь» щодо цих документів.
Сайт Представництва ЄС в Україні

ЕНЕРГЕТИКА
19.06.2014. Еттінгер хоче для Росії санкцій, але не енергетичних
Євросоюз тісно співпрацює з США у питанні запровадження санкцій проти Росії, однак
коли йдеться про санкції щодо газового та нафтового секторів її економіки, то ЄС має право на
власне рішення щодо цього.
Про це в середу, 18 червня, заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер,
відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
"Ми (ЄС - ред.) маємо право на власну дискусію щодо цього питання. Санкції проти газу й
нафти мають бути в самому кінці списку санкцій проти Росії", – наголосив єврокомісар.
Він відзначив, що Росія є імпортером номер один природного газу до ЄС і важливим
постачальником нафти на її внутрішній ринок, "важливішим, приміром, за Саудівську Аравію".
Еттінгер також підтвердив, що наразі жодних перебоїв із постачанням російського газу до
ЄС немає.
Нагадаємо: у понеділок, 16 червня, помічник держсекретаря США з європейських справ
Вікторія Нуланд заявила у Вашингтоні, що США та ЄС мають намір запровадити санкції щодо
банківського, енергетичного й оборонного секторів російської економіки через розвиток подій в
Україні.
Вона звинуватила Росію у збільшенні допомоги сепаратистам "у дуже небезпечний спосіб",
маючи на увазі надсилання в Україну танків і систем залпового вогню.
Укрінформ

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБТНИЦТВО
23.06.2014. Без віз до ЄС: чи можлива місія
У понеділок, 23 червня, Рада ЄС ухвалила рішення про перехід до другої фази лібералізації
візового режиму з Україною.
Друга фаза є фінальною у так званому візовому діалозі, що його Київ веде з Брюсселем уже
шість років.
Експерти стверджують: Україна справді має всі шанси отримати безвізовий режим вже
найближчим часом.
ВВС Україна з’ясовувала, коли власники документів з тризубом на обкладинці зможуть
безперешкодно перетинати західні кордони України. Які проблеми є в офіційного Києва на шляху
до повного скасування віз до ЄС?
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Ющенко-Янукович-Порошенко
Вперше про можливість безвізового режиму з Європою в Україні серйозно заговорили у
2005 році. Тоді новообраний президент Віктор Ющенко своїм указом скасував візи для громадян
країн ЄС. До того за право одноразової поїздки до України іноземець мав заплатити 50 доларів.
Уже тоді в Києві говорили, що очікують від європейців аналогічного кроку, а коли його не
побачили – то відчули розчарування.
"У нас тоді був період певного євроромантизму, - згадує колишній міністр закордонних
справ Володимир Огризко. – З емоційної точки зору, можливо, була якась образа. З практичної,
прагматичної точки зору – потрібно просто відповідати певним критеріям, і тоді ніяких образ не
буде".
Список критеріїв, які Україна має виконати для того, щоб отримати безвізовий режим з ЄС,
почали обговорювати у 2008 році у рамках так званого "візового діалогу".
У 2010 році скасування віз до Європи назвав одним з пріоритетів своєї діяльності новий
голова держави Віктор Янукович. У травні першого року свого президентстваКлацнути він заявив,
що підписати відповідну угоду Україна та ЄС могли б уже до кінця року.
Насправді до кінця 2010 року Україна отримала від Європи лише план дій: перелік заходів,
які Київ повинен реалізувати, аби ЄС скасував візи.
Про те, що цей шлях не є неподоланним, говорить приклад Молдови. Почавши візовий
діалог з Європою і отримавши від неї план дій пізніше, ніж Україна, Кишинів отримав безвізовий
режим з 28 квітня цього року.
Сьогодні Київ є близьким, аби повторити успіх південного сусіда, кажуть експерти. Рішення
щодо переходу до другої фази візового діалогу означає, що Україна ухвалила всі необхідні для
скасування віз акти, і зараз їй необхідно реалізувати їх на практиці.
Історія з дискримінацією
"Наприклад, якщо у нас ухвалили закон про біометричні паспорти, то треба їх випустити, і
щоб вони були в кишенях в українських громадян. Є закон про недискримінацію – значить, треба,
щоб ця недискримінація мала місце", – пояснює Володимир Огризко.
Зараз найбільший тягар у виконанні уже прийнятих законів лягає на уряд, констатують
експерти. Не має стояти осторонь і громадянське суспільство: саме воно найбільше зацікавлене у
тому, щоб візи до Європи скасували.
Перший заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий каже, що
Україна повинна скористатися тим, що на урядовому рівні ЄС зараз надзвичайно симпатизує
Україні, тому цілком може заплющити очі на окремі недоліки.
Наприклад, каже експерт, ще донедавна ЄС вимагав, аби парламент ухвалив закон, який
забороняв би дискримінацію працівників роботодавцем за ознакою їхньої сексуальної орієнтації. У
Верховній Раді більшості за цей проект не було.
Тоді Мін’юст та МЗС звернулися з запитом до Вищого спеціалізованого суду з розгляду
цивільних і кримінальних справ, а суд видав спеціальний лист, в якому констатував: чинні
Конституція і Трудовий кодекс забороняють дискримінацію за всіма можливими ознаками, в тому
числі на підставі сексуальної орієнтації. Тобто, констатувала українська влада, спеціальний закон
про це можна і не ухвалювати.
Для ЄС цього виявилося достатньо, підкреслює пан Солодкий, виключно через політичні
симпатії до України.
Чи робитиме Брюссель так само у інших сферах безвізового діалогу? Побачимо вже
найближчим часом. "Але ми не повинні сидіти, склавши руки і чекаючи, поки прихильність з боку
ЄС спрацює нам на користь. Ми повинні працювати", - переконує експерт.
Проблеми на Сході
Скільки часу може зайняти друга фаза візового діалогу, виконання якої призведе до
скасування віз з ЄС?
"А скільки часу може тривати війна?" - відповідає питанням на питання Володимир
Огризко.
Українські дипломати та експерти і навіть посол ЄС в Україні Ян Томбінський кажуть, що
за звичайних обставин друга фаза зайняла, як і раніше у Молдові, не більше кількох місяців:
рішення про перехід на біометричні паспорти ухвалено, табори для нелегальних мігрантів вже
функціонують, парламент ухвалив всі законодавчі акти, які від нього вимагалися.
Суттєві корективи вносять бойові дії на сході країни.
"Якщо на територію України безперешкодно прибувають бойовики з важким озброєнням,
це означає, що у нас є суттєві проблеми з контролем на кордоні. Це великий мінус, тому нам
потрібно якомога швидше посилити кордон, щоб жодних "дірок" там не було", - каже Сергій
Солодкий.
Чи означає це, що поки Україна остаточно не вирішить протиріччя на сході України,
безвізового режиму з ЄС їй не бачити? Експерти кажуть, що це – надміру категоричне твердження
і наводять як приклад ту саму Молдову.
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Її громадянам надали безвізовий режим, незважаючи на всі проблеми з Придністров’ям.
Однак охорона кордону там - на дещо іншому рівні, ніж на сході України.
У будь-якому разі, кажуть співрозмовники ВВС Україна, вирішувати проблему з українськоросійським кордоном Києву потрібно.
З 2015 року?
Ян Томбінський та колишній очільник українського МЗС Андрій Дещиця заявили, що
Україна може отримати безвізовий режим уже до кінця цього року.
Сергій Солодкий називає такі оцінки оптимістичними: однією з обов’язкових умов
скасування віз є запровадження біометричних паспортів та доступність їх отримання громадянами
України. З іншого боку, перший біометричний паспорт в Україні, згідно з уже ухваленою
постановою уряду, видадуть лише у січні 2015 року.
"А якщо у нас немає біометричних паспортів, то як у нас може бути безвізовий режим з 1
січня?" - риторично запитує експерт.
Однак, зазначає він, якщо ЄС у силу політичної прихильності до українського уряду піде
Києву назустріч і скасує візи у перший день наступного року, це сюрпризом теж не стане.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого останнього візиту до
Києва заявив, що запровадження безвізового режиму відбудеться у середині наступного року.
Нові паспорти
Експерти кажуть: скасування віз до ЄС насправді відчують лише власники біометричних
паспортів, що їх почнуть видавати в Україні лише наступного року.
Той, у кого в кишені лежатиме документ старого зразка, повинен або отримати новий
паспорт і їздити до Європи без зайвих формальностей, або ж, як і раніше, отримати візу –
можливо, за чинними нині правилами.
Відповідно, обізнані користувачі соцмереж уже зараз пишуть про багатомісячні черги, які
вишикуються у паспортних столах за новими документами, щойно їх почнуть видавати.
"Якщо в українців виникнуть проблеми з отриманням біометричних паспортів, це
означатиме, що влада не справляється з виконанням своїх зобов’язань по другій фазі візового
діалогу, - каже Сергій Солодкий. – Уявіть собі, який виникне скандал, якщо влада фактично зірве
безвізовий режим. Я би на місці українського уряду уже зараз перестраховувався б і зробив усе
можливо, щоб усі охочі могли отримали біометричні паспорти".
Володимир Огризко закликає не панікувати завчасно. "В Україні достатньо потужностей.
Поліграфкомбінат "Україна" спокійно з цим упорається. Черг за новими паспортами не буде", каже він.
BBC Україна

26.06.2014. Томбінський: Доля безвізового режиму з ЄС - в руках
української влади
Очільник представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський вважає, що найбільшу
роботу для введення безвізового режиму України з ЄС має провести українська влада. Ідеться про
втілення прийнятих законів.
Глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський головним відповідальним за
долю безвізового режиму між Україною та ЄС бачить українську владу. "Ми перейшли від першого
до другого етапу візового плану, який полягає у тому, що законодавчі рішення, ухвалені в останній
час, будуть впроваджені у життя відповідними інститутами влади й будуть реалізовані відповідні
процедури", - сказав Томбінський в ефірі українського телеканалу Еспресо TV у середу, 25 червня.
За словами Томбінського, чим швидше буде проведена імплементація нового
законодавства, "тим швидше можна буде зробити оцінку чи всі управління діють, чи біометричні
паспорти видаються, чи вони доступні, чи є обробка усіх даних осіб". Глава представництва ЄС в
Україні нагадав, що безвізовий режим з ЄС сьогодні вже діє у сусідній для України країні Молдові. "Тож чому б і Україні не почати цього робити якнайшвидше?" - сказав Томбінський.
23 червня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ ухвалила рішення про перехід
України до другої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму. У травні цього року
український парламент ухвалив закони щодо вдосконалення сфери захисту прав біженців,
боротьби з корупцією, діяльності омбудсмена із захисту персональних даних, а також протидії
дискримінації в Україні. Саме ці рішення стали вирішальними в завершенні першої фази плану дій
на шляху до безвізового режиму.
Німецька хвиля
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ІНШІ ПОДІЇ ЄС
19.06.2014. Литва в 2015 році вступить у валютний союз ЄС
Балтійська держава виконала всі критерії для впровадження євро, підтвердили Єврокомісія
та Європейський центральний банк.
Країни Європейського Союзу висловилися за прийняття Литви у валютний союз. На
засіданні, що відбулося у Люксембурзі в четвер, 19 червня, міністри фінансів країн ЄС висловилися
за те, щоб Литва стала 19-ою державою-членом Єврозони, повідомляє агентство afp. Офіційна дата
вступу призначена на 1 січня 2015 року. Рішення набере чинності у липні, після того, як його
схвалять всі країни Євросоюзу.
Напередодні Єврокомісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) підтвердили, що Литва
виконала всі умови для впровадження євро, зазначає агентство dpa. Єврокомісар з валютних
питань Оллі Рен задоволений тим, що всі три балтійські країни увійдуть в Єврозону. У свою чергу
міністр фінансів Австрії Міхаель Шпінделеґґер підкреслив, що розширення Єврозони свідчить про
довіру до європейської валюти.
Нагадаємо, сусідня з Литвою Латвія розпрощалась зі своєю національною валютою латом
ще 1 січня 2014 року. Вона стала 18-ою країною Єврозони і другою серед республік колишнього
СРСР, що перейшла на євро.
Німецька хвиля

24.06.2014. "Газпром" і OMV підписали угоду про спорудження
газогону "Південний потік"
Російський "Газпром" і австрійський концерн OMV, попри критику з ЄС, підписали угоду
про спорудження газогону "Південний потік", який з 2017 року має постачати паливо в обхід
України до Австрії.
Російський концерн "Газпром" і австрійська нафтогазова корпорація OMV підписали угоду
акціонерів спільної компанії South Stream GmbH, що визначає принципи роботи з реалізації
"Південного потоку" на австрійській території. Підписання відбулося у вівторок, 24 червня, у
рамках візиту до Австрії російського президента Володимира Путіна, повідомляє агентство
"Інтерфакс". Свої підписи під документом, котрий передбачає будівництво австрійської ділянки
газопроводу, поставили голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і гендиректор OMV Ґергард
Ройсс.
"Південний потік" має з 2017 року транспортувати російський газ в обхід України від
чорноморського узбережжя Болгарії через Сербію та Угорщину до Австрії. Його потужність
становитиме 32 мільярди кубометрів газу на рік.
Як відомо, Болгарія під тиском Єврокомісії нещодавно тимчасово призупинила роботи з
реалізації цього проекту. У Брюсселі сумніваються, що спорудження "Південного потоку" не
пов'язане з порушенням норм європейського права.
За словами голови російського газового монополіста "Газпром", Олександра Міллера,
діалог з Єврокомісією щодо проекту "Південний потік" відбувається конструктивно, а усі відкриті
питання можна вирішити. Як запевняють у "Газпромі", спорудження газогону відбувається згідно з
планом.
У свою чергу голова OMV Ґергард Ройсс заявив на спільній прес-конференції зі своїм
російським колегою, що проект газопроводу відповідає нормам європейського права, повідомляє
агентство Reuters. І в російському, і в австрійському енергетичних концернах, говорячи про
"Південний потік", наголошують на безпеці постачання газу до Європи.
Німецька хвиля
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ РАДИКАЛЬНО ЗМІНИЛА СТАВЛЕННЯ
УКРАЇНЦІВ ДО ПИТАННЯ ЧЛЕНСТВА В НАТО
Російська агресія проти України стала основною темою засідань
Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ 25
червня 2014 р. в Брюсселі. Міністри домовилися про створення трьох
трастових фондів для підтримки сфери безпеки України та нарощування її
оборонного потенціалу, зокрема, у сфері командування та контролю.
Відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів
закордонних справ, за участі голови українського МЗС Павла Клімкіна, Генсек
НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що «Україна наразі перебуває на
історичному зламі, а НАТО в цей складний час – на її боці».7 Расмуссен
також заявив, що Росія «зруйнувала довіру» і «створила загрозу міжнародному
порядку», закликавши Москву припинити дестабілізувати Україну, створити
умови для реалізації мирного плану, припинити підтримку озброєних
сепаратистів, потоки зброї та бойовиків через свої кордони8.
Слова підтримки і обіцянки допомоги в посиленні обороноздатності –
важливі для Києва під час російської агресії. Однак Україні потрібно долучитися
до механізмів, які зведуть до мінімуму саму вірогідність повномасштабного нападу
на неї. 25 червня у Брюсселі Андерс Фог Расмуссен заявив, що "двері НАТО
залишаються відкритими, і жодна третя країна не має права вето
на розширення НАТО". Расмуссен також сказав, що на запланованому на
вересень саміті в Уельсі «політиці відкритих дверей НАТО буде надано імпульс».
На саміті буде оцінено прогрес, якого досягли чотири нинішні державипретенденти на членство – Грузія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Македонія;
буде затверджено «великий пакет допомоги для Грузії для прискорення процесу її
вступу в НАТО»; а Чорногорію можуть запросити до Альянсу вже наприкінці 2015
р.9 При всій повазі до названих держав, цілком очевидно, що Україна має значно
більше значення для безпеки регіону, і робить більший внесок у миротворчі місії в
світі.
Після російської агресії та демонстрації недієздатності безпекових
гарантій Будапештського меморандуму, Україна має всі підстави (і
7

НАТО – на боці України, яка «перебуває на історичному зламі» – Расмуссен. http://ukrainian.voanews.com/content/nato-supports-ukraine/1944480.html.
8
НАТО на боці України, а Росію вважають загрозою для світу. http://www.radiosvoboda.org/content/article/25435248.html.
9
NATO Foreign Ministers agree Alliance’s door to new members remains open. - http://www.nato.int/cps/en/SIDCF62A753-8C9B5BDA/natolive/news_111257.htm?selectedLocale=en..
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навіть обов’язок) відмовитися від політики позаблоковості і шукати
більш надійні механізми безпеки. У сьогоднішньому світі реальних
механізмів безпеки лише два: власний ядерний щит або ж членство в
НАТО. Реальних можливостей відновити ядерний арсенал у найближчому
майбутньому Київ не має, тим більше, що таке рішення було би критично
сприйняте США і Євросоюзом, а без їх підтримки Україна практично не матиме
шансів витримати російську агресію. Тож залишається єдиний варіант –
членство в Північноатлантичному Альянсі, який, попри всі труднощі і
часткову втрату солідарності, все ж залишається єдиним військовополітичним блоком, проти членів якого РФ не наважиться вести
відкриту війну із масштабним вторгненням.
На користь актуальності обрання курсу євроатлантичної інтеграції свідчить і
різка зміна громадської думки в Україні. Якщо до російської агресії вступ до НАТО
підтримувало близько 20% українців, то в травні 2014 р. кількість
прихильників вступу до Альянсу (47,3%) вперше переважала над тими,
хто на відповідному референдумі проголосував би проти (36,2%)10. І це
за умов, коли українська влада ще не проводила роз’яснювально-інформаційної
кампанії на користь вступу до НАТО. Таких показників громадської підтримки
цілком достатньо для того, щоб на законодавчому рівні відмовитися від політики
позаблоковості і
офіційно поновити курс на євроатлантичну інтеграцію.
Аргумент, що це викличе роздратування Москви, більше не працюють, адже Росія
вже веде проти Україну війну.
Звісно, ті ж Німеччина і Франція знову можуть виступити проти вступу
України до НАТО (міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер
Штайнмаєр заявив у червні, що він «не бачить України в складі західного альянсу
в осяжному майбутньому»11), проте в такому випадку Україна, принаймні, матиме
підстави вимагати від цих країн більш рішучої допомоги від нинішньої російської
агресії. У будь-якому разі, російське вторгнення після офіційної заяви України про
бажання стати членом НАТО буде сприйматися як однозначний виклик Альянсу і
вимагатиме від останнього більш рішучих дій по захисту держави-партнера.
Одночасно Україні потрібно активізувати практичну військову
співпрацю із тими державами, які відчувають найбільшу небезпеку від
Росії. Це держави-члени НАТО – Польща, Румунія, країни Балтії, кандидат на
членство Грузія, а також нейтральні держави, в суспільствах яких із російською
агресією також активувалося обговорення питання необхідності вступу до НАТО –
Швеція та Фінляндія. Києву також слід врахувати досвід інформаційної війни, яку
веде проти нього Москва, і докласти належних зусиль як на міжнародній арені,
так і у внутрішній політиці, щоб за допомогою вагомих аргументів переконати
політиків та громадськість, що членство України в НАТО посилить безпеку всього
регіону. Українські дипломати мають переконати своїх європейських колег
відмовитися він нав’язаних Москвою стереотипів, нібито політика розширення
НАТО провокує російську агресію. Навпаки, якраз поступлива політика Берліну,
Парижу і Вашингтону, відмова надати в 2008 р. ПДЧ Грузії та Україні породили в
Москві відчуття вседозволеності та права втручатися у внутрішні справи цих
країн, дали імпульс її реваншистській політиці, яка несе загрозу всій Європі.

10

«От революции к новой стране». Результаты социологического опроса Института Горшенина… http://institute.gorshenin.ua/researches/131_ot_revolyutsii_k_novoy_strane_.html.
11
Німеччина не бачить України в складі «західного альянсу». http://ukrainian.voanews.com/content/steinmeier-on-ua/1940362.html.
19 of 52

INTERNATIONAL WEEKLY # 11 (18.06.2014 —30.06.2014)

20 of 52

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
20.06.2014. Україна – НАТО: переосмислення підходів до безпеки
Інтерв'ю Глави Місії України при НАТО, Посла Ігоря Долгова загальноукраїнській газеті
"ДЕНЬ"
Останнім часом стрімко активізувалися контакти між Україною та НАТО. 25 червня
відбудеться засідання Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ, 27 червня —
підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. У липні планується візит до України
президента Парламентської асамблеї НАТО. Українська сторона запросила Генсекретаря НАТО
відвідати Україну. І у вересні відбудеться саміт Альянсу, на якому однією з головних тем буде
Україна. Кореспондент «Дня» побував у Місії України в Брюсселі й попросив голову української
делегації при Організації Північноатлантичного договору Ігоря ДОЛГОВА розповісти про
тенденції у відносинах нашої країни з Альянсом і яким чином НАТО допомагає нашій країні
вирішувати кризу, яку спричинила російська агресія, та наскільки адекватна ситуації є оцінка так
званої української кризи, яка насправді є російською кризою.
— Якщо дотримуватися хронології подій, то НАТО стало однією з перших організацій, яка,
по-перше, побачила небезпеку, відгукнулася на наш запит негайно провести засідання КУН. І
буквально за один день було підготовлено цю зустріч, яка відбулася 2 березня. І вже тоді було
зроблено акцент на тому, що Україна зазнала агресивного нападу, що це — виклик глобальній
безпеці, бо країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН з правом вето, почала не тільки
агресію, а й поставила себе в ізоляцію, порушивши фундаментальні норми міжнародного права та
свої власні зобов’язання. Відтак позиція НАТО із самого початку була дуже чіткою та послідовною.
Якщо зараз згадати всі заяви Генерального секретаря НАТО А.Расмуссена з приводу подій в
Україні та навколо неї, включно з останньою заявою 13 червня, то можна побачити, по-перше,
наскільки швидкою була реакція; по-друге, наскільки послідовними були сигнали; і третє,
наскільки чіткою була позиція підтримати Україну і зробити все, щоб на ці несподівані та
неочікувані для всіх виклики було знайдено гідну відповідь.
Сьогодні (інтерв’ю записувалось 17 червня. — Авт.) відбулося засідання Ради
Євроатлантичного партнерства. Привід для цього нібито був святковим, оскільки засідання було
скликане з нагоди 20-річчя Партнерства заради миру. Але головне обговорення зосереджувалося
навколо кризи, навколо найбільш серйозного виклику європейській безпеці у ХХІ столітті. І
однозначно всі делегації — як члени НАТО, так і партнери у своїх виступах засудили анексію
Криму й агресію Росії, закликали РФ до виконання власних зобов’язань. Тобто, з одного боку є
вагомі результати діяльності Програми, а з другого — склалася ситуація, яка ставить під загрозу
все, що було напрацьовано. І тому на другому плані залишилась дуже велика робота, проведена
партнерами і членами Альянсу, зокрема з напрацювання пропозицій до саміту щодо майбутнього
партнерства, бо всі відчули більшу й негайну загрозу. Отже, засідання РЄАП стало черговою
демонстрацію повної ізоляції Росії.
— Ви сказали, що заяви з боку НАТО є, а що можете сказати про конкретні дії з боку
Альянсу, щоб укріпити нашу обороноспроможність?
— Від Альянсу ми вже отримали певні пакети допомоги. І ця допомога буде й надалі. До
речі, одна з головних цілей засідання КУН на рівні міністрів закордонних справ 25 червня полягає
в оцінці того, що вдалося зробити після попереднього засідання КУН, яке відбулося 1 квітня. При
цьому ми та наші партнери чітко розрізняємо, що є невідкладні потреби, які пов’язані з ситуацією
на театрі дій, а також середньострокові та перспективні.
І я б хотів привернути увагу саме до перспективних потреб, тому що ми в Україні
зіштовхнулися з необхідністю провести докорінну реформу оборонного сектору. Це — дуже
серйозний виклик, який потребує інших підходів і переосмислення всіх концептуальних
документів, починаючи від концепції національної безпеки та воєнної доктрини, до оборонного
замовлення. І яку армію нам будувати, ми знатимемо тоді, коли зрозуміємо, що ця армія повинна
робити, які завдання забезпечувати, які фронти перекривати, звідки загрози відбивати. А це якраз
базові речі, які складають основу національної безпеки кожної держави і які зараз є особливо
актуальним для України.
— А чим може допомогти НАТО, щоб зупинити потік зброї та бойовиків із Росії?
— Звісно, не може йтися про те, що завтра підрозділи збройних сил країн НАТО прийдуть
на схід України. Ми цього не очікуємо, для цього немає підстав. У цьому контексті важливо
звернути увагу на те, що НАТО почало робити з перших днів.
Передусім було задіяно статтю 4 Вашингтонського договору, згідно з якою прикордонні з
нами країни-члени НАТО, які відчувають загрозу, вимагали і отримали додаткові засоби
гарантування безпеки. Це, безумовно, мало не тільки моральний вплив, а й військово-політичний
на дії Росії. Реакцією Альянсу стала збільшена і постійна присутність Військово-Морських сил
НАТО на Чорному морі, збільшення парку літаків у прикордонних із Україною та Росією країнах.
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— Яка допомога потрібна нам?
— Усі наші потреби та оцінки сформульовано в пакети і передано партнерам. Їх треба
привести до спільного знаменника, а також коригувати в залежності від зміни ситуації,
можливостей і спроможностей партнерів. Для цього відряджена в Україну місія НАТО і проведена
додаткова робота, яка буде продовжена. У нас уже є певні напрацювання, і ми бачимо, що треба
робити далі.
Я брав участь у зустрічі міністрів оборони Україна — НАТО і переконався, як і наші
партнери по НАТО, що керівництво оборонного сектору України має чітке бачення, як діяти далі.
Судячи з офіційних повідомлень про засідання Ради національної безпеки та оборони України 16
червня, ті вказівки, бачення, що було висловлено Президентом України Петром Порошенком, дає
можливість зрозуміти напрям реформування оборонного сектору.
Це і дипломатичні, і військово-політичні довготривалі проекти, контакти, переговори і
невідкладні заходи. І все це необхідно робити, але коли я думаю про те, що кожного дня гинуть
українські солдати, гинуть цивільні, ці речі набувають зовсім іншого змісту, іншого значення.
— Нас Європа постійно закликає вести переговори з Росією, і днями німецький міністр
Штайнмаєр заявив про необхідність домовлятися з Москвою. Що ви думаєте з цього приводу?
- Якщо йдеться про НАТО, то я як глава Місії України при НАТО не бачу своєї ролі, щоб з
якихось питань домовлятися тут або контактувати з главою Місії Росії при НАТО. Альянс своє
слово сказав, максимально обмеживши контакти з Росією. Більше того, навіть до того як це
ювілейне засідання РЄАП проводити, у багатьох були сумніви, чи запрошувати росіян. У мене їх не
було, тому що всі в черговий раз побачили, що РФ себе ізолює та ухиляється від будь-яких кроків,
аби зменшити гостроту кризи та сприяти мирному врегулюванню.
— Але все одно питання залишається: що робити?
— Що треба робити? Треба підвищувати боєздатність та готовність Збройних сил України,
забезпечувати захисників Вітчизни усім необхідним. Треба брати участь у спільних навчаннях з
збройними силами країн-членів НАТО, направляти наших солдатів та офіцерів на курси. І це
постійно робиться.
Про це зараз мало говорять, але участь наших підрозділів у силах реагування НАТО, це теж
велика школа. Для того, щоб стати на ротацію, треба отримати сертифікацію через спільні
навчання з НАТО.
Верховна Рада схвалила перелік заходів за участі іноземних підрозділів на території
України, а також план заходів щодо участі українських підрозділів за кордоном. До речі, всі
зобов’язання щодо миротворчих операцій Україна продовжує виконувати, попри складні
внутрішні умови.
— Дехто каже, що їх треба відкликати і направити на схід України для стабілізації ситуації...
— Відкликати — це не проблема. Але треба думати про те, що сьогодні скрутна ситуація не
тільки у нас. Ми відчуваємо це гостро, тому що під загрозою суверенітет і територіальна цілісність
України. Але так само люди гинуть і страждають в інших гарячих точках.
Між іншим, участь у миротворчих операціях не вимірюється в доларах чи гривнях. Це те,
що називається міжнародна солідарність і міжнародне співробітництво, відповідальне ставлення
держави до своїх обов’язків і завдань як члена світового співтовариства.
— Це все так, але, спілкуючись з багатьма послами країн з колишнього соціалістичного
табору, я часто чув від них, що лідер має переконувати країну в необхідності рухатися в певному
напрямі, зокрема доводити переваги членства, наприклад у НАТО. Чи не варто нашим лідерам
чітко заявити і пояснювати, що нам треба йти в колективну систему безпеки?
— У чому особливість сьогоднішньої української ситуації? В тому, що Президент П.
Порошенко має унікальну довіру та підтримку народу. Такої підтримки ще не було у жодного з
президентів. Це великий капітал, і це велика відповідальність, з якою треба рішуче йти вперед. І
Президент бачить, куди йти, і ми вже це бачимо по тих кроках, які ним зроблені. Безумовно,
питання колективної чи іншої форми безпеки постане перед Україною, перед керівництвом, але
передусім перед народом України. Проте спочатку треба відновити мир і спокій у державі. І це
абсолютно відповідає тим підходам та баченням, про які йшлося у зв’язку з необхідністю
докорінного перегляду оборонного сектору. Це все є відповіддю на питання, якою має бути
концепція національної безпеки, воєнна доктрина, на що ми розраховуємо: тільки на себе чи на
інші варіанти.
Микола СІРУК, «День», Брюссель — Київ
Місія України при НАТО
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НАТО
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чисельності російських військ на кордоні

триразове

22 of 52

збільшення

Російський контингент може бути негайно задіяно у разі отримання відповідного наказу.
У Північноатлантичному альянсі заявили про збільшення втричі кількості російських
солдатів поблизу українських кордонів.
Новий контингент, як вважають у НАТО, має високу оперативну готовність і може бути
негайно задіяний у разі отримання відповідного наказу.
"Те, що ми бачимо на кордоні не є прогресом на шляху до деескалації, це крок назад", заявила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен минулого тижня заявляв про
збільшення числа російських військ поблизу кордону з Україною. На його думку, все виглядає так,
ніби Росія і надалі розглядає для себе можливість втручання в український конфлікт. Генсек НАТО
вважає, що міжнародне співтовариство має переконливо відреагувати на дії Москви. Такою
реакцією могло б стати введення економічних санкцій проти Росії, сказав Расмуссен.
У свою чергу голова МЗС Великобританії Вільям Хейг у понеділок, 23 червня, заявив
журналістам, що Євросоюз готовий до введення нових санкцій проти Росії, якщо в цьому виникне
необхідність. "Путіну не варто сумніватися в тому, що ми в ЄС готові до застосування подібних
заходів. Щодо підготовки більш широких санкцій проти Росії вже зроблено чимало роботи", сказав Хейг.
Нові, насамперед, економічні санкції проти Росії, враховуючи небажання Москви сприяти
деескалації військового конфлікту в східних регіонах України, можуть стати темою обговорення на
саміті ЄС найближчої п'ятниці, 27 червня.
Президенти США Барак Обама і Франції Франсуа Олланд, а також канцлер Німеччини
Ангела Меркель вже пригрозили Росії посиленням санкцій в тому випадку, якщо Москва не
застосує свій вплив на збройних проросійських бойовиків
Дзеркало тижня

25.06.2014. Делегація України взяла участь у засіданні ПАР на
рівні міністрів закордонних справ з країнами-контрибуторами
операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані
Під час засідання ПАР на рівні міністрів закордонних справ з країнами-контрибуторами
операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані розглянуто актуальну політикобезпекову ситуацію після проведення другого раунду президентських виборів у цій країні.
Також було обговорено хід завершення Місії МССБ та ухвалено операційний план
майбутньої невійськової дорадчо-тренувальної Місії НАТО в Афганістані під назвою «Рішуча
підтримка».
Місія України при НАТО

25.06.2014. Міністр закордонних справ України П.Клімкін
обговорив з Генеральним секретарем НАТО А.Ф.Расмуссеном план
подальшої активної взаємодії в умовах агресії з боку Кремля
Під час зустрічі в штаб-квартирі НАТО Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
обговорив з Генеральним секретарем НАТО Андерсоном Фогом Расмуссеном перші результати
реалізації заходів на підтримку України в умовах агресії з боку РФ, що були узгоджені Міністрами
закордонних справ Альянсу на початку квітня ц.р.
Генеральний секретар НАТО також представив П.Клімкіну ухвалений союзниками перелік
подальших практичних кроків, спрямованих на посилення обороноздатності нашої держави та
розвиток її збройних сил і безпекового сектору.
Крім того, було обговорено графік взаємодії на високому та найвищому рівні на ближчу
перспективу.
П.Клімкін подякував А.Ф.Расмуссену за активну, відверту та послідовну підтримку
Альянсом України, насамперед, у важкі часи агресії з боку РФ та засвідчив готовність української
сторони до подальшої активної взаємодії з метою протидії традиційним та новим викликам
безпеці на євроатлантичному просторі та поза його межами.
При цьому, було підтверджено спільне розуміння того, що нещодавні агресивні дії РБ до
України є викликом безпеці не тільки нашої держави, але й усієї євроатлантичної спільноти.
Місія України при НАТО
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25.06.2014. НАТО рішуче налаштоване і надалі надавати
Україні необхідну допомогу
25 червня 2014 р. Глава зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін взяв
участь у засіданні Комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося
в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під головуванням Генерального секретаря НАТО Андерса Фога
Расмуссена.
Учасники засідання обмінялися думками з актуальних питань розвитку політикобезпекової ситуації в Україні на тлі агресії з боку Російської Федерації. Вони також обговорили
шляхи активізації співробітництва по лінії Україна-НАТО в умовах нового безпекового середовища
з метою підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також відновлення
обороноздатності та спроможностей її Збройних сил.
Міністр закордонних справ України П.Клімкін повідомив про заходи Президента та Уряду
України, спрямовані на якнайшвидшу стабілізацію ситуації в нашій державі, передусім в її східних
областях. У зв’язку з цим міністрів закордонних справ Альянсу було поінформовано про роботу
Тристоронньої контактної групи, яка опрацьовує етапи реалізації Мирного плану Президента
України.
П.Клімкін наголосив на тому, що російська агресія становить виняткову небезпеку не
тільки для України, але й для миру і безпеки всього євроатлантичного регіону, а тому протидія їй
вимагає консолідованих міжнародних зусиль.
Міністр підтвердив намір України йти шляхом демократії та євроінтеграції, а також
висловив зацікавленість у подальшій активній взаємодії нашої держави з НАТО в рамках
особливого партнерства.
Союзники засвідчили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої
держави, привітали демократичний характер президентських виборів і висловили сподівання, що
обрання Президента стане потужним стабілізуючим фактором державного розвитку.
Вони також наголосили на рішучості і надалі надавати Україні сприяння в подоланні
викликів, з якими стикається наша держава у внутрішньому розвитку та в питаннях забезпечення
своєї безпеки, суверенітету та територіальної цілісності.
Крім того, Комісія Україна-НАТО обговорила прогрес у реалізації пакету заходів в рамках
КУН щодо активізації військового, оборонного та практичного співробітництва для подальшої
підтримки України, схвалений міністрами закордонних справ під час їх квітневої зустрічі в штабквартирі Альянсу. Сторони узгодили подальші спільні кроки, спрямовані на проведення
інтенсивного політичного діалогу та активної практичної взаємодії на ближчу перспективу.
Міністр закордонних справ України висловив вдячність НАТО, її державам-членам та
особисто Генсекретарю Альянсу за послідовну і тверду підтримку України та привітав ухвалені
міністрами закордонних справ НАТО додаткові заходи для посилення підтримки України та
розширення спектру взаємодії як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.
По завершенні засідання КУН П.Клімкін провів прес-конференцію для представників
вітчизняних та іноземних ЗМІ, акредитованих при штаб-квартирі НАТО.
В рамках перебування в Брюсселі Глава зовнішньополітичного відомства України також
провів двосторонні зустрічі з Генеральним секретарем НАТО А.Ф.Расмуссеном та низкою
керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів та партнерів Альянсу.
Місія України при НАТО

27.06.2014. Генеральний секретар НАТО привітав підписання
Угоди про асоціацію з Євросоюзом
Заява Генерального секретаря НАТО щодо підписання угод про асоціацію між ЄС і Грузією,
Республікою Молдовою та Україною (неофіційний переклад):
Я вітаю підписання угод про асоціацію між ЄС і Грузією, Республікою Молдова і Україною.
Через Угоди про асоціацію, а також Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі будуть
значно поглиблені політичні та економічні зв'язки між ЄС та його трьома східними партнерами.
Вони сприятимуть зміцненню свободи, стабільності та процвітання в Європі. Вони
дозволять тісно співпрацювати з метою зміцнення верховенства права, реалізації судової реформи,
боротьби з корупцією, забезпечення поваги прав і основоположних свобод, а також зміцнення
демократичних інституцій. Саме ці цілі НАТО поділяє та підтримує в рамках партнерських
відносин із зазначеними країнами та іншими партнерами.
Текст оригіналу: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_111484.htm
Місія України НАТО в Україні
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
18.06.2014. Партнери НАТО вказали Росії на міжнародну
ізоляцію
Країни, які є учасниками програми НАТО "Партнерство заради миру", засудили агресію
Росії проти України, вкотре підтвердивши міжнародну ізоляцію Москви.
Про це йшлося під час засідання Ради Євроатлантичного партнерства (РЕАП) на рівні
послів 22 країн-партнерів Альянсу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі.
"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 ", розповіли про хід засідання у Місії України при НАТО.
За інформацією українських дипломатів, учасники засідання одностайно підтримали
позицію України, рішуче засудили агресію Росії та дали відсіч спробам російського представника
довести до них спотворену картину реальної ситуації в Україні.
Таку позицію також підтверджує повідомлення штаб-квартири Альянсу: "Багато учасників
висловили розчарування, що один із членів РЕАП - Росія - порушила принципи через нелегальну і
незаконну анексію Криму та втручання у внутрішні справи України".
Цього року НАТО і партнери відзначають 20-у річницю програми "Партнерство заради
миру" (ПЗМ), до якої долучилися 22 держави.
Нагадаємо, Україна у 1994 році стала одним із перших та найактивніших учасників ПЗМ.
Укрінформ

19.06.2014. Генсек НАТО: до українського кордону підходять
тисячі нових російських військових
Щонайменше на кілька тисяч збільшилося угрупування російських військ біля східного
кордону України.
Про це у четвер повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає
Reuters.
Генсек висловив жаль у зв‘язку з нарощенням Росією угрупування та назвав це кроком
назад.
"Тепер ми бачимо нових російський військових біля українського кордону. В даний час
розгорнуто щонайменше на кілька тисяч більше російські військових ", - сказав Расмуссен в
Лондоні.
"Я вважаю це дуже сумним кроком назад. Здається, Росія зберігає можливість відкритого
вторгнення в подальшому до України", - сказав він, - "Міжнародному співтовариству доведеться
відповідати твердим чином, якщо Росія надалі буде втручатися в Україну".
Він додав: "Це означало б, глибші ... економічні санкції проти Росії, які матимуть дуже
шкідливий вплив на російську економіку".
5 канал

20.06.2014. Генсек НАТО: за дискредитацією сланцевого газу
стоїть Росія
Генсек НАТО Расмуссен закинув Росії використання "екологічних" ініціатив у власних
інтересах - задля дискредитації видобутку сланцевого газу. За його словами, мета - втримати
енергетичну залежність Європи. "Я зустрічався з партнерами, які звітують про те, що Росія активно
співпрацює з так званими н"еурядовими організаціями" - екологічними організаціями, які
працюють на боротьбу зі сланцевим газом. Це відбувається в рамках розгалужених інформаційних
та дезінформаціних програм, з метою підтримки залежності Європи від імпорту російського газу",
- цитує слова генсека Північноатлантичного альянсу британська газета The Guardian. Ці слова
Расмуссен сказав у четвер, 19 червня, під час промови у аналітичному центрі з вивчення
міжнародних відносин Chatham House в Лондоні. Однак після цього генсек додав, що йдеться про
його особисте тлумачення цієї інформації. Про те, що така думка не є офіційною позицією НАТО,
газеті повідомили також і в прес-службі організації.
Неоднозначна технологія
Технологія фрекінгу полягає у видобутку сланцевого газу та нафти з глибоких шарів ґрунту
шляхом нагнітання у породи під високим тиском води, піску та низки хімічних речовин. Здобувши
високу популярність у США, фрекінг дуже неоднозначно сприймається в країнах Європи. Зокрема,
захисники довкілля в низці країн активно критикують фрекінг через побоювання отруєння
хімікаліями ґрунтових вод.
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Приміром, у Німеччині Федеральне відомство з питань охорони навколишнього
середовища (UBA) ще 2011 року вказало на зазначені ризики, пов'язані з використанням фрекінгу.
2012 року такі побоювання були підтверджені висновками експертизи, проведеної на замовлення
відомства, повідомляє офіційний сайт UBA.
У той же час інша державна організація Німеччини - Федеральний інститут географічних
наук та корисних копалин (BGR) дотримується в дискусії довкола фрекінгу протилежної позиції. "З
точки зору географічної науки, ми не знаємо про причини, які б забороняли використання
фрекінгу", - цитує інформаційне агентство dpa слова президента інституту Ганса-Йоахіма
Кюмпеля. За його словами, ризики, про які заявляють у зв'язку із можливим застосуванням
технології в країні, є перебільшеними. Кюмпель нагадує, що протягом останніх 50 років
технологію в Німеччині було застосовано понад 320 разів. Досвід показав, що загалом ця
технологія видобутку сланцевого газу "несе в собі мізерно малі ризики", зазначив президент
інституту.
Німецька хвиля

25.06.2014. Расмуссен: "Жодна третя країна" не завадить
розширенню НАТО
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен не бачить "жодних ознак" поваги з боку Росії до
власних міжнародних зобов’язань щодо України. В альянсі розмірковують над тим, як допомогти
Києву розбудувати свої військові потужності.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що наразі не існує "жодних
ознак" того, що Росія поважає свої міжнародні зобов’язання щодо України. Тепер альянс має
вирішити, якими будуть його наступні кроки, сказав він перед початком зустрічі глав МЗС країнчленів альянсу в середу, 25 червня, повідомляє інформагентство AP.
На порядку денному зустрічі, зокрема, питання можливих шляхів допомоги Україні в
розбудові своїх військових потужностей. Зокрема, розглядатиметься можливість створення
спеціальних цільових фондів.
Окрім того, за словами Расмуссена, одне з намічених завдань на зустрічі - перегляд
відносин НАТО та Росії. Генсек альянсу, зокрема, наголосив, що НАТО зі своїми 28 країнамичленами залишає за собою право розширятися й надалі, і "жодній третій країні" не буде дозволено
цьому завадити.
На сьогоднішню зустріч в Брюсселі, окрім міністрів закордонних справ країн НАТО,
запрошений також глава українського МЗС Павло Клімкін. Згідно з повідомленням інформаційної
агенції AFP, з Клімкіним міністри країн Північноатлантичного альянсу обговорюватимуть,
зокрема, плани українського державного керівництва з подолання кризи в Україні. Зі свіжими
враженнями після свого візиту до Києва до розмови долучиться і міністр закордонних справ
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
До обговорення на зустрічі міністрів у Брюсселі, окрім української кризи, мають порушити
також питання майбутньої присутності міжнародної спільноти в Афганістані, актуальну ситуацію в
Іраку та Сирії. Окремим пунктом обговорення має стати підготовка до саміту НАТО, запланованого
на вересень поточного року.
Німецька хвиля

25.06.2014. НАТО і надалі не співпрацюватиме з Росією
Північноатлантичний альянс через українську кризу і далі не продовжуватиме співпрацю з
Росією. Водночас НАТО висунув Москві чотири вимоги.
З огляду на продовження українсько-російського конфлікту міністри закордонних справ
країн НАТО вирішили і надалі не продовжувати співпрацю з Москвою. "Ми не бачимо жодних
змін у російській поведінці", - пояснив цей крок генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен
у середу, 25 червня, у Брюсселі. "Отже, у нас немає жодного іншого вибору, ніж не продовжувати
практичну цивільну та військову кооперацію", - наголосив він.
До призупинення співпраці з Москвою Північноатлантичний альянс вдався у квітні у
відповідь на анексію Росією українського півострова Крим. Як пояснив Расмуссен, продовження
відносин з Росією на кшталт того, як це було раніше, не буде доти, доки Москва не почне
дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань. "Росія порушила правила і змарнувала
довіру", - наголосив генсек НАТО. Крім того, Расмуссен закликав російську владу виконати чотири
вимоги. По-перше, Росія має вжити "дієвих заходів", щоб зупинити дестабілізацію ситуації в
Україні. По-друге, Москва має створити умови для реалізації мирного плану українського
президента Петра Порошенка. Крім того, НАТО вимагає, щоб Росія припинила "підтримку
озброєних сепаратистських угруповань", а також закрила свої кордони, щоб перекрити потік зброї
та бойовиків з російської території в Україну.
Німецька хвиля
25 of 52

INTERNATIONAL WEEKLY # 11 (18.06.2014 —30.06.2014)

26 of 52

25.06.2014. Країни НАТО обговорили ситуацію в Іраку
Держсекретар США Джон Керрі, який прибув до Брюсселя з Іраку, пізно ввечері 24 червня
зустрівся з єврокомісаром із зовнішньої політики Кетрін Ештон. На зустрічі вони обговорили
ситуацію, яка наразі склалася у Іраку, повідомляє УНІАН.
Згідно з повідомленням, в Іраку держсекретар США спілкувався з чиновниками північного
автономного курдського регіону, а перед тим у Багдаді провів переговори з прем'єр-міністром Нурі
аль-Малікі.
Як зазначається, Джон Керрі на зустрічі з лідером курдів Массудом Барзані заявив, що Ірак
має залишатися єдиним.
У свою чергу Массуд Барзані сказав на початку зустрічі, що "дуже важко" уявити, щоб Ірак
зберіг цілісність.
Згідно з даними ООН, щонайменше 1 тис. 75 людей, переважно цивільних, загинули у
червні внаслідок бойових
5 канал

28.06.2014. Росію не запросили на найбільші в світі військовоморські навчання
У Тихому океані, неподалік від Гавайських островів, розпочалися найбільші в світі
міжнародні військово-морські навчання «RIMPAC». Флот Росії, який вперше взяв участь у
навчаннях позаторік, на цей раз запрошення не отримав.
Про це повідомляє Радіо «Свобода».
«24-і за рахунком маневри триватимуть до 1 серпня, в них візьмуть участь 49 бойових
кораблів, шість підводних човнів, більше 200 літаків і 25 тисяч військовослужбовців з 23 країн
світу. Після вторгнення російських військ на територію Криму лідери світових держав - США,
Канади і більшості європейських країн оголосили про згортання військової співпраці з Російською
Федерацією», - йдеться в повідомленні.
Світова спільнота обурена також позицією Росії щодо ситуації на сході України, заявляючи
про наявність доказів безпосередньої участі Кремля в розпалюванні конфлікту і військовій
підтримці сепаратистів. Крім того, напруженість у відносинах Росії і Заходу зросла після
запровадження секторальних санкцій що Російської Федерації.
Укрінформ

29.06.2014. Литва просить НАТО посилити безпеку в Балтії
через Росію
Директор департаменту політики безпеки міністерства оборони Литви Вайдотас Урбяліс
заявив в США, що заходи безпеки, які вживаються в Балтійському регіоні, повинні бути посилені.
Про це повідомляє УНІАН.
"Дислокація сил НАТО і посилена місія повітряної поліції є прекрасним виразом
солідарності країн альянсу. Заходи НАТО є правильною відповіддю на ситуацію, що склалася,
проте присутність сил союзників в регіоні має і далі нарощуватися", - сказав Урбяліс.
На зустрічі з головою департаменту міжнародної безпеки США Дереком Холлетом, в якій
взяли участь директори департаментів оборонної політики Литви, Латвії та Естонії, було
підтримано пропозицію президента США про додаткове виділення 1 мільярда доларів на
посилення заходів безпеки в регіоні.
Представники країн Балтії підкреслили, що готові направити додаткові інвестиції, щоб
гарантувати належний прийом прибувають сил. Вперше підрозділи місії охорони повітряного
простору НАТО в країнах Балтії з 1 травня базуються не тільки в Литві, де число винищувачів
збільшено удвічі (до восьми літаків), а й в Естонії, куди були направлені чотири винищувачі F-16
Королівських ВПС Данії.
Укрінформ
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НА ПОСТУПКИ КИЄВА МОСКВА ВІДПОВІЛА НАРОЩУВАННЯМ
ВІЙСЬК НА УКРАЇНСЬКОМУ КОРДОНІ
20 червня 2014 р. Президент України Петро Порошенко
представив свій мирний план із врегулювання ситуації на Сході
держави. План складається із 15 пунктів, які передбачають: гарантії безпеки для
всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто
склав зброю і не здійснив тяжких злочинів, створення коридору для виходу
російських бойовиків, створення 10-ти кілометрової буферної зони на українськоросійському кордоні, звільнення заручників, децентралізацію влади, проведення
дострокових місцевих і парламентських виборів, захист російської мови,
створення робочих місць, відновлення промисловості та соціальної
інфраструктури регіону12.
Слід відзначити, що мирний план Порошенка був більш позитивно
сприйнятий керівництвом ЄС, США, ОБСЄ, ніж українськими політиками та
експертами, частина з яких заявили, що план передбачає надто багато поступок
сепаратистам і Москві. Різниця в оцінках мирного плану лідерами ЄС і США, а
також українськими політиками, викликана більш реалістичним розумінням
останніми можливостей реалізації цього плану, враховуючи очевидну
незацікавленість Кремля у деескалації конфлікту.
Перші дні після одностороннього припинення українською
стороною антитерористичної операції (20 червня) підтвердили
побоювання скептиків, що реально виконувати мирний план має намір
лише Київ. Лише за перші три дні обіцяного припинення вогню сепаратисти 44
рази порушили цей режим, здійснивши обстріли позицій сил антитерористичної
операції13. Проросійські терористи збили вертоліт сил АТО МІ-8, внаслідок чого
загинуло 9 людей. Було підірвано залізничний міст поблизу міста Оріхів
Запорізької області, у кількох місцях підірвано залізниці в Донецькій та
Луганській областях.
Прикриваючись новими «раптовими перевірками» збройних сил, Росія
12

Петро Порошенко представив в Донбасі мирний план з врегулювання ситуації на сході України. –
http://www.president.gov.ua/news/30566.html.
13
За три дні бойовики 44 рази порушили режим ненападу – Селезньов. http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/25/7030041.
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продовжує накопичувати свої війська на кордоні із Україною, одночасно
перекидаючи в Україну сотні бойовиків із важким озброєнням, включаючи танки,
БТРи, бойові машини Град БМ-21, зенітні установки. Слід відзначити, що Україна
припинила вогонь, так і не взявши під контроль значну частину державного
кордону із Росією (вісім пунктів пропуску у Луганській та Донецькій областях).
Через цю «діру» бойовики щоденно отримують підкріплення із Росії, доки їх
представники роблять вигляд, що намагаються домовитися про мир на
переговорах із українською владою.
23 червня в Донецьку розпочалися переговори за участю
представника України (екс-президент Леонід Кучма), лідерів самопроголошених
Донецької та Луганської «народних республік» (громадяни Росії), посла РФ в
Україні Михайла Зурабова, представника голови ОБСЄ Хайді Тальявіні,
проросійських політиків Віктора Медведчука та Олега Царьова. Вже сам склад
переговорної групи свідчить про явне домінування російських сил (фактично
позицію Росії представляють всі учасники, окрім Л.Кучми та представника ОБСЄ).
Найбільшим же мінусом є те, що, розпочавши цю малоперспективну затію,
українська сторона де-факто визнала російських терористів стороною
переговорів, чого так довго добивалася Москва.
Єдиною «поступкою», на яку пішла у відповідь Росія, стало рішення Ради
Федерації РФ від 25 червня про скасування дозволу Володимиру Путіну на
застосування збройних сил проти України. Втім, це рішення було швидше
продиктоване небажанням Путіна доводити ситуацію до третього рівня санкцій,
ніж мирним планом України. До того ж, рішення Ради Федерації жодним
чином не обмежує дій Росії із масового перекидання бойовиків на
територію України, як, зрештою, не страхує і від повномасштабного
вторгнення. Адже досі залишається чинним рішення Ради Федерації від 2009 р.,
яке надає президенту Росії безстрокове право на оперативне використання
збройних сил за кордоном14. Крім того, повністю контрольована Путіним Рада
Федерації, за потреби, може в лічені хвилини видати йому новий дозвіл на що
завгодно. Не варто виключати й вірогідності введення Росією військ без жодних
додаткових дозволів, приміром, якщо перевдягнені у форму українських
військових російські бойовики здійснять провокацію на кордоні, імітуючи напад
на територію РФ. Тоді вторгнення буде трактуватися як відповідь на агресію –
саме під таким приводом розпочинав війну проти Польщі Гітлер.
Проте найбільш бажаним для Кремля, очевидно, є опрацьований у
Придністров’ї, Абхазії та Осетії сценарій окупації під приводом
введення «миротворчих військ». Недаремно під час останніх «раптових
перевірок» збройних сил РФ до бойової готовності було приведено і т.зв.
«Миротворчу бригаду Центрального військового округу»15. А глава оборонного
комітету Держдуми РФ озвучив пропозицію ввести між протиборчими сторонами
на сході України «роз'єднувальні сили», очевидно, маючи на увазі російських
«миротворців»16.
Мирний план Києва може мати успіх лише в тому випадку, якщо українська
влада чітко усвідомлює, що для Кремля переговори – лише засіб тягнути час для
підсилення сепаратистів. Що мета Путіна – зробити із Донбасу зону
довготривалого конфлікту, який дестабілізуватиме всю Україну, з території якого
сепаратисти здійснюватимуть вилазки і теракти по всій державі, сіючи паніку.
14

«Ведомости»: Путин не лишится права ввода войск на территорию Украины. http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/06/25/n_6256945.shtml
15
Миротворческая бригада ЦВО приведена в боевую готовность в рамках внезапной проверки. - http://itartass.com/politika/1273203.
16
У Держдумі виступають за введення в Україну "роз'єднувальних сил". http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/25/7030089.
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Кремль сподівається добити економіку України і зрештою зробити її настільки
обтяжливим і небажаним партнером для Європи, що остання сама попросить
Росію взяти Україну під свій контроль. Екс-президент Грузії Михайло
Саакашвілі нагадує, як під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр.
«Шеварднадзе підписав 3 угоди про перемир'я, і кожного разу Росія
використовувала це для перегрупування сил і захоплення нових
територій»17.
Москва поважає лише силу і остерігається лише справді
жорстких економічних санкцій. Українська сторона разом із європейськими
партнерами мають продемонструвати Кремлю, що в разі невиконання його
маріонетками мирного плану, включаючи звільнення заручників і складання
зброї бойовиками, Києву вистачить політичної волі провести швидку військову
операцію, а Брюсселю та Берліну – запровадити, нарешті, такі санкції, які
зроблять російську інтервенцію невиправдано дорогою.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
18.06.2014. Коментар МЗС України щодо нелегальної передачі
Російською Федерацією озброєнь терористичним угрупованням, що
діють у Донецькій і Луганській областях
Компетентними органами України отримані фотодокази російського походження ПЗРК
(переносні зенітно-ракетні комплекси), що застосовуються терористами у Донецькій та Луганській
областях.
Так, 6 червня 2014 року, після відбиття атаки терористів на пункт пропуску «Маринівка»
(Донецька область), на місці бойових дій було знайдено ящик від виробів «9М39» (ПЗРК «Ігла»).
Пакувальний листок, що знаходився у ящику, свідчить про те, що зазначені ПЗРК зберігалися з
2001 року у військовій частині протиповітряної оборони ЗС РФ №33859 (м. Єйськ Краснодарського
краю). Остання відмітка про перевірку їх наявності у місці зберігання на складі в/ч №33859
датована 12 квітня 2014 року.
Це наочно демонструють наведені фотоматеріали.
Таким чином, ще 12 квітня ц.р. зазначені ракетні комплекси зберігалися на військовій базі
ЗС РФ у м. Єйськ, а вже 6 червня ц.р. використовувалися терористами при штурмі пункту пропуску
«Маринівка» на українсько-російському кордоні.
У цьому зв’язку Україна в рамках чергового засідання Форуму ОБСЄ з питань
співробітництва в галузі безпеки 18 червня ц.р. звернулася до Російської Федерації з вимогою
надати роз’яснення, яким чином ПЗРК «Ігла» потрапили з російської військової бази до рук
проросійських сепаратистів.
Передача Російською Федерацією ПЗРК терористам не лише підтверджує факти прямого
втручання РФ у внутрішні справи України та підтримку Росією тероризму як явища, але й є грубим
порушенням російською стороною міжнародних зобов’язань щодо контролю за зберіганням та
передачами ПЗРК в рамках Вассенаарської домовленості – «Елементів експортного контролю за
переносними зенітно-ракетними комплексами».
Сайт МЗС України

18.06.2014. Коментар МЗС України щодо оприлюднення
третьої Доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав
людини стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні
18 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) презентувало
третю Доповідь стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні, підготовлену за результатами
роботи у період 7 травня – 7 червня ц.р. Моніторингової місії ООН, розгорнутої на запрошення
Уряду нашої країни.
В Україні позитивно оцінюють оприлюднений документ, який доволі об‘єктивно
відображає ситуацію у галузі прав людини в нашій країні, з наголосом на ситуації на тимчасово
окупованій території Автономної Республіки Крим й місті Севастополь та на Сході України, - як
найбільш проблемних у цьому зв‘язку регіонах нашої держави.
17

Саакашвілі: Путін використає перемир'я для захоплення нових територій. http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/24/7029932.
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У Доповіді вітаються кроки, що вживаються Урядом України з метою імплементації
Женевських домовленостей, у т.ч. проведення загальнонаціональних круглів столів з актуальної
для українського суспільства тематики, насамперед конституційної реформи, децентралізації
влади, прав меншин та утвердження верховенства права.
Схвально оцінюються законодавчі ініціативи Уряду (призначення Уповноваженого з
етнічної та національної політики, створення Комісії з перевірки прав ув’язнених, реформування
системи правоохоронних органів) та прийняття низки законних актів у сфері боротьби з
корупцією, дискримінацією, забезпечення прав біженців. Позитивно відзначається прийняття
Верховною Радою України Меморандуму порозуміння й миру.
Визнаються зусилля з розслідування трагічних подій на Майдані та в Одесі 2 травня 2014 р.
Позитивно оцінюється сприяння, яке правоохоронні органи надали Місії в рамках моніторингу за
належним дотриманням прав заарештованих в Одесі.
Третя доповідь, як і попередні доповіді УВКПЛ, вкотре спростовує звинувачення у
порушеннях в Україні прав меншин, у т.ч. російськомовної. Натомість, у документі підкреслюється,
що представники етнічних меншин у цілому позитивно оцінюють стан міжетнічних відносин в
Україні та середовище, яке є сприятливим для дотримання їх загальних та культурних прав. З
посиланням на очільника єврейської громади України спростовуються також закиди щодо
зростання антисемітизму в Україні.
Водночас Моніторингова місія ООН фіксує триваюче погіршення ситуації на Сході України
через дестабілізуючі дії незаконної самопроголошеної «влади» Донецької та Луганської «народних
республік», зокрема захоплення адміністративних і громадських будівель, а також значне
ускладнення у доступі населення до базових послуг. У доповіді підтверджується присутність серед
незаконно озброєних осіб громадян Російської Федерації, у т.ч. з Чечні та інших
північнокавказьких республік РФ.
Констатується зростання серйозних правопорушень з боку незаконних озброєних
угруповань, серед яких – викрадення, безпідставні утримання, негуманне поводження та вбивства
місцевого населення. Внаслідок цього мирне населення, особливо жінки і діти, дедалі сильніше
потерпають від складнощів та проблем у повсякденному житті та знаходяться у вкрай
небезпечному середовищі, в атмосфері переслідувань і залякувань.
Відзначається проблема збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб як наслідок
нелегальної діяльності незаконних збройних угруповань та підвищення небезпеки життю
журналістів, правозахисників, проукраїнських активістів та загалом місцевого населення на Сході
та в Криму.
Особлива увага у Доповіді приділена дотриманню прав та основних свобод мешканців
окупованої Автономної Республіки Крим, які обмежуються через форсоване впровадження
законодавства РФ. У цьому зв’язку наводиться, як приклад, припинення, згідно з російським
законодавством, реєстрації в АРК неурядових організацій.
Крім того, із занепокоєнням відзначаються: збільшення випадків дискримінації жителів
АРК у сферах освіти та працевлаштування; переслідування та залякування тих, хто відомий своєю
проукраїнською позицією; помітне погіршення стану дотримання прав на свободу висловлення
думок, зібрань та асоціацій, релігії та віросповідань. Фіксуються утиски культурних прав кримських
татар, їх лідерів та активістів переслідують і залякують.
Доповідь містить низку рекомендацій, спрямованих на поліпшення ситуації з правами
людини в Україні. Українська сторона дуже уважно ставиться до рекомендацій Уряду України і має
намір їх ретельно вивчити. Закликаємо інші причетні сторони також відповідально поставитися
до рекомендацій УВКПЛ та докласти зусиль до їх виконання.
Уряд України високо оцінює діяльність УВКПЛ, зокрема, Моніторингової місії з прав
людини в Україні. Її доповіді, висновки та рекомендації розглядаються як можливість побачити
ситуацію у галузі прав людини очима міжнародних експертів та слушну нагоду для аналізу
виявлених проблем.
Значною мірою цим підходом, а також відкритістю та готовністю до співпраці з
правозахисними структурами ООН продиктоване рішення України подовжити мандат
Моніторингової місії УВКПЛ до вересня ц.р. Переконані, що підвищена увага неупереджених
експертів ООН до ситуації з правами людини на окупованій території Автономної Республіки Крим
та на Сході України сприятиме подоланню у вказаних регіонах кричущих системних порушень
прав людини, що мають місце внаслідок агресивних дій Російської Федерації.
Сайт МЗС України
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19.06.2014.
Павло
домовлятиметься з Росією

який

Клімкін:

євроінтегратор,

Новому очільнику МЗС України Павлку Клімкіну доведеться ондочасно зближувати
Україну з ЄС та працювати з Росією над припиненням вогню на Сході України. Експерти
називають його "надійним виконавцем".
Верховна Рада затвердила Павла Клімкіна на посаді міністра закордонних справ України,
кандидатуру якого напередодні вніс на розгляд парламенту президент Петро Порошенко. Рішення
підтримали 319 народних депутатів
Клімкін уже з 1993 року працює в структурах українського зовнішньополітичного
відомства. Раніше він очолював департамент Європейського Союзу міністерства та працював на
посаді заступника голови МЗС. Клімкін брав участь у переговорах щодо підготовки змісту угоди
про асоціацію України з ЄС. У 2012 році, після того, як угоду було парафовано, він був призначений
послом України у Німеччині.
"За походженням Клімкін – етнічний росіянин, але водночас він патріот України. Це
цікавий аргумент для Росії та російської пропаганди, які стверджують, що до влади в Україні
прийшли націоналісти", - так призначення нового очільника українського МЗС у розмові з DW
прокоментував член комітету Верховної Ради з європейської інтеграції, депутат від партії
"Батьківщина" Степан Курпіль.
Дипломат або політик?
"Це кадровий дипломат, класичний посадовець, який буде робити все і виконувати ту лінію
на зовнішньому напрямку, яку визначить президент і уряд", - вважає голова Інституту
євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Але Україні радше потрібен міністр-політик
на чолі зовнішньополітичного відомства, впевнений експерт. І саме цієї політичної ваги Клімкіну,
за словами Сушка, бракуватиме. Та проблема ця, на думку експерта, суто інституційна. Однак саме
тому від Клімкіна не варто очікувати "реформування дипломатичної служби та підвищення статусу
цього відомства, яке формує зовнішню політику, а не лише виконує накази", припускає директор
Інституту євроатлантичного співробітництва.
Натомість колишній дипломат Вадим Трюхан впевнений, що Павло Клімкін здатен
вдихнути нове життя в українське міністерство закордонних справ і відновити його ефективність.
"За Януковича МЗС обслуговувало лише його інтереси. Клімкін професіонал і зможе повернути у
міністерство професіоналів, оновити престиж дипломатичної служби",- впевнений Вадим Трюхан.
У тому, що на чолі українського МЗС у черговий раз опинився дипломат, а не політик,
бачить сенс і Штеффен Галлінґ із берлінського Фонду науки і політики (SWP). Це може дозволити
міністрові, зокрема, "уникати партійно-політичних конфліктів", каже він.
Нелегке завдання - Росія
Головним завданням Клімкіна на посаді міністра експерт бачить проведення подальших
переговорів з Росією щодо припинення насильства на Сході України. Галлінґ зазначає, що Клімкін,
з одного боку, має дуже добрі зв'язки в Німеччині та ЄС, через діяльність на посаді посла та учать у
розробці проекту угоди про асоціацію України з Євросоюзом. "До того ж він нещодавно був
включений до контактної групи з представників Росії та України під егідою ОБСЄ і з того часу брав
безпосередню участь у перемовинах між Україною та Росією", - каже експерт.
Та працювати на східному напрямку Павлу Клімкіну буде нелегко - на цьому сходяться всі
опитані DW українські експерти. Налагодження відносин з Росією буде тестом для нового міністра
МЗС України, зауважують вони, хоча, на їхню думку, Росія "сприйме" Клімкіна. "Міністром стала
людина, яка немає негативного шлейфу. У Росії немає підстав його не сприйняти", - каже Вадим
Трюхан. Разом з тим українські оглядачі визнають, що вирішення конфлікту між Україною та
Росією не залежить від голови МЗС. На їхню думку, аби розв’язати цей тугий конфліктний вузол,
президент Петро Порошенко має створити переговірну групу дипломатів і "підсилити" Клімкіна
переговірниками-важковаговиками, такими як Олександр Чалий, Роман Шпек та іншими.
"Реальне втілення" відносин з ЄС
Степан Курпіль серед пріоритетних завдань нового міністра МЗС, натомість, бачить
"реальне втілення" відносин між Україною та Європейським Союзом. Саме в цьому напрямку у
Клімкіна є хороший досвід, каже депутат. "Він завжди демонстрував високі знання і вміння, коли
йшли переговори про асоціацію та зону відбої торгівлі з ЄС. Думаю, що з цими викликами він
впорається", - припускає Курпіль.
Німецька хвиля

20.06.2014. До МЗС України було викликано
консульського відділу Посольства РФ в Україні

керівника

20 червня ц.р. до МЗС України було викликано керівника консульського відділу
Посольства РФ в Україні.
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Російському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку з випадками
незаконного переміщення українських дітей через українсько-російський кордон за відсутності
відповідних дозвільних документів, що може бути кваліфіковано як міжнародне викрадення дітей.
Керівнику консульського відділу Посольства РФ також було вручено ноту з вимогою до
російської сторони негайно забезпечити, відповідно до положень Консульської конвенції між
Україною та Російською Федерацією та Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року,
можливість відвідання консульською посадовою особою Посольства України в РФ затриманих
громадян України Олега Сенцова, Олексія Чирнія, Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченка
у місці тримання під вартою.
Також було висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку з затягуванням
російськими компетентними органами виконання рішення Обонянського районного суду про
видворення громадян України Юрія Яценка та Богдана Яричевського, які й надалі перебувають у
Центрі тимчасового утримання іноземних громадян в селі Авдєєво Курської області, та передано
ноту з вимогою вжити усіх заходів для якнайскорішого повернення українців на Батьківщину.
Cайт МЗС України

20.06.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики
МЗС України у зв’язку з подіями на українсько-російському
державному кордон
У зв’язку з сьогоднішніми подіями на українсько-російському державному кордоні, в
результаті яких було поранено російського митника, в Україні розпочато всеохоплююче
розслідування. Усі обставини зазначеного інциденту будуть ретельно досліджені правоохоронними
органами України.
Висловлюємо побажання скорішого одужання працівнику російської митниці.
Водночас, привертаємо увагу до того, що за інформацією Міністерства оборони України,
підрозділи Збройних сил України, задіяні в антитерористичній операції, не застосовували і не
застосовують артилерію і міномети під час проведення заходів з відновлення режиму державного
кордону України.
Беручи до уваги початок імплементації плану Президента України Петра Порошенка з
мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях, критично важливим для
досягнення невідкладної деескалації ситуації у регіоні є безумовне дотримання режиму
припинення використання сили.
У цьому зв’язку, наголошуємо на крайній необхідності уникнення будь-яких провокацій на
кшталт тих, що мали місце сьогодні на прикордонному пункті «Ізварино».
Нагадуємо, що 20 червня 2014 р. незаконно озброєні формування з використанням важкої
зброї, у т.ч. мінометів, атакували зазначений прикордонний пункт, порушивши тим самим режим
припинення використання сили та свідомо намагаючись зірвати процес мирного врегулювання у
східних регіонах України.
Сайт МЗС України

21.06.2014. Заява МЗС України щодо посилення угруповання
збройних сил Російської Федерації поблизу кордонів України
Протягом останніх днів у прикордонних з Україною районах Росії спостерігається помітне
збільшення концентрації живої сили та військової техніки ЗС РФ. Факт збільшення чисельності
російського угруповання поблизу кордонів України 19 червня 2014 року підтвердив міністр
оборони Росії С.Шойгу.
Проведення сусідньою державою зазначених заходів військової діяльності із
невизначеними завданнями не сприяє нормалізації ситуації в Україні та реалізації мирних
ініціатив керівництва нашої держави.
Триваюча концентрація збройних сил РФ та їх підвищена активність поблизу кордонів
України викликає особливе занепокоєння на тлі численних підтверджених фактів постачання з
суміжної території озброєння та військової техніки терористам, які діють у Донецькій та
Луганській областях, включаючи бойові танки, реактивні системи залпового вогню, ПЗРК і
міномети.
З огляду на викладене, Україна, згідно з п. 16 Віденського документа про заходи зміцнення
довіри і безпеки, звернулася каналами зв’язку ОБСЄ до Російської Федерації з вимогою офіційно
роз’яснити цілі, а також повідомити кількість і типи залучених до них сил та засобів.
Cайт МЗС України
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23.06.2014. Заява МЗС України щодо чергових порушень
незаконними збройними формуваннями режиму незастосування
сили
Мирний план Президента України Петра Порошенка з врегулювання ситуації у східних
областях нашої держави продовжує отримувати активну підтримку іноземних партнерів України.
Позитивну оцінку ініціативі Глави держави висловили 23 червня ц.р. міністри закордонних
справ країн-членів ЄС на своєму засіданні в Люксембурзі, в якому взяв участь Міністр закордонних
справ Павло Клімкін.
Процес врегулювання натомість підривають дії бойовиків.
Терористи застосовують стрілецьку зброю, піддають мінометним обстрілам позиції сил
антитерористичної операції. За останню добу зафіксовано 10 випадків порушення режиму
незастосування сили з боку терористів: піддано обстрілу сім блокпостів та опорних пунктів
Збройних Сил України, здійснено три напади на колони військової техніки.
Терористи продовжують знищувати школи, руйнувати міську інфраструктуру, підривати
залізничні колії. Зокрема, через диверсійний акт бойовиків на перегоні Іловайськ – Кутейникове
Донецької області зійшло з рейок 14 вагонів вантажного потягу.
Лише за останні дві доби, з моменту проголошення про припинення застосування сили,
мали місце понад три десятки випадків порушення бойовиками перемир’я.
Ці приклади демонструють реальні наміри бойовиків: їх цікавить не життя та безпека
людей, а виконання цілеспрямованого плану з підриву української державності, миру і спокою в
регіоні.
У ситуації, що склалася, принципово важливу роль має міжнародна солідарність та єдність
оцінок процесу мирного врегулювання.
Україна висловлює категоричну вимогу до Російської Федерації негайно вплинути на дії
проросійських терористів та здійснити всі необхідні конкретні кроки, щоб незаконні збройні
формування в Донецькій та Луганській областях припинили безглузді та приречені бойові дії,
негайно склали зброю, звільнили заручників та адміністративні будівлі, а найманці – залишили
територію України.
Сайт МЗС України

23.06.2014. Заява МЗС України щодо висновків Ради ЄС стосовно
України від 23 червня 2014 року
Міністерство закордонних справ України вітає висновки Ради ЄС у закордонних справах
щодо України, ухвалені за підсумками засідання 23 червня ц.р. в Люксембурзі.
Європейський Союз вкотре підтвердив солідарність з Україною, ухваливши низку
важливих рішень. Важливо, що при цьому держави-члени ЄС врахували позицію нашої держави,
висловлену Міністром закордонних справ України, якого вперше в історії відносин між Україною
та ЄС було запрошено до участі у подібному засіданні.
За підсумками дискусії Європейський Союз безумовно підтримав мирний план Президента
Петра Порошенка, який створює основу для поступової деескалації та врегулювання ситуації на
сході України.
У цьому зв’язку сподіваємося, що Російська Федерація зверне увагу на одностайний заклик
держав-членів ЄС щодо дієвої підтримки мирного плану Президента України, вжиття ефективних
заходів для припинення незаконного переміщення бойовиків, зброї та обладнання на територію
України, здійснення впливу на сепаратистів з метою припинення насильства, складання зброї та
звільнення заручників, утримання від нарощування військової присутності біля українського
кордону, а також скасування дозволу Ради Федерації Федеральних Зборів РФ від 1 березня ц.р. на
використання збройних сил РФ на території України.
Свідченням рішучих намірів ЄС домогтися виконання мирного плану Президента України
є готовність до подальшого розширення санкцій проти РФ у разі відсутності дієвих кроків Москви,
спрямованих на деескалацію ситуації.
Міністерство вдячне за послідовну позицію ЄС щодо рішучого засудження та невизнання
незаконної анексії Криму. Предметним підтвердженням цієї позиції стало прийняте за підсумками
засідання рішення про заборону імпорту до ЄС товарів, вироблених у Криму, за винятком тих, чиє
українське походження буде підтверджене уповноваженими органами України.
Безпрецедентно важливим є рішення Ради ЄС щодо започаткування Місії ЄС в Україні в
рамках спільної політики безпеки і оборони, що сприятиме розбудові спроможностей України у
здійсненні реформи сектору цивільної безпеки та верховенства права. Міністерство сподівається на
швидке розгортання Місії ЄС, яка доповнить відповідні зусилля Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ, що вже діє в Україні.
Міністерство закордонних справ вітає рішення Ради про підтримку рекомендації
Європейської Комісії про перехід України до виконання заключної фази Плану дій з візової
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лібералізації. Це рішення є важливим визнанням прогресу, досягнутого українською стороною
останнім часом, на шляху наближення до запровадження безвізового режиму поїздок громадян
України до ЄС. У цьому контексті підтверджуємо відданість Уряду України ефективній роботі в
рамках імплементаційної фази, якість якої буде оцінена Європейською Комісією вже восени ц.р.
Сайт МЗС України

24.06.2014. Яценюк обговорив зі Штайнмайєром деескалацію,
асоціацію і газ
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зустрівся з головою МЗС Німеччини Франком-Вальтером
Штайнмайєром.
У вівторок, 24 червня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із
Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром.
Як повідомляє прес-служба Кабміну, Яценюк зазначив, що уряд цінує прийняті вчора
Радою ЄС висновки щодо України і відзначив важливість особистого вкладу голови МЗС
Німеччини у цей процес.
Прем'єр також підкреслив, що Кабінет міністрів продовжує робити все для деескалації
ситуації в Україні.
Під час зустрічі обговорювали питання економічної ситуації в Україні, зокрема в контексті
майбутнього створення зони вільної торгівлі з ЄС, а також ситуацію в галузі енергетичної безпеки.
Переговори Штайнмайєра з президентом Петром Порошенком заплановано на 12:00, після
чого глава МЗС Німеччини поспілкується з пресою біля адміністрації президента.
Дзеркало тижня

25.06.2014. Заява МЗС України щодо вбивства українських
військових та порушень терористами на сході України режиму
припинення застосування сили
На тлі зусиль України реалізувати мирний План Президента України та запобігти
подальшим жертвам на сході нашої країни, підтримувані російською стороною незаконні збройні
формування продовжують цинічно вбивати українських громадян.
Учора ввечері під Слов’янськом пострілом з ПЗРК був збитий вертоліт Мі-8, у результаті
чого загинуло 9 українських військовослужбовців. Протягом дня внаслідок обстрілу терористами
блок-посту ЗСУ загинуло ще 2 та поранено 4 військовослужбовців.
Загалом з 20 червня сталося понад 40 інцидентів із застосуванням зброї з боку терористів.
Укотре переконуємося, що проросійським терористам не потрібен мир, вони прийшли із
війною і не зупиняться ні перед чим у знищенні миру і безпеки в Україні.
Цинізм російських бандитів поширюється навіть на дітей. 24 червня бойовики вкотре
перешкодили евакуації 35 дітей з обмеженими можливостями Краматорського дитячого будинку
"Антошка" до Харківської області. Лише завдяки втручанню персоналу дитбудинку, терористам не
дали вивезти силоміць дітей у Ростовську область Росії.
Усі ці жахливі випадки свідчать, що, попри декларативні заяви Російської Федерації,
російські терористи відчувають безкарність та заохочення. Москва жодного разу не засудила
терористичні акти, принципово не висловлює співчуття з приводу численних жертв, яких ледь не
щодня зазнає Україна від зброї бойовиків і терористів.
Україна закликає своїх міжнародних партнерів та увесь цивілізований світ
солідаризуватися у масштабній протидії агресії, яка чиниться на сході нашої держави.
Сайт МЗС України

26.06.2014. Заява МЗС України про нові порушення умов миру на
сході України
За підсумками останньої доби констатуємо подальше недотримання незаконними
збройними формуваннями режиму незастосування сили. 13 разів бойовики обстрілювали з
мінометів блокпости українських миротворців, а також здійснили низку нападів на аеродром
м.Краматорськ.
Загалом з моменту одностороннього проголошення режиму незастосування сили
зафіксовано 59 випадків його порушення з боку російських бойовиків. Унаслідок цих нападів
загинуло 18 військовослужбовців, щодня зростає кількість поранених. За оперативними даними,
терористи використовують режим незастосування сили для передислокації, відновлення
технічного стану військової техніки, укріплення блок-постів.
Український народ прагне миру та спокою. В цьому нас твердо підтримують усі
демократичні держави світу.
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Так само міжнародна спільнота поділяє категоричну вимогу України до Російської
Федерації використати увесь вплив на бандитів з метою припинення ними насильства та
складання зброї, перекрити коридори постачання зброї та бойовиків на територію України,
встановити жорсткий контроль на державному кордоні і повернути російські війська з прилеглих
до України регіонів до місць постійного базування.
Саме реалізація російською стороною повного переліку очікуваних від неї дій створить
необхідний ґрунт для повернення миру і безпеки на сході України.
Сайт МЗС України

27.06.2014. Коментар ДІП МЗС України щодо звільнення членів
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
МЗС України вітає звільнення чотирьох членів спеціальної моніторингової місії (СММ)
ОБСЄ, які перебували в полоні з 26 травня.
Ця давноочікувана подія є важливим зрушенням в контексті деескалації ситуації в
Донецькій та Луганській областях, на що націлений мирний план Президента України Петра
Порошенка.
Закликаємо російську сторону застосувати весь прямий вплив для безумовного звільнення
інших чотирьох членів СММ ОБСЄ, які продовжують утримуватися озброєними угрупуваннями.
Звільнення усіх без винятку членів СММ ОБСЄ та забезпечення належних умов для
спостережної діяльності Місії – справа виняткової міжнародної ваги, що не може бути заручником
жодного політичного чи безпекового процесу.
МЗС України вимагає суворого додержання дипломатичного статусу і недоторканості її
членів, які перебувають в нашій державі на запрошення української сторони на підставі рішення
Постійної Ради ОБСЄ, одностайно схваленого усіма 57-ма державами-учасницями ОБСЄ.
Сайт МЗС України

27.06.2014. Заява МЗС України про чергові напади бойовиків на
сході держави
За останню добу кількість нападів та атак російських бойовиків зросла до 70.
Терористи продовжують обстрілювати блокпости українських військовослужбовців з танків
та реактивної системи залпового вогню "Град", здійснюють атаки на військові частини з
використанням стрілецької зброї, гранатометів та мінометів.
Дії професійних, оснащених сучасною російською зброєю та добре вишколених бандитів методичні та зухвалі, вони не відображають жодних політичних цілей, окрім намірів
цілеспрямованої дестабілізації становища та постійної загрози життю людей та безпеці регіону.
Цінуючи одностайну підтримку мирних ініціатив нашої держави, Україна продовжує
привертати увагу міжнародного співтовариства до систематичного порушення терористами
мирного плану Президента України і закликає всіх іноземних партнерів об'єктивно оцінювати
розвиток ситуації та продовжити ефективний і солідарний тиск, який повинен змусити агресорів незаконні терористичні угруповання та їхніх російських покровителів - до миру.
Сайт МЗС України

28.06.2014. Коментар МЗС щодо схвалення 27 червня ц.р. 26-ю
сесією Ради ООН з прав людини резолюції «Співпраця та допомога
Україні в галузі прав людини»
МЗС України вітає схвалення Радою ООН з прав людини резолюції «Співпраця та допомога
Україні в галузі прав людини» (з 47 держав-членів Ради 23 – «за», 4 – «проти»).
Положення резолюції посилюють сигнал, наданий раніше Генасамблеєю ООН щодо
відданості цієї Організації суверенітету, незалежності, єдності і територіальній цілісності України в
межах міжнародно-визнаних кордонів. РПЛ відзначила зусилля Уряду України в напрямку
зміцнення демократії, верховенства права та захисту прав людини.
Разом з тим ключовий правозахисний орган ООН підтвердив згубний вплив на права
людини тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України, а також її
підривної діяльності на сході нашої держави.
Увагу світового співтовариства привернуто до зовнішньої підтримки незаконних збройних
угруповань у Донецькій та Луганській областях, які вдаються до злочинів та грубих порушень прав
людини, а також до погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, в першу чергу
українців та кримських татар.
Українська сторона щиро вдячна всім делегаціям, які виступили співавторами (станом на
27.06.2014 – 44 держави-члена ООН, згідно з процедурою процес приєднання триває), підтримали
резолюцію в ході голосування, а також сприяли її просуванню та ухваленню.
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Висловлюємо жаль з приводу голосування РФ, Китаю, Куби та Венесуели «проти» цього
документу, текст якого повністю базується на неупереджених висновках Моніторингової місії ООН
з прав людини, що працює в нашій країні з березня ц.р. на запрошення Уряду України.
Ухвалення резолюції продемонструвало, що влада сьогоднішньої Росії, попри спроби
позиціонувати себе як «відданого правозахисника», щоправда, в інших країнах, сама становить
реальну загрозу правам людини не лише на своїй території, а й у міжнародному масштабі.
Сайт МЗС України

28.06.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики
МЗС України щодо ноти МЗС РФ стосовно направлення
«гуманітарної допомоги» східним областям України
27 червня МЗС України отримало ноту МЗС Російської Федерації з інформацією про намір
російської сторони направити «гуманітарну допомогу» до «Донецької і Луганської областей, а
також, можливо, інших регіонів, де знаходяться біженці».
Сьогодні, 28 червня, російській стороні направлено ноту-відповідь, в якій зазначається про
неможливість прийняття цієї «гуманітарної допомоги» з огляду на невизначеність її кінцевого
адресата.
МЗС України звернуло увагу російської сторони на положення пункту 6 глави ІІ Статуту
Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців 1950 року та
пункт 2 розділу А статті 1 Конвенції про статус біженців 1951 року, згідно з якими під «біженцями»
розуміються особи, які «в силу обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознаками раси, віросповідання, громадянства або політичних переконань, знаходяться за межами
країни своєї громадянської приналежності і не можуть користуватися захистом уряду цієї країни».
Враховуючи той факт, що Донецька та Луганська області, як і Автономна Республіка Крим, є
невід’ємною частиною України, відповідно до вищенаведених міжнародних документів, громадяни
України, які перебувають на цій території, не можуть в принципі мати статус біженців.
У зв’язку з цим було наголошено, що найважливішим кроком з боку російської сторони,
який міг би сприяти врегулюванню ситуації у східних областях України, стала б практична
підтримка реалізації мирного плану Президента України Петра Порошенка, а також виконання
умов, сформульованих у висновках Європейської Ради щодо України від 27 червня 2014 року, а
саме: укладення угоди про механізм контролю, під наглядом ОБСЄ, щодо припинення вогню та
ефективного контролю за кордоном; повернення під контроль української влади трьох
прикордонних
пропускних
пунктів
на
українсько-російському
кордоні
(Ізварине,
Червонопартизанськ, Должанський); звільнення заручників, в тому числі всіх спостерігачів ОБСЄ;
започаткування змістовних переговорів щодо імплементації Плану мирного врегулювання
Президента України.
Сайт МЗС України

30.06.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики
МЗС України за підсумками чотиристоронньої розмови міністрів
закордонних справ України, Російської Федерації, Федеративної
Республіки Німеччина та Французької Республіки
На виконання домовленостей, досягнутих у ході сьогоднішньої телефонної розмови
Президента України Петра Порошенка з Президентом РФ Володимиром Путіним, Федеральним
канцлером ФРН Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа Олландом, відбулася
телефонна конференція міністрів закордонних справ чотирьох держав.
Глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін обговорив з Сергієм
Лавровим, Франком-Вальтером Штанмайєром і Лораном Фабіусом ряд практичних і технічних
кроків, спрямованих на якнайшвидшу реалізацію Плану Президента України з мирного
врегулювання ситуації у східних регіонах України.
Водночас, змушені констатувати, що через 72 години після прийняття складного і
надзвичайно відповідального рішення щодо одностороннього продовження режиму
незастосування сили в рамках антитерористичної операції, спостерігаємо абсолютне невиконання
незаконними збройними формуваннями навіть чотирьох умов. За це Україна продовжує платити
життям своїх захисників, патріотів та цивільного населення, а також нечуваними стражданнями
усіх жителів східних областей нашої держави.
За нинішньої ситуації першочерговим завданням вбачаємо невідкладне припинення
бойовиками і терористами збройного насильства, звільнення заручників, а також запровадження
повного контролю ОБСЄ за дотриманням режиму незастосування зброї й ефективного
моніторингу ситуації на українсько-російському державному кордоні.
Сайт МЗС України
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ПАРЛАМЕНТ
20.06.2014. О.Турчинов: Збройні Сили України фактично
завершили операцію з перекриття українсько-російського кордону
Збройні Сили України фактично завершили операцію з перекриття українсько-російського
кордону. Про це повідомив Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, відкриваючи
засідання Парламенту у п’ятницю.
За інформацією Міністерства оборони, сказав О.Турчинов «наші підрозділи Збройних Сил
підійшли до населеного пункту Ізварине і тим самим фактично завершили операцію з перекриття
кордону».
Голова Верховної Ради також заявив, що влада докладатиме усіх зусиль до захисту
біженців, які знаходяться на території України. Нагадавши, що сьогодні відзначається Всесвітній
день біженців, О.Турчинов висловив сподівання, що «спільною працею ми зробимо так, щоб серед
біженців не було українців».
Сайт ВР України

ПРЕЗИДЕНТ
18.06.2014. Порошенко обговорив із Путіним можливість
припинення вогню на cході України
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії
Володимиром Путіним. Окремо вони торкнулися теми загибелі російського журналіста сході
України та необхідності припинення вогню.
Президент України Петро Порошенко провів у вівторок, 17 червня, телефонні розмови з
російським президентом Володимиром Путіним. Під час бесіди йшлося про припинення вогню у
східних регіонах України.
Окремо вони порушили й тему загибелі російського журналіста на сході України.
Порошенко висловив співчуття російському лідерові в зв’язку із загибеллю поблизу Луганська
журналіста Всеросійської державної телерадіомовної компанії Ігоря Корнелюка. Український
президент також акцентував увагу на питанні безпеки представників ЗМІ, повідомляє сайт
Кремля.
Тим часом, як інформує офіційний сайт президента України, глава української держави на
прохання ОБСЄ уже доручив провести ретельне розслідування обставин загибелі російського
кореспондента.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 17 червня, також відбулася розмова між президентом
України та федеральною канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Під час розмови вони
обговорили реалізацію плану мирних ініціатив та заплановане на 27 червня підписання
економічної частини угоди про асоціацію з ЄС. Політики не оминули й газового питання. Про це
повідомляється на офіційній сторінці президента України.
Згідно з повідомленням сайту, серед основних пунктів плану мирного врегулювання
ситуації в східних регіонах України - створення десятикілометрової буферної зони на кордоні з
Росією та відведення незаконних збройних формувань. Мирний план передбачає звільнення всіх
незаконно захоплених адміністративних будівель, а також відновлення роботи місцевих органів
влади та центральних телеканалів і радіостанцій.
Німецька хвиля

20.06.2014. Порошенко обговорив з Путіним врегулювання
кризи
Президент України Петро Порошенко по телефону обговорив врегулювання української
кризи з російським лідером Володимиром Путіним.
"Президент України окреслив ключові позиції і графік реалізації мирного плану ситуації на
сході держави. Петро Порошенко наголосив на необхідності звільнення заручників та
встановлення ефективного режиму контролю на українсько-російському кордоні", - сказано в заяві
на сайті президента України. Пан Порошенко наголосив, що разом з припиненням вогню
розраховує на підтримку мирного плану.
"Президент Росії висловив підтримку зусиллям з деескалації ситуації в Донецькій та
Луганській областях, процесу припинення вогню та реалізації мирного плану президента України",
- йдеться в повідомленні. Розмова двох президентів відбулась 19 червня.
BBC Україна
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22.06.2014. Порошенко запрошує
пересвідчитися, що Україна тримає слово

російських
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інспекторів

Президент Петро Порошенко закликає російських інспекторів долучитися до
моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, аби РФ пересвідчилася: Україна дотримується
задекларованого мирного плану.
Про це він заявив під час телефонної розмови з віце-президентом США Джо Байденом.
«Глава держави оголосив, що одним з важливих кроків є домовленість про збільшення
кількості інспекторів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецькій та Луганській областях, в
тому числі на блокпостах. Збільшення кількості спостерігачів має передбачати і запрошення
російських інспекторів в складі місії ОБСЄ для моніторингу і підтвердження дотримання режиму
припинення вогню українською стороною», - пише президентська прес-служба.
Укрінформ

25.06.2014. Порошенко поговорив по телефону з Путіним,
Меркель та Олландом
У середу, 25 червня, відбулась чотиристороння телефонна розмова Президента України
Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа
Олландом та президентом Росії Володимиром Путіним.
Розмова була присвячена реалізації мирного плану для сходу України, повідомляє пресслужба Адміністрації президента.
Петро Порошенко розповів, що з 20 червня було 52 випадки порушення режиму
припинення вогню з боку бойовиків, внаслідок чого загинуло 18 людей.
Президент Росії підтримав пропозицію Петра Порошенка щодо запровадження режиму
припинення вогню та його моніторингу.
Петро Порошенко підкреслив, що реалізація мирного плану та забезпечення контролю
всього периметру кордону можлива за умов присутності спостерігачів ОБСЄ, включно з
представниками Росії.
BBC Україна

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ООН
18.06.2014. ООН: сепаратисти в Cхідній Україні поширюють
атмосферу страху
Моніторингова місія ООН звинувачує проросійських сепаратистів у тяжких порушеннях
прав людини. Спостерігачі оприлюднили в Женеві свій звіт.
Вдаючись до знущань, катувань та вбивств, озброєні групи сепаратистів у Донецькій та
Луганській областях створюють атмосферу постійного страху серед місцевого населення,
наголошується в звіті моніторингової місії ООН з прав людини. Як повідомляє інформаційне
агентство dpa, документ оприлюднили в середу, 18 червня, в Женеві.
Автори звіту зафіксували факти численних викрадень і свавільних затримань людей, які
вважаються прихильниками чинної української влади. Далі в документі наголошується, що тисячі
осіб у Донецьку й Луганську були змушені полишити домівки, рятуючись від безправ'я в регіоні.
Верховна комісарка ООН з прав людини Наві Піллей закликала сепаратистів скласти
зброю й вступити в переговори з українською владою. Вона висловила переконання, що ще не
пізно для встановлення миру й знаходження тривкого вирішення проблем.
Водночас Піллей звернулась і до державного керівництва в Києві із закликом
продемонструвати максимальну стриманість щодо проведення військових операцій і захищати
цивільне населення. Експерти ООН у своєму звіті критикують, що в Східній Україні в зоні
збройного протистояння між урядовими військами та сепаратистами гинуть також мирні жителі.
Німецька хвиля

18.06.2014. ООН дасть українським біженцям 13 мільйонів
Біженці з Криму та сходу України, які осіли на Львівщині, отримають 13-мільйонну разову
допомогу від ООН. Допомогу одержать найбільш соціально вразливі переселенці.
Відповідну угоду підписали 18 червня ЛОДА і Агентство ООН у справах біженців,
повідомили кореспондентові Укрінформу в обладміністрації.
«Поки що йдеться про перший транш допомоги в розмірі 13 мільйонів гривень, які
отримають в першу чергу багатодітні сім`ї та студенти», - зазначив директор департаменту
соціального захисту населення ОДА Василь Мартиняк.
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За його словами, допомога буде виплачуватись через відділи соціального захисту в
районах. Найбільше грошей - 7,5 тисяч гривень - отримають сім`ї, в яких є п`ятеро і більше дітей.
Студентам виплатять по 2 тисячі. Така підтримка буде одноразовою.
Всього на Львівщині зареєструвалися уже понад 2,5 тисячі біженців з Криму та східних
областей України. Щодня їх кількість зростає на 60-70 осіб.
Укрінформ

20.06.2014. Росія зірвала «український» Радбез ООН
Учорашнє засідання Ради безпеки ООН, де мали презентувати мирний план Президента
України Петра Порошенка, не відбулося через Росію – нібито через брак часу для підготовки.
Про це повідомляє ТСН.
«Засідання Ради Безпеки мало відбутися вчора ввечері, але з'ясувалось, що російська
сторона не встигає підготувати свою відповідь на виступ помічника генсека ООН Івана
Шимоновича», - пише видання.
Доповідь Шимоновича стосувалася ситуації з дотриманням прав людини на окупованому
півострові Крим та на сході Україні.
Презентовану напередодні в Женеві позицію верховного комісара ООН з прав людини
російський МЗС розкритикував та назвав "заангажованою", а також такою, що "не відображає
дійсності".
Нагадаємо, засідання Радбезу, на якому виступатиме з доповіддю Верховний комісар ООН
з прав людини Іван Шимонович, відбудеться сьогодні, приблизно о десятій вечора за київським
часом.
Укрінформ

22.06.2014. Генсек ООН підтримав Порошенка і схвалив буферну
зону на кордоні з Росією
У суботу, 21 червня відбулась телефонна розмова Президента України Петра Порошенка та
Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, на його прохання.
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
Генеральний секретар ООН висловив підтримку ініціативі Петра Порошенка щодо рішення
ситуації на Сході України мирним шляхом. Зокрема, він підкреслив важливість такого елементу
мирного плану Президента України, як встановлення 10-кілометрової буферної зони на
українсько-російському кордоні.
Президент України подякував Генеральному секретарю ООН за солідарну позицію та
висловив рішучий намір і надалі вживати активні заходи, спрямовані на врегулювання ситуації в
Донецькій і Луганській областях.
Водночас, глава Української держави поінформував Генерального секретаря про
неодноразові випадки порушення режиму припинення вогню і підкреслив важливість надання цієї
інформації міжнародним партнерам.
Петро Порошенко наголосив, що одним з ключових елементів мирного плану є
децентралізація влади, і він налаштований на внесення відповідних змін до Конституції України
найближчим часом.
Співрозмовники домовились встановити формат нового партнерства між Україною та
ООН, зокрема підтримувати постійний особистий зв’язок.
Укрінформ

24.06.2014. ООН: на Cході загинули 423 людини
За оцінками ООН, з 15 квітня по 20 червня на сході України загинули 423 людини.
Помічник генсека ООН з питань прав людини Іван Шимонович під час засідання Ради
безпеки ООН повідомив, що дані про кількість загиблих (військових і цивільних) ґрунтуються на
основі інформації з офіційних джерел.
Пан Шимонович зазначив, що за останні два тижні кількість українців, які залишили свої
домівки збільшилась вдвічі. Станом на 23 червня агентство ООН у справах біженців виявило
більше 46 тисяч переміщених осіб, повідомляє АР.
BBC Україна
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28.06.2014. Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію про
допомогу Україні
Резолюцію про співпрацю та допомогу Україні ухвалили учасники чергової, 26 сесії Ради
ООН з прав людини. Документ підтримали 23 делегації. Проти проголосували 4, а ще 19 утримались.
Автори резолюції - рішуче засудили насильство та інші порушення прав людини, скоєні
незаконними збройними формуваннями, зокрема - викрадення, незаконні затримання, тортури,
перешкоджання роботі журналістів. Членів таких формувань - закликають скласти зброю,
відпустити затриманих і звільнити незаконно захоплені адмінбудівлі. Також у документі йдеться
про необхідність негайно припинити усі акти дискримінації меншин, зокрема - і в окупованому
Криму. Резолюція закликає уряд України - продовжувати зусилля з проведення реформ,
спрямованих на захист прав людини.
5 канал

РЄ
18.06.2014. У ПАРЄ стурбовані ситуацією на сході України
Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Анн Брассер заявила, що розвиток подій
на сході України продовжує викликати стурбованість.
"Вчора двох журналістів вбили в ході мінометного обстрілу, на вихідних 49 людей загинули
від вибуху літака", - ідеться у її заяві.
Президент ПАРЄ також нагадала про повідомлення щодо викрадення людей, взяття у
заручники дітей, цивільних і Клацнути спостерігачів ОБСЄ.
"Давайте не будемо робити помилок щодо серйозності ситуації. Усі сторони повинні
відступити від краю прірви, демонструвати стриманість і уникати провокацій. Я вітаю той факт, що
президенти Порошенко і Путін обговорили ситуацію минулої ночі. Нам потрібен політичний
прорив, щоб зупинити насильство", - наголосила пані Брассер.
Вона також сказала, що сесія ПАРЄ наступного тижня у Страсбурзі може стати гарною
можливістю для детальнішого обговорення кризи в Україні.
BBC Україна

21.06.2014. План Порошенка підтримала Рада Європи
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав запропонований
президентом Петром Порошенком план мирного врегулювання ситуації у східних регіонах
України.
Про це він заявив у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.
«Президент Порошенко має нашу всебічну підтримку свого мирного плану для Східної
України. Це важливий крок на шляху до встановлення міцного миру і стабільності в Україні», сказав Ягланд.
Читайте також: ЄС вітає план Порошенка і закликає Росію до конкретних дій
На його думку, на нинішньому етапі важливо, аби всі сторони утримувалися від насильства,
поважали права людини і верховенство закону. «Тому я вітаю наказ про припинення вогню,
відданий Президентом України Петром Порошенком, і сподіваюся, що це дасть змогу створити
необхідні умови для переговорів, які мають відбутися якнайскоріше», - сказав він.
Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко представив мирний план з
врегулювання ситуації в східних регіонах держави. План складається з 15 пунктів та передбачає
гарантії безпеки для всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної відповідальності тих,
хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів, звільнення заручників. Планується також створити
10-тикілометрову буферну зону на українсько-російському державному кордоні. Крім того, план
передбачає виведення незаконних збройних формувань, створення гарантованого коридору для
виходу російських і українських найманців, роззброєння.
Очікується, що Президент виступить на майбутній сесії ПАРЄ, яка проходитиме у
Страсбурзі з 23 по 27 червня.
Укрінформ

24.06.2014. Переобраний генсек Ради Європи: серед головних
завдань – розслідувати смерті на Майдані
У наступні п’ять років Раду Європи продовжить очолювати соціаліст, 63-річний норвежець
Турбйорн Ягланд. У центрі уваги його роботи буде Україна.
У передвиборчій боротьбі за крісло керівника Ради Європи із Турбйорном Ягландом
змагалася 62-річна представниця ліберальних сил, колишня очільниця міністерства юстиції
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Німеччини Сабіне Лойтхойссер-Шнарренбергер. Голоси депутатів розділилися таким чином: 153 –
за кандидата від Норвегії, 93 – за кандидата від Німеччини.
Посередник Ягланд
Під час другого терміну своїх повноважень Ягланд обіцяє приділити увагу насамперед
врегулюванню конфліктів, зокрема, в Україні. Як зазначив переобраний генсек в інтерв’ю
інформаційній агенції epd, центральне значення для цього має також розслідування обставин
загибелі людей під час лютневих подій на Майдані Незалежності у Києві, а також трагічні події в
Одесі на початку травня.
Вперше за історію існування Ради Європи чинного генсекретаря було переобрано на
наступний п’ятирічний термін. І у нинішніх виборах генсека РЄ інтрига зберігалася до останньої
миті, а всі експерти, з якими спілкувалася DW напередодні голосування, прогнозували напружені
перегони, у яких суперники йтимуть до фінішу на рівних. Ситуацію підігрівав і той факт, що
російську делегацію у ПАРЄ, котра не раз наголошувала на своїй підтримці Турбйорна Ягланда,
було позбавлено права голосу через анексію Криму. Проте, схоже, вміння генсека витримувати
нейтральну позицію і не робити різких заяву у кризових ситуаціях, яких на час його керівництва
організацією випало чимало (конституційна криза в Угорщині, турбулентні процеси в Туреччині,
силове згортання демократії в РФ, український Майдан і анексія Криму Росією) завоювало
прихильність більшості депутатів ПАРЄ.
Київ сподівається на тісний діалог
За словами керівника української делегації в ПАРЄ Івана Попеску, не всі члени делегації
голосували за кандидатуру чинного генсекретаря. "Проте загалом ми задоволені таким
результатом виборів", - сказав Іван Попеску у коментарі DW. На його думку, Турбйорн Ягланд
добре розуміється в українській внутрішній політиці, що гарантує подальшу ефективну співпрацю
Києва з Радою Європи.
Іван Попеску нагадав, що наразі у Верховній Раді працює експерт РЄ, який консультує
українських депутатів щодо реформування законодавства відповідно до європейських стандартів.
"Незабаром ми очікуємо від Венеціанської комісії висновків щодо змін до Конституції України", сказав Іван Попеску. Він також висловив впевненість, що підтримка Яглнадом мирного плану
врегулювання конфлікту на сході України, який запропонував президент Петро Порошенко,
"допоможе його реалізації". "До речі, саме про втілення етапів плану мирного врегулювання
йтиметься під час зустрічі генерального секретаря та президента України у Страсбурзі ( у четвер 26
червня – прим. Ред.)", - повідомив Іван Попеску.
Нейтралітет закінчився
З приводу останніх подій в Україні Турйборн Ягланд завжди намагався висловлюватися
дуже обережно, не згадуючи при цьому ролі та участі Росії (за це на його адресу не раз лунали
звинувачення у нечесній грі на користь Кремля). Він публічно наголошував на тому, що оцінює
ситуацію в Україні суто у площині захисту прав людини, чим напряму опікується Рада Європи.
Проте після того, як 14 червня бойовики підбили в Луганському аеропорту літак, на борту
якого знаходилося 49 українських військовослужбовців, нейтральна позиція Турбйорна Ягланда
залишилася у минулому. У своїй заяві з цього приводу він наголосив, що бездумними вбивствами
бойовики нічого не досягнуть і запропонував Петру Порошенку свою повну підтримку для
врегулювання ситуації у Луганській та Донецькій областях.
Німецька хвиля

МВФ
26.06.2014. Російська агресія підриває довіру інвесторів в
усьому регіоні - Лагардї
Нестабільна ситуація, викликана агресією Росії проти України, а також економічні
обмеження, які поступово вводить Захід до РФ, можуть мати негативний економічний вплив,
насамперед, на країни регіону.
Про це розповіла директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард в
інтерв'ю кіпрському виданню Phileleftheros, передає кореспондент Укрінформ.
"Геополітичні тертя між Україною і Росією, можливо, мають свій вплив на деякі країни з
економікою, що розвивається, а також на сусідні держави, та, звичайно ж, безпосередньо на
економіки України і Росії. Головним чином, це відбувається через можливий підрив довіри
інвесторів", - висловила думку керівник Фонду.
Вона спрогнозувала, що такі тенденції відчуватимуться, насамперед, у безпосередній
географічній близькості до України і РФ.
Для інших європейських держав, враховуючи, що Росія постачає близько третини
природного газу в Європу, загрозу можуть становити перебої з поставками блакитного палива.
Якщо це матиме тривалий характер, негативний вплив відчують у Європі як виробники, так і на
споживачі, зазначила глава МВФ.
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Крістін Лагард звернула окрему увагу на економічну залежність Кіпру від ситуації, оскільки
він має глибокі торговельні та інвестиційні зв'язки з Росією. "Уповільнення темпів економічного
зростання та зниження курсу валюти в Росії, а також репатріація російських компаній може
негативно позначитися на туризмі та послугах на Кіпрі, що, своєю чергою, може зашкодити
відновленню економіки", - підкреслила вона.
Водночас Лагард зазначила, що поки у Фонді не побачили жодного негативного впливу,
однак Фонд стежить за розвитком подій.
Варто зауважити, що директор-розпорядник МВФ дала інтерв'ю кіпрській газеті два тижні
тому, втім у Фонді вирішили, що відповіді Лагард залишаються актуальними й сьогодні, зазначає
кореспондент.
Укрінформ

ОБСЄ
18.06.2014. ОБСЄ закликає сепаратистів в Україні негайно
звільнити спостерігачів
ОБСЄ закликає "негайно й без будь-яких умов" звільнити своїх спостерігачів, яких
утримують у заручниках озброєні сепаратисти на сході України.
Організація з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) знову закликала озброєних
сепаратистів на сході України негайно звільнити міжнародних спостерігачів, які вже понад два
тижні перебувають у заручниках у бойовиків. Відповідний заклик у середу, 18 червня, перед
журналістами в Токіо оголосив посол США в ОБСЄ Деніел Бер. Упродовж останніх двох днів у
японській столиці проходила конференція ОБСЄ та Японії, на якій, зокрема, обговорювали
актуальну ситуацію в Україні.
У розмові з представниками ЗМІ Бер також торкнувся питання проникнення на територію
України озброєних бойовиків та військової техніки з боку Росії для участі в діях сепаратистів.
"Бойовики та зброя продовжували перетинати кордон України з боку Росії в останні дні та тижні, і
ми не бачимо жодних зусиль з боку Росії запобігти цьому", - цитує слова американського посла в
ОБСЄ інформаційне агентство AFP.
За словами Бера, саме на запобіжні заходи безпеки Росії були покладені великі надії.
Зокрема, ідеться про заходи підвищення контролю за кордоном з метою унеможливити
потрапляння через нього зброї та людей, які сприяють поширенню насильства в Україні, сказав
посол.
Як відомо, наприкінці травня на сході України зникли дві групи спостерігачів ОБСЄ.
Зв'язок з першою групою у складі чотирьох осіб було втрачено 26 травня, а ще з чотирма
спостерігачами - 29 травня. Щодо першої зниклої групи, то, як повідомляли ЗМІ, в її складі є
громадяни Швейцарії, Данії, Туреччини, Естонії. ОБСЄ заявляє, що контакту з полоненими
спостерігачами немає.
За інформацією німецьких газет Bild та Mittelbayrische Zeitung, серед полонених є, зокрема,
й одна громадянка Німеччини. Ідеться про 44-річну уродженку Баварії Таню Ваґензон (Tanja
Wagensohn), яка працювала науковою співробітницею Інституту політичних наук університету
Регенсбурга, а також головою правління Баварського центру вищої школи з питань Центральної,
Східної та Південної Європи.
Німецька хвиля

19.06.2014. З Росії в Україну продовжують надходити зброя і
бойовики - ОБСЄ
В ОБСЄ категорично засудили бездіяльність Росії у зв'язку з ситуацією на Сході України.
Посол Сполучених Штатів в Організації з безпеки і співробітництва в Європі вимагає
негайного звільнення полонених спостерігачів, передає ТСН.
Крім того, Деніел Баєр звинуватив Кремль у "потуранні" ополченцям, допомоги їм зброєю і
підкріпленням.
"Справа в тому, що підбурюючи насильство, простіше почати цей процес, ніж його
зупинити. Тому це може бути важко, практично кажучи, зупинити насильство. Але це ніяк не
змінює факту, що підкріплення і зброю продовжують надходити в Україну з боку Росії останніми
днями і тижнями. Ми не бачимо ніяких зусиль, спрямованих на припинення цього", - констатував
Баєр.
Нагадаємо, в кінці травня ОБСЄ втратила зв'язок з двома групами спостерігачів. Вісім з них
досі перебувають у полоні у повстанців.
УНІАН
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Із двома зниклими на Донбасі групами спостерігачів місії ОБСЄ в Україні вдалося
встановити контакт. Представники обох команд неушкоджені, повідомили DW у міжнародній
організації.
У середу ввечері, 18 червня, зі зниклими спостерігачами спеціальної місії Організації з
безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), що були делеговані на Донбас, вдалося встановити
контакт. Їх досі утримують у полоні, але вони неушкоджені. Про це DW повідомили у міжнародній
організації.
ОБСЄ вдалося налагодити контакт з обома групами зниклих спостерігачів - з командами,
які проводили роботу у Донецьку та Луганську. "Уся інформація вказує на те, що спостерігачі обох
команд неушкоджені", - зазначила старший медіаспеціаліст ОБСЄ Ірина Гудима в розмові з DW. За
її словами, було декілька каналів зв’язку з ними, у тому числі телефоном. Подробиці щодо
теперішнього місцезнаходження спостерігачів або терміну, у який їх може буде звільнено наразі
невідомі.
У міжнародній організації уточнили, що обидві групи досі знаходяться у неволі. ОБСЄ
вимагають негайно та "без будь-яких умов" звільнити співробітників спеціальних моніторингових
місій. "Затримання нейтральних, об’єктивних спостерігачів нікому не принесе користі", зазначили в організації. Поки що, як повідомили в ОБСЄ, сторона, що утримує їх в полоні, жодним
чином не відреагувала.
Як відомо, ОБСЄ втратила контакт з чотирма спостерігачами ввечері 26 травня у Донецькій
області та з командою з чотирьох представників ОБСЄ на Луганщині 29 травня. За даними ОБСЄ
та МЗС України, обидві команди спостерігачів були захоплені сепаратистами. Загалом в Україні у
спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ працює 324 особи. З них 294 - міжнародні спостерігачі з
понад 40 країн, у тому числі з Росії, і ще 20 - місцеві. Усі вони працюють у різних регіонах України.
Цей персонал, як пояснив речник місії Михайло Боцюрків, перебуває в державі згідно з рішенням
"усіх членів ОБСЄ, включно з Росією, а також на запрошення уряду України".
Німецька хвиля

23.06.2014. Der Spiegel: спостерігачів ОБСЄ в Україні могли
викрасти російські козаки
Дипломати, які намагаються звільнити спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, не виключають, що
до викрадення причетні російські козаки й впливові представники Росії, повідомляє часопис Der
Spiegel.
За зникненням спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на
Донбасі можуть стояти козаки та пов'язані з ними представники впливових російських кіл. Такого
висновку дійшли дипломати західних країн, які працюють над звільненням заручників,
повідомляє в понеділок, 23 червня, німецький журнал Der Spiegel.
Після прямих перемовин з викрадачами дипломати встановили, що члени місії ОБСЄ були
затримані у двох містах - Перевальське та Сєверодонецьк - таким собі Миколою Козіциним. Він є
козачим отаманом, лідером "Нереєстрового війська Донського". Крім того, наголошується, що під
час перемовин постійно спливає ім'я Віктора Водолацького, депутата Держдуми РФ з комітету по
обороні, який одночасно є верховним отаманом Союзу козацьких військ Росії та закордоння.
В ОБСЄ не кажуть про німецьку громадянку
Також Der Spiegel повідомляє, що серед захоплених спостерігачів спеціальної місії ОБСЄ,
яка проводила роботу на Сході України, є громадянка Німеччини. 44-річну жінку сепаратисти
начебто взяли в полон наприкінці травня в Луганську.
В ОБСЄ інформацію про заручників не розголошують "з міркувань безпеки". Речник
спеціальної місії ОБСЄ в Україні Михайло Боцюрків у розмові з DW зміг лише підтвердити, що
серед захоплених на Луганщині спостерігачів є громадянин Іспанії. "Ми не говоримо про
громадянство інших, - уточив він. - Нам відомо про інформацію у німецькій пресі. Ми не
спростовуємо і не підтверджуємо ці дані з міркувань безпеки".
Водночас Боцюрків поінформував, що міжнародна організація встановила контакт зі
зниклими спостерігачами та має можливість час від часу з ними зв’язуватись. "За останньою
інформацією, вони в порядку та неушкоджені", - сказав Боцюрків. Відомостей про
місцеперебування співробітників спеціальної місії або умов, у яких вони утримуються, в ОБСЄ
немає. "Контакт із Луганськом був настільки короткий, що нам нема чого додати", - зазначають в
організації.
Досі у полоні
Обидві групи спостерігачів, які зникли на Донбасі наприкінці травня, досі знаходяться у
неволі. ОБСЄ продовжує вимагати негайного та "без будь-яких умов" звільнення співробітників
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спеціальних моніторингових місій. "Затримання нейтральних, об’єктивних спостерігачів нікому не
принесе користі", - переконані в організації.
Днями співробітниця місії США при ОБСЄ Дженніфер Босуорт у своїй заяві висловила
глибоку занепокоєність тим, що її колеги досі перебувають у полоні. "Рішуче засуджуємо їх
захоплення, яке є абсолютно недопустимим", - зазначає Босуорт. Вона закликала усі держави, що
входять до складу ОБСЄ, включаючи Росію, скористатися своїми важелями впливу для негайного
звільнення заручників.
Як відомо, ОБСЄ втратила контакт з чотирма спостерігачами ввечері 26 травня у Донецькій
області та з командою з чотирьох представників ОБСЄ на Луганщині 29 травня. За даними ОБСЄ
та МЗС України, обидві команди спостерігачів були захоплені сепаратистами. Вперше встановити з
ними контакт вдалося 18 червня.
Загалом в Україні у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ працює 324 особи. З них 294 міжнародні спостерігачі з понад 40 країн, у тому числі з Росії, і ще 20 - місцеві. Усі вони працюють
у різних регіонах України. Цей персонал перебуває в державі згідно з рішенням "усіх членів ОБСЄ,
включно з Росією, а також на запрошення уряду України", пояснив Боцюрків.
Німецька хвиля

25.06.2014. Голова
спостерігачів з Росії

ОБСЄ:

В

Україні

має

бути

більше

ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів у рамках моніторингової місії в Україні.
Президент організації Буркгальтер пропонує залучити до неї більшу кількість представників Росії.
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) має намір збільшити кількість
спостерігачів від організації в рамках моніторингової місії в Україні. Про це заявив голова ОБСЄ,
чинний президент Швейцарії Дід'є Буркгальтер у вівторок, 24 червня, у Відні, повідомляє
інформаційне агентство AFP.
Посилення місії новими спостерігачами необхідно, на думку Буркгальтера, в тому випадку,
якщо перемир'я в Україні буде зберігатися й надалі підтримуватиметься. "І з цією метою було б
дуже добре, якби до місії під егідою ОБСЄ долучилося більше росіян", - цитує агентство слова
Буркгальтера, сказані ним після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Голова
ОБСЄ також заявив, що російський лідер під час розмови дав зрозуміти, що погоджується на таку
пропозицію.
На сьогодні в Україні працюють понад 250 цивільних спостерігачів від ОБСЄ, серед них
дванадцятеро росіян. Дві групи спостерігачів, починаючи від кінця травня, перебувають у полоні
проросійських сепаратистів на сході України.
Німецька хвиля

27.06.2014. Групу спостерігачів від ОБСЄ в Україні звільнено з
полону сепаратистів
Проросійські сепаратисти звільнили чотирьох з восьми спостерігачів від ОБСЄ, що
перебували в полоні на Сході України. Президент організації Буркгальтер закликав звільнити
решту заручників.
В Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) повідомили про звільнення
групи спостерігачів спеціальної моніторингової місії в Донецьку, йдеться на офіційному сайті
організації. Зв'язок з чотирма співробітниками організації зник іще в кінці травня цього року.
Пізніше стало відомо, що їх утримують у заручниках озброєні групи проросійських сепаратистів,
які зараз активні в регіоні.
Серед звільнених спостерігачів, за словами одного з лідерів сепаратистської організації
"Донецька народна республіка" Олександра Бородая, представники ОБСЄ з Данії, Туреччини,
Швейцарії та Естонії. Він повідомив про їхнє прибуття в Донецьк та поселення в один з готелів
міста. Під час прибуття в місто спостерігачі виглядали втомленими і напруженими, передає
інформаційна агенція AFP.
У представництві ОБСЄ в Києві радісно відреагували на звільнення полонених, однак
висловили "стурбованість долею чотирьох інших колег", яких також було взято в заручники
наприкінці травня, повідомляє агентство. Про необхідність якнайшвидшого звільнення другої луганської - групи полонених спостерігачів заявив і голова організації, чинний федеральний
президент Швейцарії Дідьє Буркгальтер. Він також підкреслив роль, зокрема, спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Україні у спробах звільнити донецьких спостерігачів та подякував усім
державам, які були задіяні в цьому процесі, за допомогу, повідомляє сайт організації.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні налічує понад 250 цивільних спостерігачів.
Режим роботи донецької та луганської груп був змінений з огляду на ситуацію з безпекою в регіоні.
Кількість спостерігачів організації було скорочено, повідомляє сайт ОБСЄ.
Німецька хвиля
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29.06.2014. Терористи звільнили ще одну групу спостерігачів
ОБСЄ
Другу групу спостерігачів ОБСЄ, захоплених терористами на Донбасі, звільнили
напередодні сепаратисти. Раніше, як відомо, сепаратисти вже звільнили одну групу представників
міжнародної організації.
Озброєні бойовики привезли їх до готелю в центрі Донецька і передали до рук колег з
Організації. У складі звільненої групи - громадяни Німеччини, Росії, Естонії та Данії.
У полоні европейці провели більше місяця.
5 канал

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
КРАЇНИ ЄВРОПИ
ГРУЗІЯ
25.06.2014. Міністри закордонних справ України та Грузії
обговорили модальності координації зусиль на європейському та
євроатлантичному напрямках
Під час міністерських зустрічей НАТО, які відбулись 25 червня 2014 року в штаб-квартирі
Альянсу, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Міністр закордонних справ Грузії
Майя Панджикідзе обмінялися думками з приводу можливих напрямів взаємодії в контексті
реалізації України та Грузії курсу на європейську інтеграцію та поглиблення взаємодії з НАТО.
Українська та грузинська сторони підтвердили свої наміри і надалі розвивати дружні і
партнерські відносини, що вже стало традиційно розвивались між двома країнами.
Місія України при НАТО

НІМЕЧЧИНА
24.06.2014. Штайнмаєр: Україні слід повернути контроль над
своїми кордонами
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр приїздив до Києва щоби
оцінити результати мирного плану Порошенка і залучити Росію до спостереження за
припиненням вогню на Донбасі.
Першою зустріччю, яку провів Франк-Вальтер Штайнмаєр по прибутті до столиці України,
стала зустріч із спеціальною посланницею ОБСЄ Гайді Тальявіні, яка щойно повернулася з
Донецька після важких переговорів із представниками сепаратистів. Штайнмаєр також зустрівся з
прем'єром України Яценюком та президентом Порошенком. Зустріч з главою української держави
тривала замість відведених за протоколом 45 хвилин цілих півтори години. Після спілкування з
Порошенком перший дипломат Німеччини заявив журналістам, що зараз тривають надзвичайно
напружені, і, можливо, вирішальні дні для України. Він сказав, що з'явилися можливості для
подальшого прогресу мирного плану Порошенка. "Не можна переоцінювати ситуацію, але не
можна і легковажити жодним шансом для досягнення успіху. Ще кілька днів тому ніхто і подумати
не міг, що відбудуться такі переговори між сторонами конфлікту, які мали місце в понеділок у
Донецьку", - заявив Штайнмаєр.
Берлін залучає Росію
Німецький міністр назвав ці переговори "позитивним сигналом" і "неабияким кроком
вперед". А також з'ясування, за яких умов може настати перемир'я і за яких попередніх умов
повстанці могли би скласти зброю і погодилися б на запровадження в краю розширеної
спостережної місії ОБСЄ. "Ми завдячуємо цьому успіхові наполегливій та витривалій роботі і
зусиллям нинішнього міністра закордонних справ України Клімкіна, колишнього президента
України Кучми, посла Росії в Україні та спеціальній посланниці ОБСЄ Гайді Тальявіні", - зазначив
німецький міністр. Він закликав "подивитися на можливості" залучення до місії ОБСЄ з
розширеним мандатом спостерігачів від Росії та налагодження співпраці із контролю за
українсько-російським кордоном. При цьому Штайнмаєр назвав одну безкомпромісну передумову,
згадавши полонених терористами спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. "Той, хто очікує результатів і
успіху від роботи спостережної місії ОБСЄ, від роботи міжнародних спостерігачів в Україні, має
розуміти, що на це можна розраховувати лише за умови звільнення спостерігачів ОБСЄ, які
перебувають зараз у полоні", - заявив Штайнмаєр.
На запитання журналістів він підтвердив, що Петро Порошенко вважає, що президент Росії
Володимир Путін зробив перший практичний крок підтримки мирного плану. Штайнмаєр також
наголосив на важливості відновлення Україною контролю за її східним кордоном."Україні слід
повернути контроль над своїми кордонами, який вона втратила", - заявив голова німецького
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зовнішньополітичного відомства. Він зазначив, що це залежатиме від готовності російської
сторони до співпраці.
Без спецсигналів
Відповівши на два уточнюючих питання німецьких журналістів, Штайнмаєр перепросив
всіх решту і сказав, що він "перебуває під тиском часу і має іти". Однак, українські журналісти, які
були заінтриговані зустріччю Штайнмаєра у травні у Києві з Рінатом Ахметовим, не здавалися і
вимагали відповіді бодай на запитання про його нинішню зустріч з головою "Українського вибору"
Віктором Медведчуком. Зокрема, українську пресу цікавило, в якому статусі була на цій зустрічі
людина, що вважається кумом російського президента Володимира Путіна та його "зв'язковим в
Україні".
Але Штайнмаєр заявив, що він "ніколи не робив таємниці зі своїх зустрічей" і заперечив
факт перемовин з Медведчуком. Після цього німецький міністр сів до авта та вирушив геть. Його
кортеж складався із восьми авт, серед яких три були мікроавтобусами для журналістів, працівників
київського посольства Німеччини та членів дипломатичної делегації. А ще два авта були з
символікою українського ДАІ , які супроводжували переміщення Штайнмаєра столицею України.
Цілий кортеж чемно стояв на червоне світло на перехрестях. Спецсигнали та зупинка руху
транспорту київськими вулицями не застосовувалися.
Німецька хвиля

25.06.2014.
Меркель
запропонувала
врегулювання ситуації в Україні

три

кроки

для

Канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками телефонної розмови з президентами
України, Франції і Росії запропонувала підтримати три спільні кроки. Про це повідомляє пресслужба Адміністрації президента. Зокрема, канцлер Німеччини запропонувала підтримати:
1. забезпечення системи моніторингу з елементами контролю (стосується блокпостів та
передачі пунктів пропуску на україно-російському кордоні) за участі спостерігачів ОБСЄ, включно
із представниками Росії на час припинення вогню;
2. продовження переговорів Тристоронньої контактної групи 26 червня цього року;
3. обмін списками заручників та публічні заяви керівництва РФ щодо звільнення людей до
всіх, хто зараз їх утримує.
Крім того, канцлер Німеччини запропонувала, щоб функції посередника для забезпечення
роботи Тристоронньої контактної групи виконував Віктор Медведчук. Петро Порошенко та інші
учасники розмови погодилися з пропозицією Ангели Меркель. Сторони домовились продовжити
розмову в даному форматі у четвер 26 червня цього року.
BBC Україна

30.06.2014. ФРН вимагає від Росії виконання подальших умов по
Україні
Уряд Німеччини вимагає у керівництва Росії виконання подальших умов з реалізації
мирного плану українського президента. Строк ультиматуму, висунутого Москві Євросоюзом,
спливає у понеділок.
Німеччина вимагає від Росії докласти більше зусиль для мирного вирішення конфлікту в
Україні. Про це заявив у Берліні речник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє агенція dpa у
понеділок, 30 червня. Зайберт наголосив, що від Росії очікується подальше виконання висунутих
Росії умов, реалізація яких сприяє деескалації ситуації на Сході України. Він нагадав, що
звільнення вісьмох спостерігачів ОБСЄ, які були захоплені сепаратистами на Донбасі, є лише
однією з цих умов.
Як відомо, у понеділок збігає термін, який Москві дали глави держав та урядів країн-членів
Євросоюзу з тим, щоб Росія зробила відчутний внесок у деескалацію ситуації на Сході України.
Окрім звільнення полонених сепаратистами спостерігачів місії ОБСЄ, йдеться про повернення
українським прикордонникам пунктів пропуску на кордоні з Росією, а також продовження
перемовин щодо виконання мирного плану Петра Порошенка з врегулювання кризової ситуації. В
тому разі, якщо Москва не долучиться до зменшення напруги, ЄС погрожує ввести проти РФ
"відчутні" санкції. До такого рішення глави держав та урядів Євросоюзу дійшли у п’ятницю, 27
червня, за підсумками саміту ЄС в Брюсселі.
Як повідомляє dpa, очікується, що у понеділок канцлерка ФРН Анґела Меркель та
президенти Франції Франсуа Олланд, Росії Володимир Путін та України Петро Порошенко знову
спілкуватимуться телефоном щодо актуальної ситуації на Сході України та реалізації в регіоні
мирного плану українського президента. Напередодні чотиристороння телефонна конференція
президентів України, Франції та Росії, а також глави уряду ФРН була присвячена питанням
подовження перемир'я на Сході України та реалізації мирного плану.
Німецька хвиля
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КРАЇНИ СНД
РОСІЯ
20.06.2014. Росія та Україна домовилися про електрику для
Криму
Росія і Україна домовилися про постачання електроенергії до Криму, ціна якої становитиме
3420 руб./мВт/год.
Про це "Ведомостям" розповіли співробітник однієї з російських енергетичних структур,
чиновник уряду Криму і чиновник Міненерго.
"Ціна становитиме 3420 руб./мВт/год., вона діятиме з 1 червня по 31 грудня 2014 р. У схемі
постачання буде задіяно кілька структур", - говорять співрозмовники, але саму схему не
розкривають.
Раніше джерело, близьке до Міненерго, говорило, що Центр здійснення розрахунків
(належить "Інтер РАТ") купуватиме електроенергію в української ДТЕК "Крименерго" і
продаватиме її кінцевим споживачам у Криму. До цього, уточнив він, постачанням кінцевих
споживачів займалася ДТЕК "Крименерго", і участь її у схемі була умовою України.
До 1 червня Україна поставляла до Криму електроенергію за низькою ціною: середній
тариф для споживачів становив 1,5 руб./кВт/год., повідомляв міністр енергетики Олександр
Новак. За його словами, Росія цю ціну збереже, субсидуючи покупку електроенергії для регіону.
Попередня оцінка необхідних субсидій - 8 млрд руб., говорить людина, близька до
Міненерго. Але остаточна цифра, за її запевненням, буде нижчою. Врешті-решт, ціни на кримську
електроенергію будуть приведені до російського рівня, але коли саме, представник не говорить.
Укрінформ

21.06.2014. Путін офіційно підтримав мирний план Порошенка
Володимир Путін підтримує рішення Президента України Петра Порошенка про
припинення вогню на південному сході України.
Про це йдеться на сайті Кремля.
«Володимир Путін підтримує рішення Президента України Петра Порошенка про
припинення вогню на південному сході України, а також проголошений ним намір здійснити
низку конкретних кроків для досягнення мирного врегулювання», - йдеться у повідомленні.
У прес-службі, однак, зазначають: глава Російської держави звертає увагу на те, що
запропонований план без практичних дій, спрямованих на початок переговорного процесу, «не є
життєздатним і реалістичним».
Зокрема, Путін вважає неприпустимою ситуацію, коли вже після наказу про припинення
вогню в результаті тривалого протиборства з українського боку на територію Росії влучають і
вибухають боєприпаси.
На думку Путіна, оголошений мирний план Петра Порошенка «не повинен мати характера
ультиматуму».
«Можливість, яка відкривається з припиненням бойових дій, має бути використана для
початку конструктивних переговорів і досягнення політичних компромісів між протиборчими
сторонами на сході України», - йдеться у повідомленні.
Укрінформ

24.06.2014.
Путін
просить
використання військ в Україні

скасувати

рішення

про

Президент Росії Володимир Путін звернувся до Ради Федерації РФ з пропозицією скасувати
постанову про використання збройних сил на території України.
Президент Росії Володимир Путін пропонує Раді Федерації Росії скасувати постанову про
використання російських військ на території України, яку верхня палата російського парламенту
прийняла ще 1 березня цього року. Відповідну пропозицію російський президент вніс на розгляд
Ради Федерації у вівторок, 24 червня, перед відльотом до австрійської столиці Відня. Про це
повідомляє інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на прес-сектетаря Путіна Дмитра Пєскова.
Рішення, ухвалене Радою Федерації 1 березня, передбачало можливість застосування військ
РФ президентом країни на українській території. Подання Путін тоді офіційно мотивував
"загрозою життю громадян Російської Федерації" "у зв’язку з небувалою ситуацією, що склалася в
Україні" після втечі екс-президента Віктора Януковича і зміни влади в країні.
Новина про подання Путіна з пропозицією скасувати дозвіл на застосування військ на
території України одразу викликала пожвавлення на російській біржі. Офіційний індикатор
російської фондової біржі - індекс РТС - зріс на 2 відсотки в порівнянні з понеділком, 23 червня.
Німецька хвиля
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24.06.2014. Путін обіцяє завжди "захищати росіян" в Україні
Президент Росії Володимир Путін пообіцяв і надалі захищати "етнічних росіян".
"Ми завжди будемо захищати етнічних росіян в Україні і ту частину українського народу,
яка відчуває свій нерозривний не тільки етнічний, а й культурний, мовний зв'язок з Росією,
відчуває себе частиною широкого російського світу", - сказав пан Путін.
За його словами, за цим в Росії будуть уважно стежити і відповідним чином реагувати.
Крім того, він висловив сподівання, що для цього збройні сили не будуть потрібні.
BBC Україна

25.06.2014. Рада Федерації скасувала дозвіл на використання
російської армії в Україні
Російська Рада Федерації на засіданні у середу відкликала дозвіл на використання
російських Збройних сил на території України.
Напередодні російський президент звернувся до сенаторів з Клацнути проханням
скасувати дозвіл на використання російських Збройних сил в Україні, наданий постановою від 1
березня.
Петро Порошенко назвав звернення Володимира Путіна "першим практичним кроком
після офіційної підтримки російським президентом мирного плану із врегулювання ситуації на
Донбасі".
Водночас голова комітету верхньої палати з оборони і безпеки Віктор Озеров раніше у
середу заявив, що Рада Федерації може у будь-який час ухвалити нову постанови про використання
Збройних сил Росії в Україні, якщо це запропонує російський президент.
"Але, сподіваюся, це нам не знадобиться", - сказав він.
BBC Україна

27.06.2014. У чому суть доктрини Путіна?
Німецькі експерти намагалися проаналізувати курс російського президента з політичної та
військово-стратегічної точок зору. І дійшли невтішних висновків.
Назад в майбутнє? Криза в Україні та перспективи відносин Росії та Заходу " - так
називалася панельна дискусія, що відбулася в Берліні за участю впливового депутата Бундестагу,
колишнього генерала Бундесверу й авторитетного німецького дослідника країн Східної Європи.
Публіка після цієї дискусії розходилася у пригніченому настрої. Його не змогли поліпшити
ні вино, ні пиво, які щедро розливали у фойє берлінського представництва федеральної землі
Саксонія - Ангальт.
Чимало слухачів дійшли сумного висновку, що їм доведеться дорого заплатити за те, що
Захід останніми роками звертав мало уваги на політичні тенденції в Москві, а в європейських
країнах легковажно скорочували військові витрати і фінансування наукових інститутів, які
займаються вивченням Росії.
Рівноправний супротивник?
Тон дискусії ще звертаючись до учасників із вітанням, визначив керівник берлінського
філіалу Фонду імені Ганса Зайделя. "Росія завжди готова співпрацювати з Заходом, - сказав
Олександр Вольф,- але тільки в ролі рівноправного супротивника". Причину погіршення відносин
він бачить у тому, що в російській зовнішній політиці стали домінувати категорії конкуренції з
Заходом і, особливо, з США, а у внутрішній - ідеї несумісності Росії з ліберальними західними
цінностями.
Ганс-Петер Уль, котрий представляє в зовнішньополітичному комітеті Бундестагу
Християнсько-соціальний союз (ХСС), назвав політичну тактику російського президента в
конфлікті з Україною "класичним кадебешним підходом з елементами дезінформації і діями
спецслужб, спрямованими на дестабілізацію України".
Ніхто, утім, не знає, яка кінцева мета Путіна і що саме у нього в голові. "Чи є у нього якийсь
великий проект - Чи спіткає доля Криму Схід України? А, можливо, і більше? Придністров'я?
Країни Прибалтики? Додаткові частини Грузії?", - запитує Уль.
Ознаки фашизму
Він вважає, що російське телебачення говорить вголос те, що у Путіна в голові. За словами
німецького депутата, Путін бачить свою національну та історичну місію в тому, щоб відшкодувати
збитки, завдані розвалом СРСР, і підняти Росію на рівень США і Заходу. "Бальзам на російську
душу - прагнення Путіна відтворити колишню Росію", - зазначив Уль.
Але в яких кордонах, запитує він, Путін збирається її відтворювати. Уль запропонував
аудиторії на мить уявити, що було б, якби який-небудь видатний німецький політик запропонував
у Бундестазі відновити колишню Німеччину. "Весь світ би охопив жах, - переконаний він. - Про яку
колишню Німеччину може йтися? Можливо, з кордонами 1937 року?".
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Але особливо небезпечним Уль вважає той факт, що в самій Росії дуже широкий відгук
здобувають міркування про негативний вплив західного способу життя, про декадентську Європу,
про єдиний, обраний і наділений чеснотами народ - російський, котрий може всьому цьому
протистояти. Депутат вбачає в таких тенденціях ознаки "не комуністичного чи посткомуністичного
способу мислення, а фашизму". Німцям це добре знайоме, зауважив Ганс-Петер Уль і
песимістично додав, що у близькому майбутньому не чекає спокою в цьому регіоні світу.
Військово-стратегічна оцінка німецького генерала
Колишній генеральний інспектор Бундесверу (в арміях інших країн - це начальник
генштабу) Клаус Науманн, котрий очолював у 90-тих роках військовий комітет НАТО, спробував
оцінити зовнішньополітичні цілі Росії зі звичної йому військово-стратегічної точки зору. Росію він
називає "континентальною" державою, яка розглядає себе у протистоянні з "морським" союзом
НАТО. А континентальні держави, нагадав генерал, у протистоянні з морськими споконвіку
намагалися створювати якусь територіальну буферну зону для підвищення власної безпеки.
Для СРСР таким буфером були країни Варшавського договору, натомість у сьогоднішньої
Росії його немає. "Ось чому Путін під личиною Євразійського союзу намагається створити щось
подібне, свого роду захисний пояс з долученням Білорусі та Казахстану, а бажано й Молдови. Він
думає і про Грузію", - вважає Науман. Абсолютно неприйнятна для генерала у відставці
санкціонована Радою Федерації ще в 2009 році доктрина Путіна про захист співвітчизників за
кордоном. "Це, - заявив Науман, - означає, ні більше, ні менше - обмеження суверенітету країн, в
яких живуть російські меншини".
"Під час дискусії генерал зруйнував міф, який побутує в російських і в німецьких ЗМІ,
нібито в процесі об'єднання Німеччини Москва отримала від НАТО обіцянку не розширюватися на
схід. На цю тему є тільки один документ і під ним стоїть підпис самого Науманна.
У ньому зазначається, як наголосив генерал у відставці, що НАТО не розміщуватиме на
території нових членів ядерну зброю, постійні установи Альянсу, а також, що там не будуть на
постійній основі дислоковані – англійською – substantial forces. У Москві Науманна попросили
розтлумачити, що означає цей термін. Це означає, пояснив тоді очільник військового комітету
НАТО, що блок не буде розміщувати в цих країнах на термін, що перевищує три місяці, більше
однієї дивізії сухопутних сил з відповідною підтримкою авіації і флоту.
Скільки коштуватиме мир?
Німецький дослідник країн Східної Європи, професор Ганнес Адомайт нагадав про почату в
2008 році масштабну військову реформу в Росії і різке збільшення витрат на модернізацію її
збройних сил.
У 2014 році вони, за даними професора, становитимуть близько 70 мільярдів доларів, 2015му - 83, в 2016-му - 94, загалом до 2020-го - до 700 мільярдів доларів. Для порівняння: оборонний
бюджет Німеччини, який постійно скорочується, складе цього року трохи більше 32 мільярдів
євро.
Такий дисбаланс навів публіку в залі на неприємні роздуми: якщо загроза зі сходу знову
реальна, значить, треба налаштуватися на збільшення військових витрат, а отже, - і на підвищення
податків.
Німецька хвиля

США ТА КАНАДА
20.06.2014.
США
сепаратистів в Україні

запровадили

санкції

проти

лідерів

США розширили санкції у зв'язку з українською кризою. До нового списку увійшли семеро
людей. У їх числі - "народний мер" Луганська Валерій Болотов, "міністр оборони"
самопроголошеної "Донецької народної республіки" Ігор Гіркін, "голова Верховної ради" "ДНР"
Денис Пушилін, "перший віце-прем'єр" "ДНР" Андрій Пургін, колишній "народний мер"
Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, самопроголошений виконувач обов'язків губернатора
Севастополя Сергій Меняйло і голова Союзу православних громадян України Валерій Кауров.
Ці люди, на думку Сполучених Штатів, несуть відповідальність або причетні до дій, які
загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету чи територіальній цілісності України. Також
вони незаконно захопили владу у регіонах України, зазначають у департаменті фінансів. Їхні
активи у Сполучених Штатах заморозять, а американським громадянам заборонять підтримувати з
ними ділові зв'язки.
Раніше США, Євросоюз та інші країни запроваджували санкції проти українців та росіян,
які на їхню думку причетні до ескалації конфлікту в Україні і анексії Криму. Захід не виключає
можливості поглиблення санкцій, якщо Росія не робитиме нічого для стабілізації ситуації в
Україні. Днями до запровадження санкцій долучилася Австралія.
BBC Україна
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22.06.2014. Уряд Канади запровадив додаткові санкції проти 11
росіян та українців
Канадський уряд оголосив про запровадження додаткових санкцій проти 11 росіян та
українців, а також проти однієї кримської установи. В Оттаві заявляють про готовність нарощувати
тиск на Москву.
Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер оголосив про запровадження Оттавою додаткових
санкцій проти 11 росіян та українців. Відповідну заяву оприлюднено у суботу, 21 червня, на
офіційному сайті канадського прем'єра. Серед осіб, що потрапили під санкції Канади:
Володимир Шаманов, командувач Повітрянодесантними військами Росії
Петро Ярош, "в.о. голови Федеральної міграційної служби" Криму
Олег Козюра, "в.о. голови Федеральної міграційної служби" Севастополя
В'ячеслав Пономарьов, самопроголошений "мер" Слов'янська
Ігор Безлер, один з лідерів сепаратистів Горлівки,
Ігор Какідзянов, один з лідерів бойовиків "ДНР"
Олег Царьов, депутат Верховної Ради України
Роман Лягін, голова ЦВК "ДНР"
Олександр Малихін, голова ЦВК "ЛНР"
Наталія Поклонська, "прокурор" Криму
Ігор Шевченко, "в.о. прокурора" Севастополя
Канада готова до подальших дій
Крім того, під санкції потрапило Феодосійське підприємство із забезпечення
нафтопродуктами. "Незаконна окупація Росією Кримського півострова в Україні та провокаційні
воєнні дії залишаються приводом для серйозного занепокоєння міжнародної спільноти", - йдеться
у заяві канадського уряду.
В Оттаві наголошують, що і надалі готові посилювати економічний тиск на відповідальних
за кризову ситуацію в Україні та тих, хто сприяв порушенню суверенітету та територіальної
цілісності української держави.
Раніше Канада запровадила санкції проти шістьох українських та шістьох російських
громадян, причетних до розвитку кризи в Україні. "Ми продовжимо моніторинг ситуації і готові у
разі необхідності до подальших дій", - вказано у заяві. Уряд в Оттаві, як зазначає інформагенція
AFP, наголосив на готовності спільно із союзниками нарощувати тиск на Росію.
Крім того, прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявив, що підтримує план мирного
врегулювання президента України Петра Порошенка.
Німецька хвиля

25.06.2014. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
подякував Міністру закордонних справ Канади Джону Берду за
постійну підтримку України
У рамках міністерських заходів НАТО 25 червня Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ Канади Джоном Бердом.
На доручення Президента України П.Порошенка канадській стороні було представлено
Мирний план з врегулювання ситуації у Східних областях нашої держави. Глава МЗС Канади
рішуче підтримав цю ініціативу українського Президента.
Крім того, під час зустрічі відбувся обмін думками з актуальних питань двосторонніх
відносин та взаємодії в рамках НАТО та інших міжнародних організацій.
П.Клімкін подякував канадській стороні за постійну підтримку, яка надавалась Урядом
Канади нашій державі протягом тривалого періоду, зокрема, під час важких для України подій,
обумовлених агресією з боку РФ.
Місія України при НАТО

25.06.2014. Глави МЗС України і США домовились продовжити
співпрацю з метою протидії агресивній політиці Кремля
Перебуваючи з візитом в штаб-квартирі НАТО, Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін зустрівся з Державним секретарем США Джоном Керрі.
На порядку денному зустрічі перебували питання двосторонньої взаємодії, а також
співробітництва в рамках НАТО, ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій з метою протидії
агресивним діям з боку РФ по відношенню до нашої держави, її економічної та політичної
відбудови.
П.Клімкін представив Дж.Керрі Мирний план Президента України П.О.Порошенка, який
знайшов цілковиту підтримку американської сторони.
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Дж.Керрі також засвідчив повну підтримку Сполучених Штатів курсу України на
європейську інтеграцію та поглиблення взаємодії з НАТО.
У свою чергу, Міністр закордонних справ України П.Клімкін висловив вдячність Уряду
США за активну підтримку нашої держави всіма можливими засобами.
Українська та американська сторони домовились продовжувати активні контакти як на
двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних інституцій.
Місія України при НАТО

26.06.2014. Керрі: Росія має лічені години на деескалацію
Держсекретар США Джон Керрі закликав Росію протягом найближчих годин надати
докази того, що вона докладає бодай якісь зусилля для роззброєння бойовиків на сході України.
Пан Керрі зробив цю заяву журналістам у Парижі за день до того, як у Донецькій і
Луганській завершується термін припинення вогню, оголошеного президентом України Петром
Порошенком 20 червня.
Росія заперечує, що пропускає на територію східної України бойовиків і зброю.
Втім, і США, і Європейський Союз погрожують запровадити проти Росії нові санкції, якщо
вона не посилить спроби розрядити становище.
Незважаючи на перемир'я між українськими урядовими силами і проросійськими
бойовиками, насильство на сході України не вщухає. У вівторок - через день після заяви
сепаратистів про готовність дотримуватися припинення вогню - бойовики збили український
вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули дев'ятеро військових.
"Політичний процес"ї
"Для Росії критично важливо продемонструвати буквально в найближчі години, що вона
надає допомогу в роззброєнні сепаратистів, закликає їх скласти зброю і, нарешті, стає частиною
законного політичного процесу", - сказав Керрі журналістам після зустрічі з главою МЗС Франції
Лораном Фабіусом в Парижі.
Подібну заяву зробив у Страсбурзі український президент Петро Порошенко, який
виступив на сесії ПАРЄ. Президент Порошенко закликав Володимира Путіна підтримати його
план мирного врегулювання "не на словах, а реальними справами", і назвав російську підтримку
Клацнути недостатньою.
Джон Керрі також нагадав, що в п'ятницю лідери країн ЄС обговорять введення нових
економічних санкцій відносно Росії, які до цього часу повинні бути остаточно підготовлені.
"Проте наші переваги полягають не в тому, щоб говорити мовою санкцій. Ми б хотіли
бачити спільні зусилля США, Європи, Росії та українців", - підкреслив Керрі.
Лоран Фабіус, в свою чергу, зазначив, що в ситуації на Україні останнім часом
спостерігаються "деякі ознаки деескалації".
"Були взяті деякі зобов'язання, і ми сподіваємося, що вони будуть виконуватися сьогодні і в
найближчі дні", - сказав французький міністр закордонних справ.
Децентралізація
Згідно з оцінками представників ООН, у насильстві на сході України від середини квітня
загинули понад 420 людей.
За словами Петра Порошенка, в українському парламенті вже зареєстровано проект змін
до Конституції, внесений президентом, де ключовим елементом буде децентралізація влади.
Він також наголосив на збереженні унітарної держави, однієї офіційної мови і необмеженої
кількості регіональних із повною гарантією їхнього розвитку, а також європейській інтеграції.
"Усе інше може бути предметом для обговорення", - додав Петро Порошенко.
Однак наразі невідомо, чи сепаратистам на сході України буде достатньо пропозицій
президента.
BBC Україна

АВСТРАЛІЯ
19.06.2014. В Австралії почали діяти санкції проти росіян через
Україну
В Австралії починають діяти санкції проти 50 росіян і українців і 11 підприємств,
запроваджені у зв'язку з кризою на південному сході України, повідомляється на сайті
австралійського міністерства закордонних справ.
Про санкції на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України Австралія
оголосила ще навесні, проте імена людей, що потрапили в чорний список, опубліковали лише
зараз.
Зокрема, під санкції підпали самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов,
один з лідерів сепаратистів на сході України Ігор Стрєлков (Гіркін), російські депутати Олена
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Мізуліна та Олексій Пушков, помічники президента Росії Владислав Сурков і Андрій Фурсенко,
усунутий президент України Віктор Янукович.
Йдеться про фінансові санкції, а також заборону на в'їзд в Австралію.
BBC Україна

КРАЇНИ АЗІЇ ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ
ЯПОНІЯ
19.06.2014. Україна та Японія запустять супутник для нагляду
за АЕС
Київ і Токіо готуються до запуску супутника, який збиратиме дані про стан довкілля
навколо Чорнобильської АЕС та японської атомної електростанції "Фукусіма".
Супутник розробили у Токійському університеті: він фотографуватиме, замірятиме рівень
радіації і збиратиме іншу необхідну інформацію.
На орбіту супутник виведуть за допомогою української ракети-носія "Дніпро". Ракета-носій
має піднятися з космодрому у місті Ясний Оренбурзької області Росії ввечері у четвер.
BBC Україна
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