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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ДОМОВЛЕНОСТІ «ЖЕНЕВСЬКОЇ» ТА «НОРМАНДСЬКОЇ  
ЧЕТВІРКИ»: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕМОВИН, В ЯКИХ АГРЕСОР ВИСТУПАЄ 
В РОЛІ ПОСЕРЕДНИКА 

Анексувавши Крим та сприяючи матеріально, технічно й  інформаційно 
виникненню і розгортанню збройного конфлікту на сході України, Російська 
Федерація виступила одночасно і у ролі посередника цього конфлікту в рамках 
чотирьохсторонніх переговорів представників США, ЄС, РФ та України, які взяли 
свій початок 17 квітня 2014 р. в Женеві. 

За підсумками зустрічі в Женеві сторони підписали Спільну дипломатичну 
заяву щодо України, яка містила перші кроки, що мали бути здійсненими для 
деескалації конфлікту Києвом та ватажками проросійських сепаратистів, значна 
частина яких, як відомо, є громадянами та військовими РФ і котрі відкрито 
підтримують безпосередній контакт з представниками вищих ешелонів російської 
влади. Однак, у той час, як інші сторони переговорів розраховували, що 
підписуючи Заяву Москва бере на себе зобов‘язання покарати ватажкам 
сепаратистських організацій «ДНР» та «ЛНР», припинити кровопролиття та дати 
можливість розгортанню всеукраїнського національного діалогу, виявилося, що у 
Кремля своє бачення як власної ролі на переговорах, так і їх головної мети. Так, у 
своєму виступі за підсумками женевської зустрічі, міністр закордонних справ Росії 
С.Лавров зазначив, що найголовнішим для Росії «є визнання учасниками 
переговорів незаперечного факту, що цю кризу <…> повинні врегулювати самі 
українці».1 Цю думку повторив представник Росії при ОБСЄ А.Келін у своєму 
виступі від 22 квітня, наполягаючи, що «основна мета женевських домовленостей 
– сприяти врегулюванню внутрішньо-української кризи насамперед силами самих 
українців» і, що не повинно бути «спроб перекласти відповідальність за цей 
процес на когось іншого».2  

Різними виявилися й позиції сторін щодо роззброєння незаконних 
формувань. Безпосередньо у день підписання женевської заяви В.Путін під час 
«прямої лінії» висловив подив, як можна примусити людей на Сході здати зброю, 
і зазначив, що «не тут вирішення питання».3 Російський президент навіть 

                                                             
1 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по 
итогам встречи представителей ЕС, России, США и Украины, Женева, 17 апреля 2014 года, 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/89B80174FD1F1E0A44257CBD006D741E 
2 Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.В.Келина на заседании 
Постоянного совета ОБСЕ, Вена, 22 апреля 2014 года, 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/ED4E31381B40213644257CC3004F19CF  
3 «Прямая линия с Владимиром Путиным», 17.04.2014, http://www.kremlin.ru/transcripts/20796 
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застерігав сепаратистів, щоб вони не складали зброю, примовляючи, що, якщо 
навіть армія відійде, залишаться «загони націоналістів», а «потім скажуть, що ми 
нічого не можемо з цим зробити»4. Наступного дня в МЗС РФ висловили 
розчарування з приводу очікувань Заходу щодо роззброєння сепаратистів і, 
вказуючи на неправильну оцінку західними країнами результатів зустрічі, 
зазначили, що Росія, говорячи про роззброєння,  має на увазі передусім 
«профашистські» угрупування, що брали участь в лютневому 
перевороті в Україні». 5 

Таким чином, Росія від початку переговорів, по-перше, відмежувалася від 
будь-якої відповідальності за дії сепаратистів, котрим вона при цьому продовжує 
надавати озброєння, в тому числі важке, і по-друге, визначивши „основну 
проблему― роззброєння і деескалації  –  вигадані Кремлем міфічні озброєні 
профашистські організації, котрі нібито тероризують людей, і від яких нібито 
захищають населення сепаратистські угрупування «ДНР» та «ЛНР» (яким, до 
речі, якраз і властиві профашистські настрої у купі з православним 
фундаменталізмом) -  звела своє «посередництво» до блокування вирішення 
кризи. За час перебігу конфлікту Кремль під тиском Заходу час від часу йшов на 
політичні поступки та заявляв, що Росія виступає за припинення вогню «всіма 
сторонами», однак одночасно відкрито демонстрував солідарність з бойовиками 
та здійснював загальне керівництво їх бойовими діями. Так, в інтерв‘ю телеканалу 
«Russia Today» від 23 квітня міністр закордонних справ Росії, висловивши 
«солідарність» з сепаратистами, заявив, що «у Росії немає морального права 
здійснювати тиск на регіони Півдня і Сходу, щоб вони на односторонній основі 
щось робили, враховуючи, що армії наказано застосовувати силу відносно мирних 
громадян».6 Коли ж Київ оголосив про одностороннє припинення вогню зі свого 
боку, закликавши сепаратистів скласти зброю, а іноземних бойовиків покинути 
українську територію, пообіцявши амністію і проанонсувавши широкий діалог з 
представниками регіону, Путін заявив, що українська влада ставить недопустимі 
«ультиматуми». 7  

Так само Кремлем були негативно оцінені кроки Києва у проведенні діалогу з 
представниками регіону, на якому так наполягала Москва. Як виявилось, діалог з 
представниками регіону в розумінні Кремля - це «безумовне врахування 
пропозицій та інтересів» представників «протестного руху», під якими, очевидно, 
маються на увазі, російські громадяни, такі як Гіркін та Бородай8.  Тим часом, 
«посередницька» активність Росії реалізовувалася в переправленні через 
російсько-український кордон важкого озброєння, бойовиків та військових 
підрозділів спецназу збройних сил РФ, дислокації у безпосередній близькості до 
кордону російських військ, обстрілів української території з позицій, 
розташованих на прикордонній території РФ. В інформаційній площині - 
підконтрольні державі російські ЗМІ, які транслювалися на сході України як єдині 

                                                             
4 Там само. 
5 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в контексте встречи в Женеве по 
украинскому кризису, 18.04.2014, 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/7BB8FED9E22B41F144257CBE00504843 
6 Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова телеканалу «Russia Today», Москва, 
23 апреля 2014 года, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/450039E42C18F92944257CC3005F79FE 
7 Див., напр., О заявлении Петра Порошенко, 20.06.2014, http://www.kremlin.ru/news/45951 
8 Комментарий Департамента информации и печати МИД России об организации 
внутриукраинского национального диалога, 15.05.2014,  
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/7EF212AF70EBFBA244257CD9003EA200; Выступление 
Постоянного представителя России при ООН В.И.Чуркина на открытом заседании Совета 
Безопасности ООН по ситуации на Украине, Нью-Йорк, 28 мая 2014 года,  
http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/BAB44792BF055E0444257CE7006157BC 
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дозволені бойовиками канали, називали східні області України не інакше як 
«Новоросія» та продукували численні дезінформаційні матеріали.  

Власне, Росія на офіційному рівні не дуже приховує, що надає допомогу 
бойовикам. Так, наприклад, С.Желєзняк, депутат правлячої партії «Єдина Росія», 
виступаючи на засіданні Державної Думи від 1 липня, закликав депутатів 

«обєднати зусилля для здійснення законної допомоги народному ополченню та 

обєднаному антифашистському руху Новоросії»9. Що мав на увазі російський 
депутат під «законною допомогою» в стенограмі засідання не уточнюється, але 
беручи до уваги те, що Росія закликала Євросоюз «з повагою поставитися» до 

незаконно проведеного референдуму про відєднання східних регіонів від 
України10, та, власне, враховуючи злочинну анексію Криму, яку Росія вважає 
законною, в кремлівське розуміння «законності» можуть підпадати будь-які дії, 
направлені на порушення територіальної цілісності сусідньої держави. Цікаво, що 
коли під час одного з виступів заступника міністра закордонних справ РФ С. 
Рябкова запитали, як МЗС ставиться до заклику Президента США Б.Обами до 
Москви, щоб вона через вплив на сепаратистів  активно сприяла в урегулюванні 
ситуації на сході України та повернулася до поваги суверенітету України й інших 
норм міжнародного права, першою реакцією високопосадовця була репліка, що це 
не перший випадок, коли американська сторона рекомендує Росії «щось змінити в 
політиці Росії таким чином, як цього хотілося б Вашингтону». 11 

На цьому тлі західні урядовці та дипломати продовжували закликати Росію 
до виконання нею «женевських домовленостей», запроваджуючи в якості 
елементів тиску «чорні списки», тобто санкції проти окремих близьких до 
оточення Путіна людей та представників сепаратистських угрупувань "ДНР" та 
"ЛНР", а також окремих підприємств. Ініційовувалися  нові зустрічі за участі Росії, 
нові заяви та домовленості по врегулюванню, як то «Берлінська заява» від 2 
липня 2014 року, на якій було, зокрема, домовлено допустити міжнародних 
спостерігачів на російсько-український кордон, що було реалізовано 30 липня - 
місія ОБСЄ у кількості 4 спостерігачів розпочала моніторинг на двох російських 
КПП «Донецк» та «Гуково» (загалом очікується робота 13 спостерігачів з 8 країн  - 
Франції, Великобританії, Угорщини, Молдови, Киргизії, Таджикистану, 
Казахстану та України - впродовж 3 місяців).  11 липня міністр закордонних справ 
та міжнародного розвитку Франції анонсував подальшу «інтенсивну 
дипломатичну активність» у форматі «нормандської четвірки» (Франція, 
Німеччина, Україна, Росія), який він охарактеризував як ефективну.12  

Однак, збиття над територією, котра контролюється сепаратистами, 
пасажирського літака MH17, на борту якого перебувало 298 пасажирів з 
Нідерландів, Австралії, Індонезії, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Канади та 
Нової Зеландії і визнання сепаратистами  факту збиття  як перемоги над ВПС 
України, перешкоджання  ними доступу міжнародних спостерігачів до зони 
падіння, мародерство щодо останків та речей загиблих пасажирів - все це змінило 
погляд західних урядовців на  «посередницьку» діяльність Росії, яка після цієї 

                                                             
9 Утреннее пленарное заседание Госдумы 1 июля, http://www.duma.gov.ru/news/273/729968/ 
10 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с решениями Совета ЕС 
по ситуации на Украине, 12.05.2014, 
http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/BAB44792BF055E0444257CE7006157BC 
11 Интервью заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова агентству «Интерфакс» 
по некоторым аспектам российско-американских отношений и ситуации на переговорах по 
иранской ядерной программе, 5 июня 2014 года,  
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/0E715CF7D0F437CB44257CEE005D940F 
12 Франція вважає формат «нормандської четвірки» найкращим для України, 11.07.2014, 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/frantsiya_vvagae__format_normandskoii_chetvirki_naykrashchim
_dlya_ukraiini_1953938 
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жахливої трагедії, захищаючи сепаратистів, посилила деструктивну риторику на 
адресу України й західних країн, та найголовніше - не припинила потік важкої 
техніки на схід України зі своєї території. 13  

28 липня 2014 року у п'ятисторонніх переговорах президентів США, Франції 
та глав урядів Німеччини, Великої Британії й Італії було погоджено введення 
першого етапу секторальних санкцій проти РФ з боку ЄС та США. Цього ж дня 
Комітет постійних представників Євросоюзу досяг згоди щодо обмеження доступу 
Росії до ринків капіталу ЄС, введення ембарго на імпорт та експорт зброї з й до 
Росії, заборони експорту товарів та технологій подвійного використання для 
воєнного використання в Росії або російських кінцевих військових користувачів, 
заборони експорту окремих видів енергетичного устаткування і технологій до РФ,  
якщо їх призначення полягатиме у пошуках і видобутку нафти на великій глибині 
та полярної нафти і впровадження в Росії проектів, пов`язаних зі «сланцевою 
нафтою». Погоджена заборона здійснення нових інвестицій та експорту 
важливого устаткування  в сферах транспорту, телекомунікації та енергетики 
Криму; до «чорних списків» додані ще 8 осіб та 3 організації. Санкції набувають 
чинності 31 липня.14 

США, у свою чергу повідомили про припинення експорту окремих товарів і 
технологій для російського енергетичного сектору, поширення санкцій на 
російські банки і оборонні компанії, замороження кредитів, які сприяли експорту 
товарів до Росії, та фінансування проектів економічного розвитку в Росії. 15 Як 
США, так і ЄС повідомили про готовність введення наступного рівня секторальних 
санкцій в разі необхідності. 

На думку частини експертів, секторальні санкції не змусять політичне 
керівництво Росії змінити взятий агресивний зовнішньополітичний курс, і 
суттєвого внутрішнього тиску на В. Путіна через значні втрати російської олігархії 
очікувати не варто. Однак, агресивне порушення міжнародного порядку Росією не 
могло залишитися зовсім безкарним, окрім того, що відчуття цієї безкарності, 
очевидно, стимулювало Кремль на нові «подвиги». Тому прийняття суттєвих 
секторальних санкцій є цілком закономірним, хоча й дещо запізнілим кроком.  

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

01.07.2014. Українське лобі у новообраному Європарламенті 

Хто з "друзів України" обрався до Європарламенту, а від кого з новообраних європейських 
законотворців варто очікувати негативного ставлення до офіційного Києва? Аналіз власного 
кореспондента DW у Страсбургу. 

У вівторок, 1 липня, перша сесія Європейського парламенту нового скликання. DW 
проаналізувала списки новообраних євродепутатів і дізналася, хто з "друзів України" серед 
парламентарів минулого скликання знову переміг на виборах і відстоюватиме українські інтереси 
протягом наступних п‘яти років, а від кого з новообраних європейських законотворців варто 
очікувати негативного ставлення до офіційного Києва. 

Відсутність прізвища цього польського політика у списку євродепутатів-2014 викликала в 
Україні, мабуть, найбільше розчарування. Павел Коваль (партія "З Польщею разом") програв 

                                                             
13  Див., напр., Щодо ситуації на українсько-російському кордоні від 27 липня 2014 року, 
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_4729.htm; Пентагон: на схід України і далі надходить 
важка техніка з Росії, 30.07.2014,  
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/07/140730_or_pentagon_russian_troops.shtml 
14 Обмежувальні заходи ЄС через ситуацію у східній Україні та незаконну анексію Криму, 
30.07.2014, 
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_07_30_02_uk.ht
m 
15 Див., напр. Обама: це не нова ―холодна війна‖, 29.07.2014, 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/07/140729_vs_obama_new_sanctions_no_cold
_war.shtm 
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вибори. У Європарламенті він був співголовою групи парламентського співробітництва з Україною, 
неодноразово очолював місії спостерігачів ЄП на українських виборах, близько знайомий з Петром 
Порошенком та багатьма впливовими українськими політиками. Він послідовно критикував 
Європарламент за аморфність у ставленні до України, неодноразово закликав негайно надати їй 
перспективу членства в ЄС та ввести безвізовий режим. 

Не звучатимуть з трибуни Європарламенту й виступи іншого польського політика, Павла 
Залевського (партія "Громадянська платформа"). У Європарламенті він обіймав посаду заступника 
голови комітету з питань міжнародної торгівлі і був безпосереднім автором угоди про зону вільної 
торгівлі між Україною та ЄС, яка є частиною Угоди про асоціацію. Польський депутат-соціаліст 
Марек Сівець, який двічі обирався до ЄП і користувався там вагомим авторитетом, теж програв 
нинішні вибори. Він системно відстоював ідею євроінтеграції України і чудово орієнтується у всіх 
тонкощах її внутрішньої політики. 

"Друзі України" 
Проте, незважаючи на поразку на виборах цих депутатів, польська група "друзів України" 

буде так само широко представлена у ЄП такими важковаговиками як Єжи Бузек, Яцек Саріуш-
Вольський, Анджей Гжиб, Ричард Легутько. 

Так само впливовим буде й проукраїнське лобі у Європарламенті від Німеччини, 
представниками якого залишаться член Європейської народної партії Ельмар Брок та лідер 
"Зелених" Ребекка Хармс. 

Ельмар Брок, керівник комітету з питань зовнішньої політики у Європарламенті минулого 
скликання, має вплив не лише серед членів своєї політичної групи. Прямий і часто різкий у 
висловлюваннях, він ніколи не приховував своєї антипатії до режиму Віктора Януковича і 
наголошував, що українці самі обрали і довели своє прагнення рухатися в бік Європи. Ребекка 
Хармс, яка неодноразово приходила на засідання ЄП з українським прапором на плечах, 
зустрічала Новий 2014 рік на київському Майдані. Однією з перших вона застерігала своїх колег, 
що "після завершення Сочинської олімпіади Путін візьметься за Україну" і звинувачувала їх у 
нерішучості щодо надання більшої підтримки Україні. 

На нинішньому, вирішальному етапі ратифікації та імплементації Угоди про асоціацію з 
ЄС, Україна може розраховувати на підтримку у Європарламенті в особах нідерландського 
депутата від політичної групи "Альянс лібералів і демократів за Європу" Йоганна Корнеліуса ван 
Баалана та британського консерватора Чарльза Теннока. Обидва депутата входили до складу 
комітету з питань зовнішньої політики і відносять себе до категорії політиків-геостратегів, котрі 
вважають, що останні події у Європі треба розглядати у контексті світової геополітичної гри, у якій 
Україні відведена відповідальна роль. 

Політики минулої епохи 
В особі румунського позафракційного депутата, колишнього міністра закордонних справ 

Румунії Адріана Северина Україна мала потужного захисника своїх інтересів у Європарламенті. 
Проте він ухвалив рішення не балотуватися до ЄП на нинішніх виборах. Як розповів у приватній 
розмові з DW помічник Адріана Северина, після гучного корупційного скандалу, який вибухнув у 
ЄП у 2011 році і у який опинився втягненим румунський політик, у нього виникли серйозні 
проблеми зі здоров‘ям, тому Адріан Северин вирішив відмовитися від політичної боротьби за 
крісло європарламентаря. 

Ще один з найавторитетніших євродепутатів, прізвище якого незмінно згадувалося серед 
імен авторів всіх резолюцій ЄП щодо України, вирішив не балотувався на нинішніх виборах у 
зв‘язку з поважним віком. 81-річний литовський політик, Вітаутас Ландсбергіс, мабуть, найліпше 
серед євродепутатів знається на процесах, що відбуваються на пострадянському просторі. "Інколи я 
намагаюся пояснити своїм колегам у Європарламенті, котрі наполягають на тому, що Росія 
повинна стати нашим стратегічним партнером, що для Росії партнер – це той, кого треба здолати, 
перемогти і поставити на коліна",- сказав литовський політик в інтерв‘ю DW. 

Нові обличчя 
Проте від Литви на виборах до Європарламенту пройшов онук Вітаутаса Ландсбергіса, 32-

річний Габріеліус Ландсбергіс (партія "Союз Вітчизни"). Його поява на політичній сцені викликала 
шквал критики у Литві. В інтерв‘ю литовській пресі Габріеліус Ландсбергіс заявив, що часто 
радиться зі своїм відомим дідом, а в Європарламенті збирається опікуватися питаннями безпеки 
країн Східного партнерства і проблемами білоруської опозиції. 

Сенсацією нинішніх виборів стала і поява у Європарламенті депутата з українським 
корінням і громадянством. Ним стала викладач Закарпатського угорського інституту Андрея 
Бочкор, яка виграла вибори від правлячої партії Угорщини "Фідес". В одному зі своїх інтерв'ю 
Андрея Бочкор заявила, що у Європарламенті планує "сприяти інтеграції України в Євросоюз, а 
також представляти інтереси угорської громади Закарпаття". 

Європейські радикали проти України 
Депутат від Латвії Тетяна Жданок (партія "Російський союз Латвії"), яка входила до групи 

"Зелених" у ЄП, активно опікувалася і опікуватиметься в наступні п'ять років українською 
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тематикою в ЄП. Вона має репутацію лобіста російських інтересів і під час дебатів з українського 
питання не раз намагалася переконати депутатів, що російськомовне населення в Україні потерпає 
він переслідувань і що євроінтеграція принесе країні зубожіння і занепад. 

В утисках національних меншин Україну за кожної зручної нагоди звинувачувала і 
угорська депутат від радикальної партії "Йоббік" Крістіна Морвай, яка також переобралась до 
Європарламенту на наступний термін. Головна теза її виступів: Європарламент допомагає Україні, 
закриваючи очі на порушення прав тисяч угорців на Закарпатті. 

У парламенті минулого скликання представники праворадикальних партій не входили до 
складу жодної політичної групи, залишаючись позафракційними. І саме депутати радикальних 
націоналістичних партій з Угорщини, Болгарії, Нідерландів, Австрії найбільше критикували події 
в Україні і завжди голосували проти резолюцій на підтримку країни. З огляду на те, що в 
результаті виборів-2014 кількість депутатів, які представлятимуть у Європарламенті крайні праві 
партії, виявилася безпрецедентно високою, можна очікувати, що антиукраїнська риторика буде 
звучати у стінах ЄП частіше. Проте, оскільки праворадикалам так і не вдалося сформувати у 
Європарламенті власну фракцію, ступінь впливу цих депутатів на вироблення політики ЄП щодо 
України, скоріш за все, буде незначним. 

Німецька хвиля 

02.07.2014. У Берліні узгодили кроки до повторного припинення 
вогню на Донбасі 

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України на екстреній зустрічі 2 
липня узгодили пакет заходів для припинення вогню на Сході України. 

Главам МЗС Німеччини, Франції, України та Росії під час екстреної зустрічі в Берліні 
вдалося досягти домовленостей про пакет заходів для відновлення перемир´я на Сході України. 
Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній 
прес-конференції міністрів у середу, 2 липня. 

"Нам сьогодні вдалося досягти згоди про пакет заходів, які можуть вказати шлях до 
стабільного двостороннього припинення вогню", - цитує слова міністра інформагенція AFP. 
Переговори глав МЗС чотирьох країн відбулися в Берліні з ініціативи Франка-Вальтера 
Штайнмаєра. 

Переговори про перемир´я мають початися до 5 липня 
У спільній заяві міністрів вказано, що переговори щодо врегулювання ситуації в Україні 

продовжаться протягом цього тижня. "Міністри, які тут зібралися, підтримують рішення 
повернутися до переговорів контактної групи. Ці переговори мають відбутися до 5 липня", - цитує 
слова Штайнмаєра "Інтерфакс". До складу контактної групи входять представники України, Росії 
та ОБСЄ. 

Серед заходів, по які домовилися міністри, - допуск українських прикордонників на 
російську територію для спільного контролю російсько-українського кордону під моніторингом 
ОБСЄ. Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав готовність Росії до такого кроку, передає Reuters. 

Глава МЗС Німеччини зауважив, що досягнуті домовленості "не є вирішенням усіх 
проблем". За його словами, це "не чудодійна формула, яка за ніч усе покращить. Але це перший і 
важливий крок у напрямку двостороннього припинення вогню", передає слова міністра 
інформагенція dpa. 

Позиція України та Росії 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перемир´я на Сході України 

настане тільки тоді, коли буле виконано необхідні умови. "4 пункти для нас важливі: двостороннє 
припинення вогню, місія ОБСЄ моніторингу з першого дня, негайне звільнення заручників, 
ефективний контроль кордонів", - написав по завершенні зустрічі Павло Клімкін у соцмережі 
Twitter. 

У Берліні, аргументуючи необхідність відновлення антитерористичної операції, 
український міністр зазначив, що за період односторонного припинення вогню було вбито 30 та 
поранено понад сотню військових. У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 
звинуватив у тому, що на Сході України продовжують гинути люди, українську сторону, передає 
Reuters. Російський міністр також застеріг Україну від використання переговорів для того, аби 
підготувати роззброєння сепаратистів. Лавров наголосив, що про припинення вогню може 
домовитися тільки контактна група у складі представників Росії, України та ОБСЄ. 

Порошенко готовий відновити перемир´я 
У той же день в адміністрації президента України заявили, що Петро Порошенко може 

повернутися до режиму незастосування сили на Сході України. Для цього має бути виконано низку 
умов - звільнення всіх заручників, двостороннє припинення вогню, вставновлення контролю за 
кордоном при моніторингу ОБСЄ, проведення "змістовних консультацій без будь-яких додаткових 
умов". 
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Таку позицію озвучив заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий під 
час зустрічі з дипломатами в Києві 2 липня. Він підкреслив, що Петро Порошенко залишається 
прихильником мирного вирішення ситуації в Донецькій та Луганській областях, вказано в 
повідомленні, розміщеному на сайті глави держави. 

Німецька хвиля  

02.07.2014. Баррозу: У ЄС з розумінням поставились до 
поновлення в Україні АТО 

Виступаючи в Європарламенті, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу продемонстрував 
розуміння щодо поновлення антитерористичної операції в східних регіонах України. 

З огляду на особливі обставини у Єврокомісії з розумінням ставляться до рішення 
президента України Петра Порошенка скасувати односторонній режим припинення вогню, заявив 
голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, виступаючи в середу, 2 липня, на сесії Європарламенту 
в Страсбурзі. Згідно з оприлюдненим на сайті Єврокомісії текстом промови, він наголосив, що 
легітимна українська влада має право захищати суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. 

Водночас Баррозу закликав всі сторони конфлікту намагатися уникати насильства. В цьому 
контексті голова Єврокомісії зауважив, що хотів би бачити від Росії конкретні дії: по-перше - 
припинення постачання зброї та бойовиків до регіону, по-друге - відведення військ від українських 
кордонів і повернення трьох прикордонних пропускних пунктів під український контроль, по-
третє - згортання сепаратистами їхньої діяльності. 

Баррозу підтвердив прихильність Євросоюзу до так званого "подвійного підходу" до 
українського конфлікту: з одного боку - вказування Росії на неприйнятність її нинішніх дій 
стосовно України, з іншого - допомога Україні в розвитку демократії та подоланні економічної 
кризи. 

Голова Єврокомісії зазначив, що йдеться "не лише про питання політичної безпеки, але й 
про політичну та економічну підтримку України". Він повідомив, що 8-го липня в Брюсселі з 
ініціативи Єврокомісії відбудеться зустріч на високому рівні, мета якої полягає в координації 
міжнародної допомоги Україні. Баррозу нагадав, що Євросоюз уже виділив Україні 750 мільйонів 
євро допомоги й підписав з нею Угоду про асоціацію. 

Німецька хвиля 

03.07.2014. Подолання української кризи: "ЄС вже не відіграє 
практично жодної ролі" 

У США, які мають достатньо інших проблем, сподіваються, що українську кризу допоможе 
подолати ЄС. Євросоюзу, однак, бракує одностайності. На передній план виходить Німеччина. 

Німецькі політики не приховують свого роздратування, коли мова заходить про роль 
Євросоюзу в подоланні української кризи. Особливо це стало відчутно цього тижня. Попри 
закінчення терміну дії ультиматуму, висунутого Росії на саміті Євросоюзу, посли країн ЄС не 
зуміли домовитися навіть про посилення вже діючих санкцій, не кажучи про запровадження 
санкцій третього рівня. При цьому на той момент ані кремлівське керівництво, ані проросійські 
сепаратисти не виконали висунуті на їхню адресу вимоги, які включали серед іншого й повернення 
українській стороні захоплених сепаратистами прикордонних постів і посилення прикордонного 
контролю з російського боку. 

Німецький політик: ЄС бракує послідовності 
Голова комітету Бундестагу з закордонних справ, християнський демократ Норберт Реттґен 

відверто заявив, що, не ухваливши подальші санкції, ЄС ставить під сумнів власну репутацію. 
"Якщо в ЄС самі не сприймають серйозно рішення, сформульоване на найвищому рівні, то це 
загрожує його найважливішому капіталу - довірі", - заявив німецький політик в розмові з 
інформаційним агентством Reuters. Він наголосив, що ЄС ніхто не змушував висувати ультиматум, 
але якщо вже сказав "А", то говори й "Б". 

Критика в зв'язку з тим, що ЄС бракує спільної позиції в українському питанні, лунає і з 
боку німецьких Зелених. "Вірогідно, деякі країни ЄС від самого початку сумнівались у необхідності 
зміни економічних відносин з Росією", - зауважила в розмові з DW голова фракції Зелених у 
Європарламенті Ребекка Гармс. Політик нагадала, що за кілька днів перед останнім самітом ЄС 
Австрія підписала нову угоду з "Газпромом" про постачання газу. Відразу після саміту Франція 
прийняла 400 військовослужбовців російських ВМС, яких навчатимуть керувати стратегічними 
військовими кораблями типу "Містраль". Як відомо, Франція планує поставити їх Росії. "Вже ці два 
приклади демонструють, що не всі країни ЄС насправді готові запровадити жорсткі санкції 
третього рівня", - каже Гармс. 

Економічні санкції скасовуються? 
Тим часом її соратниця по партії, депутатка Бундестагу Марілуізе Бек в інтерв'ю 

радіостанції Deutschlandfunk висловила свою версію зволікання із санкціями. За її словами, з 
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російського боку на високому рівні погрожують, що в разі запровадження економічних санкцій 
Росія не відчуватиме себе ще чимось зв'язаною і тоді справді введе свої війська в Україну. За такої 
асиметричної ситуації, коли Кремль так рішуче налаштований на застосування сили й на 
підтримку сепаратистів, але ані український народ, ані український уряд, ані Європейський Союз 
не хочуть насильства, "ми всі такі безпомічні", зауважила Бек. 

З огляду на такі обставини експерт Німецького товариства зовнішньої політики Штефан 
Майстер, відповідаючи на запитання DW, дійшов такого висновку: "Я дуже скептично 
налаштований щодо можливості запровадження жорсткіших санкцій. Ми бачимо, що ЄС 
практично не відіграє більше жодної ролі". 

Натомість центральну роль у подоланні української кризи й посередництві між Україною та 
Росією дедалі активніше відіграє Німеччина. "Справи розвиваються так, що Німеччина тут 
перетворюється на своєрідний шарнір", - цитує слова експертки берлінського Фонду науки й 
політики Сюзан Стюарт інформаційне агентство Reuters. 

Особливі інтереси й зв'язки Німеччини 
І справді не встигли в середу ввечері міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії 

та України зустрітись у Берліні, як на ранок канцлерка Анґела Меркель вже зв'язалась по телефону 
з президентами Росії та Франції. Взагалі серед європейських політиків глава німецького уряду в 
останні тижні, мабуть, найчастіше спілкувалась з президентом Росії Володимиром Путіним, а 
новим українським державним лідером Петром Порошенком телефонні розмови відбуваються 
мало не щодня. Сюди слід додати й дипломатичні зусилля з боку німецького міністра закордонних 
справ Франка-Вальтера Штайнмаєра, який то відвідує Київ, то проводить німецько-французько-
російсько-українські зустрічі в Берліні. 

Стюарт пояснює таку активність Німеччини її особливими інтересами, в тому числі й 
економічними, в Східній Європі та в Росії, а також, на відміну від інших західних партнерів, її 
добре налагодженими каналами для діалогу. Отже, дипломатичні потуги Берліна цілком можна 
розглядати, і як спробу запобігти запровадженню шкідливих також для німецьких компаній 
економічних санкцій. Стюарт звертає увагу й на те, що для інших країн ЄС на кшталт Франції або 
Великобританії вже з огляду на їхнє географічне положення Україна відіграє швидше другорядну 
роль. 

Тандем замість Варшавського трикутника 
Водночас привертає до себе увагу той факт, що щоразу до кожної німецької дипломатичної 

ініціативи долучається щонайменше одна з країн ЄС. У Берліні тривалий час робили ставку на 
Ваймарський трикутник у складі Німеччини, Франції та Польщі. Однак останнім часом Меркель 
активніше співпрацює з французьким президентом Франсуа Олландом, коли йдеться про 
узгодження спільної позиції відносно Росії. 

"Польща більше не залучена до цього процесу", - констатував берлінський політолог 
Майстер. Він пояснив це розбіжністю підходів до вирішення української кризи. "Німеччина та 
Франція налаштовані поміркованіше", - сказав Майстер у розмові з DW. Можливо, в цьому і є 
певний сенс. Принаймні напередодні Москва й Київ за посередництва Берліна й Парижа узгодили 
кроки до повторного припинення вогню на Донбасі. Наскільки ефективною є така дипломатія і 
міцними домовленості, стане зрозумілим вже за кілька днів. 

Німецька хвиля  

04.07.2014. Верховний представник ЄС Кетрін Ештон від імені 
28 держав ЄС висловила підтримку діям Президента України 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Верховним 
представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін 
Ештон. 

Глава держави проінформував про розвиток ситуації на Донбасі, а також про продовження 
зусиль для мирного врегулювання. 

Президент наголосив, що зараз, після зупинки дії режиму припинення вогню, Україна несе 
навіть менші втрати, ніж під час його дії, адже з боку бойовиків вогонь ніхто не припиняв. Петро 
Порошенко наголосив, що в такій ситуації він був змушений на підставі рішення РНБО відновити 
антитерористичну операцію. 

Глава держави запевнив, що в продовження Берлінських домовленостей міністрів 
закордонних справ 4 країн Україна готова до подальшої роботи Трьохсторонньої контактної групи, 
зокрема до проведення наступного засідання 5 липня. Україна запропонувала місце та час 
проведення і очікує на підтвердження від іншої сторони. 

Кетрін Ештон поцікавилась щодо зусиль, яких Україна очікує від ЄС. «Від імені 28 держав  
хочу запевнити, що у Вас є наша підтримка», - наголосила вона. 

Президент подякував Верховному представнику ЄС за її плідні зусилля у процесі 
підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 
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Петро Порошенко відзначив, що церемонія підписання Угоди 27 червня цього року стала 
найбільш позитивною подією для України за останній час. 

Сайт Президента України 

08.07.2014. Європа нагадує Україні про ратифікацію асоціації 

Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле 
вважає, що Україна повинна якнайшвидше ратифікувати Угоду про асоціацію. 

На цьому він наголосив під час координаційної зустрічі високого рівня міжнародних 
донорів з надання допомоги Україні у проведенні реформ у вівторок в Брюсселі, повідомляє 
власний кореспондент Укрінформу. 

«Реформи також нагально необхідні у зв'язку з тим, що Україна нещодавно підписала 
Угоду про асоціацію, включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Швидка 
ратифікація Угоди Україною дозволить негайно розпочати її тимчасове застосування (торговельної 
частини – до завершення ратифікації країнами-членами ЄС - ред.)», - заявив єврокомісар. 

Нагадаємо, 27 червня Україна і ЄС завершили підписання Угоди про асоціацію, включаючи 
поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. 

Укрінформ 

09.07.2014. ЄС розширив другий етап санкцій проти Росії через 
Україну 

Офіційно підтвердженої інформації поки немає, але, за даними джерела, близького до 
Ради ЄС, посли Євросоюзу все ж змогли погодити розширення другого етапу санкцій. До списку 
додано ще 11 осіб - лідерів сепаратистів на сході України, а також одного чи двох громадян РФ. 

Європейський Союз включив додатково 11 імен до розширеного санкційного списку у 
зв'язку з ситуацією в Україні та діями щодо її дестабілізації. Про це повідомляє "Інтерфакс" з 
посиланням на джерело, близьке до Ради ЄС, за підсумками засідання Комітету постійних 
представників 28 країн Євросоюзу, що відбулося в середу ввечері. 

Фігурантам "чорного списку", який досі налічував 61 людину, заборонено в'їзд до ЄС, а їхні 
активи в країнах ЄС у разі виявлення заморожують. 

За даними джерела, новими фігурантами санкційного списку стали в основному лідери 
ополченців сходу України, а також один або два громадянини РФ. 

Їхні імена будуть опубліковані у найближчі дні в офіційному бюлетені ЄС, після чого 
рішення набере чинності. 

Раніше повідомляли, що ЄС не зміг розширити список санкцій - на засіданні у Брюсселі в 
середу, 9 липня, представники країн-членів ЄС обговорили можливі санкції щодо РФ, але рішення 
прийнято не було. 

Голови держав і урядів країн ЄС на саміті 27 червня обіцяли ввести нові санкції проти Росії 
у випадку, якщо Москва не вплине на ополченців сходу України і не змусить їх припинити вогонь. 
Однак рішення про економічні санкції можуть прийняти тільки перші особи країн ЄС, які 
зберуться на позачерговий саміт 16 липня. Комітет постійних представників ЄС на рівні послів 
повноважний лише розширювати санкційний список фізичних осіб і організацій.  

Дзеркало тижня 

10.07.2014. У ЄС готуються вирішувати спірні питання між 
Києвом і Москвою 

У Єврокомісії висловлюють готовність запровадити консультативний механізм для 
вирішення спірних питань між Києвом і Москвою у процесі імплементації Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС. 

Про це власному кореспонденту Укрінформу заявив речник Єврокомісії з питань торгівлі, 
оприлюднюючи позицію європейської сторони напередодні зустрічі політичного рівня, що 
відбудеться у п‘ятницю у Брюсселі за участі російської сторони. 

«Напередодні зустрічі ЄС вже зазначив про готовність запровадити консультативний 
механізм із Російською Федерацією та Україною щодо імплементації Угоди про асоціацію, 
включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Цей консультаційний механізм 
матиме за мету обговорення регуляторні питання, пов‘язані з імплементацією», - заявили в ЄС. 

У Єврокомісії також висловили сподівання, що тристороння зустріч політичного рівня у 
п‘ятницю у Брюсселі за участі Росії щодо імплементації торгівельної частини Угоди про асоціацію 
між Україною і Євросоюзом буде успішною та принесе результат. 

Як повідомляв Укрінформ, українську сторону на зазначеній зустрічі представлятиме 
міністр закордонних справ Павло Клімкін. 

Укрінформ 



INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (01.07.2014 —05.08.2014) 17 of 133 

 

17 of 133 

12.07.2014. ЄС заборонив ватажкам бойовиків з Донбасу в'їзд на 
свою територію 

Лідерів терористичних організацій ДНР і ЛНР заборонили в'їжджати в ЄС і заморозили їх 
активи. 

Эвросоюз опублікував в "Офіційному журналі ЄС" 11 прізвищ осіб, внесених до санкційного 
списку у зв'язку з ситуацією в Україні. 

Зокрема, ЄС піддав санкцій "прем'єра ДНР" Олександра Бородая "голову служби безпеки 
ДНР" Олександра Ходаковського. 

Обмежувальні заходи вступили в силу з моменту публікації списку. 
Крім того, в "чорний список" Євросоюзу увійшли "віце-прем'єр ДНР" Олександр 

Калюсский, "міністр інформації і громадських зв'язків ДНР" Олександр Хряков. 
Сюди ж включені "прем'єр ЛНР" Марат Баширов, "віце-прем'єр ЛНР" Василь Нікітін, 

"голова верховної ради ЛНР" Олексій Карякін, "міністр внутрішніх справ ЛНР" Юрій Івакін, 
"міністр оборони ЛНР" Ігор Плотницький. 

Під санкції ЄС також підпали "командир козачих військ ДНР" Микола Козицин і один з 
командирів бойовиків Олексій Мозговий. 

Таким чином, на даний момент кількість осіб, внесених у санкційний список ЄС по Україні, 
становить 72 людини. 

Цим особам заборонено в'їзд в ЄС, а їхні активи в ЄС у разі виявлення заморожуються. 
"Рада ЄС уважно спостерігає і оцінює ситуацію в Східній Україні", - підкреслюється в 

комюніке. 
Нагадаємо, що угруповання "Донецька народна республіка" (ДНР) і "Луганська народна 

республіка" (ЛНР) визнані в Україні терористичними. 
Дзеркало тижня 

14.07.2014. Спільні висновки міністерської зустрічі ЄС-Росія-
Україна щодо наслідків імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС  

11 липня у Брюсселі відбулась тристороння зустріч Карела де Гухта, Комісара ЄС з питань 
торгівлі, Алєксея Улюкаєва, міністра економічного розвитку Росії, та Павла Клімкіна, міністра 
закордонних справ України. 

Відповідно до рішення Жозе Мануеля Баррозу, Петра Порошенка та Владіміра Путіна 
Президентів Європейської Комісії, України та Росії відповідно, щодо включення України до 
двосторонніх консультацій ЄС-Росія про можливі економічні наслідки для Росії від укладання 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС включно із глибокою та всеохопною зоною вільної 
торгівлі (ГВЗВТ), 11 липня у Брюсселі відбулась тристороння зустріч Карела де Гухта, Комісара ЄС 
з питань торгівлі, Алєксея Улюкаєва, міністра економічного розвитку Росії, та Павла Клімкіна, 
міністра закордонних справ України. Спираючись на підготовчу роботу експертів, як в 
двосторонньому, так і в тристоронньому форматі, сторони домовились про таке:  

Ліберазізація торгівлі на основі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС модифікуватиме 
торгівельні та інвестиційні умови на українському ринку.  

В той час, як нові торгівельні положення спрямовані на створення позитивних економічних 
результатів для всіх залучених сторін, їхня реалізація може спричинити деякі потенційні 
економічні ризики у відносинах між Росією та Україною, в тому числі для господарюючих 
суб‘єктів.  

Для реагування на будь-які подібні ризики і з ціллю створення сприятливих умов для 
торгово-економічних відносин учасники погодились створити механізм консультацій з основним 
акцентом на питаннях технічних регламентів, стандартизації, митного адміністрування, процедур 
оцінки відповідності, санітарних і фітосанітарних заходів тощо, пов‘язаних з імплементацією 
Угоди про асоціацію.  

Росія оприлюднить перелік конкретних стурбованостей/потенційних ризиків не пізніше 20 
липня 2014 року. 

На основі даного переліку будуть проведені двосторонні консультації на експертному рівні 
для обміну думками та пошуку можливих рішень таких стурбованостей/ризиків. В рамках 
консультацій буде визначено, які ризики можуть бути розглянуті в двосторонньому форматі, а в 
яких випадках буде необхідним залучення ЄС. В таких випадках до роботи в двосторонньому 
форматі будуть підключені експерти ЄС. 

Експерти намагатимуться знайти рішення якомога більшої кількості 
стурбованостей/ризиків і визначать перелік питань, які вимагатимуть обговорення на вищому 
рівні. В рамках даної роботи експерти також визначать терміновість, з якою необхідно 
врегулювати окремі питання, беручи до уваги, окрім іншого, часові рамки, передбачені Угодою про 
асоціацію. 
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Експерти отримали завдання підготувати попередній звіт не пізніше 1 вересня 2014 року. 
Міністри домовились провести наступну зустріч 12 вересня 2014 року в Брюсселі для 

підбиття підсумків роботи на експертному рівні та обговорення можливих рішень неврегульованих 
питань, щодо яких експерти не зможуть узгодити задовільних пом‘якшувальних кроків, а також 
будь-яких інших питань, що викликають занепокоєння. 

Всі сторони підтверджують готовність добросовісно брати участь в даному процесі. 
Сайт Представництва ЄС в Україні  

15.07.2014. Українська преса: чого чекати від Європи? 

"Футбольна" дипломатія, росіяни-добровольці в батальйоні "Азов" та перспективи 
отримання наступного траншу від МВФ - в огляді української преси від вівторка, 15 липня. 

Газета "День" розмірковує з приводу нещодавніх заяв канцлера Німеччини Ангели 
Меркель щодо ситуації в Україні. 

"Європою ми не повинні ні зачаровуватися, ні розчаровуватися. Наше завдання - 
відстоювання національних інтересів. А вони передбачають політичне єднання із Заходом, 
зокрема, Євросоюзом", - пише "День". 

Однак національні інтереси України та тієї ж Німеччини у всьому збігатися не можуть. 
"Візит Путіна на фінал Чемпіонату світу разом з Ангелою Меркель - це в жодному разі не 

легітимізація російської агресії в Україні. Можна лише підозрювати, що це чергова спроба знайти 
дипломатичне рішення і вести будь-які неформальні переговори щодо кінця протистояння на 
сході України. Я не знаю, наскільки теплим був прийом Путіна, але з ним намагаються вести 
переговори тому що, власне, іншого шляху немає", - коментує для "Дня" німецький політолог 
Андреас Умланд. 

Усе ж, відзначає пан Умланд, Європі явно бракує послідовності. 
"Я не знаю, наскільки просунувся процес щодо впровадження чергових секторальних 

санкцій, але я розчарований не дуже послідовною позицією Заходу - кілька разів не було виконано 
різного роду умов, а суттєвих санкцій усе ще немає", - говорить Андреас Умланд. 

Велика гра 
Західні країни вже давно закликають до переговорів між Петром Порошенком і 

Володимиром Путіним, шукаючи для цього "випадкових" нагод, пише "Комсомольская правда в 
Украине". 

І ось така нагода з‘явилася: Петра Порошенка запросили на фінал чемпіонату світу з 
футболу, туди ж поїхали Володимир Путін та Ангела Меркель. 

"Однак в останню мить Порошенко відмовився від футбольного вечора. На перешкоді 
зустрічі стали російські танки та "Гради", які занадто часто почали з'являтися на сході, та десятки 
нових жертв неоголошеної війни", - пише газета. 

З точки зори українського суспільства відмова Петра Порошенка від поїздки до Бразилії 
була правильною. 

Такої ж думки дотримуються і експерти-політологи: Порошенкові варто було поїхати лише 
тоді, коли б існували реальні підстави для досягнення домовленостей. Після того, як футбольні 
переговори зірвалися, у Європі будуть думати про інші приводи, щоб зібрати разом президентів 
України та Росії. 

"Тепер Порошенкові слід прийняти рішення: погоджуватися на таку розмову чи ні. Це буле 
непростим завданням. З одного боку - Захід, з яким він не хоче сваритися, а з іншого - український 
народ, який такі переговори не сприймає", - пише газета. 

Росіяни в "Азові" 
Російський опозиціонер Роман Желєзнов прилетів до Києва, щоб вступити до батальйону 

"Азов", повідомляє "Газета по-українськи". 
Пан Желєзнов розповів, що 1 травня він та прихильники його політичної сили розгорнули 

під час демонстрації у Москві банери "Героям слава" та українські прапори. 
Пізніше, перебуваючи в Італії, він дізнався, що в його квартирі триває обшук, тож вирішив 

до Росії вже не повертатися. 
На батьківщині проти Желєзнова порушили кримінальну справу за групове хуліганство. 

Йому загрожує сім років за ґратами. 
У "Азові" пан Желєзнов може очолити так званий руський корпус. 
"У нас є два десятки росіян, які беруть участь у бойових діях на боці України. Руський 

корпус набереться швидко, охочих багато. Щодня мені пишуть десятки росіян, які бажають 
воювати за нас. Зараз і в Калузі, і в Москві, і в Пітері усі забори в графіті батальйону Азов. Тому 
Путін почав репресії проти них", - говорить голова Київської організації Соціал-Національної 
Асамблеї Ігор Криворучко. 

Щоб брати участь у бойових діях на сході України у складі добровольчих батальйонів, 
охочим слід отримати громадянство України. 
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"Декілька росіян отримали українське громадянство і є повноцінними бійцями Азову. А 
доти людина входить до волонтерського корпусу й виконує функції, не пов‘язані з бойовими 
діями", - говорить начальник мобілізаційного центру батальйону Ярослав Бабич. 

Чекаємо на транш 
Місія МВФ завершила роботу в Україні. Перемовини пройшли успішно, однак чітких заяв 

щодо отримання Україною наступного траншу не прозвучало, пише газета "Сегодня". Зрештою, 
жодних заяв і не передбачалося. 

"Рада директорів МВФ засідатиме тільки в останній декаді липня, а місія в Україні не має 
права робити заяви до цього рішення", - коментує член ради НБУ Юрій Полунєєв. 

Тим часом міжнародне рейтингове агентство Standart&Poor's підтвердило суверенний 
кредитний рейтинг Україні на рівні ССС, тобто підвищило прогноз із негативного до стабільного. 

"Там повідомили, що надання повного пакету допомоги від МВФ та інших кредитів 
повинно стати достатнім для задоволення потреб України у зовнішньому фінансуванні", - пише 
газета. 

З іншого боку, агентство також і не очікує швидкого покращення загальної економічної 
ситуації в Україні до 2016 року, пише "Сегодня". 

Огляд підготував Ярослав Карп'юк, служба моніторингу ВВС. 
BBC Україна 

15.07.2014. Фюле: ЄС має захистити населення України 

Європейський Союз має зробити все, щоб захистити цивільне населення України. Про це на 
пленарній сесії Європарламенту 15 липня заявив Штефан Фюле. 

Європейський політик наголосив, що криза на сході України погіршується з кожним днем й 
небезпека для людей зростає. "Тому нам важливо забезпечити безпеку і підтримку для кожної 
людини зі Східної України, де б вона зараз не знаходилася", - сказав Штефан Фюле. 

За його словами, українська армія зараз діє не проти мирного населення, а проти добре 
навчених і озброєних бойовиків, що не мають жодного стосунку до місцевого населення. 

У своєму виступі від імені Єврокомісії Фюле також згадав про ситуацію на Кримському 
півострові. "Крим все ще незаконно анексований. Протягом останнього часу там відбулися суттєві 
погіршення у сфері захисту прав людини і прав національних меншин... Але ми не забули про 
Крим. Він буде знаходитися на радарах міжнародної спільноти допоки міжнародне право не буде 
відновлене", - заявив пан Фюле. 

Єврокомісар звернув увагу європейських депутатів на те, що президент Росії Володимир 
Путін продовжує підтримувати бойовиків, незважаючи на власні декларації щодо підтримки 
мирного плану Порошенка. 

"Дипломатія зможе досягти результату лише якщо до мирного процесу будуть реально 
залучені всі сторони: Україна, Росія та ОБСЄ. Зокрема, необхідно забезпечити моніторинг кордону 
зі сторони ОБСЄ", - зазначив він. 

BBC Україна 

16.07.2014. Євросоюз розширив санкції проти Росії: нові 
інвестиції на розвиток заморожені 

Глави держав та урядів Європейського Союзу прийняли рішення про розширення санкцій 
проти Росії. Штрафні заходи запроваджуються проти низки підприємств та організацій, які 
загрожують територіальній цілісності України. 

Євросоюз слідом за Сполученими Штатами Америки запроваджує нові санкції проти Росії. 
На саміті в Брюселі у середу, 16 липня представники 28 країн ЄС домовились про поширення 
штрафних заходів, що торкнуться російських компаній, державних діячів, а також організацій, дії 
яких підривають суверенітет і територіальну цілісність України. Список компаній, які 
підпадатимуть під санкції ЄС, Єврокомісія складе до кінця липня, повідомляє Reuters. 

Крім того, Євросоюз заборонив Європейському інвестиційному банку та Європейському 
банку реконструкції і розвитку фінансувати нові інвестпроекти у Росії. Сукупний обсяг інвестицій 
цих кредитно-фінансових інститутів у Росії становить від двох до трьох мільярдів євро на рік. 

На черзі олігархи? 
Як повідомляє dpa, рішенням саміту міністрам закордонних справ ЄС доручено вивчити 

питання, яких олігархів чи їхні підприємства можна включити до санкційного списку. Йдеться про 
покарання тих, хто підтримує російських можновладців, які причетні до анексії Криму чи активно 
сприяли їй. 

Євросоюз також перегляне низку двосторонніх та регіональних програм з Росією щодо 
можливості призунення їхнього фінансування. 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель повідомляла, що глави держав та урядів 
Європейського Союзу мають намір під час саміту ЄС у середу ухвалити рішення про застосування 
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додаткових санкцій проти Росії. За її словами, ситуація в Україні з моменту проведення минулого 
саміту не покращилась, а російський уряд відмовляється сприяти деескалації конфлікту на Сході 
України. 

Німецька хвиля  

17.07.2014. Європарламент вимагає від країн ЄС заборонити 
продаж зброї Росії 

Європарламент звернувся до урядів країн-членів Євросоюзу з вимогою заборонити продаж 
зброї Росії. Такі заборони мають бути запроваджені негайно та діяти до нормалізації ситуації на 
Сході України. 

Європарламент у своїй резолюції звернувся до урядів країн-членів ЄС з вимогою негайно 
заборонити продаж зброї Російській Федерації. Таке рішення було прийнято у четвер, 17 липня, у 
Страсбурзі. На його підтримку виступили фракції християнських демократів, соціал-демократів, 
лібералів та Зелених, повідомляє інформаційне агентство dpa. Своїм рішенням Європарламент 
також закликав уряди Євросоюзу дотримуватися жорсткої та узгодженої стратегії у відносинах з 
Росією і, в разі необхідності, застосувати ще жорсткіших санкцій проти Москви. 

Нагадаємо, в середу, 16 липня, США та ЄС запровадили нові санкції проти Росії. 
Обмеження з боку Вашингтона торкнуться оборонної, фінансової та енергетичної сфер РФ. До 
списку компаній, з якими заборонено співпрацювати, увійшли, зокрема, "Газпромбанк", 
"Внешэкономбанк" та "Роснефть". 

Слідом за США нові санкції проти Росії запровадив і ЄС. На саміті в Брюсселі у середу, 16 
липня, представники 28 країн ЄС домовились про поширення штрафних заходів, що торкнуться 
російських компаній, державних діячів, а також організацій, дії яких підривають суверенітет і 
територіальну цілісність України. Перелік компаній, які підпадатимуть під санкції ЄС, Єврокомісія 
має скласти до кінця липня. Крім того, буде зупинено інвестистування в Росії Європейського банку 
реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку. На рік ці інститути вкладають у 
російську економіку від двох до трьох мільярдів євро. 

Німецька хвиля 

17.07.2014. ЄС закликає Україну якнайшвидше ратифікувати 
угоду про асоціацію 

Європейська Рада наголосила на важливості ратифікації Києвом угоди про асоціацію з ЄС. 
Окрему увагу в Брюсселі приділяють створенню зони вільної торгівлі та її впливу на торговельні 
відносини Києва та країн СНД. 

Європейська Рада в своєму рішенні, прийнятому в середу, 16 липня, в Брюсселі наголосила 
на важливості питання ратифікації Києвом угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 
Учасники саміту ЄС також підтримали проведення тристоронніх консультацій на рівні міністрів 
між Україною, ЄС та Росією щодо імплементації угоди про асоціацію, які відбулися минулої 
п‘ятниці, 11 липня. 

Як наголошується в рішенні, Європейська Рада, окрім цього, підтримує запровадження 
консультаційного механізму задля вивчення потенційних труднощів, які можуть виникнути під час 
втілення в життя угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Зокрема, ідеться про 
можливі проблемні питання функціонування зони вільної торгівлі між країнами СНД, куди також 
входить Україна. 

Створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною є 
одним із основних пунктів угоди між Києвом та Брюсселем, підписаної наприкінці червня. 

Німецька хвиля 

18.07.2014. Спільна заява Ван Ромпея та Баррозу про збитий 
літак 

Спільна заява Президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея та Президента 
Європейської Комісії Жозе Мануела Баррозу з приводу авіакатастрофи малайзійського літака на 
території України 

«Ми шоковані авіакатастрофою малайзійського авіалайнера в Україні та трагічною 
втратою такої великої кількості життів. Вбито громадян багатьох держав, зокрема з Європейського 
Союзу.  

Від імені Європейського Союзу ми хочемо висловити наші найглибші співчуття прем‘єр-
міністрам Нідерландів, Малайзії, урядам усіх інших країн, чиїх громадян торкнулася ця трагедія, а 
також родинам загиблих.  
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Ми закликаємо до негайного та ретельного вивчення причин катастрофи. Факти та 
відповідальних слід встановити якнайшвидше. Європейський Союз продовжить впритул 
слідкувати за цим питанням». 

Сайт Представництва ЄС в Україні 

19.07.2014. Новий регламент ЄС розширив коло осіб і 
організацій, які підпадуть під санкції за агресію Росії  

В "Офіційному журналі" Євросоюзу відповідно до рішення Європейської Ради 16 липня і 
постановою Ради ЄС 18 липня опублікований регламент зі зміною порядку застосування 
обмежувальних заходів у зв'язку з ситуацією на сході України. 

Про це повідомляє видання Insider. 
У статті 3 попереднього регламенту параграф 1 замінений на текст, який включає наступні 

підпункти: 
"a) фізичні особи, відповідальні за дії чи політику, що підриває або загрожує 

територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України або стабільності в Україні, які 
активно підтримують або здійснюють такі дії чи політику або чинять перешкоди діям міжнародних 
організацій в Україні, і пов'язані з ними фізичні і юридичні особи або органи. 

b) фізичні та юридичні особи або органи, які матеріально чи фінансово підтримують дії, що 
підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, або 
фізичні і юридичні особи та органи Криму або Севастополя, чия власність була передана в 
порушення українського законодавства, або 

c) фізичні та юридичні особи та органи, які сприяли такій передачі ". 
Регламент набув чинності у день його публікації. 

5 канал 

22.07.2014. ЄС погодив розширений пакет санкцій щодо Росії 

Євросоюз погодив розширення санкцій проти Росії. 
Оновлений список окремих громадян і підприємств, які потрапили під обмеження, у четвер 

нададуть Комітету постійних представників ЄС, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів 
Франс Тіммерманс. 

ЄС також збирається підготувати жорсткіші економічні санкції проти Росії - на той 
випадок, якщо вона не сприятиме міжнародному розслідуванню аварії малайзійського "Боїнга". 

"Друга з половиною" хвиля 
У вівторок в Брюсселі зібралися 28 міністрів закордонних справ ЄС, щоб розглянути 

питання санкцій. 
Голландський прем'єр Марк Рьотте, виступаючи в Амстердамі, заявив, що ставлення до цієї 

країни "фундаментально" змінилося після аварії малайзійського "Боїнга", і що Євросоюз має 
сильніше тиснути на Москву, щоб та заспокоїла сепаратистів. 

"Сьогодні ми вирішили, що список осіб, на яких поширюються санкції, буде розширено, і 
цей список нададуть Комітету постійних представників ЄС у четвер", - заявив після зустрічі міністр 
закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс. 

У "чорний список" можуть потрапити росіяни, які "матеріально чи фінансово підтримують 
дії, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України". 

Список імен має бути опублікований в кінці липня. ЄС може піти за прикладом США і 
запровадити санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, а також 
керівників найбільших російських компаній. 

Окрім цього, міністри домовилися готуватися до запровадження більш жорстких - 
галузевих санкцій. 

"Ми також вирішили, що Комісія (Єврокомісія. - Ред.) повинна розглянути можливі заходи 
в цілому ряді сфер, зокрема оборонній, сфері товарів подвійного призначення, високих технологій, 
а також енергетики і фінансових послуг", - заявив у вівторок пан Тіммерманс. 

У постанові Ради ЄС, також опублікованій після зустрічі міністрів, сказано, що Рада "готова 
без затримок запровадити пакет подальших значних обмежень" і просить Комісію закінчити їхню 
підготовку. 

Євросоюз дотепер утримувався від запровадження так званих "санкцій третьої хвилі", які 
зачіпають цілі сектори російської економіки. 

Але в понеділок британський прем'єр Девід Кемерон попередив Росію про можливість 
запровадження цих санкцій. 

BBC Україна 
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22.07.2014. Висновки Ради міністрів ЄС із закордонних справ по 
Україні 

1) Європейський Союз та його держави-члени шоковані та глибоко засмучені падінням 
літака малайзійських авіаліній MH 17 у Донецьку і трагічною втратою стількох невинних життів. 
Громадяни багатьох країн, включно із країнами ЄС, були вбиті. Ми висловлюємо наші глибокі 
співчуття населенню і урядам усіх постраждалих країн, а особливо - сім‘ям загиблих. ЄС вітає 
одностайне прийняття резолюції Ради Безпеки ООН від 21 липня та очікує на її впровадження.  

2) ЄС закликає сепаратистські групи в регіоні забезпечити повний, негайний, безпечний та 
надійний доступ до місця авіакатастрофи та навколишньої території, включно з коридором 
безпеки задля ідентифікації жертв, відновлення решток та майна загиблих у падінні літака, а 
також забезпечити швидку, професійну та гідну репатріацію жертв. ЄС очікує від усіх присутніх в 
регіоні збереження недоторканості місця авіакатастрофи, зокрема утримання від знищення, 
переміщення чи порушення останків, уламків, обладнання, сміття чи особистих речей з літака.  

3) Євросоюз підтримує заклик Ради Безпеки ООН та Постійної Ради ОБСЄ щодо повного, 
прозорого та незалежного міжнародного розслідування, яке має бути проведено відповідно до 
міжнародних рекомендацій у галузі цивільної авіації в координації з ІКАО; у цьому розслідуванні 
мають брати участь технічні та судово-медичні експерти з українського, малайзійського та 
нідерландського урядів, а також інші технічні та судово-медичні експерти. Усі відповідні 
матеріали, отриманих на місці катастрофи, мають бути доступні для негайного і безперешкодного 
міжнародного розслідування.  

4) ЄС наголошує, що усі ті, хто прямо або опосередковано відповідальні за падіння літака, 
мають бути притягнені до відповідальності. Євросоюз закликає усі держави та сторони 
співпрацювати задля цієї мети. 

5) Рада закликає Російську Федерацію активно використати свій вплив на незаконні 
озброєні групи для того, аби домогтися повного, негайного, безпечного і надійного доступу до 
місця падіння літака, всеохопної співпраці щодо відновлення решток і речей та співпраці з 
незалежним розслідуванням, включаючи забезпечення безперешкодного доступу до місця аварії 
настільки, наскільки це вимагатиме розслідування і можливе подальше слідство. Спеціальна 
моніторингова місія ОБСЄ, що вже присутня на сході України, має отримати можливість відіграти 
свою роль у сприянні та охороні доступу до катастрофи. Рада вкотре вимагає від Росії припинити 
дедалі більший потік зброї, техніки і бойовиків через кордон, аби домогтися швидких і відчутних 
результатів у деескалації ситуації. Рада надалі закликає Росію вивести свої додаткові війська з 
прикордонної зони. 

6) Рада погоджується прискорити підготовку цільових заходів, узгоджених на спеціальному 
засіданні Європейської Ради від 16 липня, зокрема щодо негайного встановлення списку осіб та 
організацій, включно з Російської Федерації, відповідно до посилених критеріїв, прийнятих Радою 
18 липня; подальшого розширення обмежувальних заходів з метою ураження осіб та організацій, 
які активно надають матеріальну чи фінансову підтримку або отримують вигоду від російських 
осіб, які приймають рішення і є відповідальними за анексію Криму і дестабілізацію на сході 
України; та схвалення додаткових заходів щодо обмеження торгівлі та інвестицій у Крим і 
Севастополь не пізніше кінця липня.  

7) Рада нагадує про попередні зобов‘язання Європейської Ради та залишається готовою до 
того, аби без зволікань застосувати пакет подальших відчутних обмежувальних заходів – у разі, 
якщо негайно не буде здійснено співпраці щодо вищезазначених вимог. Задля цього Рада просить 
Європейську Комісію і Європейську службу зовнішньої дії завершити підготовчу роботу над 
можливими цільовими заходами і представити пропозиції щодо переходу до дій, включачюи щодо 
доступу до ринків цінних паперів, оборони, товарів подвійного призначення та «чутливих» 
технологій, зокрема у енергетичному секторі. Результати цієї роботи будуть представлені у четвер, 
24 липня. 

8) Рада нагадує про чотири особливі кроки, що їх вимагає Європейська Рада у своїх 
висновках від 27 червня. Вона рішуче засуджує продовження незаконної діяльності озброєних 
бойовиків у східній Україні та поза цим регіоном, які спричинили великі втрати серед невинних 
людей. Питання визнання цих груп терористичними організаціями буде розглянуто з плином 
часу. Рада наголошує на свої підтримці мирномго розв‘язання кризи в Україні та на потребі не 
зволікати з виконанням мирного плану Президента Петра Порошенка. Вона також наголошує на 
нагальній потребі домовитися щодо справжнього та тривалого припинення вогню усіма сторонами 
конфлікту, ґрунтуючись на Берлінській декларації від 2 липня, з метою відновлення 
територіальної цілісності України. Задля цього Рада закликає до підтрики дій ОБСЄ і 
тристоронньої контактної групи, що спрямовані на створення умов для припинення вогню. Рада 
також нагадує про важливість ефективного контролю за кордоном, включаючи за допомогою 
спостерігачів ОБСЄ, та про швидке звільнення усіх заручників. Рада схвалює і повністю підтримує 
зусилля ОБСЄ, що відчутно сприяє розв`язанню цього конфлікту. 

Сайт Представництва ЄС в Україні 
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23.07.2014. Чому Київ зволікає із ратифікацією угоди про 
асоціацію з ЄС? 

Верховна Рада все ще не ратифікувала угоду про асоціацію з ЄС. Адміністрація президента 
розраховує встигнути з ратифікацією до вересня. Аналітики висувають свої версії затримки 
процесу. 

17 липня Європарламент закликав Україну та країни ЄС якомога швидше ратифікувати 
угоду про асоціацію з Євросоюзом. До того парламенти низки країн-членів ЄС ратифікували угоду 
про асоціацію з Україною, хоча вона і досі не ратифікована Верховною Радою. Водночас 
парламенти Молдови і Грузії, які підписали аналогічні угоди з ЄС в один день з Україною, вже їх 
ратифікували. Парламент Молдови зробив це 2 липня, парламент Грузії – 18 липня. Чому ж Київ 
зволікає із ратифікацією угоди про асоціацію з ЄС? 

Незрозуміла пауза 
11 липня в Брюсселі відбулися тристоронні консультації між Україною і Росією за участю 

представників Євросоюзу щодо підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, її технічних 
деталей та створення зони вільної торгівлі. За підсумками зустрічі єврокомісар з питань торгівлі 
Карел де Гюхт заявив, що ці консультації триватимуть до 12 вересня . Він зазначив, що тільки після 
їхнього завершення угода може бути ратифікована і набути чинності. В уряді України запевняють, 
що на цих консультаціях не йдеться про зміну тексту вже підписаного документа. А затримку з 
поданням угоди про асоціацію на ратифікацію до парламенту пояснюють експертизою 
законопроектів урядовими структурами. 18 липня міністр Кабінету міністрів України Остап 
Семерак на зустрічі з журналістами заявив, що 29 міністерств і відомств завершили експертну 
роботу з підготовки спільного пакета для ратифікації. "Весь цей пакет подали на розгляд МЗС 
України, яке, відповідно до чинного законодавства, має передати його президенту. І вже він має 
подати законопроекти на ратифікацію парламентом", - повідомив міністр. 

Пошук компромісу 
Утім, саме з консультаціями в трикутнику Україна-Росія-ЄС пов'язує паузу з ратифікацією 

угоди і керівник представництва німецького фонду ім. Генриха Белля в Україні Кирило Савін. В 
інтерв'ю DW він припустив, що Україна нині намагається завершити переговори у тристоронньому 
форматі так, щоб запобігти "небажаним економічним санкціям та іншим недружнім крокам з боку 
Москви". "Київ хоче зберегти хоч якийсь товарообіг з Росією", - вважає експерт. 

Кирило Савін не береться прогнозувати, коли саме український парламент зможе 
ратифікувати угоду про асоціацію з ЄС. "Важко сказати, скільки це все триватиме. З політичної 
точки зору, угоду треба ратифікувати якомога швидше. Але, як мені здається, це може затягтися 
аж до вересня", - зазначив Савін. 

Політичні торги 
Зовсім іншу версію затримки ратифікації висуває директор київського Інституту 

економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Головною причиною 
зволікань він вважає політичні торги депутатів парламенту з президентом та урядом. "Під 
загрозою позачергових парламентських виборів депутати можуть намагатись обміняти 
ратифікацію асоціації та ухвалення інших важливих рішень, що їх просуває Кабмін, на 
продовження повноважень нинішнього складу парламенту", - не виключив експерт в інтерв'ю DW. 

Бураковський не бачить сенсу в консультаціях щодо імплементації угоди про асоціацію за 
участі Росії, оскільки це - двостороння угода, підписана Україною та Євросоюзом. На думку 
Бураковського, після підтримки Росією терористів на Донбасі, було би дивно погоджуватись на те, 
аби Росія ставила у залежність ратифікацію угоди про асоціацію з ЄС від згоди Москви. "Якщо 
Росія домагається, щоби спочатку всі домовилися з нею і лише потім ми могли реалізувати свої 
міжнародні зобов'язання, то це політично невірно і юридично некоректно", - впевнений 
Бураковський. 

Зовнішній тиск 
Посилаючись на інформацію з урядових джерел, директор компанії стратегічного 

консалтингу Berta Communications Тарас Березовець в інтерв'ю DW висловив припущення, що 
ратифікація угоди про асоціацію України та ЄС затримувалася через наполягання Франції та 
Німеччини. Мовляв, ті хотіли обговорити з Москвою можливі збитки російської економіки від 
втрати українського ринку. "Лідери двох європейських країн попросили президента Порошенко не 
вносити до парламенту проект закону про ратифікацію угоди про асоціацію до завершення 
консультацій з Москвою. Якби Київ не дослухався цих закликів, могли би виникнути проблеми з 
ратифікацією угоди національними парламентами Франції та Німеччини", - вважає експерт. 

Однак після катастрофи рейсу МН17 європейська політика щодо України кардинально 
змінилася, і ратифікація угоди про асоціацію Верховною радою та європейськими парламентами 
має значно прискоритися, прогнозує Березовець. "Я не виключаю того, що після трагедії з МН17 
Порошенко внесе проект закону про ратифікацію угоди про асоціацію з ЄС вже цього тижня", - 
сказав експерт. 

Німецька хвиля 
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24.07.2014. На Банковій попросили депутатів припинити "шоу" 
з ратифікацією угоди з ЄС 

Заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий закликає депутатів бути 
відповідальними в умовах зовнішньої агресії на Україну. 

На цьому він наголосив у виступі на "Першому національному" телеканалі, інформує прес-
служба президента. 

"Ми зараз фактично працюємо в стані війни. І це мають всі усвідомлювати. Президент 
працює майже цілодобово", - відзначив Чалий 

Заступник глави АПУ вважає злочином неголосування депутатів за закон про мобілізацію, 
адже він спрямований на конкретну допомогу армії, на захист суверенітету України. 

Він вважає, що "шоу, яке влаштували з приводу ратифікації Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом в парламенті, свідчить про те, що певні депутатські групи займаються 
політиканством у важкі для країни часи". 

Заступник глави АПУ запевнив, що "не пізніше вересня Угода буде ратифікована". 
При цьому він акцентував увагу на тому, що немає імплементаційної програми, яка 

визначає, як Угоду ввести в дію. 
"Вона має затверджуватися парламентом і пройти синхронно з ратифікаційним пакетом. 

Депутати повинні взяти на себе відповідальність не лише за ратифікацію, а й за імплементацію 
Угоди, що є набагато важливішим", - підкреслив він. 

Як відомо, в середу на засіданні ВР депутати від фракції в"Батьківщина" вийшли до 
трибуни, і розгорнули плакат "Вимагаємо від президента подати Угоду на ратифікацію в 
парламент". 

Українська правда 

24.07.2014. ЄС розширює санкції проти Росії 

Євросоюз через ситуацію в Україні розширив санкції проти Росії. Утім, поки що йдеться 
лише про розширення "чорного списку" осіб і компаній. 

ЄС вирішив розширити санкції проти Росії. Ще 15 осіб, серед яких росіяни та українці, а 
також 9 підприємств і 9 установ має бути додано до переліку тих, на кого поширюються санкції, 
повідомляє агентство AFP з посиланням на одного з європейських дипломатів у Брюсселі. 
Відповідно до цієї інформації, про це домовилися представники 28 країн ЄС у четвер, 24 липня, у 
Брюсселі. 

Досі такі санкції Євросоюзу, як блокування рахунків та заборона в'їзду, поширювалися на 
72 українців і росіян, тепер їх стане 87. Також до "чорного списку" мають додатися два 
підприємства з анексованого Росією українського Криму - їм буде заборонено будь-який бізнес у 
ЄС. Як очікується, прізвища осіб, яких буде додано до цього переліку, опублікують у п'ятницю в 
офіційному бюлетені ЄС. Після цього нові обмеження наберуть чинності. 

Про інші можливі заходи в рамках посилення санкцій проти Росії рішення буде ухвалене 
пізніше, повідомляє агентство dpa. У четвер європейські дипломати не дійшли згоди у дискусіях 
щодо низки жорсткіших економічних санкцій проти Росії, серед яких і ембарго на постачання 
зброї Москві. Наступна зустріч представників ЄС, як очікується, відбудеться у вівторок, 29 липня. 

Німецька хвиля 

26.07.2014. Під нові санкції ЄС потрапили Губарєв і Кадиров 

"Офіційний журнал ЄС" опублікував у ніч на суботу новий перелік осіб і організацій, які 
потрапили під санкції Євросоюзу у зв'язку з українською кризою. 

Санкції вступили в силу від моменту публікації. Вони передбачують заборону в'їжджати до 
ЄС та замороження активів на території Євросоюзу. 

До переліку увійшли, зокрема, глава ФСБ Росії Олександр Бортніков, глава Служби 
зовнішньої розвідки Михайло Фрадков, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев і глава Чечні 
Рамзан Кадиров. 

Також у списку - заступник голови Радбезу Рашид Нургалієв, член Радбезу Борис Гризлов, 
керівник 5-го управління ФСБ Сергій Бесіда, депутат Держдуми Михайло Дегтярьов і губернатор 
Краснодарського краю Олександр Ткачов. 

Під санкції також потрапили низка керівників самопроголошених ДНР і ЛНР: Павло 
Губарєв, його дружина Катерина, Федір Березін, Сергій Здрилюк та Олександр Антюфеєв, а також 
низка громадських організацій і бойових структур сепаратистів. 

Крім того, до списку увійшли такі підприємства, як Севастопольський морський порт, 
Керченський морський порт і Керченська поромна переправа. 

Німецька хвиля 
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30.07.2014. Обмежувальні заходи ЄС через ситуацію у східній 
Україні та незаконну анексію Криму  

Економічні санкції  
Комітет постійних предстаників (COREPER) досяг згоди щодо введення обмежувальних 

заходів Євросоюзом з огляду на дії Росії у напрямі дестабілізації ситуації у східній Україні. 
Для обмеження доступу Росії до ринків капіталу громадяни та компанії ЄС не можуть 

більше продавати або купувати нові облігації, акціонерні частки або інші подібні фінансові 
інструменти зі строком погашення більше 90 днів, випущені російськими державними банками, 
їхніми дочірніми компаніями або компаніями, які діють від їхнього імені. Також заборонено 
послуги, пов‘язані із випуском таких фінансових інструментів, – наприклад, брокерська справа.  
Окрім того, було погоджено введення ембарго на імпорт та експорт зброї та подібного матеріалу 
з/до Росії. Воно стосується усіх одиниць, зазначених у спільному воєнному списку ЄС.  

Під час зустрічі також була досягнута згода щодо заборони експорту товарів подвійного 
призначення та технологій для воєнного використання в Росії або російських кінцевих військових 
користувачів (з останнім списком можна ознайомитися у додатку до норми 428/2009).  Окрім того, 
компетентні органи країн-членів ЄС надаватимуть попередній дозвіл на експорт певних видів 
енергетичного устаткування і технологій до Росії. У ліцензії на експорт відмовлятимуть, якщо 
призначення продуктів полягатиме у пошуках та видобутку нафти на великій глибині, пошуку та 
видобутку полярної нафти та впровадження в Росії проектів, пов`язаних зі «сланцевою нафтою».  
Заходи застосовуватимуться до нових контрактів. Відтепер ці обмеження будуть формально 
ухвалені Радою за допомогою письмової процедури. Вони набудуть чинності з дня після їхньої 
публікації у Офіціному журналі ЄС, запланованої на післяобід 31-го липня.  

Додаткові обмеження для Криму і Севастополя  
Також під час зустрічі Комітету постійних предстаників, яка відбулася 28 липня, було 

погоджено впоровадження торговельних та інвестиційних обмежень для Криму і Севастополя. Про 
це просили президенти і голови урядів або держав країн-членів ЄС під час саміту Євросоюзу, який 
відбувся 16 липня. Це стосується заборони здійснення нових інвестицій у такі сектори Криму і 
Севастополя: інфраструктурні проекти у сфері транспорту, телекомунікації та енергетику, а також 
інвестиції, пов`зані з видобутком нафти, газу та мінералів. Також не має здійснюватися експорт 
важливого устаткування для цих шести секторів; задля таких справ не повинні надаватися 
фінансові послуги і послуги зі страхування. Окрім того, постійні представники погодили, що 8 осіб 
та 3 організації буде додано до списку тих, яким заборонено в‘їзд або чиї рахунки заморожено – 
через, з-поміж усього іншого, надання підтримки або отримання користі від рішень російських 
високопосадовців, відповідальних за дестабілізацію ситуації на сході України та незаконну анексію 
Криму. У такий спосіб наразі загальна кількість осіб та організацій, які підпали під обмеження з 
боку ЄС, склала 95 осіб і 23 організації.  

Ці заходи набудуть чинності після їхнього формального ухвалення Радою за допомогою 
письмової процедури та їхньої публікації у Офіційному журналі ЄС, що запланована на післяобід 
30-го липня.  

Чинні обмежувальні заходи  
87 осіб вже стали об‘єктами обмежувальних заходів з боку ЄС: їм заборонено в‘їзд, їхні 

рахунки заморожено; також заморожено рахунки 20 організацій. До цього списку входять 87 осіб 
та 9 організацій, які є відповідальними за дії, що порушують територіальну цілісність України. 
Також цей список містить 11 організацій у Криму і Севастополі, які було конфісковано або які 
отримали користь від передачі власності з порушенням українського законодавства.  

Товари, які походять з Криму або Севастополя, не можуть імпортуватися до ЄС доти, доки 
вони не отримають українські сертифікати.  

Європейська Рада також попросила Європейський інвестиційний банк зупинити 
підписання нових операцій з фінансування у Росії; країни-члени, своєю чергою, координують свої 
позиції з Радою директорів Європейського банку реконструкції та розвитку з метою зупинення 
фінансування нових операцій в Росії. 

Дипломатичні кроки  
Замість саміту «Великої вісімки» у Сочі, 4-5 червня у Брюсселі пройшов саміт «Великої 

сімки». Країни ЄС також підтримали припинення перемовин щодо приєднання Росії до 
Організації економічної співпраці та розвитку і Міжнародної енергетичної агенції. 

Також було скасовано саміт ЄС-Росія; країни-члени вирішили не проводити регулярні 
двосторонні саміти з Росією.  

Окрім того, були припинені двосторонні переговори з Росією щодо візових питань і щодо 
Нової Угоди. Наразі відбувається повторна оцінка програм співпраці між ЄС і Росією з метою 
припинення впровадження двосторонніх та регіональних програм ЄС зі співпраці. Проекти, 
пов`язані винятково з транскордонною співпрацею та громадянським суспільством, 
підтримуватимуться і надалі.  

Сайт Представництва ЄС в Україні 
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ЕНЕРГЕТИКА 

03.07.2014. Еттинґер: ЄС та Україна мають наповнювати 
газосховища 

Якщо Україна та ЄС не наповнять свої газосховища протягом трьох місяців, то за довгої 
холодної зими блакитного палива може не вистачити, застеріг єврокомісар з питань енергетики 
Ґюнтер Еттинґер. 

Через невирішену газову суперечку між Україною та Росією єврокомісар із питань 
енергетики Ґюнтер Еттинґер вважає за необхідне запасатися газом Україні та Європейському 
Союзу. Якщо українські газосховища не будуть наповнені протягом наступних трьох місяців, то за 
довгої й холодної зими Німеччині теж не вистачить російського газу, застеріг Еттинґер у Берліні 
під час економічного форуму партії ХДС у четвер, 3 липня. За словами єврокомісара, наступні 
тижні повинні бути використані для того, щоб наповнювати газосховища в Євросоюзі та Україні, 
передає інформагенція dpa. 

Переговори з Росією перенесли 
У цей же день стало відомо про відміну телефонних переговорів про постачання 

російського газу до країн ЄС та проект "Південний потік", які були заплановані між Ґюнтером 
Еттинґером та міністром енергетики Росії Олександром Новаком на п´ятницю, 4 липня. Із 
технічних причин переговори попередньо перенесли на понеділок, 7 липня, передає 
інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на представницю російського відомства. 

Раніше російський міністр енергетики повідомляв, що російська сторона отримала від 
Еттинґера запит на проведення двосторонніх телефонних переговорів. 

Україна збільшує запаси 
Тим часом компанія-оператор української газотранспортної системи ПАТ "Укртрансгаз" 3 

липня повідомила, що Україна після припинення Росією постачання природного газу продовжує 
нарощувати запаси у своїх підземних сховищах. 

Якщо 16 червня в українських сховищах було 14 мільярдів 36,7 мільйонів кубометрів 
природного газу, то станом на 1 липня запаси зросли на 334,6 мільйонів кубометрів, повідомила 
компанія. Тобто нині Україна має в запасі 14 мільярдів 371,3 мільйонів кубометрів газу, передає 
інформагенція "Інтерфакс-Україна". 

Раніше в НАК "Нафтогаз України" повідомляли, що для забезпечення наступного 
опалювального сезону в Україні потрібно накопичити 10-10,2 мільярдів кубометрів газу. 

Газовий шантаж 
16 червня Росія зупинила постачання газу до України й заявила про готовність працювати з 

українською стороною виключно на умовах передоплати. Через це газові переговори між Києвом 
та Москвою за посередництва Єврокомісії зазнали невдачі. Також російський концерн "Газпром" 
попередив про "можливі перебої" з постачанням газу до країн Євросоюзу. 

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала позов до Стокгольмського 
арбітражного суду проти "Газпрому" з вимогою встановлення справедливої ціни на газ. "Газпром" 
повідомив, що також подав позов до Стокгольмського арбітражного суду з вимогою стягнути з 
України 4,5 мільярда доларів США боргу за вже поставлений газ. 

Німецька хвиля 

01.08.2014. Газові переговори України-ЄС-Росії відновляться 12 
вересня 

РФ вже надала Єврокомісії свої пропозиції "щодо вирішення української газової проблеми". 
Україна, Євросоюз і Росія відновлять переговори з проблемних "газових" питань у вересні, 

а не у серпні, як планували раніше. Зокрема, тристоронню зустріч на рівні міністрів енергетики і 
єврокомісара призначено на 12 вересня. 

Як заявив постійний представник Росії в ЄС Володимир Чижов, РФ вже надала Єврокомісії 
свої пропозиції "щодо вирішення української газової проблеми". 

Нагадаємо, 19 липня європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Оттінгер заявив, 
що зустріч у тристоронньому форматі за участю України, Росії та ЄС для вирішення суперечних 
газових питань може відбутися через три тижні.  

Дзеркало тижня 
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БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА  

22.07.2014. EUAM Ukraine: ЄС створює цивільну місію в Україні  

Сьогодні Рада Європейського Союзу створила Консультаційну місію ЄС для сприяння 
реформі сектору цивільної безпеки в Україні – EUAM Ukraine. Місія створена у рамках Спільної 
безпекової і оборонної політики ЄС. 

«Українська влада розпочала рухатися надважливим шляхом здійснення реформи сектору 
цивільної безпеки і попросила про підтримку Європейського Союзу, – зазначила Високий 
представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кетрін Ештон, коментуючи створення 
нової Місії. – ЄС, своєю чергою, розгортає цю Місію, аби допомогти Україні у впровадженні цієї 
реформи, включаючи реформу поліції та верховенства права. Місія надаватиме українській стороні 
стратегічні поради щодо розвитку ефективних, самодостатніх та підзвітних перед суспільством 
безпекових служб, що зроблять свій внесок у зміцнення верховенства права в Україні на благо 
громадян по всій країні». 

EUAM Ukraine стане неозброєною цивільною місією, що не матиме виконавчих 
повноважень. Від початку своєї діяльності в Україні радники та експерти з ЄС зосереджуватимуть 
свою увагу на підтримці зусиль зі створення оновлених безпекових стратегій. Також вони 
сприятимуть швидкому впровадженню реформ. Ця робота відбуватиметься у координації з 
іншими зусиллями ЄС, а також разом з ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами. 

Штаб-квартира Місії знаходитиметься у Києві. Очікується, що розширення її діяльності у 
регіонах відбудеться якнайшвидше. Сьогоднішнє рішення закладає основу для виділення коштів у 
розмірі 2,68 млн. євро для запровадження цього проекту, тобто до 30 листопада. 

Операційні планування та інша підготовка, пов‘язана із EUAM Ukraine, вже проводиться; 
команда, пов‘язана із роботою Місії, вже у Києві. Формальний старт діяльності Місії відбудеться 
щойно будуть створені можливості для здійснення початкової оперативної діяльності. Після цього 
розпочнеться дворічний мандат діяльності EUAM Ukraine.  

Більше інформації: 
Інформація про відносини між ЄС і Україною: 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140514_02_en.pdf   

Сайт Представництва ЄС в Україні 

ЕКОНОМІКА 

01.07.2014. ЄС скасував обмеження на імпорт соняшникової олії 
з України 

Єврокомісія скасувала вимоги щодо суворого контролю на імпортовану з України 
соняшникову олію. Уперше з 2008 року українську олію до країн ЄС можна поставляти без 
додаткової перевірки. 

Європейська комісія скасувала вимоги щодо суворого контролю соняшникової олії з 
України, яка імпортується до країн ЄС. Про це у вівторок, 1 липня, повідомили в Єврокомісії, пише 
інформагенція dpa. 

Обмеження, що передбачали додаткові ретельні перевірки української соняшникової олії, 
Брюссель запровадив ще 2008 року. Тоді такий крок був зумовлений виявленими залишками 
мінеральних олив у великих обсягах у поставках олії з України. Від того часу жодна з країн 
Євросоюзу не мала права дозволяти ввезення соняшникової олії з української території, не 
піддавши кожну партію ретельному контролю. 

Згідно з повідомленням комісії, сьогодні уже майже шість років чинну норму контролю олії 
з України було скасовано, адже за цей час перевірки не виявили жодного повторного випадку 
забруднення продукції. 

Німецька хвиля 

03.07.2014. Чи виграють українські сільгоспвиробники від угоди 
про асоціацію з ЄС? 

Українські аграрії завдяки угоді про асоціацію можуть вже цього року зекономити 140 
мільйонів євро на сплаті мит. Але українські сільгоспвиробники поки готові експортувати лише 
сировину, зауважують експерти. 

Європейський ринок для українських аграріїв - приваблива перспектива. За оцінками 
асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", вже цього року експорт українських 
сільськогосподарських товарів завдяки підписаній угоді між Україною та ЄС може збільшитися 
приблизно на 14% у порівнянні з 2013 роком. 
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"Чистий зиск для українських аграріїв завдяки цій угоді до кінця року може скласти 140 
мільйонів євро. Саме стільки вони зможуть зекономити на митах, які тепер платити не треба. 
Опосередкований зиск від цього буде удесятеро більший", - впевнений виконавчий директор 
асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олександр Вержиховський. Він пояснює, що 
опосередковані вигоди від угоди полягають в тому, що експорт до ЄС означатиме ідентифікування 
української продукції з європейською якістю, а це автоматично відкриває нові ринки для збуту, 
зокрема в Азії. 

Не всі однаково готові 
Такий прогноз є цілком реальним, стверджують в організації "Німецько-український 

агрополітичний діалог". За розрахунками її аналітиків, підписана між Україною та ЄС угода про 
асоціацію сприятиме зростанню експорту української сільськогосподарської продукції, і в 
середньостроковій перспективі він може досягти 20% або близько одного мільярда євро. 

"Це залежить від того, наскільки українські сільгоспвиробники готові дотримуватися 
стандартів Євросоюзу. Деякі їх вже дотримуються і нарощують потужності для виходу на ринки 
ЄС", - каже керівник "Німецько-українського агрополітичного діалогу" Фолькер Зассе. 

Минулого року європейські експерти ретельно перевіряли виробництво на українських 
птахофабриках на відповідність європейським стандартам, і цей тест українські виробники 
витримали, каже Олександр Вержиховський. За його словами, українська курятина вже продається 
у Євросоюзі, а незабаром можна буде побачити на прилавках європейських магазинів і курячі яйця 
українського виробництва. 

"Виробники заздалегідь готувалися до початку дії угоди. У виробництво були вкладені 
великі інвестиції, фактично все зводилося з нуля з урахуванням європейських вимог", - наголошує 
експерт. Він зауважує, що виробники яловичини та свинини також зацікавлені у виході на 
європейський ринок, але поки що лише працюють над модернізацією виробництва за стандартами 
ЄС. 

Завдяки скасуванню мит збільшити прибутки можуть українські виробники зернової 
продукції, прогнозують аналітики. "Рослинна продукція з України вже продається в ЄС. Тепер 
обсяги збільшаться, адже до цієї продукції європейці висувають мінімальний набір вимог", - 
зазначив в інтерв‘ю Deutsche Welle експерт Інституту економічних досліджень та політичних 
консультацій Олег Нів‘євський. 

Утім, за його словами, українським виробникам молока двері в ЄС у найближчій 
перспективі залишаться зачиненими через тамтешню високу конкуренцію та невідповідність 
української молочної продукції європейським стандартам з безпеки продукції. Адже в Україні 
молокопереробні заводи досі переважно закуповують молоко у окремих селян, де застосовується 
ручне доїння та немає можливості проконтролювати якість молока. "Це неприйнятно в ЄС", - 
наголошує Нів‘євський. Хоча, за його словами, в Україні є молокозаводи, де дотримуються всіх 
фітосанітарних норм. 

Готова продукція поки не на часі 
Поки українські аграрії експортуватимуть до ЄС переважно лише сировину, адже ще не 

готові вкладати кошти для виробництва продукції глибокої переробки з урахуванням всіх 
європейських вимог, визнають опитані DW аналітики. За їхніми словами, потрібні великі 
інвестиції та час, аби українські виробники могли налагодити повний закритий цикл виробництва 
переробленої продукції, якість якої відповідатиме європейським стандартам. 

Також потрібно, аби Україна виконала свої зобов‘язання, сформульовані в Угоді про 
асоціацію з ЄС, зокрема прийняла пакет законопроектів щодо якості і безпеки продуктів, кормів, 
щодо ідентифікації та реєстрації тварин, про побічні продукти тваринного походження тощо, 
зауважує аналітик Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олег 
Нів‘євський. 

За його словами, нині в Україні виробників контролює одночасно Санепідемстанція, 
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба та Держстандарт. Натомість "потрібна єдина 
система контролю безпеки продукції, де відповідальність за якість несе виробник, а держава лише 
наглядає за дотриманням вимог", - наголошує експерт. 

Німецька хвиля  

08.07.2014. Чого очікувати від зустрічі міжнародних донорів 
України? 

Координаційна зустріч донорів України в Брюсселі має закласти підвалини для масштабної 
донорської конференції восени. На ній до фінансування реформ хочуть залучити як нові держави, 
так і приватний сектор. 

У вівторок, 8 липня, в Брюсселі проходить координаційна зустріч міжнародних донорів 
України. У ній беруть участь представники низки структур Євросоюзу, країн-членів ЄС, інших 
країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій - передусім, МВФ та Світового банку. 
Українську сторону представляє віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва 
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та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. Головує на зустрічі єврокомісар з 
питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. 

"Головне питання обговорення - що потрібно сьогодні Україні, які реформи, якої 
підтримки нині потребує Україна, аби завершити трансформацію, а також приборкати й 
стабілізувати актуальну фінансову та економічну ситуацію", - пояснив у розмові з DW речник 
єврокомісара Петер Стано. За його словами, на зустрічі буде, зокрема, представлена європейська 
"дорожня карта" реформ (European agenda for reforms), яка була розроблена Єврокомісією спільно 
з українським урядом. У ній викладені конкретні кроки реформування різних галузей економіки, 
державного управління, правоохоронної й судової системи та інших сфер функціонування держави 
й суспільства в Україні. Окрім того, план передбачає координування ходу перевтілень в Україні з 
боку Євросоюзу. 

Очікуваний результат, за словами Стано, це не лише координація міжнародних донорів і 
процесу реалізації українських реформ, але й досягнення домовленостей про потенційну 
конференцію донорів. Вона може відбутися вже восени поточного року, каже речник єврокомісара. 
Потенційними донорами України, за його словами, можуть стати будь-які держави і організації, 
"які мають для цього відповідні ресурси, але наразі ще не роблять цього". "Та на цій стадії ідеться 
радше про держави, адже міжнародні організації, які мають можливість інвестувати гроші, вже й 
так представлені серед учасників зустрічі", - каже Стано. "Мета - забезпечити настільки сильну 
допомогу реформам і трансформаційним процесам в Україні, наскільки це можливо, настільки 
широко, наскільки вдасться. Адже я думаю, що стабільність України - в інтересах кожного 
окремого міжнародного гравця", - додає речник єврокомісара. 

За останні місяці Євросоюз гарантував Україні фінансову допомогу на найближчі сім років 
загальним обсягом понад 11 мільярдів євро, серед яких як кредити, так і грантова допомога з 
метою реалізації конкретних перевтілень. Іще 12,3 мільярда євро загальної кредитної допомоги у 
своїй програмі для Києва гарантував МВФ. Говорячи про необхідність якнайшвидшої реалізації 
реформ в Україні у відповідь на міжнародні кредитні вливання, в Єврокомісії одночасно 
наголошують на "підтримці й солідарності" для України. Про це минулого тижня заявив речник 
Єврокомісії Алехандро Улзуррун де Асанза Муньос, коментуючи наближення зустрічі у вівторок. 

Від енергетичної безпеки до відродження Донбасу 
Українська сторона на координаційній зустрічі в Брюсселі планує, зокрема, ознайомити 

донорські організації та держави з "планом відбудови економіки України на наступні три роки", 
під які можна було б залучити донорські кошти. Про це в розмові з DW заявив представник 
України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв. "Ми очікуємо, що під час зустрічі сторони чітко 
ідентифікують ті проекти, над якими ми маємо працювати з тим, аби винести їх на обговорення на 
міжнародній конференції донорів восени", - пояснив він. 

Серед пріоритетних напрямків, під які Україна прагне залучити інвестиції, зокрема, 
розвиток сектору енергетичної безпеки, агропромислового сектору, а також забезпечення 
належного менеджменту державних кордонів України. "Ітиметься і про наші пропозиції спільно 
розробити окрему програму інфраструктурного і соціально-економічного відновлення Донецької і 
Луганської областей, в тому числі, де була б врахована і ідея президента України щодо створення 
нових робочих місць", - каже Єлісєєв. До того ж, за його словами, низка пріоритетів розвитку 
України на найближчі роки вже сьогодні документально визначена в Угоді про асоціацію України з 
ЄС. І кроки з її імплементації - також серед проектів, залучення ресурсів під які - серед інтересів 
української сторони, каже Єлісєєв. 

Водночас представник України при ЄС підкреслює, що очікувати конкретних рішень про 
конкретні нові пакети допомоги Україні від зустрічі у Брюсселі не варто. "Головне - що завтра буде 
створена належна координаційна основа для залучення в майбутньому донорських інвестиційних і 
фінансових ресурсів для стабілізації і відновлення економіки й забезпечення її зростання на 
найближчі три роки", - зазначає Єлісєєв. Зокрема, українська сторона, за його словами, 
зацікавлена у залученні до реалізації масштабних реформ у країні не лише ресурсів інших держав 
чи міжнародних фінансових інституцій, але й приватного сектору, в тому числі, банків. 

Німецька хвиля 

08.07.2014. Країни-донори виступили за залучення приватних 
інвестицій в Україну 

Учасники міжнародної зустрічі з координації зусиль щодо надання донорської допомоги 
Україні виступають за залучення приватних інвесторів для допомоги Києву. 

Про це йдеться в прес-релізі, поширеному за підсумками донорської конференції в 
Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Донори визнали важливу роль, яку приватний сектор здатен зіграти в процесі стабілізації 
економічної ситуації і переходу до всебічного і стійкого економічного зростання", - йдеться в прес-
релізі. 
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Учасники зустрічі зійшлися на думці про те, що "участь у процесі приватних інвесторів, у 
тому числі банків, може істотно розширити порядок денний наступної конференції донорів та 
інвесторів, яка має відбутися восени 2014 року". 

Крім того, в ході зустрічі учасники розглянули ряд кроків з підготовки до наступної 
конференції, зокрема " заснування спеціального спільного підготовчого комітету". 

Разом з тим, як наголошується в прес-релізі, проведена конференція була важлива з точки 
зору "можливості обміну думками та обговорення ключових короткострокових і 
середньострокових пріоритетів України, а також вироблення найбільш підходящих механізмів для 
координації зусиль донорів з підтримки процесу проведення реформ в Україні". 

У конференції країн-донорів взяли участь представники інституцій ЄС, країн Євросоюзу, 
міжнародних організацій і ще ряду держав, які висловили бажання внести свій внесок в наданні 
сприяння Києву. 

Крім того, в ній взяла участь і українська делегація, очолювана віце-прем'єром країни 
Володимиром Гройсманом. 

На конференції головував член Єврокомісії з питань розширення та європейської політики 
сусідства Штефан Фюле. 

Українська економічна правда 

10.07.2014. Донорська конференція на підтримку України може 
відбутися восени 

Восени цього року може відбутися Конференція донорів та інвесторів, яка розглядатиме 
питання подальшої фінансової допомоги Україні. Про це йдеться у Висновках засідання високого 
рівня щодо координації та реалізації міжнародної підтримки, яка відбулася у Брюсселі 8 липня 

На зустрічі обговорили план дій з підготовки можливої Конференції донорів та інвесторів 
восени цього року, зокрема створення спільного підготовчого комітету. Донори також допоможуть 
Україні підготувати Програму дій з економічного відновлення та зростання на 2014-2016 роки, що 
включатиме в себе можливі джерела фінансування. У цьому контексті Уряд України запросить 
донорів спільно оцінити фінансові потреби, необхідні для реалізації пріоритетних завдань.  

Україна, зі свого боку, презентувала свої плани створення центрального органу влади, що 
наглядатиме за виконанням Угоди про асоціацію. Українська сторона також розповіла про свої 
нинішні потреби у фінансовій та технічній допомозі, зокрема щодо зміцнення державного 
кордону, забезпечення термінових потреб внутрішніх переселенців, розробку спеціальної 
програми врегулювання після кризи на Донбасі та створення Гарантійного фонду.  

Україна також презентувала ті галузі, які можуть стати найцікавішими для інвесторів, 
передусім у царинах сільського господарства та енергетичної безпеки, зокрема сфери 
енергоефективності, модернізації газотранспортної системи та забезпечення реверсних газових 
поставок.  

Учасники події також висловили свою «підтримку України в цей ключовий перехідний 
період» та знову наголосили на своїй «повній підтримці територіальної цілісності, суверенітету та 
незалежності України».  

На зустрічі донорів, що відбулася 8 липня, взяли участь Європейський Союз, його держави-
члени, Україна, інші донорські країни (США, Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія), міжнародні 
організації (Рада Європи, ОБСЄ, Програма розвитку ООН, ОЕСР) та міжнародні фінансові 
інституції (Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, 
Міжнародний валютний фонд (як спостерігач), Світовий банк, Французька агенція розвитку, 
Німецький банк розвитку (KfW) та організації громадянського суспільства. Зустріч відкрили 
Єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле та Віце-прем‘єр-міністр України 
Володимир Гройсман. 

Докладніше: повний текст Висновків групи високого рівня:  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-469_en.htm?locale=en 

Німецька хвиля 

24.07.2014. Український експорт: виробники 
переорієнтовуються на ринки ЄС 

Третина українського експорту вже припадає на країни Євросоюзу. Однак чи компенсують 
відкриті для України з 22 квітня ринки ЄС втрату нею російського ринку? 

За даними Державної служби статистики України, в першому півріччі 2014 року українська 
економіка недоотримала майже 2,8 мільярда доларів експортної виручки. За січень-травень, як 
свідчить статистика, скорочення експорту українських товарів склало 5,1 відсотка (до близько 24,2 
мільярда доларів). Ближче до травня ситуація, однак, стала вирівнюватися, і експорт в цьому 
місяці був лише на півтора відсотка менше, ніж у травні минулого року. 
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Якщо скорочення експорту українських товарів експерти пояснюють проблемами 
українських компаній на ринках Митного союзу, то вирівнювання показників у травні пов'язують з 
одностороннім відкриттям ЄС для України своїх ринків у квітні. 

Українські виробники відчувають російську стагнацію 
Насправді, як нагадують українські економісти, проблеми з експортом до Росії та країн 

СНД почалися ще до анексії Криму та подій на Донбасі, а їхньою причиною стала стагнація 
російської економіки. "Скорочення торгівлі з східними партнерами почалося ще влітку минулого 
року, коли ми стали свідками торговельної війни Росії проти України. Крім штучних перепон з 
боку Росії, для цього є й об'єктивна причина – скорочення зростання російської економіки", - 
зауважив в інтерв‘ю DW директор економічних програм Інституту публічної політики Ільдар 
Газізулін. 

Минулого року обсяг експорту до Росії впав на 23,9 відсотка, в Білорусь на 22,4 відсотка, а в 
Казахстан – більше ніж удвічі, на 53 відсотка, повідомив Держстат. Сукупна частка трьох країн 
Митного союзу у структурі українського експорту знизилася до 22,9 відсотків і вперше в новітній 
історії України поступилася експорту до країн ЄС. В уряді прогнозують, що впродовж року ця 
тенденція триватиме. 

Від скорочення експорту потерпає Схід України 
Найбільше скоротилося постачання в СНД залізничних і трамвайних вагонів – на 82,8 

відсотка. Україна також змогла продати на сході на 45,5 відсотка менше мінеральних, азотних і 
хімічних добрив та на 41,7 відсотка менше коксу з кам'яного вугілля. На 37,9 відсотка скоротився 
експорт прокату чорних металів і труб з ливарного чавуну. 

Найважче доводиться підприємствам важкої індустрії та машинобудування в східних 
областях України, розповів в інтерв'ю DW голова Комітету економістів України Андрій Новак. 
"Експортні підприємства Донбасу були орієнтовані на ринки Росії та СНД. Після російської агресії 
стало очевидно, що ринок цієї країни буде скорочуватися, а деякі галузі взагалі закриються (для 
українських товарів - Ред.)", - спрогнозував економіст. 

Наразі українські виробники намагаються закріпитися в регіонах Азії та Близького Сходу. 
За даними Держстату, на початку року українські експортери збільшили поставки в Єгипет на 41,9 
відсотка, а експорт до Китаю зріс на 9 відсотків. За підсумками травня в порівнянні з попереднім 
місяцем кількість країн-партнерів України по зовнішньоторговельних операціях сягнула 204 
держав. 

На зміни треба час 
Водночас за перше півріччя на 1,2 мільярда доларів збільшився український експорт до 

країн ЄС. Держстат повідомив, що частка країн Євросоюзу досягла 33,5 відсотків від загального 
обсягу українського експорту. Рік тому вона становила лише 27,6 відсотка. Загальний обсяг 
українського експорту в ЄС за рік збільшився на 15,3 відсотка. 

За офіційними даними, найбільше українських товарів купила Польща: експорт сюди зріс 
на 21,6 відсоток. А продажі в Німеччину та Італію збільшилися майже на одинадцять відсотків. В 
уряді зазначили, що травень 2014 став першим повним місяцем, в якому українські 
товаровиробники змогли скористатися одностороннім запровадженням Євросоюзом 22 квітня 
режиму автономних преференцій для України. Але український бізнес ще не скористався всім 
потенціалом європейських преференцій. 

Німецька хвиля 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС 

01.07.2014. ЄС поки не запроваджує нові санкції проти Росії 

Уряди європейських країн відклали рішення про нові санкції проти Росії через 
незрозумілість становища. 

У вівторок у Брюсселі пройшла зустріч чільних дипломатів ЄС, які вирішували, чи потрібні 
нові кроки після саміту Євросоюзу минулого тижня, на якому лідери європейських країн 
попередили Росію, що запровадять нові санкції, якщо Москва не сприятиме виконання мирного 
плану президента Порошенка. 

Досі ЄС запровадив санкції проти приблизно 60 людей у Росії та Україні та двох 
енергетичних компаній у Криму. Санкції охоплюють заборони на в'їзд і замороження активів. 

Агентство Reuters цитує не названого дипломата, який сказав, що учасники засідання 
вирішили "стежити за розвитком ситуації, а тим часом посилити підготовку до нового кола 
санкцій". 

Двоє інших дипломатів, які промовляли на умовах анонімності, підтвердили, що 
пропозиції про додаткові санкції будуть накреслені в комітетах Європейської комісії ще цього 
тижня. 

BBC Україна  
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01.07.2014. Мартин Шульц вдруге став президентом 
Європарламенту 

Топ-кандидата від європейських соціалістів, члена німецької СДПН Мартина Шульца 
переобрано на посаду президента Європарламенту. Єврокомісію очолить люксембурзький 
консерватор Жан-Клод Юнкер. 

Німецький соціал-демократ Мартин Шульц вдруге поспіль обійняв крісло президента 
Європарламенту. У вівторок, 1 липня, свої голоси за кандидатуру Шульца віддали 409 з 612 
депутатів, які були присутні в залі засідання Європарламенту у французькому Страсбурзі. 

Після обрання на посаду Шульц зазначив, що сприймає це за велику честь - бути першим, 
кого Європарламент переобирає своїм президентом на другий термін, повідомляє інформаційна 
агенція dpa. Окрім того, він наголосив, що проведе найближчими днями консультації із 
затвердженим новим президентом Єврокомісії, екс-главою уряду Люксембургу Жаном-Клодом 
Юнкером щодо "швидкого досягнення консенсусу між Єврокомісією та Європарламентом", цитує 
Шульца агентство. 

Окрім того, він зазначив, що вбачає позитивний демократичний знак у тому, що він та 
Юнкер - вчорашні топ-кандидати на виборах до Європарламенту від конкуруючих політичних сил 
- тепер стають партнерами на своїх посадах. 

Компромісний варіант 
Шульц на виборах до Європарламенту, які відбулися в країнах-членах ЄС наприкінці 

травня поточного року, був головним кандидатом від партійної родини європейських соціалістів і 
претендував таким чином на посаду очільника Єврокомісії. Однак переговори між главами держав 
та урядів ЄС, а також представниками переможців виборів - консервативної партійної родини 
"Європейська народна партія" - узгодили на цій посаді іншого кандидата - колишнього прем‘єра 
Люксембургу Жана-Клода Юнкера. Шульцу, за результатами перемовин, було запропоновано 
наново посісти пост президента парламенту ЄС. 

Як повідомляє dpa, через два з половиною роки головування у Європарламенті має 
перейти до консерваторів. Принаймні, такою була домовленість із представниками їхньої фракції, 
яка налічує 221 парламентаря. 

Фракція соціалістів у Європарламенті з обранням Шульца на посаду президента отримає 
нового голову. Ним стане наразі єдиний кандидат на цю посаду - італійський соціаліст Джанні 
Піттелла. 

Затвердження Юнкера на посаді президента Єврокомісії у парламенті в Страсбурзі 
призначене на 16 липня. Шульц зазначив, що вважає узгодження цього кандидата на посаді 
очільника комісії "великим кроком для посилення парламентаризму в Європі". 

Нагадаємо, кандидатура нового президента Єврокомісії стала причиною великих 
суперечностей між главами держав та урядів країн-членів ЄС. Найбільшим противником на посаді 
Юнкера, який був головним кандидатом на цей пост від переможців виборів до Європарламенту, 
продемонстрував себе британський прем‘єр-міністр Девід Кемерон. Натомість глава федерального 
уряду Німеччини Анґела Меркель після певного періоду розпливчастих коментарів на цю тему 
останнім часом твердо стала на бік колишнього люксембурзького прем‘єра. 

Німецька хвиля 

02.07.2014. Парламент Молдови ратифікував угоду про 
асоціацію з ЄС 

Молдовський парламент на спеціальному засіданні ратифікував угоду про асоціацію з ЄС. 
Під час поіменного голосування 59 депутатів висловилися "за" ратифікацію. Четверо 
проголосували "проти".є 

Парламент Молдови в середу, 2 липня, провів спеціальне засідання щодо ратифікації угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом, яка була підписана минулого тижня. Про це повідомляє 
інформагенція "Інтерфакс". 

Напередодні засідання спікер парламенту Ігор Корман закликав депутатів проголосувати 
за ратифікацію угоди незалежно від політичних поглядів. "Важливість цього документу змушує 
нас провести поіменне голосування. Таким чином ми даємо можливість кожному депутату 
висловитися особисто щодо ратифікації угоди про асоціацію", - зазначив Корман. 

"За" ратифікацію документу проголосували 59 депутатів, "проти" - четверо, пердає місцеве 
видання publika.md. 38 парламентарів від партії комуністів та партії "Відродження" залишили залу 
засідань і не брали участі в голосуванні. 

Наступний крок - членство в ЄС 
Тепер Молдова повинна отримати чітку перспективу членства в ЄС, заявили в парламенті 

президент цієї країни Ніколай Тімофті та прем´єр-міністр Юрій Лянке. 
"Після ратифікації угоди наступним найважливішим кроком для Молдови має стати 

отримання чіткої перспективи членства в ЄС. Настав час, щоб народ Молдови жив так, як він хоче, 
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а не за чужими сценаріями. Ми сповнені рішучістю рухатися шляхом до Європи, бо народ Молдови 
гідний жити так, як живуть інші європейські народи", - цитує слова президента Тімофті 
"Інтерфакс-Україна". 

Угода про асоціацію між Молдовою та Європейським Союзом була парафована під час 
вільнюського саміту "Східного партнерства" 29 листопада 2013 року. Підписання документу 
відбулося 27 червня в Брюсселі. Угоду мають ратифікувати парламенти 28 країн - членів ЄС та 
Європарламент. 

Німецька хвиля 

04.07.2014. Єврокомісія не проти продажу німецької 
нафтогазової компанії Росії 

Єврокомісія дозволила продаж німецької нафто- та газовидобувної компанії Dea бізнес-
групі навколо російського олігарха Михайла Фрідмана.  

Єврокомісія дала дозвіл на продаж дочірнього підприємства німецького енергетичного 
концерну RWE - нафто- та газовидобувної компанії Dea - інвестиційній компанії Letter One. Ця 
компанія, за інформацією ЗМІ, входить до фінансово-промислової групи "Альфа-Групп", левову 
частку якої контролює російський олігарх Михайло Фрідман. 

У Єврокомісії немає жодних сумнівів щодо правомірності продажу німецької компанії 
російській групі інвесторів, повідомляє у п´ятницю, 4 липня Reuters із посиланням на саме 
відомство. На думку членів Єврокомісії, це не порушуватиме правила конкуренції. 

У Німеччині перевірка триває 
RWE планує продати Dea російській бізнес-групі за близько 5 мільярдів євро. Концерн 

повинен отримати дозволи на це ще в кількох країнах. Через анексію Росією Криму та її роль у 
війні на Сході України продаж німецької нафтогазової компанії цій країні є суперечливим з 
політичної точки зору, зауважує Reuters. 

У Німеччині триває перевірка операції з продажу міністерством економіки. Раніше в 
міністерстві повідомляли, що перевірка має показати, чи не зашкодить продаж Dea стратегічним 
інтересам ФРН. 

Енергоконцерн RWE хоче продати "дочку" ще до кінця поточного року, щоб таким чином 
знизити свої борги з більш ніж 31 мільярда євро до 26 мільярдів, зауважує Reuters. 

Продаж у розпал "української кризи" 
Про заплановану угоду між німецьким енергетичним гігантом та Letter One стало відомо в 

середині березня цього року, коли на тлі російської анексії Криму різко погіршали відносини між 
Росією і Заходом. 

Серед перших наміри RWE в Німеччині розкритикували Зелені". Очільниця партії Сімоне 
Петер закликала німецький уряд зупинити проведення операції. На її думку, продаж Dea - рух в 
абсолютно хибному напрямку. Критика лунала й від представників найбільшої фракції в 
парламенті - ХДС/ХСС, що разом із СДПН входить до правлячої широкої коаліції. 

За законом про зовнішньоекономічну політику, уряд Німеччини має право за певних умов 
накласти вето на операції з продажу німецьких підприємств закордонним компаніями. Зокрема, 
таке право урядові надається у випадку загрози для "стратегічної інфраструктури" країни або 
"громадської безпеки". 

Німецька хвиля 

08.07.2014. Греція входить у фазу економічного підйому 

Греція не потребує ні списання боргів, ні третього пакета допомоги міжнародних донорів. 
Уряд в Афінах заявляє про підйом в країні та розраховує на сталий профіцит державного бюджету. 

Цифри начебто свідчать самі за себе: ВВП Греції, починаючи з 2015 року, має зростати 
щонайменше на 3 відсотки на рік, рівень безробіття до 2018 року знизитись на 10 відсотків, так 
само як і дефіцит державного бюджету - з нинішніх 174 до 139 відсотків у 2018 році. З усіх 
наведених прогнозів зрозуміло, що Греція перебуває у фазі підйому. Зауваження на кшталт того, 
що це - не факти, а лише прогнози, представники грецького уряду відкидають. Зрештою, 
Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) у своїх оцінках доходить 
аналогічних висновків. До речі, навіть у кулуарних розмовах з німецькими парламентарями та 
журналістами в Берліні урядовці з Афін намагаються хоч якось виправити імідж Греції, що склався 
в останні роки. 

Більше часу для реформ 
Цей імідж сформований, зокрема, довготривалими суперечностями з такими 

міжнародними інституціями, як Єврокомісія, Європейський центробанк (ЄЦБ) та Міжнародний 
валютний фонд (МВФ). Делегації цих установ, перебуваючи в Афінах, регулярно закидали 
грецькому урядові затягування чи недостатньо якісне втілення реформ, прив‘язаних до кредитних 
програм допомоги Греції. Однак при цьому треба враховувати той факт, що за останні роки 
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грецький парламент підтримав понад 800 реформістських заходів, кажуть на свій захист урядовці. 
Вони наголошують на тому, що Греція виконала усі суттєві обіцянки, надані донорам. Передусім 
йдеться про структурні реформи та санацію державного бюджету. Греція хоче реформ, однак 
потребує для їхнього втілення більше часу, кажуть грецькі урядовці. Саме це послання вони 
передають і через німецьких парламентарів. 

Як один з доказів грецького прагнення до реформ наводять шість першочергових заходів, 
які ухвалив парламент в Афінах минулого тижня. Вони були передумовою для того, щоб так звана 
Єврогрупа - міністри фінансів країн Єврозони - дала у понеділок, 7 липня, зелене світло для 
наступного траншу кредиту для Греції обсягом у 1 мільярд євро. 

В Афінах подейкують, що відразу після цього уряд випустить серію державних облігацій з 
трирічним терміном погашення з обліковою ставкою 3 відсотки. Дати випуску державних цінних 
паперів в уряді підтверджувати відмовляються, але навіть самі урядовці з делегації в Берліні 
переконані, що зацікавленість в цьому дуже висока - як і у випадку з облігаціями державного 
займу, випущеними у квітні, коли попит на них перевищив пропозицію майже в сім разів. А це, 
кажуть урядовці, демонструє, що довіра фінансових ринків до Греції відроджується. 

Ні - списанню боргів та новій програмі допомоги 
Такої самої довіри греки прагнуть і від німецької громадськості. Процесові її формування 

має допомогти послання з Афін про те, що грецький уряд, мовляв, не хоче ані повторного 
списування боргів, ані чергової, третьої, програми допомоги міжнародних фінансових донорів. 
При цьому в Афінах прагнуть домогтись поступок щодо повернення старих боргів, приміром, за 
допомогою продовження строків виплати кредитів або зниження процентних ставок. 

Та хіба не очікує МВФ вже 2015 року мільярдного дефіциту в бюджеті держави? Якщо й 
існують різні розуміння оцінок МВФ, то це пов‘язано, передусім, з різницею в оцінці, приміром, 
бюджетного розвитку, впевнені афінські урядовці. Окрім того, на їхню думку, організація не бере 
до уваги всі наявні можливості для покриття боргів, що їх має Греція. До таких можливостей 
належать, приміром, доходи від програми приватизації та такі доходи, які забезпечить поліпшене 
функціонування податкової системи. Не в останню чергу афінський оптимізм спирається на 
позитивні макроекономічні показники, які на даний момент вимальовуються. Згідно з 
актуальними прогнозами, за підсумками 2014 року Греція вперше за останні шість років вийде з 
рецесії й продемонструє стале зростання ВВП. Представникам афінського уряду зрозуміло, що 
ключ до успішного подолання кризи лежить у економічному зростанні. 

Німецька хвиля 

11.07.2014. Італія має намір лобіювати "Південний потік", поки 
головує в ЄС 

Італія вважає будівництво нового газопроводу необхідним - він "сприятиме диверсифікації 
маршрутів постачань газу в Європу". 

Італія як країна-голова ЄС підтримає проект будівництва газопроводу "Південний потік". 
Про це, як повідомляє "Інтерфакс", заявив держсекретар з європейських справ уряду Італії Сандро 
Гоці. 

"Ми вважаємо, що "Південний потік" треба будувати, тому що він буде сприяти 
диверсифікації маршрутів постачань газу в Європу", - сказав він журналістам на презентації 
італійського головування в ЄС, , що відбулася у Брюсселі в четвер, 11 липня,. 

Як відомо, Італія з 1 липня головує в ЄС - згідно з ротацією, яка проходить кожні півроку. 
Таким чином, до кінця 2014 року роботою всіх рад ЄС будуть керувати італійські міністри. 

Газопровід "Південний потік", який має пройти в обхід території України, буде постачати 
газ із Росії в Європу. Кінцева точка - газовимірювальна станція в Італії. 

Історія "потоку" почалася в 2006 році, коли "Газпром" і італійська Eni підписали угоду про 
стратегічне партнерство, в результаті чого "Газпром" отримав можливість з 2007 року здійснювати 
прямі постачання російського газу на італійський ринок. Діючі контракти на поставку російського 
газу в Італію продовжені до 2035 року. 

Італійська Eni є найбільшим після "Газпрому" акціонером "Південного потоку" - їй 
належить частка в 20% (до вересня 2011 р. - 50%).  

Дзеркало тижня 

14.07.2014. Польща і країни Балтії виступили проти 
призначення проросійської наступниці Кетрін Ештон 

Кандидатуру Федеріки Могеріні на посаду голови європейської дипломатії домовилися 
підтримати Італія і Франція, але в Європарламенті зростає опозиція до такого рішення. 

Латвія, Литва, Естонія і Польща виступили проти того, щоб посада голови дипломатії 
Євросоюзу перейшла до глави італійського МЗС Федеріки Могерини через її підтримку дій 
Москви. 
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За інформацією видання Financial Times, "їхні зусилля отримали негласну підтримку та 
інших країн, які підтримують жорсткі санкції, "після того, як Могеріні минулого тижня запросила 
президента Росії Володимира Путіна на жовтневий саміт ЄС і азіатських лідерів у Мілані". 

В ЄС розгортається повномасштабна боротьба за те, хто замінить Кетрін Ештон на посаді 
глави зовнішньополітичного відомства. 

За словами джерел видання, на вихідних кандидатуру Могеріні домовилися підтримати 
Італія і Франція. 

Але в Європарламенті зростає опозиція до такого рішення, зокрема, з боку правих сил, які 
вважають Могеріні недостатньо кваліфікованою. Один з провідних правоцентристських політиків 
в ЄП навіть запитав: "Ви обираєте кваліфікацію та досвід, чи політичну орієнтацію і стать?" 

Якщо стосовно головного дипломата ЄС не вдасться досягнути консенсусу, то під питанням 
можуть опинитися голосування за інші призначення, зокрема Жана-Клода Юнкера на посаду 
президента Єврокомісії. 

У той же час, пише видання, "якщо призначення Могеріні заблокують, то дві кандидатури 
на цю посаду, які розглядаються як прихильники жорсткої лінії стосовно Росії - (глави МЗС) 
Польщі Радослав Сікорські та Швеції Карл Більдт - швидше за все, також будуть відхилені". 

У зв'язку з цим, з'являться шанси, що консенсусною кандидатурою стане болгарський 
дипломат Крісталіна Георгієва, комісар гуманітарної допомоги ЄС. 

Дзеркало тижня 

15.07.2014. Новообраний глава Єврокомісії: розширення ЄС 
потрібно призупинити 

Наступний глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловився за призупинення процесу 
розширення ЄС на наступні п'ять років. 

Європейський Союз заморозить процес свого розширення на наступні п‘ять років. Про це 
повідомив новообраний глава Єврокомісії під час своєї промови у Європарламенті у понеділок, 15 
липня, передає AFP. 

"Не буде жодного розширення протягом наступних п'яти років", - зазначив Юнкер, 
виступаючи перед євродепутатами. Він додав, що ЄС має перервати процес розширення, щоб дати 
можливість усім існуючим 28 країнам, що входять до Євросоюзу консолідувати напрацювання 
минулих років. 

Більше робочих місць 
Європарламент підтримав кандидатуру Жана-Клода Юнкера на посаду глави Єврокомісії 

на засіданні 15 липня. За призначення колишнього прем‘єр-міністра Люксембургу проголосувало 
422 народних обранця із 751, пише dpa. Проти нього висловилося 250 депутатів. Політик 
претендував на цю посаду від консервативної Європейської народної партії, яка стала 
найсильнішою фракцією у Європарламенті за підсумками виборів, що відбулися у травні. 

У своїй промові перед парламентом, Жан-Клод Юнкер також заявив про необхідність 
посилення конкурентоздатності європейської економіки та проведення широкомасштабних 
реформ. Крім того, політик представив план пожвавлення економічного зростання та створення 
нових робочих місць у країнах ЄС. За його словами, безробіття можна найкраще побороти шляхом 
залучення приватних та державних інвестицій. Найближчим часом він має намір залучити для 
втілення таких намірів додаткові інвестиції обсягом у 300 мільярдів євро через перерозподіл 
акцентів у бюджеті ЄС та стимулювання приватних інвестицій. Відповідну програму він 
представить у лютому 2015 року. "Криза ще не закінчилася. Вона завершиться тоді, коли у нас буде 
повна зайнятість. Нам необхідний економічний уряд і ми його створимо", - підкреслив Юнкер, 
пише dpa. 

Складний компроміс 
Обрання Юнкера проходило на тлі жорстких суперечок між главами урядів та держав ЄС. 

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон раніше неодноразово заявляв, що не погоджується 
з кандидатурою консервативного політка - прихильника тіснішої інтеграції в ЄС і колишнього 
автора програм порятунку євро. 

Кемерон загалом критикував процедуру обрання нового голови Єврокомісії. Справа в тому, 
що цього разу вона проходить інакше, ніж в минулі роки. Глави урядів та керівники держав ЄС 
вперше при призначенні на цю посаду були змушені брати до уваги результати виборів до 
Європарламенту. Кожна з політичних сил йшла на вибори зі своїм претендентом на головування у 
Єврокомісії. Раніше лідери ЄС погоджували ім'я потенційного кандидата за зачиненими дверима. 

Німецька хвиля 

18.07.2014. Грузія ратифікувала угоду про асоціацію з ЄС 

Парламент Грузії одностайно проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію з ЄС. 
Комісар ЄС з питань розширення переконаний, що такий крок піде державі на користь.  
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Парламент Грузії на позачерговому засіданні ратифікував угоду про асоціацію з 
Євросоюзом, частиною якої є угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між країною 
та ЄС. Про це повідомляє "Інтефакс" у п'ятницю, 18 липня. 

За ратифікацію угоди з ЄС парламент проголосував одностайно. Документ визначає 
практичні рамки політичної асоціації та економічної інтеграції Грузії з ЄС за перспективою 
подальшого поглиблення відносин. Угода передбачає посилення співробітництва з ЄС у різних 
сферах, в тому числі приведення національного законодавства у відповідність з європейськими 
стандартами. 

Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле 
переконаний, що шлях Грузії назустріч ЄС буде непростим, але принесе країні стабільність і 
благополуччя. "Я знаю, що деякі громадяни Грузії з побоюванням дивляться на ратифікацію угоди 
про асоціацію. Звісно, будуть виклики, і шлях буде непростим, але майбутнє оптимістичне - в 
Грузію надходитимуть інвестиції, будуть створені нові робочі місця", - заявив Фюле напередодні 
засідання парламенту. 

Євросоюз підписав угоди про асоціації з Грузією, Молдовою та Україною 27 червня. 
Парламент Молдови ратифікував документ 2 липня. 

Німецька хвиля 

25.07.2014. Єврокомісар Еттинґер: Не треба накладати санкції 
на постачання нафти і газу 

Єврокомісар з питань енергетики Ґюнтер Еттинґер пояснив в інтерв'ю DW своє ставлення 
до переліку санкцій ЄС проти Росії, а також до реверсу газу в Україну. 

На тлі активних дискусій про запровадження жорсткіших економічних санкцій ЄС проти 
Росії єврокомісар Ґюнтер Еттинґер виступив із закликом не включати до переліку санкцій 
постачання російських енергоносіїв. В інтерв'ю DW він пояснив свою позицію. 

Цього тижня, коли в ЄС обговорювали жорсткіші санкції проти Росії, Ви закликали не 
поширювати ці обмеження на енергетичний сектор. Чому? 

Ґюнтер Еттинґер: Підприємства Російської Федерації уже протягом кількох десятиліть на 
суто економічній основі щодня постачають нафту і газ на європейські енергетичні ринки, а також 
європейським компаніям. Ці поставки в ЄС ніколи не були інструментом політики. У часи 
"холодної війни" у 1970-1980-их роках усе функціонувало так само, як і упродовж останніх тижнів. 
Так, ми занепокоєні через кризу, ми обговорюємо санкції і уже застосовуємо їх, утім, накладати 
санкції на ці щоденні поставки було б неправильним. Тому за узгодженням майже з усіма 
країнами-членами Європейського Союзу я виступив за те, щоб не додавати до переліку санкцій 
постачання нафти і газу. 

Однак у принципі Ви за санкції, які мають на меті спонукати Росію відмовитися від її 
теперішнього курсу? 

Так, безперечно. Ми не можемо удавати, ніби усе цілком нормально. Російська економіка 
значною мірою залежить від європейських високих технологій, від європейських інструментів 
фінансування, від капіталу з Європи. Я вважаю, що нам необхідно дати Путіну відчути, що без 
хороших відносин із Європою Росія не зможе розвиватися так, як він собі це уявляє. 

Утім, головним експортним товаром Росії є нафта і газ. Якщо їх винести за дужки, то 
чи немає ризику, що решта санкцій виявиться малоефективною? 

Ні, я так не вважаю. Адже російські партнери залежать від співпраці і в різних інших 
галузях, не лише в енергетичній. Останніми роками європейські компанії профінансували 
будівництво в Росії численних фабрик, налагодили там виробництво. Але наразі такі компанії 
відкладають нові інвестиції, і правильно роблять. Візьміть галузь хай-тек: у багатьох сферах 
російська економіка зможе досягнути успіху лише за допомогою технологій з ЄС. Додайте до цього 
весь фінансовий сектор, погляньте, наприклад, на відплив капіталу. Отже, зовсім немає 
необхідності втручатися у нафтогазовий сектор, щоб реалізувати ефективні санкції. 

Ви закликаєте не чіпати постачання енергоносіїв, а як бути з тими російськими 
компаніями, які їх здійснюють? Їх теж не варто включати до переліку тих, на кого 
поширюються санкції? 

Якщо в енергетичних компаній є й інші сфери діяльності, якщо вони виступають, 
приміром, у ролі фінансистів, то санкції у цих сферах цілком припустимі. Але хочу ще раз 
наголосити: ми очікуємо від Росії, щоб вона не перетворювала газ на інструмент політики, 
спрямований не лише проти нас, але й проти України чи Молдови. Але ми, своєю чергою, готові не 
поширювати на газ політичні рішення. 

А якщо Росія вживе заходів у відповідь і сама поширить їх на енергетичну сферу? 
Ми дуже уважно стежимо за розвитком ситуації, оскільки вважаємо себе відповідальними 

за надійне забезпечення населення енергоносіями не лише у всьому Євросоюзі, але і в Україні, в 
Молдові, а також у західній частині Балканського півострова. Тому ми зробимо все можливе, щоб 
до зими у сховищах України виявилося достатньо запасів газу і щоб вона, зокрема, завдяки реверсу 
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газу мала можливість імпортувати потрібні їй обсяги. У вересні ми продовжимо тристоронні 
переговори між Україною, Росією та ЄС, щоб знайти проміжне рішення, яке дозволить російським 
партнерам поновити постачання в Україну. Подивимося, як підуть ці переговори, і будемо 
реагувати на відповідний результат. 

Утім, останніми днями реверсні постачання газу з Європи в Україну скоротилися… 
Ми і це відстежуємо. Я перебуваю у постійному контакті з міністром енергетики у Києві, 

якраз учора (24 липня – Ред.) він знову був у мене тут, у Брюсселі. Я зустрінуся також із 
представниками європейської газової промисловості. Моя мета: зробити так, щоб в Україні 
продавалося рівно стільки газу, скільки можна їй постачати з технічної точки зору за тих 
потужностей трубопроводів, які є. Тому не будемо поки поспішати з остаточними висновками. 

Але якщо все-таки дійде до перебоїв постачань газу з Росії, хоча це й малоймовірно, - 
наскільки Європа готова до такого розвитку подій? 

Останніми роками ми збільшили потужності наших сховищ. Якщо казати простіше: у нас 
нині є запас нафти на 130 днів і газу для приватних господарств на 30 днів. Ми диверсифікували 
джерела і маршрути постачань. Отже, ми вже досягли доволі високого ступеня незалежності. З 
іншого боку, не лише нам потрібен газ з Росії, а й російському бюджету потрібні гроші, які 
надходять з європейських газових ринків. 

Німецька хвиля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (01.07.2014 —05.08.2014) 38 of 133 

 

38 of 133 

УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН НАТО-РОСІЯ НА ТЛІ РОСІЙСЬКОЇ 
АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 

7 липня 2014 року Генеральний  секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в 
інтерв‘ю виданню «Deutsche Welle» на запитання журналіста, чи Росія сьогодні є 
«стратегічним конкурентом» чи «новим старим ворогом» відповів, що Росія вже 
«у будь-якому разі не партнер». 16 

Андерс Фог Расмуссен, обійнявши посаду Генерального секретаря Альянсу в 
2009 році, однією із головних цілей своєї діяльності  вбачав  налагодження 
конструктивної співпраці з РФ, яку, власне, Альянс, за словами Генсека, намагався 
налагодити протягом двох десятиліть після закінчення Холодної війни, однак 
Росія у своїх військових документах продовжувала розглядати НАТО як ворога.17 
Керуючись, очевидно, ревізіоністськими ідеями, Росія, особливо з приходом до 
влади В. Путіна, у внутрішній політиці ретельно підтримувала створений за 
радянських часів образ ворога - НАТО і США, а у зовнішній - з одного боку, 
вибудовувала імідж держави, котра має змогу здійснювати протидію США та 
НАТО в політичній площині, зокрема, налагоджуючи особливо дружні відносини 
з відверто антизахіднами режимами, а з іншого, - намагалася проводити політику 
«стримування» НАТО на пострадянському просторі, який Москва розглядає своєю 
зоною впливу. На відміну від ряду інших полюсів сили, котрі сформувалися в світі 
за два десятиліття після закінчення Холодної війни, і які використовують 
передусім "м‘яку силу" для становлення і збереження свого впливу на менші за 
геополітичною вагою країни, Кремль опирався у своїй політиці щодо країн 
пострадянського простору на шантаж, погрози, грубе втручання у внутрішні 
справи, економічні та інформаційні війни, а також на військову агресію, як це 
сталося в Грузії у 2008 році та в Україні в 2014. 

Росія, здійснивши агресію проти України, не тільки порушила міжнародний 
порядок та свої міжнародні зобов‘язання, зокрема, які вона на себе взяла в рамках 

Ради Росія-НАТО. Як висловився Путін в одному з інтервю – «папірець, 
він, знаєте, сьогодні підписаний, завтра його викинути можна»18, 
Росія  ще й відверто позиціонує свою агресію проти суверенітету та 
територіальної цілісності України як боротьбу проти Заходу. 
В.Путін, зокрема, обґрунтував рішення анексії Криму побоюваннями Москви, «що 

Україну втягнуть в НАТО» і «видавлять» Росію з Причорноморя.19 На зустрічі з 
керівниками світових інформаційних агенцій 24 травня,  В.Путін заявив, що «ті, 

                                                             
16 Генсек НАТО: Росія – це не партнер, 07.07.2014, Німецька хвиля.  
17 Див. Там само.  
18 Прямая линия с Владимиром Путиным, 17 апреля 2014. http://www.kremlin.ru/transcripts/20796 
19 Там само. 
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хто спровокував державний переворот в Києві, <...> мали б подумати над 
наслідками своїх незаконних устремлінь» та висловив сподівання, що «це [ред. – 
анексія Криму] буде тим прецедентом», який відродить «практику узгодження 
позицій та врахування законних інтересів один одного в ході переговорного 
процесу». 20 Чіткіше цю позицію Кремля прояснив очільник МЗС РФ  С.Лавров на 
брифінгу для іноземних та російських ЗМІ 28 липня, вказуючи, що Євромайдан 
був «зібраний» для того, щоб «освоїти український геополітичний простір» «на 
шкоду інтересам Росії».21 Стосовно врегулювання ситуації на сході України 
С.Лавров зазначав, що «Росія виклала своє бачення, як має відбуватися діалог», - 
одним із головних кроків повинно бути «проголошення нейтрального статусу 
України у військово-політичному аспекті».22 Вочевидь, йдеться про якісь особливі 
гарантії збереження України під впливом Росії, оскільки позаблоковий статус 
Україна проголосила і законодавчо забезпечила його за часів правління 
прокремлівського Президента В. Януковича. Під тими, «хто спровокував 
державний переворот», і «зібрав» Майдан Кремлем розуміється Захід, для якого 
нинішня криза в Україні має стати, як висловився С. Лавров, - «освіжаючою 
грозою, котра може і не одразу, але дозволить перевести відносини с західними 
партнерами на більш здорову і чесну основу». 23 

Власне, С.Лавров виявився недалеким від істини. Ефект «освіжаючої грози» 
дійсно відбувся і мав наслідком те, що члени Альянсу, котрі межують з Росією 
заявили про необхідність збільшення присутності і готовності реагування військ 
НАТО на російську загрозу.  Генсек НАТО висловив у цьому зв‘язку тверде 
переконання, що Альянс має розбудовувати «видиму військову 
присутність на всій території НАТО, також на території наших 
східних союзників»24, а Головнокомандувач силами НАТО в Європі Філіп 
Брідлав проанонсував можливе створення великої військової бази Альянсу в 
польському місті Щецин на березі Балтійського моря.25 Остаточні рішення щодо 
трансформації концепції відносин НАТО з Росією та шляхи забезпечення безпеки 
членів Альянсу на тлі агресивної зовнішньої політики РФ можуть бути прийняті на 
саміті  в Уельсі, котрий відбудеться на початку вересня 2014 року. 

 Наразі Росія демонструє спроби розколоти трансатлантичні країни, 
граючи на окремих проблемах у взаємовідносинах між країнами 
трансатлантичної спільноти та завуальовано погрожуючи припинити 
співробітництво у важливих для західних країн сферах, як, наприклад, 
взаємодія у боротьбі з міжнародним тероризмом, наркоіндустрією, 
поширенням ЗМЗ, незаконною міграцією та ін.26 Чи зможе Кремль реалізувати 
ці плани, покаже час, однак на сьогодні країни трансатлантичної зони, 
запровадивши санкції проти Росії від 28 липня, продемонстрували, що 

                                                             
20  Встреча с руководителями мировых информагентств, 24.05.2014, 
http://www.kremlin.ru/news/21090 
21 Брифинг Министра иностранных дел России С.В.Лаврова для представителей иностранных и 
российских СМИ, Москва, 28 июля 2014 года, 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/DAF53BC55F7F779F44257D23003F7703 
22 Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова телеканалу «Блумберг», Москва, 14 
мая 2014 года, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/41F16D84381234C144257CD8006C0936 
23 04.06.2014. Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на встрече с членами 
Российского совета по международным делам, Москва, 4 июня 2014 года, 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/412C7BA2A5A1E66544257CED0059D4DF 
24 Генсек НАТО: Росія – це не партнер, 07.07.2014, Німецька хвиля.  
25 NATO considers another base location closer to eastern Europe, 25.07.2014, 
http://blogs.militarytimes.com/flightlines/2014/07/25/nato-considers-another-base-location-closer-to-
eastern-europe/ 
26 Див. Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на встрече с членами 
Российского совета по международным делам, Москва, 4 июня 2014 года, 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/412C7BA2A5A1E66544257CED0059D4DF 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/412C7BA2A5A1E66544257CED0059D4DF
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незважаючи на певні розбіжності, вони можуть бути єдиними в питаннях 
реагування на виклики європейському порядку та безпеці.  

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

01.07.2014. НАТО: сепаратисти в Україні використовують ППО 
з Росії 

Проросійські сепаратисти найімовірніше збивали вертольоти української армії за 
допомогою зброї, отриманої з Росії, заявив командувач військами НАТО в Європі генерал Філіп 
Брідлав. 

Росія зосередила істотні сили поблизу кордону з Україною і поставляла повстанцям засоби 
ППО і інше озброєння, уточнив генерал. 

"Те, що ми бачимо під час навчань на сході від українського кордону, це важке озброєння, 
БТРи, засоби ППО ... і, як ми бачимо зараз, ці засоби вже використовуються за захід від кордону", - 
повідомив на прес-конференції в Пентагоні Брідлав. 

За словами генерала, на кордоні з Україною Росія розмістила значні сили, включаючи 
численні групи спецназу. 

"Такий розвиток ситуації не сприяє вирішенню проблеми", - підкреслив Брідлав і зазначив, 
що НАТО пильно стежить за розвитком ситуації. 

BBC Україна 

08.07.2014. У Порошенка вважають передчасним вступ у НАТО 

Україна страждає від свого позаблокового військового статусу, однак ухвалювати рішення 
про вступ до НАТО ще зарано. 

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив заступник глави Адміністрації Президента 
України Валерій Чалий, пише Gazeta.ua. 

"Ми побачили, що Будапештський меморандум не працює. У нас немає системи 
колективної безпеки, немає жодних нових механізмів, і ми у вакуумі», - констатував він і при 
цьому зауважив: «Ми сьогодні ще не можемо говорити про фактори, які розділять суспільство. Все-
таки питання приєднання до НАТО ще роз'єднує". 

На переконання Чалого, приєднуватися до цієї структури можна буде після згоди всієї 
України. 

"Сьогоднішньої нашої взаємодії з цією найпотужнішою організацією, яка забезпечує 
безпеку в Європі, достатньо, щоб ми рухалися в тому напрямку, який вказаний у наших 
основоположних документах", - відзначив заступник глави АП. 

Укрінформ 

12.07.2014. Клімкін обговорив з Расмуссеном поглиблення 
особливого партнерства України з НАТО 

На зустрічі обговорили питання практичної співпраці та нові проекти з допомоги Україні 
від НАТО. 

У п'ятницю, 11 липня, в рамках перебування з робочим візитом у Брюсселі міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін провів бесіду з генеральним секретарем НАТО 
Андерсом Фогом Расмуссеном. 

Як повідомляє прес-служба МЗС України, міністр поінформував керівника 
Північноатлантичного альянсу щодо розвитку подій в Україні і зусилля української влади, 
спрямовані на стабілізацію ситуації на сході країни. 

Крім того, були обговорені кроки, які планується здійснити в перспективі для поглиблення 
відносин особливого партнерства України з Альянсом. 

Зокрема, попередньо узгоджений графік політичного діалогу на високому та найвищому 
рівні, ряд питань практичного співробітництва та нові проекти з допомоги Україні на виконання 
рішень міністрів закордонних справ держав-членів НАТО від 1 квітня та 25 червня 2014 року щодо 
посилення обороноздатності України та розвитку її збройних сил, оборонного та безпеки сектора. 

Дзеркало тижня 

12.07.2014. Клімкін: Питання про членство України в НАТО на 
порядку денному поки не стоїть 

Пріоритет зовнішньої політики України - європейська інтеграція. НАТО поки не 
розглядається. 
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В українському суспільстві і політичному істеблішменті поки немає консенсусу щодо 
членства країни в НАТО, тому це питання на порядку денному наразі не стоїть, заявив міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю виданню "Комерсант" (Росія). 

"Що стосується міфів про можливе членство України в НАТО, то тут у нас чітка позиція: на 
сьогоднішній день цього питання на порядку денному немає", - сказав він. 

Разом з тим, він не виключив членства України в НАТО в майбутньому. 
"Порядок, природно, може змінюватися. Скажімо, коли Росія не була членом БРІКС, а 

тепер російський президент летить у Бразилію на саміт цього об'єднання. Через п'ять років може 
ще якась структура з'явитися. Я просто кажу про те, що питання про членство України в НАТО 
зараз не обговорюється. А не обговорюється він тому, що в українському суспільстві і політичному 
істеблішменті немає консенсусу по цій темі. А поки його не буде, рух у цьому напрямку неможливо 
уявити", - зазначив міністр. 

Клімкін в черговий раз нагадав пріоритети зовнішньої політики України. 
"Пріоритети зовнішньої політики України добре відомі. Ключовою з них - європейська 

інтеграція. Стратегія буде націлена на те, щоб визначити місце України на європейському 
континенті і в економічно змінюваному світі", - підкреслив він. 

Дзеркало тижня 

13.07.2014. Расмуссен у США: чого чекати Україні від НАТО? 

Тема відносин України і НАТО була і залишається вкрай чутливою та досі невизначеною. 
Передусім, через фобії Росії та її зусилля остаточно не втратити вплив на "своє, пострадянське". 
Тому в 2008-му був провал на Бухарестському саміті НАТО, коли члени Альянсу відмовили Україні 
і Грузії в наданні ПДЧ (Плану дій щодо членства). Тому в 2010-му обраний президентом Янукович 
заявив про відмову країни від курсу на членство в Організації. При цьому весь час у Кремлі 
неприховано заявляли про загрозу Альянсу інтересам Росії та відкрито роздавали ордени ФСБ-
шникам за те, що утримали Україну від "небезпечної" інтеграції. 

Наскільки змінилася ситуація зараз? Що можна очікувати від Євроатлантичної спільноти в 
непростий для України час? Питання виявляється складним, і не тільки для нас, але й для самого 
Альянсу. 

Це засвідчив візит генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена до США на початку тижня. Треба 
зауважити - останній його візит на цьому посту до ключової в політичному та фінансовому плані 
країни Альянсу. 

Як керівник Расмуссен, очевидно, усвідомлює, що до 1 жовтня, коли на посаду вступить 
норвежець Столтенберг, світова спільнота не повинна мати підстав сумніватися в ефективності 
його п'ятирічного керування. Можливо, тому у Вашингтоні він постійно говорив про необхідність 
підвищити здатність Альянсу в протистоянні "сучасним викликам безпеки", згадуючи, безумовно, 
антиукраїнську агресію Росії. 

Вочевидь добре, що на нинішньому етапі вирішувати це завдання в масштабах НАТО 
довелося досвідченому Расмуссену. Адже, з одного боку, він мусить передати Організацію новому 
керівнику такою, що відповідає її заявленим цілям. З іншого - він як ніхто інший має тривалий 
досвід стійкого керування потужною організацією. Залишилось тільки скористатися цими 
перевагами. 

Вирішення нового завдання для НАТО, як вважає Расмуссен, лежить у підготовці "плану 
готовності до швидкого реагування". Документ він хоче винести на затвердження учасників 
вересневого саміту НАТО в Уельсі. Втім, це потребує збільшення бюджету Організації. "Якби всі 
європейські союзники вклали цього року в оборону по 2% від їхнього ВВП, у нас було би 
додаткових 90 млрд доларів", - зазначив він. 

Зрозуміло, переконати союзників збільшити оборонні внески, тим більше після вимушеної 
заяви НАТО про скорочення бюджету та переходу на "розумну (читай - економну) оборону", буде 
досить складно. Для цього керівництву НАТО й знадобилася переконлива підтримка Штатів, які 
надають українському питанню набагато більший стратегічний пріоритет порівняно з деякими 
ключовими гравцями в ЄС. 

Отже, агресія Росії проти України для НАТО означає зовнішню загрозу, що виникла на 
кордоні Північноатлантичного альянсу. Втім, Україна не є членом цієї Організації, тож на неї не 
поширюється стаття 5 Вашингтонського договору, яка є основою захисту членів НАТО. 

Іншими словами, Альянс впродовж нинішнього конфлікту, очевидно, обмежиться лише 
співробітництвом з Україною як з партнером, у кращому разі на рівні інтенсифікованої співпраці. 
Хоча, треба визнати, посилена присутність кораблів, авіації й сухопутних військ НАТО в регіоні "з 
метою підтримки союзників та партнерів", безумовно, нервує та помітно стримує агресора. 

Що ж стосується перспектив членства України в Альянсі, яке могло б убезпечити нас від 
можливого повторення "російських сценаріїв", - це питання багато в чому залежить від 
українського суспільства. Передусім, російськомовного населення регіонів на сході та півдні 
України, по факту дуже довірливих до "шарманки" російської пропаганди. Вона ж, якщо згадати, 
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завжди співала про НАТО як про "агресора з нелюдським обличчям". І немає сумніву, що цей 
мотив не мінятиметься й надалі в спробах знайти чергове зерно розбрату для українського 
суспільства та накреслити нові "лінії розколу" України. 

Але практика свідчить, що правду не сховаєш, якою би потужною не була пропагандистська 
машина. Справжній агресор зняв маску, показавши своє справжнє обличчя, що означає 
завершення вистави для цього "актора". 

Укрінформ 

14.07.2014. НАТО: Росія знову нарощує війська на українському 
кордоні 

Росія знову стягує війська до кордону з Україною. У Північноатлантичному альянсі 
порахували, що кількість російських солдатів перевищує там десять тисяч. 

Росія знову збільшує кількість своїх вояків поблизу державного кордону з Україною. "За 
нашими оцінками, зараз там знаходяться від десяти до дванадцяти тисяч солдат", - повідомив 
представник НАТО у Брюсселі в понеділок, 14 липня, пише інформагенція Reuters. У Альянсі 
зафіксували, що за минулий тиждень значна кількість російських військ передислокувалась у 
прикордонний регіон поблизу України. 

Те, що Росія стягує війська до державного українського кордону, підтверджують і у 
Державній прикордонній службі України. За інформацією відомства, терористи та російські 
найманці продовжують здійснювати спроби передислокації на територію України автомобільної і 
бронетанкової техніки та обстрілювати місця дислокації прикордонних підрозділів. Упродовж 
доби було помічено переміщення підрозділів та військової техніки навпроти Сумського та 
Луганського прикордонних загонів, йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ДПС 14 
липня. У Держприкордонслужбі також повідомляють, що вздовж лінії державного кордону 
знаходиться епіцентр жорсткого військового протистояння. 

Як відомо, раніше Росія відвела більшу частину своїх військовослужбовців, які перебували 
поблизу україно-російського кордону. В середині червня кількість військових там не перевищувала 
тисячі осіб, нагадує Reuters. 

Німецька хвиля 

16.07.2014. В Північноатлантичному Альянсі оцінюють дії Росії 
в рамках її агресії проти України як ворожі для цивілізованої 
спільноти. 

Це зазначив у Вашингтоні під час зустрічі з іноземними журналістами командувач 
наземними військами НАТО (LANDCOM) генерал-лейтенант Фредерік Ходжес, передає власний 
кореспондент Укрінформу. 

"Що стосується Росії і України, то Росія, цілком очевидно, поводиться як ворог. Її дії з 
незаконної анексії Криму та дестабілізації на сході України, чітко суперечать тим цілям, які ми всі 
відстоюємо", - наголосив генерал. 

Він зауважив, що генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен і 
головнокомандувач об'єднаними силами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав надали 
неспростовані докази того, що за діями сепаратистів у східній Україні стоїть Російська Федерація. 

"У цьому зв'язку наша штаб-квартира виконує узгоджені заходи для того, щоб упевнити 
країни, які знаходяться найближче до потенційної загрози: Естонію, Латвію, Литву, Польщу, 
Румунію, Болгарію – в тому, що інші члени НАТО виконають свої зобов'язання за 5-ю статтею. Не 
існує жодних сумнівів, що ми це зробимо", - наголосив представник командування НАТО. 

У цьому зв'язку він поінформував, що Альянс уже збільшив кількість літаків, які беруть 
участь в операціях повітряної поліції над країнами Балтії. Крім того, більше літаків патрулюють 
простір над Чорним морем та країнами Східної Європи. Проводяться навчання в Чорному морі, 
зокрема, операція "Бриз", у якій бере участь найбільша за останній час кількість кораблів НАТО в 
цій акваторії. 

BBC Україна  

17.07.2014. Заява Генсекретаря НАТО у зв'язку з падінням 
літака «Малайзійських авіаліній» на території України 

"Нестабільність в регіоні, спричинена підтримуваними Росією сепаратистами, створила 
дедалі більш небезпечну ситуацію" – Генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. 

Прес-служба НАТО оприлюднила заяву Генеральний секретар Расмуссенау зв'язку з 
падінням літака «Малайзійських авіаліній»: 

«Я глибоко вражений і засмучений падінням пасажирського літака «Малайзійських 
авіаліній», що сталося сьогодні в Україні та призвело до численних жертв. 
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Я висловлюю свої щирі співчуття сім‘ям і близьким загиблих, а також всім тим, кого 
торкнулася ця жахлива трагедія. 

Багато чого залишається неясним про обставини падіння. Водночас, нестабільність в 
регіоні,спричинена підтримуваними Росією сепаратистами, створила дедалі більш небезпечну 
ситуацію. 

Важливо негайно розпочати повне міжнародне розслідування для встановлення фактів, 
яке має бути проведено без будь-яких перешкод. Важливо також невідкладно притягнути винних 
до відповідальності». 

Джерело: веб-сторінка НАТО http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_111773.htm 
Місія України при НАТО 

19.07.2014. У НАТО придумали як гарантувати безпеку України, 
Молдови та Грузії 

Україна, Молдова і Грузія можуть стати союзниками НАТО, не набувши членства у цій 
організації. 

Про це у п'ятницю розповів глава МЗС Павло Клімкін в ефірі "Громадського ТБ". 
Він назвав це "абсолютно іновативним і креативним кроком", оскільки йдеться про те, що 

НАТО може залучити в безпековий простір країни, які формально не є членами альянсу і не 
можуть ними стати. 

За словами Клімкіна, такий підхід дозволить використовувати нові безпекові можливості 
для України. 

Як повідомляв Укрінформ, у Конгрес США внесений акт 2277 під назвою Russian Aggression 
Prevention Act 2014 (Акт про запобігання агресії Росії). Законопроект передбачає інструменти 
протидії, головний з яких - надання Україні, Грузії і Молдові спеціального статусу ключових 
союзників США поза блоком НАТО. 

Укрінформ 

23.07.2014. НАТО може допомогти Україні озброєнням, але не 
зараз - польський міністр 

НАТО може підтримати Україну певними видами озброєння, але це не відбудеться негайно. 
Таку думку в інтерв'ю Польському радіо висловив міністр національної оборони Польщі 

Томаш Сємоняк. 
―Україна не потребує зброї як такої: вона має армію, запаси (озброєнь). Їй не вистачає 

певних видів озброєнь, які вона може отримати, але це не відбутися негайно. Ми робимо ставку на 
довгострокову співпрацю з Україною, на те, щоб у це був задіяний весь Альянс‖, - заявив Сємоняк. 

На його переконання, підтримка України є справою не окремих країн НАТО, а всієї 
організації. Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung закликав країни Заходу допомогти Україні новим високоточним озброєнням для 
боротьби з терористами. 

Укрінформ 

24.07.2014. НАТО: Росія продовжує постачати зброю 
сепаратистам і після авіакатастрофи МН17 

За спостереженнями НАТО, потік зброї через україно-російський кордон не зупинився 
після трагедії малайзійського "Боїнга" на Донбасі. 

У НАТО є докази того, що з Росії на територію України через кордон зброя продовжує 
надходити і після авіакатастрофи малайзійського пасажирського літака MH17 на Донбасі. Про це 
інформаційному агентству Reuters повідомило джерело у Північноатлантичному альянсі, 
повідомляє агентство 23 липня. 

"Ми зафіксували збільшення потоку зброї з Росії до України за останні кілька тижнів. Ми 
продовжуємо бачити докази того, що зброя проникає в Україну з Росії і після падіння 
малайзійського літака MH17. Це змушує нас непокоїтися", - повідомило джерело. 

Цього ж дня НАТО опублікував заяву, у якій відповів на звинувачення у свій бік, які лунали 
з Москви. У документі зазначається, що, критикуючи НАТО, російський президент Володимир 
Путін намагається відволікти увагу від того, що Росія опинилася у міжнародній ізоляції. Як відомо, 
напередодні, президент Росії звинуватив НАТО в агресивних діях у Східній Європі та у втручанні у 
внутрішні справи Росії. У своїй відповіді на такі заяви в Альянсі стверджують, що Москва ігнорує 
багатолітні намагання налагодити партнерство з Росією. "Крім того, Росія безпідставно вчинила 
тиск на українську владу та силою захопила частину територій української держави", - 
зазначається у заяві. 

Німецька хвиля 
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30.07.2014. Україна зможе стати союзником США поза НАТО. 
Але вже після АТО? 

Статус основного союзника США поза НАТО Україна може отримати лише після 
закінчення АТО, вважають експерти. Однак продовження російської агресії може пришвидшити 
цей процес. 

Стримати виключно економічними санкціями Росію не вдасться - Кремль зупиниться лише 
тоді, коли відчує готовність адекватних дій, вважають опитані DW оглядачі. Серйозним 
зміцненням позицій України могло б стати отримання Києвом статусу основного союзника США 
поза НАТО. З такою пропозицією раніше виступили американські конгресмени. У Палаті 
Представників США Джим Герлах, Марсі Каптур і Сандер Левін вже представили законопроект, 
який передбачає створення умов для забезпечення прямої військової підтримки та надання 
допомоги в сфері безпеки урядові України. 

Зокрема йдеться і про надання Україні статус союзника Організації північноатлантичного 
договору без вступу в НАТО. "Наш законопроект також закликає визнати Україну як основного 
союзника що не входить в НАТО, щоб тимчасово надати життєво важливі ресурси і гарантувати 
безпеку, яку НАТО пропонує членам організації", - цитує конгресмена Марсі Каптура прес-служба. 

Багатообіцяючий статус 
Статус "основного союзника поза НАТО" (Major Non-NATO Ally) - це двосторонній договір 

між США та іншою державою. У 2008 році після Бухарестського саміту, коли після війни у Грузії, 
через потужні російські протести на нерішучість деяких членів альянсу, Україна так і не отримала 
плану дій щодо членства в НАТО. Ще тоді деякі експерти закликали до того, щоби Київ домагався 
статусу "основного союзника поза НАТО". Однак тоді українські політики не дослухалися до цих 
закликів, нагадує незалежний експерт з міжнародної безпеки Євген Жеребецький. "За часів 
Ющенка ніхто про це серйозно не думав. Всі поговорили і забули. І тепер відомо чим все це 
скінчилося", - каже він. 

Жеребецький переконаний: якщо США тепер таки нададуть Україні привілейований статус 
союзника, це суттєво пришвидшить завершення АТО на українському сході та зменшить 
ймовірність прямого російського вторгнення. "По суті укладається повноцінний військовий союз 
між США та Україною. Це дозволить американцям дати Україні те, чого нам так бракує: швидкого 
доступу до даних аерокосмічних супутників, аби оперативно виявляти позиції терористів і 
завдавати точних ударів по їхніх позиціях, високоточну зброю та сучасні прилади зв‘язку", - 
пояснює експерт. 

Однак найголовнішою перевагою отримання Україною спецстатусу можуть бути людські 
ресурси. Адже США можуть надіслати до зони бойових дій на український схід високопрофесійних 
американських військових інструкторів, які мають значний досвід ведення бойових дій, 
відзначають експерти. "Україні потрібні не тільки армійські чоботи зі США чи НАТО. Їй зараз 
потрібне оперативний вишкіл військових та оборонне озброєння. Надавши статус основного 
союзника поза НАТО, США можуть надавати Україні допомогу без експортних обмежень, які зараз 
є суттєвою перепоною", - прокоментував Deutsche Welle виконавчий директор Американського 
Центру відносин США-Україна Володимир Зарицький. Зараз на заваді прямої військової 
підтримки України стоїть внутрішнє законодавство США - закони про контроль за експортом 
озброєнь і зовнішню військову допомогу. 

Останнє слово за президентом США 
У разі надання пріоритетного військово-політичного статусу США як ніколи будуть 

зацікавлені у територіальній цілісності та обороноздатності свого військового союзника – України. 
Хоча при цьому прямих зобов‘язань надавати військову підтримку партнерам, які мають статус 
основного союзника поза НАТО, США не зобов‘язані, зауважує аналітики Інституту 
євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. "На сто відсотків Україна не може 
розраховувати на підтримку. Тут немає якихось односторонніх зобов‘язань США. Союзники 
можуть воювати, а можуть не воювати. Останнє слово там за президентом США. Це те, що 
відрізняє цей формат співробітництва від звичайного членства в НАТО", - констатує Горбач. 

Водночас такий статус США надає країнам для підтримки власних "точок геополітичної 
опори" у світі. "Цей статус буде стримувати українських ворогів так само як могло б стримувати 
членство України в НАТО. Вони десять разів подумають перед тим, чи поводитися агресивно до 
країни, яка має статус основного союзника США поза НАТО", - наголошує аналітик Інституту 
євроатлантичного співробітництва. 

1989 року цей статус отримали Австралія, Єгипет, Ізраїль, Південна Корея і Японія. За 
президентства Білла Клінтона до них додалися Йорданія, Нова Зеландія та Аргентина. Під час 
президентства Джорджа Буша-молодшого список поповнився Бахрейном, Філіппінами, Таїландом, 
Кувейтом, Марокко та Пакистаном. За чинного президента Барака Обами лише Афганістан 
отримав цей статус. 

Директор київського Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначає, що 
завдяки цьому статусу Ізраїль щорічно отримує від США понад 5 мільярдів доларів допомоги на 
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військові програми. Американські протиракетні комплекси Patriot стоять на озброєнні ізраїльської 
армії. Допомагають США і всьому оборонно-промисловому комплексу. Наприклад система ППО 
"Залізний купол", яка довела свою високу ефективність у поточному конфлікті з угрупованням 
ХАМАС, була розроблена ізраїльською "оборонкою" за сприяння США. Цим досвідом може 
скористатися і Україна, каже Семиволос. "В ключові моменти історії США забезпечували 
максимальну підтримку Ізраїлю та його безпеці", - прокоментував Deutsche Welle Семиволос. 

Поки триває АТО 
Попри те, що надання Україні статусу основного союзника поза НАТО активно лобіюють 

проукраїнськими групами в Конгресі США, сподіватися українській стороні на негайне ухвалення 
цього рішення не варто, вважають оглядачі. Законопроект, де прописаний такий статус для 
України має бути проголосований у верхній та нижній палаті американського парламенту та 
підписаний президентом США. На ухвалення цього рішення можуть вплинути й політичні 
чинники. "До моменту закінчення активних бойових дій на Донбасі і початку врегулюванню 
українсько-російського конфлікту, США відкрито на це не підуть. Якщо законопроект і буде 
проголосований, то запрацює він лише після того, як ситуація більш-менш заспокоїться", - 
припускає Володимир Горбач. 

На його думку це обумовлено тим, що ні США, ні ЄС відкрито не хочуть провокувати Росію 
на здійснення прямої інтервенції. Однак, якщо Росія піде на відкриту агресію, статус основного 
союзника США поза НАТО Київ може отримати за пришвидшеною процедурою, не виключають 
аналітики.ї 

Німецька хвиля  

30.07.2014. НАТО: На кордоні з Україною - понад 12 тисяч 
російських солдатів 

Росія продовжує посилювати присутність своїх військ уздовж кордону з Україною. На Схід 
України і надалі постачають зброю та інше військове спорядження, констатували в НАТО. 

Російська Федерація продовжує посилювати концентрацію своїх військ уздовж кордону з 
Україною та постачати зброю й інше військове спорядження на Схід сусідньої держави, заявив 
головнокомандувач сил Північноатлантичного альянсу в Європі, генерал Філіп Брідлав. "Ми 
спостерігаємо переміщення ресурсів з центральних регіонів до Ростовської області", - повідомив 
Брідлав у середу, 30 липня, у Приштині. 

За даними НАТО, російських солдатів відряджають до Ростовської області, тренують там і 
доправляють до кордону з Україною. "Потім ми бачимо їх і на іншому боці кордону", - цитує слова 
генерала Брідлава інформагенція Reuters. Кількість російських солдатів у прикордонних із 
Україною районах головнокомандувач сил НАТО оцінив як "значно більше 12 тисяч". 

На Сході України триває антитерористична операція. У середу українські військові 
розпочали зачистку міста Іловайськ (Донецька область) і звільнення Первомайська (Луганська 
область), повідомив прес-центр АТО. Напередодні від сепаратистів звільнили місто Авдіївка 
(Донецька область). 

Німецька хвиля 

03.08.2014. НАТО володіє інформацією, що доводить провину 
підтримуваних Росією терористів у катастрофі Боїнга 

Генсек Альянсу назвав катастрофу Боїнга людською трагедією, яка є військовим злочином. 
НАТО володіє інформацією, яка доводить провину бойовиків самопроголошених 

"Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" у катастрофі Боїнга 777-200 
Малайзійських авіаліній. 

Про це в інтерв'ю виданню Midi Libre заявив генеральний секретар НАТО Андерс фог 
Расмуссен. 

"У нас є багато інформації, яка вказує провину сепаратистів, підтримуваних Росією", - 
підкреслив Расмуссен. 

Він висловився за незалежне розслідування для встановлення фактів краху. 
Генсек Альянсу назвав катастрофу Боїнга людською трагедією, яка є військовим злочином. 
Боїнг-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-

Лумпур, був збитий ввечері 17 липня і впав в околицях села Грабово Шахтарського району 
Донецької області. Всі, хто знаходилися в літаку пасажири і члени екіпажу загинули. Більшість з 
298 жертв - піддані Нідерландів. 

Дзеркало тижня 
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

02.07.2014. Расмуссен: Росія загрожує безпеці в Європі 

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен знову закликав Росію піти на поступки в конфлікті 
навколо України. Під час візиту до Берліна він заявив, що обраний Москвою курс загрожує безпеці 
в Європі. 

"У Європі ніхто не хоче повернення до часів холодної війни", - заявив генеральний секретар 
НАТО Андерс Фог Расмуссен у середу, 2 липня, в Берліні. Тому він закликав Москву переглянути, 
обраний нею політичний курс, повідомляє інформаційне агентство AFP. На його думку, Росія мала 
б замислитись над поверненням довіри до себе з боку країн Заходу. Він наголосив, що всі дії, до 
яких вдається НАТО, носять "оборонно-політичний характер". У разі необхідності 
Північноатлантичний альянс, за його словами, буде змушений вдатись до подальших кроків, аби 
східноєвропейські країни-члени Альянсу відчували себе в безпеці. 

Після російської анексії Криму й у зв'язку з діями проросійських сепаратистів у східних 
регіонах України східноєвропейські країни, що входять до складу НАТО, неодноразово 
висловлювали свої побоювання стосовно повторення і в них подібного сценарію. Расмуссен 
запевнив, що під час саміту НАТО в Уельсі, який має відбутись у вересні, Альянс "продемонструє 
трансатлантичну рішучість". 

Санкції залишаються на порядку денному 
У Берліні Расмуссен зустрівся з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Під час зустрічі 

йшлося й про Україну. "Ситуація в Україні нас усіх непокоїть", - заявила Меркель. Вона піддала 
критиці Росію за брак достатньої підтримки мирного плану, запропонованого президентом 
України. Канцлерка дала зрозуміти, що питання економічних санкцій проти Росії не знято з 
порядку денного. Вона нагадала, що проти Росії вже запроваджені санкції другого рівня і в разі 
відсутності поступу не можна виключати їхнього посилення, повідомляє інформаційне агентство 
Reuters. 

Меркель висловила жаль, що під час десятиденного одностороннього припинення вогню, 
оголошеного українською стороною, сепаратисти так і не прийняли запропоноване їм перемир'я. 
Водночас, як повідомляє інформаційне агентство dpa, попри поновлення бойових дій у східних 
регіонах України, німецька канцлерка й надалі робить ставку на політичне розв´язання конфлікту. 
"Ми не припинятимемо шукати дипломатичні шляхи, - заявила вона. - Хоча мети, якої ми хотіли б 
досягти, ще не досягнуто". 

Зустріч міністрів закордонних справ 
Нині в Берліні на запрошення глави німецького зовнішньополітичного відомства Франка-

Вальтера Штайнмаєра зустрічаються також міністри закордонних справ Франції, Росії та України - 
Лорен Фабіус, Сергій Лавров та Павло Клімкін. Під час чотирьохстронніх переговорів ідеться про 
врегулювання ситуації в Україні. За інформацією Reuters, Росія привітала посередницькі зусилля 
Німеччини. Один із французьких дипломатів, однак, застеріг від занадто великих очікувань 
стосовно швидкого прориву. 

Німецька хвиля 

03.07.2014. НАТО: Більше грошей на військові потреби 

У той час, як Росія зміцнює військо, країни НАТО скорочують видатки на оборону. 
Ситуацію потрібно змінювати, переконаний генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. 

"Нелегальні російські військові операції в Україні - сигнал до пробудження", - заявив 
генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час свого візиту у Берлін у середу, 2 липня. 
Він упевнений, що російські дії нині загрожують системі миру і безпеки, яку світ вибудував після 
падіння Берлінського муру. "Безпеку у Європі не можна сприймати, як щось очевидне", - зазначив 
Расмуссен. З цих міркувань країни, що входять до складу Північноатлантичного альянсу, мали б 
збільшити свої видатки на оборону. 

Цього року Німеччина, наприклад, витратить близько 32,4 мільярда євро на військові 
потреби, що складає приблизно 1,3 відсотка ВВП країни. У Альянсі переконані, що видатки слід 
підвищити до двох відсотків. Але такий крок не входить у плани німецького уряду. З проекту 
бюджету на 2014 рік міністр фінансів свого часу навпаки, викреслив 400 мільйонів євро на потреби 
Бундесверу. Тож бюджет армії скоротився у порівнянні з попереднім роком. 

За останні 25 років, за словами генсека НАТО, напруження в Європі знизилося. Водночас 
скоротилися і витрати на військові потреби. Деякі країни-члени НАТО скоротили військовий 
бюджет майже на 40 відсотків. "Так далі не можна", - вважає Расмуссен. 

Росія озброюється, НАТО - навпаки 
"Росія збільшила свої витрати на оборону за останні п‘ять років на 50 відсотків, - пояснив 

генеральний секретар НАТО свою позицію. - У той самий період НАТО витрачав на 20 відсотків 
менше. Це неприйнятно". Без військових можливостей США Альянс, до складу якого входять 28 
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країн, був би недієздатним, вважає генеральний секретар НАТО, якого в жовтні на посаді замінить 
колишній прем‘єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг. На саміті НАТО, запланованому на вересень, 
планується обговорити, яким чином зміни у ситуації з безпекою вплинуть на майбутню стратегію 
НАТО. 

 Північноатлантичному альянсу, наприклад, дуже бракує безпілотників, переконаний 
Расмуссен. Вони можуть не лише захистити війська під час здійснення бойових операцій. "Операції 
НАТО показали, що застосування безпілотників може врятувати життя мирного населення", - 
сказав Расмуссен. З його точки зору, вони дозволили б військовокомандувачам отримувати 
кращий огляд позицій противника. 

Німецька хвиля 

03.07.2014. Латвія протистоятиме російській пропаганді за 
підтримки НАТО 

Через страх перед імовірною військовою агресією з боку Росії Латвія вирішила до 2020 
року подвоїти військовий бюджет. 

Латвія збільшить свій оборонний бюджет до 2020 року до двох відсотків ВВП. Таке 
рішення ухвалив парламент цієї країни в четвер, 3 липня. Латвія планує витратити наступного 
року щонайменше один відсоток ВВП на оборону та кожного наступного року поступово 
підвищувати ці витрати, передає інформагенція dpa. 

Нині ця балтійська країна витрачає на свою обороноздатність 0,91 відсоток ВВП. 
Збільшити витрати на оборону до двох відсотків ВВП країни Європи напередодні закликав 
генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. 

"Зважаючи на складну геополітичну ситуацію, безпека є пріоритетом нашого уряду", -
заявила в парламенті прем'єр-міністерка Латвії Лаймдота Страуюма. Вона додала, що через дії 
Росії в Україні всі європейські країни мають переглянути своє ставлення до безпеки, "яку наші 
співвітчизники раніше вважали очевидною", цитує слова Страуюми інформагенція Reuters. 

Відкриють комунікаційний центр НАТО 
Також Латвія заявила про намір відкрити в Ризі Центр стратегічних комунікацій за 

підтримки НАТО. Це вирішено зробити через те, що Кремль намагається впливати на російську 
національну меншину в Латвії на тлі кризи в Україні. Близько 26 відсотків із двох мільйонів 
латвійського населення - етнічні росіяни, нагадує Reuters. 

Діяльність нового комунікаційного центру буде зосереджуватися на наданні інформації, що 
становитиме альтернативу до офіційної інформації про події в Україні, яка надходить із Росії. 
Центр повинен отримати акредитацію НАТО до кінця літа, повідомляє AFP з посиланням на 
латвійське міністерство оборони. 

Прем'єр-міністерка Латвії Лаймдота Страуюма нагадала 3 липня, що Росія провадила 
"інформаційну війну" проти Латвії, коли вона ступила до НАТО та Європейського Союзу у 2004 
році. 

"Латвійський уряд не може дозволити іншим країнам втручання у внутрішні справи й 
підрив держави", - заявила Страума, виступаючи в парламенті. 

Німецька хвиля 

04.07.2014. НАТО посилив своє угруповання у Чорному морі 

У Північноатлантичному альянсі відбулася планова передислокація угруповання кораблів 
до Чорного моря. 

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Брюсселі повідомили у штаб-квартирі 
Альянсу. 

"Чотири кораблі НАТО увійшли у Чорне море у рамках запланованого розгортання з метою 
зміцнення солідарності і готовності НАТО у регіоні», - заявили в Альянсі. 

До складу протимінного угруповання увійшли два кораблі ВМС Італії, а також турецький і 
британський кораблі. 

У п'ятницю, 4 липня, кораблі НАТО відвідають болгарський порт Бургас для участі у 
військово-морських навчаннях. Пізніше у липні також запланований візит до Румунії, де будуть 
проведені колективні тренування. 

Укрінформ 

07.07.2013. Генсек НАТО: Росія - це не партнер 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю DW розповів про нові 
виклики Альянсу, розвиток відносин з Росією та гібридну війну Росії проти України. 

DW: Пане Расмуссен, за кілька тижнів закінчується Ваш п'ятирічний термін на чолі 
НАТО. Якими є Ваші особисті підсумки: завдання виконано? 
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Андерс Фог Расмуссен: У Європі я спостерігаю такий розвиток, який принаймні посилив 
фокус на НАТО й продемонстрував кожному, що нам потрібен дуже потужний Альянс, аби 
забезпечити ефективну оборону й захист наших союзників. Отже, в порівнянні з тим, що було п'ять 
років тому, сьогодні ми маємо значно потужніший, стрункіший, швидший НАТО. 

Коли Ви як генеральний секретар НАТО передаватимете справи своєму наступникові, 
що Ви йому скажете? Які нині найбільші виклики для НАТО? 

Найбільший виклик - посилення нашої спільної оборони. Адже нам доводиться мати 
справу з драматично зміненою ситуацією в сфері безпеки в Європі. Нелегальні військові дії Росії в 
Україні - для нас це застереження й нагадування, що не можна сприймати нашу безпеку, як щось 
саме собою зрозуміле. Таким чином найбільшим викликом для нас є зміцнення наших позицій, 
зміцнення нашої спільної обороноздатності, а це вимагає й більше інвестицій в нашу безпеку. 

Хотілося б ще трохи поговорити про кризу безпеки в Європі. Відновлення зв'язків з 
колишнім супротивником Росією стало п'ять років тому однією з Ваших головних цілей. Це 
навіть стало Вашим виборчим гаслом. Де ж було допущено помилку? 

Я все ще вважаю, що такий крок був правильним. Власне кажучи, ми намагались залучати 
Росію до конструктивної співпраці не лише впродовж останніх п'яти років, а впродовж усіх 
останніх двох десятиліть. І глибоко в серці я вважаю, що це було правильно. Я досі переконаний, 
що в багатьох сферах у нас спільні інтереси. Але: мушу констатувати, що російський хід мислення 
відрізняється від нашого. Попри те, що 2010 року ми вирішили налагодити справжнє стратегічне 
партнерство між НАТО й Росією, Росія повидить себе не як партнер. З російських військових 
документів ми бачимо, що росіяни дивляться на НАТО, як на ворога. І все ж таки, я гадаю, що 
залучати Росію було правильно. Ми повинні, однак, усвідомити, що Росія дивиться на це інакше, і 
ми на це відреагуємо. 

Оцінюючи нову ситуацію, як би Ви змалювали роль Росії - це стратегічний конкурент чи 
новий старий ворог? 

У будь-якому разі це не партнер! З російських доктрин ми бачимо, що Росія розцінює нас 
як ворога. 1997 року ми скликали Раду Росія-НАТО, ми зафіксували, що не дивимось одне на 
одного, як на ворога, і не застосовуватимемо силу одне проти одного. Але тепер на прикладі 
України ми бачимо, що Росія відкрито порушує всі ці основоположні принципи. Думаю, що в 
майбутньому нам потрібно все переосмислити й виступати відносно Росії з позиції сили й 
одностайності. 

У НАТО нині точаться дискусії навколо того, власне, яких заходів слід ужити. Чи 
вважаєте Ви, що в таких країнах, як Польща, або державах Балтії варто розмістити потужні 
бойові підрозділи? 

Ми від самого початку однозначно заявили, що залишаємось вірними рішенням Ради 
Росія-НАТО від 1997 року. Ми сподіваємось, що й Росія виконуватиме свої зобов'язання в рамках 
Ради. Я не сумніваюсь у тому, що нам потрібна більш видима військова присутність на всій 
території НАТО, також на території наших східних союзників. Але, що б ми не робили, все 
відбуватиметься в рамках рішень Ради Росія-НАТО. 

Попри те, що Росія відкликала рішення від 1997 року? 
Формально рішення не відкликані, але ви маєте рацію: Росія в найбезсоромніший спосіб 

знехтувала цими рішеннями. Це, однак, не змінює нашу позицію стосовно того, що ми виступаємо 
за міжнародний порядок, в якому всі дотримуються визначених правил, а також за впорядкований 
режим безпеки на євроатлантичному просторі. Ми орієнтуємось на принципи, які були визначені 
Радою Росія-НАТО, і заходи, до яких ми вдаватимемось, теж орієнтуватимуться на них. 

У мене складається враження, що НАТО намагається знайти новий довгостроковий 
підхід до Росії. Що могли б порадити Ви? Чи варто НАТО дотримуватись стратегії військового 
стримування? 

Я не вірю в стримування. Я знаю, що Росія побоюється, що НАТО намагається взяти її в 
кільце. Але це зовсім не так. Це не відповідає дійсності. Більше того, НАТО не є загрозою для Росії. 
Я помітив, що нашу політику відкритих дверей і розширення Росія сприймає як загрозу. Але ж це 
зовсім не так. Ми керуємось фундаментальними принципом, що кожна країна має право сама 
визначати, яку політику безпеки вона прагне проводити і з ким вступати в союзи. Навіть Росія 
погодилась з цим принципом. Від розширення НАТО та Європейського Союзу мала зиск і сама 
Росія, оскільки таким чином ми створили зону стабільності, миру і добробуту в Східній і 
Центральній Європі. Якщо подивитись на торгівлю й інвестиції, загалом на економічні дані, тоді 
ви побачите, що Росія справді виграла від такої зони стабільності й добробуту. 

Західні військові експерти й надалі намагаються підшукати правильне визначення діям 
Росії в Україні. Говорять про гібридну війну. Що це означає? 

Це комбінація традиційних військових дій і швидше прихованих військових операцій, 
поєднаних із сучасними інформаційними, а точніше дезінформаційними операціями. Це ми чітко 
могли спостерігати в Криму. Там ми бачили, наприклад, "зелених чоловічків", національну 
приналежність яких визначити було неможливо. У Криму це була своєрідна прихована військова 
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операція, яку супроводжувала, я б сказав, справжня пропагандистська війна. Після цього провели, 
як я би сказав, фальсифікований референдум. І все завершилось нелегальною анексію Криму. Це 
новий спосіб ведення війни. Ми називаємо це гібридна війна, оскільки йдеться про поєднання 
відомих і нових методів. 

У мене склалось враження, що НАТО виявився досить непідготовленим до такого нового 
методу ведення війни. Чому? 

Звичайно, тепер ми стали розумнішими. Мушу визнати, для нас виявилось несподіванкою 
те, що Росія порушить усі фундаментальні принципи Ради Росія-НАТО і свої міжнародні 
зобов'язання. Ми очікували від Росії, що вона поважатиме основні принципи. Впродовж останніх 
20 років ми виходили з того, що Росія розділяє наші погляди стосовно того, що нам потрібен 
визначений міжнародний порядок і впорядкована система безпеки. Тепер ми бачимо, що вони 
дивляться на це інакше. Отже, ми повинні відреагувати на таку нову ситуацію. 

Німецька хвиля 

09.07.2014. Генсекретар НАТО закликав західні держави не 
дати себе обдурити заспокійливими заявами Президента Путіна 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Росія грає ―подвійну гру‖ в 
Україні, виголошуючи заспокійливі публічні заяви, одночасно нарощуючи свою військову 
присутність на кордоні та постачаючи зброю та військову техніку сепаратистам в східній Україні. 

―Немає сумнівів, що Росія залучена до дестабілізації Східної України і продовжить свою 
діяльність‖, – сказав генсек НАТО в інтерв‘ю The New York Times після зустрічі з Президентом 
США Бараком Обамою в Білому Домі. 

При цьому він висловив переконання в тому, що Захід не повинен дозволити собі бути 
обдуреним стриманими заявами Президента Росії Володимира Путіна, який намагається уникнути 
нового етапу санкцій. 

―Не треба робити помилок – це чиста тактика. Він залишає відкритою можливість 
інтервенції у разі необхідності‖, – сказав А.Ф.Расмуссен. 

За словами Генсекретаря НАТО, Росія веде проти України т.зв. «гібридну війну», що 
поєднує в собі військові дії, секретні операції та агресивні програми дезінформації – все 
розраховано на те, щоб ослабити новий уряд України та залишити її східну частину під впливом 
Росії. 

Генсекретар НАТО зазначив про ймовірність того, що сепаратисти на сході України 
використовували російську зброю для знищення літаків і вертольотів (такі ж оцінки останнім 
часом висловлювали Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Філіп Брідлав та 
Держсекретар США Джон Керрі). "Хто ще міг би надати сепаратистам це озброєння? Хто ще?" - 
зазначив А.Ф.Расмуссен. 

Очільник Північноатлантичного альянсу зазначив також, що не хотів би робити 
припущення щодо ближчих планів Президента Путін стосовно України. Водночас він підкреслив, 
що найбільш ймовірним розвитком подій є продовження Росією своєї стратегії, спрямованої на 
підрив уряду країни. 

«Я не виключаю, що він тримає відкритою можливість продовжити втручання на більш 
пізньому етапі. Але я думаю, що на даному етапі він відчуває, що вже багато чого вдалося досягти 
через дестабілізацію в східній Україні», - зазначив Генсекретар НАТО. 

Джерело: The New York Times http://www.nytimes.com/2014/07/09/world/europe/nato-chief-
warns-of-duplicity-by-putin-on-ukraine.html?ref=todayspaper&_r=0 

Місія України при НАТО 

24.07.2014. НАТО має намір створити в Польщі велику 
військову базу 

Головнокомандувач силами НАТО в Європі Філіп Брідлав виступив за створення великої 
військової бази альянсу в польському місті Щецин на березі Балтійського моря. 

Як повідомляє британська газета The Times, на цій базі пропонується розмістити сили 
швидкого реагування. 

Це питання має бути розглянуто на саміті НАТО в Уельсі, який відбудеться в Уельсі, але 
вже зараз його підтримала радник президента Естонії Мерле Майгре. 

За її словами, глава держави вважає, що у всіх країнах, які межують з Росією, необхідно 
збільшити присутність і готовність реагування військ НАТО, передає її слова "Інтерфакс". 

"Нам би хотілося, щоб це був підрозділ швидкого реагування, і щоб там були 
сконцентровані ті знання і підготовка, які відносяться до планів оборони цього регіону", — сказала 
Майгре. Як відомо, відносини між західними країнами, в тому числі блоком НАТО та Росією 
значно загострилися з початком кризи в Україні. 

Українська правда 

http://www.nytimes.com/2014/07/09/world/europe/nato-chief-warns-of-duplicity-by-putin-on-ukraine.html?ref=todayspaper&_r=0
http://www.nytimes.com/2014/07/09/world/europe/nato-chief-warns-of-duplicity-by-putin-on-ukraine.html?ref=todayspaper&_r=0
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30.07.2014. НАТО закликає Росію виконувати Договір про 
ліквідацію ракет малої та середньої дальності 

Заява Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена 
Неофіційний переклад: 
«США інформували Північноатлантичну раду про те, що, за їх висновком, Російська 

Федерація порушує свої зобов‘язання за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої 
дальності (РСМД) не володіти, не виробляти та не здійснювати льотні випробування крилатих 
ракет наземного базування з радіусом дії від 500 до 5500 км, а також не володіти та не виробляти 
пускові установки для таких ракет. 

Договір РСМД, який набув чинності у 1988 році, був укладений з метою зменшення загроз 
безпеці та стабільності в Європі, зокрема загрози нападу ракетами середньої та малої дальності на 
об‘єкти, що мають стратегічне значення. 

Цей Договір посідає особливе місце в історії, оскільки вимагає перевірки ліквідації цілого 
класу ракет, якими володіли США та Радянський Союз. Він залишається ключовим елементом 
системи Євроатлантичної безпеки, який приносить користь нашій спільній безпеці і має бути 
збережений. 

Росії слід конструктивно працювати для вирішення цього критичного питання щодо 
Договору та збереження життєздатності Договору РСМД, повернувшись до його повного 
дотримання з можливістю це перевірити.» 

Джерело: веб-сай-НАТО 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_111823.htm?utm_source=facebook&utm_medium=smc&ut
m_campaign=140730+inf+treaty&utm_term=sg+statement 

Місія України при НАТО 

02.08.2014. Кемерон закликає НАТО забезпечити "надійну" 
присутність у Східній Європі 

Британський прем‘єр Девід Кемерон закликав НАТО переглянути довгострокові відносини 
з Росією. Також Альянсу, на його думку, варто забезпечити "надійну" присутність у Східній Європі. 

Прем‘єр-міністр Великобританії Девід Кемерон звернувся до НАТО із закликом 
переглянути довгострокові відносини Альянсу з Російською Федерацією. Про це він написав у 
листі, адресованого генеральному секретарю організації Андерсу фог Расмуссену та лідерам 
держав та урядів інших 27 країн-членів НАТО, повідомляє інформагенція AFP. 

На думку глави британського уряду, у той час як НАТО завжди прагнув бути партнером, а 
не загрозою для Росії, сьогодні "стає зрозуміло, що Росія розглядає НАТО як противника", цитує 
агенція слова Кемерона. "Ми повинні визнати, що співпраця, якою вона була в останні роки, на 
даний момент неможлива через незаконні дії Росії по сусідству з НАТО, і переглянути принципи, 
які визначають наші відносини з Росією", - наголосив він. Зокрема, британський прем‘єр 
підкреслив, що РФ "порушила правила своєю незаконною анексією Криму та агресивною 
дестабілізацією в Україні", цитує AFP. 

НАТО має "заспокоїти союзників" 
Кемерон вважає, що країни НАТО повинні домовитися про довгострокові заходи з метою 

зміцнення здатності швидко реагувати на будь-яку загрозу ззовні, "аби заспокоїти тих союзників, 
які побоюються за безпеку своїх країн, і для стримування будь-якої агресії з боку Росії". Зокрема, 
британський прем‘єр наголосив на необхідності для НАТО забезпечити "надійну" оборонну 
присутність у Східній Європі. 

Кемерон також висловив пропозицію переглянути розклад військових навчань, побудувати 
низку нових інфраструктурний об‘єктів, забезпечити завчасні поставки військової техніки та 
припасів, а також збільшити чисельність сил реагування Північноатлантичного альянсу до 25 
тисяч людей. Як відомо, на початку вересня 2014 року Великобританія прийматиме дводенний 
саміт НАТО у місті Ньюпорт, що в Південному Уельсі. 

Німецька хвиля 

03.08.2014. НАТО збільшить кількість військових навчань та 
створить нові оборонні плани 

Генсек НАТО Андерс фог Расмуссен заявив, що російська агресія в Україні змінила 
ситуацію з безпекою в Європі. Він повторно закликав країни Альянсу збільшити оборонні 
бюджети. 

Генеральний секретар НАТО Андрерс фог Расмуссен повідомив, що організація 
проводитиме нові, посилені військові навчання та розроблятиме нові оборонні плани. Про це він 
заявив в інтерв‘ю французькому виданню Midi Libre, яке було опубліковане у неділю, 3 серпня, 
повідомляє інформагенція AFP. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_111823.htm?utm_source=facebook&utm_medium=smc&utm_campaign=140730+inf+treaty&utm_term=sg+statement
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_111823.htm?utm_source=facebook&utm_medium=smc&utm_campaign=140730+inf+treaty&utm_term=sg+statement
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За словами Расмуссена, Росія, підтримуючи проросійських сепаратистів в Україні, 
продемонструвала своєю агресією тривожний сигнал та створила нову безпекову ситуацію в 
Європі. 

Окрім того, він у черговий раз звернувся із закликом до керівництв країн-членів 
Північноатлатичного альянсу збільшити бюджетні видатки на оборонну сферу. За словами генсека 
НАТО, в той час як Росія за останні п‘ять років збільшила свій військовий бюджет у півтора рази, 
середні витрати країн-членів Альянсу на оборону зменшилися на 20 відсотків. "Так залишатися не 
може, ми мусимо перевернути цю тенденцію", - цитує Расмуссена агенція. 

Расмуссен підтримує версію Вашингтона щодо причини авіакатастрофи MH17 
Генсек Альянсу також продемонстрував підтримку версії керівництва США щодо вірогідної 

причини падіння пасажирського літака малайзійських авіаліній на Донбасі в середині липня 
поточного року. "Ми маємо багато інформації, яка вказує на те, що в цьому винні сепаратисти, 
підтримувані Росією", - заявив він і підкреслив, що вважає обстріл літака з 298 людьми на борту 
"воєнним злочином". 

Нагадаємо, в суботу, 2 серпня, прем‘єр-міністр Великобританії Девід Кемерон у своєму 
листі до генсека НАТО та глав держав та урядів країн-членів Альянсу закликав переглянути 
довгострокові відносини Альянсу з Російською Федерацією. Глава уряду в Лондоні вважає, що 
країни НАТО повинні домовитися про довгострокові заходи з метою зміцнення здатності швидко 
реагувати на будь-яку загрозу ззовні, "аби заспокоїти тих союзників, які побоюються за безпеку 
своїх країн, і для стримування будь-якої агресії з боку Росії". Зокрема, він наголосив на 
необхідності для НАТО забезпечити "надійну" оборонну присутність у Східній Європі. 

Німецька хвиля 

04.08.2014. Генсек НАТО назвав агресію Росії проти України 
переломним моментом в історії 

Мир і безпека вкотре піддаються випробуванню. Цього разу - російською агресією проти 
України, заявив Расмуссен. 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив у зв'язку зі сторіччям початку 
Першої світової війни, що НАТО буде захищати всіх союзників проти будь-якої загрози. 

"Ми знаходимося на переломному етапі історії: у той час як ми згадуємо про спустошливої 
Першій світовій війні, наші мир і безпеку в чергове піддаються випробуванню", - сказав він, 
виступаючи разом з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном після зустрічі з 
верховним головнокомандувачем силами НАТО в Європі генералом Філіпом Бридлавом. 

"Тепер (вони випробовуються) російською агресією проти України. І злочинне знищення 
літака MH17 ясно нагадує нам, що конфлікт в одній частині Європи може мати трагічні наслідки 
по всьому світу", - підкреслив генсек НАТО. 

"НАТО сповнене рішучості захищати всіх союзників проти будь-якої загрози. Ми вжили 
термінових заходів для зміцнення нашої колективної оборони в повітрі, на морі, і на суші", - 
нагадав він. 

Зустріч відбулася в рамках візиту прем'єр-міністра Великобританії в штаб-квартиру 
стратегічного штабу ОЗС НАТО поблизу бельгійського міста Монс (SHAPE). 

Фог Расмуссен повідомив, що генерал Бридлав поінформував його і Кемерона про свою 
оцінку останніх подій в Україні. 

"Зараз ми готуємо важливі рішення, які будуть прийняті на саміті в Уельсі на початку 
вересня. Цей саміт буде поворотним моментом. Ми приймемо план дій щодо підвищення 
готовності у мінливому світі. Ми уважно аналізуємо свої потреби в збройних силах, визначаємо, де 
вони повинні бути розгорнуті, а також швидкість їх реагування та способи їх зміцнення", - сказав 
генсек НАТО. 

"Ми переглядаємо наші плани оборони, розробляємо новий графік навчань і розглядаємо 
шляхи зміцнення Сил реагування НАТО. Таким чином, щоб ми могли швидко реагувати на будь-
який виклик, старий чи новий, зі сходу чи з півдня", - підкреслив він. 

"Це амбітні плани, і нам потрібні відповідні ресурси. Я очікую від саміту твердого 
зобов'язання членів альянсу більше інвестувати в оборону у міру відновлення економіки... Нам 
належить ще чимало зробити, але наша зустріч на вищому рівні дуже чітко продемонструє, що 
альянс залишається міцний, знаходиться в стані готовності і рішучості", - сказав Фог Расмуссен. 

Дзеркало тижня 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

РАТИФІКАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС ОСТАТОЧНО 
ЗАФІКСУЄ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ 

27 червня 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав 
економічну частину Угоди про асоціацію та всеохоплюючу зону вільної торгівлі 
між Україною та Європейським Союзом, продемонструвавши впевненість України 
в її цивілізаційному виборі, незважаючи на агресивну протидію Російської 
Федерації. Політична частина була підписана, як відомо, 21 березня 2014 року. 
 Остаточне закріплення українського вибору європейського цивілізаційного 
простору відбудеться після ратифікації Угоди в Верховній Раді Україні та набуття 
нею чинності після  ратифікації 28 членами ЄС. 

Першими ратифікували Угоду з Україною, Грузією та Молдовою парламенти 
Румунії, Литви та Латвії, проти яких у відповідь, як повідомляється у резолюції 
Європарламенту від 17 липня, Росія застосувала «каральні»   торговельні заходи. В 
резолюції Європарламент також привітав ратифікацію Угоди парламентами Грузії 
та Молдови й закликав усіх членів ЄС та Україну якнайшвидше ратифікувати 
Угоду, водночас повідомляючи про свою готовність завершити ратифікацію 
якнайскоріше. 27  

Враховуючи зовнішню агресію проти суверенітету та територіальної 
цілісності України, спроби Росії чинити тиск на західні країни у питанні 
підтримки ними євроінтеграційних устремлінь України, а також хитку ситуацію в 
українському парламенті, ці рекомендації видаються особливо актуальними для 
Києва, як і докладання дипломатичних зусиль після ратифікації Угоди у 
Верховній Раді у напрямі оперативного завершення підготовки до набуття 
чинності документу. 

 Комітет ВР України з питань європейської інтеграції, розглянувши 23 липня 
стан підготовки до ратифікації Угоди, закликав Президента України підписати її 
подання до парламенту не пізніше 12 серпня.28 Заступник Глави Адміністрації 
Президента В. Чалий  зазначав, що Україна дотримується регламенту, але якщо 

                                                             
27 Резолюція Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні від 17 липня 2014 року, 
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/25779-rezolyucija-jevropejsykogo-parlamentu-
shhodo-situaciji-v-ukrajini-vid-17-lipnya-2014-roku 
28 Комітет з питань європейської інтеграції розглянув стан підготовки до ратифікації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС та закликав Президента України внести її не пізніше 12 серпня до 
парламенту для ратифікації. 23.08.2014, 
http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=58646&cat_id=45826 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/25779-rezolyucija-jevropejsykogo-parlamentu-shhodo-situaciji-v-ukrajini-vid-17-lipnya-2014-roku
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/25779-rezolyucija-jevropejsykogo-parlamentu-shhodo-situaciji-v-ukrajini-vid-17-lipnya-2014-roku
http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=58646&cat_id=45826
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Угода буде ратифікована зараз, Україна втратить близько 560 млн. грн., оскільки, 
ратифікація Угода «входить в дію таким чином, що ми втрачаємо 2 місяці дуже 
вигідного режиму».29 Очікується, що подання необхідного пакету відбудеться не 
пізніше вересня.  

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

04.07.2014. Щодо спроб незаконного вивезення дітей-сиріт до 
Російської Федерації  

За наявною в МЗС інформацією, з боку представників терористичних організацій 
«Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» не припиняються спроби 
незаконного вивезення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, до Російської 
Федерації. 

Погрожуючи зброєю, терористи вимагають від керівників шкіл-інтернатів оформлення 
відповідно до законодавства України повного пакету документів, необхідних для виїзду дітей за 
кордон. 

Виходячи з попереднього досвіду розвитку подібних ситуацій (незаконне вивезення 
українських дітей з території України), існує велика ймовірність нових спроб незаконного 
переміщення дітей через українсько-російський кордон. 

У цьому контексті Україна офіційно звернулася до російської сторони вжити усі можливі 
заходи, відповідно до міжнародних зобов‘язань РФ у сфері забезпечення прав дитини, зокрема, 
статей 11 та 35 Конвенції ООН про права дитини, щоб запобігти реалізації злочинних планів 
представників терористичних угрупувань, які діють на сході України. 

Сайт МЗС України 

04.07.2014. Щодо порушень російською стороною повітряного 
простору України  

МЗС України направило ноту російській стороні, в якій висловило протест у зв'язку з 
систематичними грубими порушеннями російською стороною повітряного простору України. 

З липня 2014 року три бойові вертольоти МІ-8 та МІ-24 із розпізнавальними знаками 
російських збройних сил кілька разів незаконно проникали в повітряний простір України, 
зокрема, у районі пункту пропуску «Олександрівка», а згодом у районі населеного пункту 
Благовіщенка Луганської області на глибину п'ять кілометрів. Того ж дня два вертольоти 
російських збройних сил здійснили демонстративний політ над пунктом пропуску «Довжанський» 
у Луганській області та вторглися у повітряний простір України на глибину до семи кілометрів. 

Українська сторона розцінює такі дії як грубе порушення Росією основоположних 
принципів і норм міжнародного права, а також зобов'язань російської сторони згідно з 
Женевськими домовленостями від 17 квітня 2014 року та Спільною декларацією міністрів 
закордонних справ України, Німеччини, Росії та Франції від 2 липня 2014 року. 

МЗС України наполягає на негайному припиненні таких провокацій, а також вимагає 
проведення розслідування російською стороною цих інцидентів та надання інформації про його 
результати. 

Сайт МЗС України 

04.07.2014. Коментар ДІП до Заяви Верховного комісара ООН з 
прав людини Наві Піллей  

4 липня 2014 р. Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини поширено прес-
реліз «Активізація бойових дій піддає ризику життя людей у Донецьку і Луганську» 
(http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPage=true&LangID=E). 

У ньому Верховний комісар Наві Піллей висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з 
повідомленнями про загибель людей (у тому числі п‗ятилітньої дівчинки) у Донецьку та Луганську. 
Вона особливо занепокоєна розміщеною на веб-сайті заявою одного з лідерів самопроголошеної 
«Донецької Народної Республіки» про те, що неповнолітні діти і жінки є законними цілями, і що 
мета полягає в тому, щоб "занурити їх у жах". 

Верховний комісар закликає всіх, хто бере участь у бойових діях, вжити заходів для 
неухильного дотримання прав людини, у тому числі права на життя, мешканців Луганської та 
Донецької областей. 

                                                             
29 У процесі ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС Україна дотримується регламенту – Валерій 
Чалий, 23.07.2014, http://www.president.gov.ua/news/30841.html  

http://www.president.gov.ua/news/30841.html
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Наві Піллей зазначає, що до Управління Верховного комісара з прав людини щодня 
надходять повідомлення про викрадення людей збройними угрупованнями, про пошкодження 
будинків, шкіл та інфраструктури, в тому числі підприємств водо- та електропостачання, а також 
про застосування протипіхотних мін. 

Моніторингова місія ООН з прав людини отримує інформацію, що збройні угруповання 
використовують дахи житлових будинків для установки систем протиповітряної оборони і 
займають приватні квартири для розміщення снайперських позицій, піддаючи серйозній 
небезпеці мешканців, які не беруть участі у бойових діях. 

«Все більше жителів Луганської та Донецької областей змушені покинути свої домівки, а 
інші опинилися в пастці у зоні важких боїв, їх основні права людини зневажаються, клімат 
незахищеності і страху стає все більш поширеним», - говорить  Наві Піллей. Вона привітала ознаки 
можливого поновлення припинення вогню, якого вона закликала дотримуватися всім сторонам. 

МЗС поділяє занепокоєння Верховного комісара ООН з прав людини щодо загибелі 
мирних жителів Донеччини і Луганщини в зоні бойових дій і глибоко обурене використанням 
незаконними збройними формуваннями жінок і дітей у якості «живих щитів». Ми засуджуємо 
провокації, до яких, грубо порушуючи основні права і свободи людини, вдаються підтримувані 
Москвою терористи в Донецькій та Луганській областях з метою встановлення загальної 
атмосфери страху, посилення нестабільності та розпалювання ненависті серед населення. 

Ми вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити підтримку проросійських 
терористів та використання найманців в Донецькій та Луганській областях. Натомість здійснити 
всі необхідні конкретні кроки, щоб незаконні збройні формування припинили безглузді та 
приречені бойові дії, негайно склали зброю, звільнили заручників та адміністративні будівлі, а 
найманці – залишили територію України. 

Сайт МЗС України 

05.07.2014. Заява МЗС України щодо заборони в’їзду главі 
Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову до 
Автономної Республіки Крим  

Заборона російських властей та самопроголошеної бандитської влади в Криму на 
перебування глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову на рідній землі є 
вироком кремлівській окупації. 

З будь-якої точки зору – міжнародно-правової, політичної і просто людської - ці дії є 
наслідком безпомічної спроби зупинити суспільний протест мешканців Криму проти свавілля, яке 
знищує добробут, безпеку та самобутність цієї землі. 

Російській окупації скоро настане кінець. 
Абсурдне рішення Кремля – це результат ненависті і шовіністичної політики, яку Російська 

Федерація, продовжуючи традиції Сталіна, здійснює стосовно кримськотатарського народу від 
початку збройної окупації та анексії Криму. 

У Росії немає іншого ставлення до демократії та міжнаціонального миру. 
За обгорткою «російської багатонаціональності» ховається жорстоке обличчя 

тоталітарного політичного режиму, який подавляє будь-яку іншу мову та культуру, не кажучи про 
демократичні права і свободи. Тюрма народів знову показала свій ворожий оскал. 

Автономна Республіка Крим була, є і залишається частиною суверенної території України. 
Відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р., будь-які органи, їх 
посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їхня діяльність вважаються 
незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не 
передбаченому законом. Згідно з пунктом 3 статті 9 цього Закону будь-який акт (рішення, 
документ), виданий незаконними органами та/або особами, є недійсним і не створює правових 
наслідків. 

Посадові та службові особи самопроголошеної кримської влади, які порушили українське 
законодавство, заборонивши громадянину України Рефату Чубарову в‘їзд на територію 
Автономної Республіки Крим, будуть неминуче притягнені до відповідальності в порядку, 
встановленому законодавством України. 

Главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову, як і лідеру 
кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву повинен бути наданий безперешкодний доступ до 
рідної землі. 

Закликаємо міжнародне співтовариство та всі світові правозахисні організації засудити дії 
Російської Федерації і виявити одностайну солідарність, аби зупинити наступ шовіністичного 
агресора, здатного зруйнувати не лише регіональний, але й глобальний мир. 

Сайт МЗС України 
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07.07.2014. Заява МЗС України щодо порушень Росією прав 
громадян України 

Міністерство закордонних справ України обурене сьогоднішнім рішенням Лефортовського 
суду м. Москви щодо продовження утримання під вартою всесвітньо відомого українського 
режисера Олега Сенцова до 11 жовтня 2014 року. 

Категорично вимагаємо від російської сторони негайного звільнення і повернення на 
Батьківщину Олега Сенцова, Олексія Чернія, Геннадія Афанасьєва, Олександра Кальченка та 
інших ув‘язнених українців. 

Неприпустимим є зволікання із звільненням та поверненням в Україну Юрія Яценка та 
Богдана Яричевського, які, незважаючи на відповідне рішення суду, продовжують незаконно 
утримуватися під вартою. 

Російська сторона продовжує зволікати з відповіддю на майже тридцять офіційних 
звернень України про захист прав та інтересів десятків наших громадян, яких незаконно 
позбавлено волі та злочинно переслідують у Росії. 

Такі дії Росії є свідомим та брутальним наступом на основоположні права людини. 
Звертаємося до міжнародного співтовариства підтримати зусилля України та вплинути на 

російську владу для негайного звільнення невинних громадян нашої країни, які стали 
заручниками антиукраїнської політики Кремля. 

Сайт МЗС України 

08.07.2014. Заява МЗС України щодо незаконного вивезення до 
Росії захопленої терористами Надії Савченко 

МЗС України висловлює рішучий та категоричний протест у зв‘язку з незаконним 
вивезенням на територію Росії Надії Савченко – військовослужбовця Збройних Сил України, яка 
раніше була захоплена представниками терористичних збройних формувань, що діють на сході 
України. Це є ще одним підтвердженням того, що терористи планують і реалізовують свої злочини 
на території України у тісній зв‘язці зі спецслужбами Російської Федерації.  

Відкрито викрадаючи громадян України на території нашої держави, російська влада не  
лише порушує всі можливі норми міжнародного права, а й вже переступає елементарні норми 
пристойності і моралі. Такі дії не залишаться без адекватної відповіді з боку України і міжнародної 
спільноти. 

Україна вимагає від російської сторони невідкладного надання  українським офіційним 
представникам повної та вичерпної інформації про обставини незаконного вивезення Надії 
Савченко до Росії, об‘єктивного розслідування цього факту і покарання винних, негайного допуску 
до громадянки України українського консула для надання правової допомоги. 

Очікуємо від російської сторони вжиття заходів з метою безумовного звільнення Надії 
Савченко з-під варти та її повернення найближчим часом на Батьківщину. 

Закликаємо  міжнародне співтовариство засудити протиправні дії Росії, спрямовані на 
систематичне порушення прав та свобод громадян України, посилити тиск на російську владу, яка 
сьогодні, відчуваючи вседозволеність, перетворюється на реальну загрозу цивілізованому світу.  

Сайт МЗС України 

09.07.2014. Клімкін: ратифікація Угоди про асоціацію - справа 
тижнів 

Глава МЗС Павло Клімкін в інтерв'ю ВВС Україна розповів, що ратифікація Угоди про 
асоціацію - справа тижнів. 

"Ми готуємо пакет документів для ратифікації, зараз він погоджується ключовими 
міністерствами - це питання тижнів", - повідомив дипломат. 

За його словами, Україна досі не ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС, бо не готовий 
механізм втілення її в життя. 

Міністр запевняє, що закиди до української влади про умисне затягування ратифікації 
Угоди, укладеної два тижні тому, хибні. 

"Головна проблема - в імплементації угоди. Адже євроінтеграція – це реальні реформи, які 
потрібні для перспективи майбутнього вступу до ЄС. Саме для цього потрібний національний план, 
вже є його перший проект, він розглядається у тому числі й європейськими інституціями", - каже 
міністр. 

Водночас пан Клімкін переконує, що термін ратифікації Угоди не є вирішальним 
чинником. 

Україна підписала економічну частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом 27 червня у 
Брюсселі. Політичну частину домовленостей уклали раніше - 21 березня. 

ВВС Україна 
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10.07.2014. Україна готова обговорювати з РФ імплементацію 
асоціації, а не її зміст 

Україна виступає за створення постійної тристоронньої консультативно-експертної групи 
за участю України, ЄС та РФ для обговорення імплементації економічних положень Угоди про 
асоціацію між Україною та Євросоюзом. 

Про це заявив у четвер на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, 
передає кореспондент Укрінформу. 

"Ми зараз ведемо консультації у тристоронньому форматі. Ми створюємо зараз 
тристоронню, як я сподіваюся, постійно діючу консультативну групу", - зазначив Клімкін. 

За його словами, після цього вже "ніхто не буде нам говорити, що ми не обговорюємо 
практичні аспекти імплементації угоди".  

"І будь-які, умовно кажучи, рестриктивні (обмежувальні - Ред.) заходи, які теоретично 
можуть проти нас бути прийняті, вони будуть мати лише політичне підгрунтя, оскільки в 
практичному плані у нас є достатньо аргументів, щоб пояснити", - підкреслив міністр. 

Клімкін також наголосив, що обговорення з Росією може стосуватися будь-яких аспектів 
імплементації Угоди, проте не її змісту. "Ми готові говорити з РФ про імплементацію Угоди з ЄС, 
але не про її зміст. Угода підписана і буде ратифікована найближчим часом", - сказав глава 
українського зовнішньополітичного відомства. 

Укрінформ 

11.07.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
щодо чергових спроб вивезення українських дітей-сиріт до РФ з боку 
терористичної організації «ДНР»  

За наявною в МЗС інформацією, представники терористичної організації «Донецька 
народна республіка» продовжують вчиняти спроби незаконного вивезення дітей-сиріт, 
позбавлених батьківського піклування, до Російської Федерації. 

Чинячи тиск на керівників шкіл-інтернатів, терористи змушують оформлювати пакет 
документів відповідно до законодавства України, необхідних для виїзду дітей за кордон. 

У цьому контексті українська сторона розраховує, що з боку російської сторони будуть 
вжиті усі можливі заходи, відповідно до міжнародних зобов‘язань РФ у сфері забезпечення прав 
дитини, зокрема, статей 11 та 35 Конвенції ООН про права дитини, щоб запобігти представникам 
терористичних угрупувань, які діють на сході України в реалізації їхніх злочинних планів.  

Сайт МЗС України  

12.07.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
щодо чергових провокацій з боку Росії на українсько-російському 
кордоні 

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест і сьогодні 
направило відповідну ноту МЗС Росії у зв‘язку із черговими кричущими фактами провокаційних 
дій на українсько-російському державному кордоні.  

В ніч на 12 липня з району населеного пункту Куйбишево (Ростовська область, Російська 
Федерація) відбувся мінометний обстріл пункту пропуску «Маринівка». Крім того, протягом 
вчорашнього дня були зафіксовані декілька випадків порушення повітряного простору України 
безпілотними літальними апаратами, які залітали з боку Росії. 

Незважаючи на неодноразові звернення від української сторони, прикордонна служба ФСБ 
Російської Федерації не вживає жодних кроків, щоб запобігти численним порушенням державного 
кордону України озброєними особами та воєнною технікою з території Росії. 

Російська сторона цинічно не помічає, що від рук підтримуваних нею терористів гинуть 
українські військовослужбовці та мирне населення України. Натомість, в одному з листів на адресу 
Державної прикордонної служби України російські прикордонники привернули увагу до загибелі 
домашніх тварин внаслідок нібито вибуху артилерійського снаряду на території РФ на глибині 500 
м від українсько-російського кордону. 

Українська сторона категорично вимагає від російських властей припинити подібні 
провокації на кордоні та всебічну підтримку терористичних збройних формувань у східних 
областях України. 

Очікуємо, що міжнародне співтовариство дасть неупереджену оцінку діям російської 
сторони, які призводять до загострення ситуації на сході України, та посилить тиск на Кремль, щоб 
змусити його припинити реалізацію насильницьких планів щодо України.  

Сайт МЗС України  
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13.07.2014. Заява МЗС України у відповідь на «звинувачення» 
щодо обстрілів території Російської Федерації  

У зв‘язку із поспішними та безпідставними твердженнями МЗС Росії щодо нібито обстрілу 
українською армією території Російської Федерації, МЗС України офіційно заявляє, що, за даними 
сил антитерористичної операції, українські військовослужбовці не вели вогню в місцевості, про яку 
йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства РФ.  

Українські військовослужбовці ніколи не обстрілювали, не обстрілюють і не 
обстрілюватимуть території сусідньої держави та житлових кварталів.  

Очікуємо від російських властей об‘єктивності та неупередженості у своїх оцінках щодо 
причин трагічного інциденту у м.Донецьк Ростовської області та готові до співпраці в його 
розслідуванні. 

Висловлюємо жаль у зв‘язку із загибеллю та пораненнями громадян Росії у м.Донецьк 
Ростовської області. Хотіли б, щоб МЗС Росії врешті помітило і також висловило жаль з приводу 
вбивств терористичними озброєними формуваннями українських військовослужбовців та мирних 
жителів у східних областях України, засудило злочинні дії терористів, змусило їх припинити 
насильство. 

Російська сторона повинна зосередити увагу на виконанні взятих зобов‘язань з деескалації 
ситуації в східних областях України, передусім, забезпечити належний прикордонний контроль 
для унеможливлення проникнення в Україну з території РФ бойовиків, озброєння, військової 
техніки. 

У цьому контексті висловлюємо протест у зв‘язку із спробами вторгнення з території РФ 
воєнної техніки і найманців у районі українського населеного пункту Ізварино, що мали місце в ніч 
на 13 липня. 

Закликаємо російську сторону припинити провокації, вплинути на терористичні збройні 
формування для зупинення насильства, від якого страждають також громадяни РФ, провести 
ретельне розслідування численних випадків порушення з території Росії українсько-російського 
кордону та притягнути винних до відповідальності.  

Сайт МЗС України 

14.07.2014. Коментар Департаменту інформаційної політики 
МЗС щодо ситуації навколо громадянки України Надії Савченко  

Незважаючи на численні звернення дипломатичними каналами, російська сторона 
сьогодні відмовила консульській посадовій особі Посольства України в Російській Федерації у 
дозволі на відвідання в місці утримання (СІЗО №3, м.Вороніж) громадянки України Надії 
Савченко – військовослужбовця Збройних Сил України, яка була захоплена у червні ц.р. 
представниками терористичних збройних формувань на сході України та незаконно переміщена 
на територію РФ. 

У зв‘язку з цим, Міністерство закордонних справ України надіслало вербальну ноту 
зовнішньополітичному відомству Росії, в якій вказало на грубе порушення Російською Федерацією 
універсальних норм міжнародного права у сфері дотримання прав і свобод людини, міжнародно-
правових зобов‘язань відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та 
положень Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1994 року. 

Зокрема, згідно зі статтею 13 вказаної Конвенції, компетентні органи держави перебування 
повинні негайно, не пізніше ніж через чотири дні з часу затримання, забезпечити реалізацію 
права консульської посадової особи відвідати громадянина своєї держави, у тому числі для 
надання йому необхідної правової допомоги.  

МЗС України вимагає від російської сторони невідкладно допустити українського консула 
до Надії Савченко. 

Закликаємо  міжнародне співтовариство засудити систематичні протиправні дії Росії, 
спрямовані на порушення прав та свобод громадян України, а також посилити тиск на російську 
владу з метою безумовного звільнення та невідкладного повернення на Батьківщину Надії 
Савченко та інших громадян нашої держави, котрі незаконно утримуються на території РФ. 

Сайт МЗС України 

15.07.2014. Росія хоче обдурити спостерігачів ОБСЄ - МЗС 

Пропозиція розташувати спостерігачів ОБСЄ виключно на російських прикордонних 
пунктах є спробою ввести в оману міжнародну спільноту і дискредитувати АТО та керівництво 
України.  

Про це заявило вітчизняне МЗС. Об‘єктивні висновки щодо ситуації на україно-
російському кордоні можливі лише за моніторингу обох сторін, наголосили дипломати.  
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"За умови продовження таких провокацій терористичними формуваннями, зокрема 
обстрілів території Російської федерації, ініціатива зовнішньополітичного відомства Росії щодо 
розміщення спостерігачів Росії виключно на російських пунктах пропуску очевидно має на меті 
дезорієнтацію міжнародного співтовариства щодо об‘єктивної ситуації на кордоні, дискредитацію 
антитерористичних зусиль керівництва України", – заявив речник МЗС Василь Зварич.  

Нагадаємо, вчора МЗС Росії запросило спостерігачів ОБСЄ на пункти пропуску "Донецьк" і 
"Гуково" на російсько-українському кордоні. 

5 канал 

17.07.2014. Коментар МЗС у зв’язку з ухваленням резолюції 
Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні 

МЗС вітає резолюцію Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні, ухвалену 17 
липня у Страсбурзі. Документ підтримано переважною кількістю голосів за ініціативою та активної 
участі усіх провідних фракцій ЄП. 

В Україні цінують одностайну підтримку України Європейським Парламентом в умовах 
зухвалої російської агресії. Чіткі оцінки, включені до резолюції, а також констатація права України 
на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН є результатом здійсненого Європарламентом 
об‘єктивного та комплексного аналізу ситуації. 

Закликаємо Росію прислухатися до чітких вимог Європейського Парламенту, який 
уособлює позицію громадян держав-членів ЄС, а саме – довести серйозну налаштованість Москви 
на деескалацію ситуації шляхом дієвої підтримки мирного плану Президента України, 
припинення незаконного проникнення бойовиків, зброї та техніки в Україну через спільний 
кордон, відведення військ від кордону з Україною, здійснення тиску на терористів для припинення 
насильства та звільнення заручників, в т.ч. Надії Савченко, яка незаконно утримується в Росії. 

Україна підтримує вимогу Європейського Парламенту щодо запровадження проти РФ 
третього рівня санкцій ЄС у разі, якщо вона не припинить експорт тероризму та не вживатиме 
реальних кроків для деескалації ситуації. Поділяємо також заклик Європейського Парламенту до 
запровадження Європейським Союзом колективної заборони на продаж озброєння Росії доти, 
доки ситуація в східній Україні не нормалізується. 

Повністю поділяємо об‘єктивність оцінок Європейського Парламенту щодо відсутності 
реальних загроз для РФ від угод про асоціацію, підписаних між ЄС та трьома східноєвропейськими 
державами. У цьому контексті поділяємо заклик Європейського Парламенту про неприпустимість 
та безпідставність будь-яких політично вмотивованих репресивних торговельних заходів з боку 
Росії. 

Україна послідовно доводить відданість системним реформам, про які йдеться в резолюції, 
у т.ч. у контексті внесення змін до Конституції, децентралізації влади, реформи правосуддя та 
правоохоронних органів, викорінення корупції тощо. 

Поділяємо точку зору Європейського Парламенту, що подальше використання 
енергетичних ресурсів як зовнішньополітичного інструменту остаточно підірве довіру до Росії як 
надійного торгівельного партнера. Українська сторона готова до відновлення консультацій щодо 
встановлення конкурентної ринкової ціни на російський газ у разі наявності у РФ політичної волі. 

Вітаємо незмінну позицію європарламентарів щодо підтвердження права України та інших 
зацікавлених країн-партнерів подати заявку на набуття членства у Європейському Союзі 
відповідно до статті 49 Договору про ЄС.   

Сайт МЗС України 

18.07.2014. У Кабміні вважають реальною ратифікацію Угоди з 
ЄС вже наступного тижня  

Уряд виконав всі процедури підготовки ратифікаційного пакету, заявили в Кабміні. 
Ратифікація Угоди про асоціацію України і ЄС може відбутися вже наступного тижня, 

заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. 
"Уряд виконав всі процедури підготовки ратифікаційного пакету. Чекаємо, що український 

парламент отримає від президента його швидко, швидко проголосує", - сказав О.Семерак на 
брифінгу у п'ятницю. 

За його словами, багато хто хотів, щоб ратифікація Угоди відбулася вже наступного тижня. 
"На сьогодні можу сказати, що це реально", - сказав міністр. 

Раніше в ЄС рекомендували Україні ратифікувати асоціацію до кінця вересня. 
Нагадаємо, президент Петро Порошенко 2 червня доручив Міністерству закордонних 

справ у найкоротші терміни підготувати і погодити з Євросоюзом план ратифікації Угоди про 
асоціацію. 

Однак спеціального "плану" для ратифікації Угоди про асоціацію не вимагають, зокрема, 
Молдова ратифікувала свою угоду з ЄС на третій робочий день після підписання. 
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Як відомо, відповідно до закону про міжнародні договори, має бути підготовлено певний 
стандартний "ратифікаційний" пакет документів. Цим займається МЗС. Воно також погоджує цей 
пакет з іншими міністерствами і відомствами, а потім вносить відповідне подання президентові. 
Глава держави, у свою чергу, робить подання до парламенту, після чого Верховна Рада приймає 
закон про ратифікацію міжнародного договору. Процедура звичайна, багаторазово обкатана і, як 
правило, не вимагає тривалого часу. 

Однією з основних причин затягування ратифікації може бути позиція РФ: навіть після 
підписання Україною та ЄС Угоди про асоціацію вона як і раніше залишається серйозним 
подразником для Росії, приводом для погроз і шантажу. Що дуже напружує деякі європейські 
столиці. Донедавна вони намагалися вмовити Київ відтермінувати підписання УА. Як стверджують 
дипломатичні джерела ZN.UA, якби українська сторона, згнітивши серце, не погодилася на 
тристоронні консультації Україна-ЄС-Росія щодо реалізації Угоди про асоціацію, торжество 
євроінтеграції 27 червня для України не відбулося б. 

Тепер європейці переконують Київ відтермінувати ратифікацію. 
У той же час, за наявною у ZN.UA інформацією, "у разі різкого погіршення ситуації" Київ 

має намір ратифікувати Угоду про асоціацію негайно 
Дзеркало тижня 

18.07.2014. Яценюк про аварію літака на Донбасі: "Догралися 
росіяни" 

Український прем'єр міністр Арсеній Яценюк назвав падіння літака Malaysia Airlines на 
Донеччині міжнародним злочином, поклавши відповідальність на Росію. 

"Вчорашня жахлива трагедія вносить корективи в наше життя. Догралися росіяни. Це 
міжнародний злочин, за який в Гаазі треба сидіти. І міжнародний трибунал – там місця багато, 
там всі помістяться", - сказав на прес-конференції в Києві пан Яценюк. 

Боїнг, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпур, впав неподалік українсько-
російського кордону. Всі 298 людей на борту загинули. Вважають, що літак збили ракетою з 
протиракетної установки Бук. 

Сепаратисти та українська влада звинувачують один одного в трагічному інциденті. Кожна 
зі сторін заперечує причетність. 

Росія також неодноразово відкидала звинувачення в підтримці сепаратистів та постачанні 
їм зброї. 

Володимир Путін закликав до повного та неупередженого розслідування інциденту, 
напередодні висловивши співчуття родинам загиблих. 

Згода сепаратистів 
Тим часом в ОБСЄ повідомили, що скликають надзвичайну зустріч щодо падіння 

авіалайнера. Ситуацію на сході України та авіакатастрофу обговорять у п'ятницю і на засіданні 
Радбезу ООН. 

В ОБСЄ напередодні сказали, що представники самопроголошеної Донецької народної 
республіки зобов'язалися не перешкоджати розслідуванню катастрофи "Боїнга" MH17 Malaysia 
Airlines. 

Тристоронній контактній групі, в яку входять представники Росії, України та ОБСЄ, вдалося 
провести відеоконференцію з представниками сепаратистів, "щоб узгодити низку невідкладних 
заходів". 

Сепаратисти під час переговорів пообіцяли дозволити рятувальним службам почати 
підготовку робіт з вивезення тіл загиблих. 

Влада Малайзії направила на схід України групу фахівців для розслідування причин аварії 
"Боїнга" авіакомпанії Malaysia Airlines. 

Раніше стало відомо, що влада України створили спеціальну комісію для розслідування 
катастрофи. 

Представники сепаратистів заявили про готовність надати вільний доступ до місця 
катастрофи і гарантії безпеки української комісії з розслідування, а також міжнародним експертам. 
Про готовність взяти участь в операції на місці падіння літака заявили Росія, США та інші країни. 

Згідно із повідомленнями, на місці аварії сепаратисти знайшли самописці. 
Київ заявляє, що в районі падіння "Боїнга" не було українських ракетних комплексів, 

здатних вразити цілі на такій висоті, те ж саме стверджують і сепаратисти про своє озброєння. 
Лайнер упав біля селища Грабове, поблизу кордону з Росією. Цю територію контролюють 

озброєні сепаратисти. 
Державна авіаційна служба України повністю закрила для польотів повітряний простір над 

Донбасом та частиною Харківської області. 
Інші авіакомпанії заявили, що відтепер прокладають свої рейси в обхід сходу України. 
США заборонили всім своїм перевізникам літати над Східною Україною. 
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Голова російської Федерації профспілки авіадиспетчерів Сергій Ковальов розповів 
Російській службі Бі-Бі-Сі, що авіапростір над Україною залишався відкритим під час конфлікту, 
тому що всі збиті раніше літаки і вертольоти літали на нижчих висотах. 

"Щоб збити літак на висоті 10 000 метрів, потрібно мати дуже серйозну зброю... ракети, - 
сказав він. - Це або помилка, або терористичний акт". 

Взаємні звинувачення 
Чиновники з України та США заявили, що літак було збито ракетою. 
Президент України Петро Порошенко назвав це "актом міжнародного тероризму". 
Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів ВВС, що має записану спецслужбами 

телефонну розмову, яка доводить, що літак збили проросійські сепаратисти. 
Однак президент Росії Володимир Путін звинувачує в усьому український уряд, який 

відновив бойові дії на сході країни. 
"Країна, в чиєму авіапросторі це сталося, несе відповідальність", - сказав він. 
Міністерство оборони заявило, що в той час у повітрі не було українських військових 

літаків і що проти повстанців не використовувалися ракетні системи типу "земля-повітря". 
Невдовзі після того, як з малайзійським літаком зник зв'язок, один із лідерів сепаратистів, 

Ігор Стрєлков, повідомив у соцмережі "ВКонтакте" про збитий транспортний літак Ан-26. Пізніше 
цей пост було видалено з його сторінки. 

Рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines з Амстердама до Куала-Лумпур 
Літак: Boeing 777-200ER 
Екіпаж: 15 
Пасажирів: 283 
Вилетів з Амстердама: 10:15 GMT 
Зв'язок втрачено: 14:15 GMT на висоті 10 000 м 

BBC Україна  

19.07.2014. Керовані Росією терористи не дають розслідувати 
катастрофу "Боїнга" і знищують докази - заява уряду 

Терористи не допускають міжнародну спільноту і представників іноземних урядів на місце 
падіння літака Малайзійських авіаліній і знищують докази свого злочину. 

Про це йдеться у заяві Кабінету Міністрів України, розміщеній на Урядовому порталі. 
"Керовані Росією терористи не дають можливості компетентним органам України 

розпочати розслідування і відмовляються допустити міжнародну спільноту і представників 
іноземних урядів на місце падіння літака Малайзійських авіаліній", - йдеться у документі. 

При цьому уряд України офіційно заявляє: "Терористи за підтримки Росії намагаються 
знищити докази цього міжнародного злочину". 

За даними Кабміну, терористи вивезли 38 тіл загиблих до моргу м.Донецьк, де фахівці з 
"яскраво вираженим російським акцентом" заявили, що вони самостійно будуть проводити розтин. 
Терористи також ведуть пошук великогабаритного транспорту для вивезення уламків літака на 
територію Росії. 

Водночас наголошується, що український уряд забезпечив необхідні технічні засоби та 
персонал для проведення розслідування та судово-медичних експертиз тіл загиблих, а також 
забезпечено всі можливості для репатріації тіл до відповідних країн, однак на даному етапі 
терористичні угруповання унеможливлюють цей процес. 

"Ми звертаємося до міжнародної спільноти і закликаємо зобов‘язати Росію відкликати 
своїх терористів і дати можливість українським і міжнародним експертам провести всебічне 
розслідування обставин трагедії", - наголошується у заяві. 

Пробачення міжнародним злочинцям не буде, як і не буде його тим, хто цих терористів 
підтримував, тренував, фінансував і постачав зброю, підкреслюють у Кабміні. 

Уряд України поінформував усі країни-члени ЄС і США про розвиток ситуації. 
Укрінформ 

22.07.2014. Коментар МЗС щодо схвалення Радою Безпеки ООН 
резолюції стосовно міжнародного розслідування катастрофи 
літака МН17 Малайзійських авіаліній 

Україна вітає одноголосне схвалення Радою Безпеки ООН представленої Австралією за 
співавторства України резолюції щодо міжнародного розслідування катастрофи літака МН17 
Малайзійських авіаліній в Донецькій області 17 липня ц.р. 

Розглядаємо результат голосування, як і широке коло співавторів резолюції, як 
беззастережну підтримку Радою Безпеки зусиль міжнародного співтовариства та України з 
проведення повного, ретельного та незалежного розслідування в координації з ІКАО та іншими 
міжнародними організаціями. 
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Як відомо, сьогодні українська сторона запропонувала Нідерландам обговорити питання 
передачі цій країні проведення розслідування катастрофи, можливість чого передбачено в 
Чиказькій конвенції, враховуючи, що переважна більшість жертв є громадянами Нідерландів. 

Серед ключових положень резолюції на особливу увагу заслуговують встановлення Радою 
Безпеки того, що літак було збито, що спричинило трагічну втрату 298 життів; вимога до збройних 
груп на сході України забезпечити недоторканність місця катастрофи та не допустити знищення 
особистих речей, тіл загиблих пасажирів та інших свідчень, а також забезпечити негайний і 
безпечний доступ представників Комісії з розслідування, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та 
інших міжнародних організацій згідно із стандартами ІКАО; вимога про негайне припинення 
воєнної активності, зокрема збройних груп, в безпосередньому районі катастрофи.   

Рада Безпеки також висунула вимогу щодо притягнення до відповідальності винних у 
злочині та закликала до співпраці з цією метою всі держави. 

Закликаємо країни, громадяни яких стали жертвами авіакатастрофи і які, разом з 
Україною , найбільш зацікавлені у проведенні всебічного й незалежного розслідування, 
розглянути можливість направлення цивільних поліцейських підрозділів для забезпечення 
недоторканності місця катастрофи по всьому його периметру та надання необхідного сприяння 
розслідуванню. 

Сайт МЗС України 

22.07.2014. Коментар МЗС України шодо чергових провокацій з 
боку Росії на українсько-російському державному кордоні 

22 липня ц.р. Міністерством закордонних справ України надіслано ноту МЗС Росії, у якій 
висловлено рішучий протест у зв‘язку із черговими актами агресії Російської Федерації проти 
України та її громадян. Росія, зокрема, вкотре порушує українсько-російський державний кордон, 
постачає зброю терористичним організаціям, надає їм фінансову підтримку. 

17 та 18 липня ц.р. сім вертольотів МІ-8 та МІ-24 вторглися з території Росії у повітряний 
простір України у районах населених пунктів Іллівка та Олександрівка Луганської області. 

Крім того, 19 та 20 липня ц.р. з районів населених пунктів Хутір Маноцький,  Авіло-
Успенка та Ленінський Російської Федерації було нанесено низку артилерійських ударів із 
застосуванням систем САУ, «Град» та мінометів по позиціях Збройних Сил України поблизу 
населених пунктів Ільїнка, Манич та Комишуваха Донецької області. 

Постійні заклики до російської сторони вжити необхідних заходів із забезпечення режиму 
посиленої охорони українсько-російського державного кордону свідомо ігноруються. Натомість, 
російська сторона цинічно звинувачує Збройні Сили України в обстрілах території Росії, 
незважаючи на неспростовні докази здійснення таких провокацій терористичними організаціями 
«ДНР» та «ЛНР». 

МЗС України висловило російській стороні рішучу вимогу негайно припинити надання 
всебічного сприяння та фінансової підтримки терористичним організаціям, а також систематичне 
порушення українсько-російського державного кордону. Такі акти агресії проти України, постійне 
нехтування міжнародним правом матимуть вкрай негативні наслідки для московської влади, яка 
дедалі помітніше тягне країну до міжнародній ізоляції.  

Позбавлення терористичних організацій допомоги з Росії, забезпечення Росією належного 
контролю за режимом перетину кордону з Україною поряд із створенням сприятливих умов для 
належного моніторингу представниками ОБСЄ ситуації на кордоні відповідно до Берлінської 
декларації від 2 липня, а також підтримка положень мирного плану Президента України Петра 
Порошенка сприятимуть деескалації ситуації у східних областях України. 

Сайт МЗС України  

22.07.2014. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
взяв участь у Спеціальній зустрічі Ради міністрів ЄС та 
міністерському засіданні ЄС – країн Східного Партнерства 

22 липня у рамках робочого візиту до Брюсселя Міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін взяв участь у Спеціальній зустрічі Ради міністрів ЄС та міністерському засіданні ЄС – країн 
Східного Партнерства. 

Міністр поінформував сторону ЄС про хід виконання Мирного плану Президента України 
П.Порошенка та заходи українського Уряду щодо стабілізації ситуації на Сході України, 
наголосивши, що катастрофа пасажирського літака «Боїнг 777» радикально змінила міжнародний 
контекст ситуації на Донбасі. Міністри закордонних справ країн ЄС висловили послідовну 
підтримку мирному Плану Президента України. 

Виступаючи перед міністрами закордонних справ ЄС, керівник зовнішньополітичного 
відомства наголосив, що українське керівництво робить все можливе для забезпечення 
незалежного та транспарентного розслідування цієї жахливої трагедії під егідою Нідерландів та за 
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участю провідних міжнародних експертів. Міністри країн ЄС висловили вдячність Президенту та 
Уряду України за їх зусилля у цій сфері. 

П.Клімкін закликав держав-членів ЄС підтримати пропозицію українського Президента 
щодо визнання «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями. Він також наголосив, що 
постійна підтримка бойовиків з боку Росії вимагає рішучої реакції з боку ЄС шляхом 
запровадження більш жорстких санкцій. 

Міністр подякував стороні ЄС за незмінну підтримку територіальної цілісності та 
суверенітету України і фінансову підтримку нашій країні. Він також поінформував про завершення 
процедури міжвідомчого погодження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та висловив 
сподівання на її ратифікацію Верховною Радою вже ближчим часом. 

Під час заходу главам зовнішньополітичних відомств країн ЄС було надано розгорнуті 
матеріали з доказами прямого залучення Росії до дестабілізації ситуації та підтримки 
терористичних угрупувань на Сході України. 

Сайт МЗС України 

22.07.2014. Коментар МЗС України щодо чергових провокацій з 
боку Росії на українсько-російському державному кордоні  

22 липня ц.р. Міністерством закордонних справ України надіслано ноту МЗС Росії, у якій 
висловлено рішучий протест у зв‘язку із черговими актами агресії Російської Федерації проти 
України та її громадян. Росія, зокрема, вкотре порушує українсько-російський державний кордон, 
постачає зброю терористичним організаціям, надає їм фінансову підтримку. 

17 та 18 липня ц.р. сім вертольотів МІ-8 та МІ-24 вторглися з території Росії у повітряний 
простір України у районах населених пунктів Іллівка та Олександрівка Луганської області. 

Крім того, 19 та 20 липня ц.р. з районів населених пунктів Хутір Маноцький,  Авіло-
Успенка та Ленінський Російської Федерації було нанесено низку артилерійських ударів із 
застосуванням систем САУ, «Град» та мінометів по позиціях Збройних Сил України поблизу 
населених пунктів Ільїнка, Манич та Комишуваха Донецької області. 

Постійні заклики до російської сторони вжити необхідних заходів із забезпечення режиму 
посиленої охорони українсько-російського державного кордону свідомо ігноруються. Натомість, 
російська сторона цинічно звинувачує Збройні Сили України в обстрілах території Росії, 
незважаючи на неспростовні докази здійснення таких провокацій терористичними організаціями 
«ДНР» та «ЛНР». 

МЗС України висловило російській стороні рішучу вимогу негайно припинити надання 
всебічного сприяння та фінансової підтримки терористичним організаціям, а також систематичне 
порушення українсько-російського державного кордону. Такі акти агресії проти України, постійне 
нехтування міжнародним правом матимуть вкрай негативні наслідки для московської влади, яка 
дедалі помітніше тягне країну до міжнародній ізоляції.  

Позбавлення терористичних організацій допомоги з Росії, забезпечення Росією належного 
контролю за режимом перетину кордону з Україною поряд із створенням сприятливих умов для 
належного моніторингу представниками ОБСЄ ситуації на кордоні відповідно до Берлінської 
декларації від 2 липня, а також підтримка положень мирного плану Президента України Петра 
Порошенка сприятимуть деескалації ситуації у східних областях України. 

Сайт МЗС України  

24.07.2014. Коментар МЗС України щодо недостовірної 
інформації російських ЗМІ про нібито використання українськими 
військовими фосфорних боєприпасів  

За підтримки Кремля та російських ЗМІ терористичні збройні формування на сході 
України розгорнули не лише бойові дії проти української армії та мирного населення, а й брудну 
інформаційну кампанію. Ще одним кричущим прикладом відвертої брехні та дезінформації 
російських провідних ЗМІ стало повідомлення про нібито обстріли українською армією 
м.Лисичанськ фосфорними боєприпасами у ніч на 22 липня 2014 року. 

Офіційні представники Російської Федерації бездоказово та безрезультатно, у тому числі 
під час засідань ОБСЄ, намагалися звинуватити підрозділи Збройних сил України, задіяні в рамках 
АТО, у нібито використанні цього забороненого виду зброї. 

Це вже не перший випадок, коли свідомо надумані факти та фальшиву інформацію 
російська сторона видає за офіційну позицію, намагаючись ввести в оману власних громадян та 
міжнародне співтовариство. 

У зв‘язку з цим, МЗС України категорично та офіційно заявляє, що українські підрозділи, 
задіяні в АТО, не мають на озброєнні фосфорних боєприпасів. 
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Будь-які спроби російської сторони звинуватити українську армію у їхньому використанні 
не мають під собою жодних підстав та є відвертою провокацією, свідомо вчиненою з метою 
дискредитації сил антитерористичної операції. 

Ми закликаємо міжнародне співтовариство звернути увагу на наявні у компетентних 
органів України докази переговорів терористів щодо отримання з РФ фосфорних боєприпасів для 
використання в установках залпового вогню «Град» та засудити злочинні дії і наміри терористів, 
пов‘язані з отриманням та застосуванням цього забороненого виду зброї проти українських 
військових та мирного населення.  

Сайт МЗС України 

24.07.2014. Коментар МЗС України щодо розгортання 
спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску на 
українсько-російському кордоні  

Із здивуванням ознайомились зі змістом коментаря Департаменту інформації та друку МЗС 
РФ у зв‘язку з рішенням про розгортання спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску 
на українсько-російському кордоні, в якому Україну, разом з деякими іншими державами-
учасницями, звинувачено у нібито неконструктивній позиції щодо даного рішення. 

Насправді, Україна від самого початку підтримувала усі кроки, направлені на реалізацію 
положень Берлінської декларації, ухваленої 2 липня ц.р. міністрами закордонних справ України, 
ФРН, Франції та РФ. Це, зокрема, стосується і роботи над проектом згаданого рішення Постійної 
ради ОБСЄ, яке розглядалося комплексним документом, що сприяв би реалізації домовленостей, 
досягнутих у Берліні. Серед них, зокрема, і розміщення на російських пунктах пропуску «Донецьк» 
та «Гуково» українських прикордонників до відновлення українською стороною контролю над 
відповідними пунктами пропуску з української сторони – «Ізварино» та «Червонопартизанськ». 

На жаль, єдиною стороною, яка виступила категорично проти комплексного підходу до 
імплементації Берлінської декларації, виявилася саме делегація Російської Федерації. Ми 
розчаровані вибірковим підходом російської сторони до виконання досягнутих у Берліні 
домовленостей. 

Делегація України зайняла конструктивну позицію, підтримавши консенсус щодо даного 
рішення. Водночас, загострення ситуації на багатьох ділянках українсько-російського кордону 
свідчать про скоріше символічний характер рішення Постійної ради ОБСЄ. Збройні провокації з 
території РФ проти України фіксуються сьогодні не лише поблизу пунктів пропуску «Донецьк» та 
«Гуково». 

Для здійснення ефективного моніторингу на російсько-українському кордоні, який 
сприятиме запобіганню постачання зброї та проникнення бойовиків в Україну з території РФ 
знадобиться присутність спостерігачів ОБСЄ на всій протяжності російсько-українського кордону. 
Дискусія на засіданні Постійної ради ОБСЄ під час ухвалення рішення засвідчила, що таку позицію 
поділяє більшість держав-учасниць ОБСЄ. Розраховуємо, що у цьому питанні російська сторона 
буде готовою не лише до «жестів доброї волі», про які так багато говорилося її представниками під 
час підготовки рішення Постійної ради ОБСЄ, а й до практичних кроків з виконання зобов‘язань в 
рамках ОБСЄ та двосторонніх угод. 

Німецька хвиля 

28.07.2014. Коментар МЗС України щодо четвертої Доповіді 
Управління Верховного комісара ООН з прав людини стосовно 
ситуації у галузі прав людини в Україні 

28 липня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило 
четверту Доповідь стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні, підготовлену за результатами 
роботи Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛ) у період 8 червня – 15 липня ц.р. 

Заслуговує на позитивну оцінку діяльність ММПЛ в Україні та проведений нею значний 
обсяг роботи зі збору та аналізу фактів щодо ситуації у галузі прав людини у нашій країні, 
особливо на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також в Донецькій та 
Луганській областях, де підтримувані Росією терористи ведуть неоголошену війну проти 
українського народу. 

Місія продовжує фіксувати випадки грубих порушень прав людини з боку представників 
так званих «ДНР» та «ЛНР», передусім права на життя. Зазначається, що вже не окремі цивільні 
особи, а цілі міста і селища використовуються терористами у якості «живих щитів». Озброєні 
бойовики викрадають цивільне населення заради викупу, обміну або використання як робочої 
сили, часто піддають полонених тортурам, вбивають. За даними ММПЛ, з середини квітня 
збройними формуваннями на сході України було викрадено сотні осіб, серед них 46 журналістів, 
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112 міліціонерів, 91 солдат і прикордонник, 26 представників ОБСЄ, 22 депутати, члени політичних 
партій та голови місцевих рад. Доля 375 людей залишається невідомою.    

Професіоналізація озброєних угруповань стає цілком очевидною і відкрито визнається, 
говориться в доповіді. Їх керівники, багато з яких є громадянами Росії, мають значний досвід 
участі у воєнних конфліктах в Чечні та Придністров‗ї.    

Окремої уваги заслуговує положення доповіді, присвячене ситуації довкола викрадення у 
Луганській області та незаконного переміщення й взяття під варту на території РФ громадянки 
України Н.Савченко, зухвалому порушенню російською стороною її прав, зокрема недопуску до неї 
українського консула, протестуючи проти чого вона змушена була оголосити голодування.  

Діти, які опинилися у зоні бойових дій, особливо сироти та інваліди, страждають найбільше 
і, за словами авторів документа, часто використовуються терористами як заручники. У доповіді 
наводяться конкретні випадки викрадення дітей терористами і спроб їх нелегальної відправки до 
РФ. 

На території АРК, якій присвячений окремий розділ доповіді, тривають переслідування і 
дискримінація етнічних українців, кримських татар та представників релігійних меншин та 
меншин взагалі, а також активістів, котрі виступали проти «кримського референдуму» 16 березня 
ц.р.. Продовжують зникати безвісти люди, під загрозою ліквідації – українські та 
кримськотатарські періодичні видання. У тяжкому становищі опинилися люди, хворі на ВІЛ/СНІД 
та наркозалежні, через заборону російським законодавством застосування замісної терапії. 
Повідомляється, що з 10 червня ц.р. 20 таких пацієнтів померли, інші – повернулися до вживання 
нелегальних наркотиків.    

Відзначається зростання кількості внутрішньо переміщених осіб з Криму та Луганської і 
Донецької областей. За інформацією УВКПЛ, протягом найближчих місяців слід очікувати нової 
хвилі внутрішньо переміщених осіб з АРК, серед яких представники бізнесу, вчителі, та, хто не 
захотів змінювати українське громадянство, а також сім‗ї з синами призовного віку, які не 
бажають, аби їхні діти служили в російській армії. 

У доповіді також йдеться про те, як реалізуються права і свободи людини в Україні в 
сучасних умовах, зокрема, право на мирні зібрання, асоціації, висловлення думки, на свободу 
пересування, віросповідання, а також економічні, соціальні та культурні права. Висловлюється, 
зокрема, стурбованість з приводу складнощів, що існують для українців з в‗їздом-виїздом до 
окупованого Криму. 

Доповідь містить інформацію про підготовку конституційних змін та змін у галузі 
законодавства, реформу правоохоронних органів, боротьбу з корупцією тощо. Автори докладно 
зупиняються на розслідуванні найбільш гучних справ, а саме: порушень прав людини під час 
протестів на Майдані (у листопаді 2013 – лютому 2014), трагедії в Одесі 2 травня 2014. Місія 
відзначає повну співпрацю з українськими правоохоронними органами у моніторингу нею ходу 
цих розслідувань.      

У цілому позитивно та як вартий врахування українська сторона оцінює додаток до 
доповіді, у якому зібрано попередні рекомендації ММПЛ, а також рекомендації, надані Україні 
протягом останніх років під час захисту періодичних доповідей в конвенційних правозахисних 
органах та за підсумками проходження Універсального періодичного огляду РПЛ.   

З нагоди опублікування доповіді Верховний комісар з ООН з прав людини Н.Піллей 
оприлюднила заяву, у якій торкається ще однієї трагічної події, яка сталася вже після завершення 
періоду, що охоплюється доповіддю, – катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 
р. Комісар ООН наголосила, що збиття літака – це порушення міжнародного права, яке може 
прирівнюватися до воєнного злочину. 

Загалом позитивно оцінюючи четверту доповідь УВКПЛ, необхідно привернути увагу до 
деяких моментів. 

Намагаючись використовувати при підготовці документа здебільшого гуманітарні підходи 
та наводячи цифри і факти без їх роз‗яснень, його авторам подеколи не вдається повною мірою 
відобразити цілісну суть того, що відбувається. 

Так, оцінюючи важке положення на сході України, а також відзначаючи інтенсифікацію 
АТО, Місія уникає наголосу на першопричинах такої ситуації: активізації нелегальної діяльності 
незаконних озброєних формувань, їх відмові від запропонованого Президентом України Мирного 
плану, наданні Росією постійної підтримки терористам шляхом постачання зброї, військової 
техніки та найманців, продовженні терору щодо мирних жителів, викраденнях та мародерстві, а 
також зростаючій загрозі безпеці не лише України, а й регіону та світу, як це показала трагедія з 
літаком «Малайзійських авіаліній».    

Говорячи про посилення пропаганди «з обох боків», автори доповіді не згадують про 
негативний вплив на ситуацію в Україні російської пропаганди, протиправну  діяльність 
відповідних російських ЗМІ в Україні, які фактично є основним джерелом розпалювання ненависті 
та посилення напруги на сході України. Зокрема, говорячи про заборону ряду російських 
телеканалів в Україні, ММПЛ не вказує, що причиною цього стала саме «мова ненависті» 
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(позбутися якої закликає у своїх заявах Верховний комісар ООН з прав людини), розпалювання 
цими ЗМІ міжнаціональної ворожнечі. Яскравий приклад – інтерв‗ю на Першому російському 
каналі 12.07.2014 р. з Н.Пишняк, фальшивим свідком «розп‗яття трирічного хлопчика 
українськими військовими на дошці оголошень на центральній площі Слов‗янська» та «знущання 
над його матір‗ю». 

Розуміючи складність завдань, що стоять перед УВКПЛ у контексті забезпечення 
неупередженої об‗єктивної оцінки ситуації в Україні, змушені констатувати замовчування Місією 
очевидної не лише Уряду України підривної ролі Російської Федерації як у подіях на сході нашої 
держави, так і у погіршенні правозахисної ситуації в країні у цілому, що, на жаль, не знайшло 
цього разу належного відображення ні в доповіді, ні у прес-релізі з нагоди її оприлюднення. 
Апелюючи до «обох сторін», не помічати «третю» або, скоріше, «першу», нам видається, як 
мінімум, недалекоглядним, якщо не небезпечним.       

Україна готова й надалі розвивати і поглиблювати взаємодію з Управлінням Верховного 
комісара ООН з прав людини та іншими правозахисними структурами ООН з метою належного 
забезпечення захисту прав людини з урахуванням потреб населення всіх регіонів нашої держави.  

Сайт МЗС України 

31.07.2014. Україна вимагає роз’яснень від Росії щодо військової 
діяльності поблизу державного кордону з Україною  

Україна та Російська Федерація є сторонами Віденського документа ОБСЄ 2011 року про 
заходи зміцнення довіри і безпеки, який передбачає низку заходів, спрямованих на підвищення 
стабільності та зменшення загрози виникнення конфліктів. 

Розділ ІІІ Віденського документа надає можливість направлення його учасниками запитів 
один одному з метою отримання роз‘яснень щодо незвичайної військової діяльності, яка викликає 
занепокоєння. 

У цьому зв‘язку Україна вчергове скористалася своїм правом та 30 липня 2014 року 
направила Російській Федерації каналами зв‘язку ОБСЄ запит з вимогою роз‘яснити мету 
накопичення сил та засобів ЗС РФ поблизу державного кордону з нашою державою. У запиті 
наводяться незаперечні докази посилення протягом останнього часу російського військового 
угруповання.  На цьому фоні особливу тривогу викликає факт проведення починаючи з 29 липня 
ц.р. масштабного триденного льотно-тактичного навчання в Ростовській області і 
Ставропольському краї, під час якого, за інформацією Міноборони РФ, плануються бойові пуски 
некерованих реактивних снарядів та «відпрацювання знищення повітряного десанту умовного 
противника, а також надання вогневої підтримки наступаючим мотострілковим і танковим 
підрозділам». 

У запиті України констатується, що не припиняються обстріли території нашої держави з 
території РФ, продовжують фіксуватися факти порушення кордону російською військовою 
технікою, а також безпілотними літальними апаратами, відбувається передача російською 
стороною озброєння і військової техніки (включаючи важку техніку, комплекси ППО, реактивні 
системи залпового вогню тощо) проросійським терористичним угрупованням, що діють у 
Донецькій і Луганській областях. 

У цьому зв‘язку Україна закликала Російську Федерацію вжити невідкладних заходів з 
метою негайного припинення таких незаконних дій. 

Згідно з положеннями Віденського документа, російська сторона має надати відповідь на 
запит України протягом 48 годин, тобто орієнтовно до 23:00 1 серпня 2014 року.  

Сайт МЗС України 

01.08.2014. Кабмін планує санкції проти компаній з капіталом 
з РФ 

Уряд хоче вдарити санкціями по компаніям, акціонерами яких є резиденти РФ. 
Кабінет міністрів України має намір ввести санкції проти українських компаній з 

російським капіталом. Про це під час засідання Антикорупційного комітету заявив голова 
Державної фіскальної служби Ігор Білоус. 

Отримали ініціативу від прем'єр-міністра, ми вже склали списки всіх компаній з 
російським капіталом в Україні. Це стосується як великих, так і середніх і малих компаній. 
Відповідно, зараз буде прийнято рішення в уряді чи в Раді національної безпеки щодо 
застосування певних санкцій", - сказав Білоус. 

Як відомо, Кабінет міністрів України 23 липня створив Комісію з введення санкцій щодо 
Російської Федерації. Її, згідно з рішенням КМУ, очолить міністр закордонних справ, міністр 
юстиції буде співголовою, до складу комісії також увійде значне коло посадових осіб. 
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Ця комісія у 7-денний термін має внести на розгляд уряд проекти рішень, що стосуються 
осіб, причетних до військової агресії проти України, окупації Криму і фінансування терористів по 
всій території України 

Дзеркало тижня 

04.08.2014. Коментар МЗС України щодо продовження Росією 
актів агресії проти України  

Всупереч заявам російської сторони тривають артилерійські обстріли з території Росії 
населених пунктів та позицій Збройних сил України у прикордонних з Росією регіонах, 
продовжуються вторгнення у повітряний простір України російської військової авіації та 
безпілотників, відбувається безперервне нарощування важкої бронетехніки та підрозділів 
російських Збройних Сил, а також облаштування їх вогневих позицій вздовж українсько-
російського державного кордону. Внаслідок обстрілів є жертви серед цивільного населення та 
військовослужбовців, зруйновано житлові, адміністративні та господарські будинки. 

4 серпня 2014 року нотою Міністерства закордонних справ України вкотре було висловлено 
категоричний протест російській стороні у зв‘язку з актами агресії проти нашої держави, які було 
вчинено з 1 по 3 серпня ц.р. Зокрема, з території Росії завдано низку артилерійських ударів по 
позиціях Збройних Сил України поблизу пунктів пропуску через державний кордон України 
«Довжанський», «Дякове» та «Червонопартизанськ», населених пунктів Дякове і Станиця 
Луганська у Луганській області та населеного пункту Амвросіївка Донецької області. 

У районах населених пунктів Благовіщенка, Герасимівка, Золотарівка, Красна Талівка, 
Широке та Юганівка Луганської області було зафіксовано вторгнення у повітряний простір 
України з території Росії одинадцяти вертольотів, зокрема, Мі-8, МІ-24 та КА-52. Безпілотні 
літальні апарати проникали з території Росії у повітряний простір України у районі прикордонного 
пункту пропуску «Довжанський», населених  пунктів Герасимівка, Золотарівка, Благовіщенка та 
Юганівка Луганської області, а також Сєдове Донецької області. 

Російські спецслужби продовжують надавати підтримку терористичним організаціям 
«Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», а також засилати бойовиків-
найманців в Україну для дестабілізації ситуації. Саме російською зброєю та за участю російських 
громадян ведуться бойові дії проти України та її народу. 

Вкотре категорично вимагаємо від російської сторони негайно покласти край таким 
злочинним діям, спрямованим проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України, відвести війська від кордону з Україною та приєднатися до зусиль нашої держави та 
міжнародного співтовариства з метою стабілізації ситуації у Донецькій та Луганській областях.  

Сайт МЗС України 

ПАРЛАМЕНТ 

19.07.2014. Олександр Турчинов закликав світову спільноту 
надати військову допомогу Україні для знищення тероризму 

Міжнародний тероризм не має меж, кордонів чи національності. Терористична загроза - 
загроза не лише Україні чи українському народу, це загроза всьому світу. Ніхто не захищений від 
терористичної загрози, тому знищити тероризм - спільне завдання всього цивілізованого світу. 
Чим швидше ми це зробимо, тим більше зможемо врятувати та захистити людей. Про це сказав 
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов у своєму коментарі. 

За його словами, через намагання «деяких західних політиків домовитися з Путіним, 
сприяючи «умиротворенню агресора», Росія нахабніла дедалі більше», посилюючи військові дії 
проти України та щоразу використовуючи більш потужні протиповітряні ракетні системи, які вже 
можуть вражати цілі на висоті 10 тисяч метрів і більше. «Але ж це не просто «цілі»! Це обірвані 
людські життя, знищені долі», - сказав він. Керівник Парламенту зазначив, що як тільки 
розпочалася російська агресія, він «не раз звертався до міжнародної спільноти та керівників 
провідних країн із проханням надати нам сучасну зброю». 

«Сучасні засоби виявлення військових цілей та надточна зброя могли б знищити пускові 
установки терористів та їхніх російських кураторів у лічені дні. Вони могли б допомогти 
попередити падіння «Боїнга», а також врятувати життя багатьох українців», - додав він, 
закликавши цивілізований світ допомогти нашій країні у військово-технічному плані. 

«Звичайно, ми дякуємо за підтримку, за всі співчуття та економічні санкції, але вже 
прийшов час поставити крапку агресії. Прийшов час усьому цивілізованому світу об‘єднатись з 
Україною і допомогти знищити терористів, де б вони не були, розпочавши постачання нам 
сучасної зброї та військової техніки», - підсумував О. Турчинов. 

Сайт ВР України 
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22.07.2014. Верховна Рада України прийняла Постанову "Про 
Заяву Верховної Ради України "Щодо протидії поширенню 
підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму" 

 Верховна Рада схвалила текст Заяви Верховної Ради "Щодо протидії поширенню 
підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму". 

У Заяві йдеться: 
"Україна зіткнулася з одним з найбільш складних і жорстоких видів тероризму. Тероризму, 

який експортований сусідньою державою. 
Україна з початку відновлення незалежності у 1991 році власним прикладом сприяла 

демілітаризації Європейського континенту, відмовившись від ядерної зброї, планомірно 
скорочуючи свої збройні сили. За весь час після відновлення незалежності Україна жодного разу 
не вдавалася до агресивних дій щодо своїх сусідів, послідовно вела мирну зовнішню політику. 
Гарантією своєї незалежності і територіальної цілісності Україна вважала міжнародне право, 
сформоване у період після ІІ Світової війни на уроках боротьби з агресивним нацизмом. 

Але, як виявилось, помилки історії засвоюють не всі. З лютого 2014 року Україна зазнає 
агресії з боку держави, яка була одним з гарантів її незалежності й територіальної цілісності. 
Російська Федерація окупувала два українські регіони - Автономну Республіку Крим та місто 
Севастополь,- і почала активно дестабілізувати ситуацію у південних і східних регіонах України. Не 
знайшовши підтримки цих дій серед українських громадян на Сході і Півдні країни, керівництво 
Російської Федерації перейшло до організації терористичної війни проти України. 

Для цієї війни характерне повне нехтування міжнародним правом та повагою до людського 
життя. Україна і весь світ дізналася, що для підтримуваних Російською Федерацією найманців у 
порядку речей убивства мирного населення, тортури, викрадення людей для отримання викупу 
або перевезення до Російської Федерації і незаконного утримування там, як сталося з Надією 
Савченко. 

Терористи не зупиняються перед масовими вбивствами мирних українських громадян, 
полюванням на людей, які розмовляють українською мовою, які належать до єврейської чи 
ромської національності. 

17 липня цього року спонсорований Росією тероризм перетнув кордони України. 
Терористами, підтримуваними Росією, вбито 298 іноземних громадян, які летіли літаком 
Малайзійських авіаліній. Цей злочин стоїть в одному ряду із знищенням цивільного літака над 
Локербі, атаками 11 вересня 2001 року та іншими злочинами проти людяності. 

Якщо вчасно не зупинити тих, хто несе ідеологію ненависті, то ці невинні жертви можуть 
бути не останніми. Терористи і диктатори не вміють зупинятися. 

Терористи брутально порушували запропонований Президентом України режим 
припинення вогню, продовжували напади на українських силовиків та мирне населення. 

Український народ, його Збройні сили, Національна гвардія, загони територіальної 
оборони, усі патріоти України, які розмовляють різними мовами, які належать до різних народів, 
які ходять до різних церков, - під синьо-жовтим прапором дають гідну відсіч агресії терористів. Але 
підтримка терористів з боку Російської Федерації - найманцями, технікою, а в останні дні й 
безпосереднім використанням зброї російськими підрозділами проти українських військових, - 
веде до продовження війни і перешкоджає встановленню миру. Це загрожує безпеці і стабільності 
всього Європейського континенту і світу. 

Верховна Рада України звертається до всіх народів світу стати єдиним фронтом проти 
підтримуваного Російською Федерацією тероризму.  

Верховна Рада України закликає парламенти та уряди країн світу визнати так звані 
"Донецьку народну республіку", "Луганську народну республіку" та інші побідні формування 
терористичними організаціями, докласти до цього зусиль як на національному, так і 
міжнародному рівні. 

Верховна Рада України закликає країни ЄС, США, інші народи, які будують світ миру, 
демократії і загальнолюдських цінностей, вжити термінових і дієвих заходів економічного, 
політичного, дипломатичного тиску на Росію як державу, яка несе загрозу безпеці сучасної Європи 
і світу - з метою виведення з території України російських підрозділів, припинення постання 
терористів найманцями, озброєнням, технікою та іншими припасами, звільнення тимчасово 
окупованої території України". 

Згідно з постановою, Міністерству закордонних справ України необхідно забезпечити 
ознайомлення міжнародного співтовариства з позицією Верховної Ради України щодо ініціювання 
термінових і дієвих заходів економічного, політичного, дипломатичного тиску на Росію як 
державу, яка несе загрозу безпеці сучасної Європи і світу. 

Відповідний проект постанови зареєстровано за №4321а. 
Сайт ВР України 
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23.07.2014. Комітет з питань європейської інтеграції 
розглянув стан підготовки до ратифікації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС та закликав Президента України внести її не 
пізніше 12 серпня до парламенту для ратифікації 

"Угода про асоціацію є результатом роботи кількох урядів, багатьох міністерств і відомств. 
В липні 2012 року Угоду було парафовано, і з того часу в її тексті не було змінено жодної літери, 
крапки або коми",- наголосив голова Комітету Григорій Немиря. "27 липня Україна, Грузія і 
Молдова підписали Угоду. Молдова і Грузія вже її ратифікували. За цей час з боку ЄС її 
ратифікували Румунія, Литва і Латвія. На жаль, станом на сьогодні в порядку денному Верховної 
Ради немає подання Президента України щодо ратифікації Угоди". 

За його словами, "Угода про асоціацію - це цивілізаційний вибір народу України"."Це 
питання політичної відповідальності перед усіма українцями. Президент повинен без зволікань 
внести Угоду до парламенту для її подальшої ратифікації. Вже навіть Європейський Парламент, 
Рада ЄС та Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та розширення Штефан Фюле 
закликали Україну швидко ратифікувати Угоду",- підкреслив Григорій Немиря. 

За інформацією Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції та Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі пакет документів, необхідний для внесення Президентом 
України Угоди до парламенту для її ратифікації готовий. 

"Ми отримали погодження від всіх міністерств та відомств. Якщо технічно ізольовано 
розглядати питання підготовки для ратифікації, то необхідний для цього пакет документів 
готовий",- сказав Директор Департаменту Європейськго Союзу МЗС України Всеволд Ченцов. 

Заступник Голови Адміністрації Президента Валерій Чалий заявив, що він підтримує 
ратифікацію Угоди, але МЗС не надало Президентові України пакет документів, необхідний для 
цього. 

"Я виступаю за доцільність ратифікації Угоди. Як тільки ми отримаємо пакет необхідних 
документів, Президент підпише подання",- сказав він. 

В той же час, Валерій Чалий закликав зачекати кілька місяців з ратифікацією Угоди, 
оскільки це за підрахунками Адміністрації Президента дозволить Україні не втратити 500 мільонів 
гривень. 

"Ми втратимо 500 мільонів гривень, якщо ратифікуємо Угоду зараз. Ратифікація Угоди є 
символічною для України, але ці гроші зараз вкрай важливі для нашої армії та економіки",- сказав 
він. 

У цьому зв'язку, Григорій Немиря підкреслив, що під час засідання Комітету було отримано 
офіційну відповідь, що технічно Угода готова до ратифікації парламентом. 

"У нас є чітка відповідь, що технічно Угода готова до ратифікації. У нас сьогодні лунали 
поодинокі претензії до Міністра закордонних справ України. Але я ніколи не повірю, що при 
наявності політичної волі Президента України у цьому питанні, Міністерство закордонних справ 
України буде йому перешкоджати. Аргументи щодо економічних втрат нагадують риторику 
Януковича", - сказав він. 

"Найкращою спецоперацією Росії буде зірвання ратифікації Угоди про асоціацію",- сказав 
член Комітету Юрій Благодир. 

За словами Голови громадської організації Центр UA, колишнього Віце-прем'єр-міністра 
України з питань європейської інтеграції Олега Рибачука, "Угоду потрібно швидко ратифікувати: 
не можна дозволити зовнішнім або внутрішнім ризикам дозволити відтермінувати ратифікацію". 

Члени Комітету обговорили проект постанови про рекомендацію Президенту України щодо 
негайного внесення на ратифікацію до Верховної Ради України Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом (реєстр.№4217а) та прийняли рішення рекомендувати парламенту 
схвалити цей законопроект, зауваживши, що крайнім терміном внесення Угоди на ратифікацію 
Президентом України має стати 12 серпня. 

"Питання ратифікації Угоди - це засадниче політичне питання, а не предмет економічних 
торгів. Якщо ми негайно ратифікуємо Угоду, то ми виб'ємо одну з причин російської агресії проти 
України", - сказав народний депутат, один з авторів законопроекту Сергій Власенко. 

Сайт ВР України  
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ПРЕЗИДЕНТ 

03.07.2014. Президент Порошенко обговорив з Віце-
президентом Байденом перспективи мирного врегулювання 

Відбулась телефонна розмова Президента України Петра Порошенка з Віце-президентом 
США Джозефом Байденом, в якій Президент поінформував про поточну ситуацію на Донбасі. 

Сторони обговорили можливі подальші міжнародні зусилля для підтримки озиції України. 
Глава держави поінформував про результаті зустрічі у Берліні міністрів закордонних справ 

України, Німеччини, Франції та Росії та окреслив своє бачення наступних кроків у руслі досягнутих 
домовленостей. 

Петро Порошенко наголосив, що готовий повернутися до режиму припинення вогню, як 
тільки буде підтвердження про його дотримання у двосторонньому форматі, а також за умов 
звільнення всіх заручників та встановлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ. Глава 
держави підкреслив, що готовий до початку змістовних політичних переговорів без будь-яких 
додаткових умов. 

Джозеф Байден запевнив, що США поділяють і підтримують підхід Президента України до 
врегулювання ситуації в цей непростий для України час і готові докласти зусиль для досягнення 
миру в Україні. 

Президент подякував народу США та привітав Віце-президента з наступаючим Днем 
незалежності, який Америка святкує 4 липня. «Україна сьогодні бореться за свою незалежність і 
знає їй ціну», - наголосив Петро Порошенко. 

Сайт Президента України 

04.07.2014. Президент України провів телефонну розмову з 
Канцлером Німеччини та Президентом Франції 

Президент України Петро Порошенко провів тристоронню телефонну розмову з 
Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа 
Олландом. 

А.Меркель та Ф.Олланд з розумінням поставились до рішення Президента України 
відмовитися від режиму припинення вогню на Донбасі та бажання повертатися до нього за 
конкретних умов – двостороннього припинення вогню, відновлення контролю над кордоном при 
моніторингу ОБСЄ та звільнення всіх заручників. 

Співрозмовники Глави держави відмітили, що режим припинення вогню коштував країні 
великих втрат, передусім людських життів, і вони розуміють Президента України. 

Сторони відзначили прогрес, досягнутий на чотиристоронній зустрічі міністрів 
закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії, яка відбулась у Берліні, зокрема, щодо 
підтримки забезпечення стійкого миру та стабільності в Україні, що може бути досягнуто шляхом 
сталого припинення вогню усіма сторонами протистояння, відновлення не пізніше 5 липня 
діяльності тристоронньої контактної групи для погодження умов сталого припинення вогню, а 
також якнайшвидшого звільнення усіх заручників. 

Ангела Меркель поінформувала про те, що вона активно обговорює українську тему у 
телефонних розмовах з лідерами інших держав, зокрема з Президентом США Бараком Обамою. 
Федеральний канцлер наголосила, що дуже важлива трансатлантична єдність у позиції щодо 
України. 

Президент України також звернув увагу керівництва Євросоюзу та європейських інституцій 
на Донорську конференцію, яка має на меті, в тому числі, розпочати збір коштів на відновлення 
знищених будівель та інфраструктури в Донецькій і Луганській областях. 

Співрозмовники домовились знову провести розмову на початку наступного тижня. 
Сайт Президента України 

08.07.2014.Президент обговорив з Міністром закордонних 
справ Італії перспективи міжнародної підтримки України 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ Італії 
Федерікою Могеріні. 

У ході зустрічі відбувся обмін думками щодо поточної ситуації в Україні та перспектив 
допомоги Італії на міжнародній арені зусиллям Києва владнати ситуацію на Сході країни. 

Також обговорювались перспективи міжнародної участі у відновленні інфраструктури 
Донбасу після звільнення від бойовиків. 

Президент України привітав Міністра Могеріні із початком головування Італії в Раді ЄС та 
висловив сподівання, що воно сприятиме Європейській інтеграції України. При цьому 
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П.Порошенко повідомив, що в Україні триває активна підготовка до ратифікації Угоди про 
асоціацію з ЄС та програми її імплементації. 

Глава держави висловив сподівання, що Італія докладатиме максимум зусиль для 
прискорення процесу ратифікації країнами-членами ЄС Угоди про асоціацію та підтримки України 
у складній внутрішній ситуації. 

Президент наголосив, що підтримка з боку ЄС вкрай важлива для України, яка зараз не 
тільки бореться за свою незалежність, але й відстоює прагнення до європейського майбутнього. 
Петро Порошенко також назвав вкрай важливими «сильні сигнали підтримки України» з боку 
Італії у «Великій сімці». Президент високо оцінив зусилля Німеччини та Франції, які дозволили 
сформувати так звану «Нормандську четвірку», за участі також Росії, але й висловив думку, що 
міжнародний вплив міг би бути значно сильнішим, якщо б до Німеччини та Франції долучилися 
Італія та Великобританія. 

Ф.Могеріні зазначила, що Уряд Італії підтримує зусилля української влади, спрямовані на 
врегулювання кризи. Вона також запевнила у підтримці з боку країн Середземноморського 
басейну – членів ЄС. 

«Ми підтримуємо Ваш мирний план. Ми застосуємо весь наш вплив та всі можливості, щоб 
досягти врегулювання в регіоні, включаючи двосторонні контакти», - заявила Міністр. 

Глава МЗС Італії наголосила: «Ми відчуваємо виклики, які постають не тільки в Україні, 
але й у відносинах між ЄС та Росією». Вона повідомила про намір обговорити це під час її візиту в 
Москву, куди вона відбуде після Києва. 

Сайт Президента України 

09.07.2014. Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Ангелою Меркель та Франсуа Олландом 

Президент України Петро Порошенко провів тристоронню телефонну розмову з 
Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа 
Олландом. 

Президент висловив велику подяку Німеччині та Федеральному канцлеру Ангелі Меркель 
за рішення про виділення 2,5 млн. євро на потреби мешканців Слов‘янська і Краматорська, які 
постраждали від дій терористів, що зруйнували інфраструктуру цих міст. ―Ми сприймаємо це 
рішення не лише як фінансову, але й дуже важливу моральну підтримку з боку країни ЄС‖, - 
підкреслив Петро Порошенко. 

Президенти та Канцлер обговорили подальші кроки щодо деескалації ситуації на Донбасі. 
Петро Порошенко зазначив, що Україна цінує зусилля та підтримку Франції та Німеччини у 
питанні мирного врегулювання ситуації на Донбасі. 

Глава держави поінформував співрозмовників про ситуацію на Cході держави, зокрема, 
про звільнення від бойовиків протягом останніх днів п‘яти міст у Донецькій області. Проте, 
ситуація залишається напруженою через концентрацію терористів у Донецьку та надходження 
озброєння їм через російсько-український кордон. 

При цьому, співрозмовники констатували відсутність прогресу з боку Росії у виконанні 
раніше досягнутих домовленостей. 

Президент наголосив, що члени трьохсторонньої контактної групи відкриті для 
обговорення різних варіантів щодо місця та часу наступного засідання, але інша сторона не 
демонструє такої готовності. 

Президент також звернув увагу на те, що пілот Збройних сил України Надія Савченко була 
захоплена бойовиками на території Луганської області і нещодавно виявлена у в‘язниці 
російського міста Вороніж. Президент назвав неприпустимими випадки вивезення захоплених 
терористами заручників на територію Росії. 

Сайт Президента України 

10.07.2014. Президент України провів телефонну розмову з 
Канцлером Німеччини 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Федеральним 
канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої поінформував про поточну ситуацію на 
Донбасі. 

Президент України запевнив у готовності до двостороннього припинення вогню. При 
цьому, як підкреслив Глава держави, має бути забезпечений режим моніторингу і верифікації 
двостороннього припинення вогню, контролю за кордоном для припинення надходження 
озброєння та бойовиків з російського боку, негайне звільнення усіх заручників та початок 
безумовних політичних переговорів. 

У відповідь Ангела Меркель зауважила, що представники Спеціальної моніторингової Місії 
ОБСЄ не мають доступу на пункти пропуску на кордоні через дії бойовиків. 
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Президент Порошенко відзначив, що є кричущі випадки порушень міжнародного права. 
Як приклад він навів викрадення бойовиками в Луганській області пілота Збройних сил України 
Надії Савченко і нелегальне перевезення її на утримання до в‘язниці російського міста Вороніж. 
Також Глава держави висловив обурення примусовим наданням російського громадянства 
українському режисеру Олегу Сенцову на території Криму і подальшим його утриманням у 
в‘язниці в Москві. 

Президент України повідомив, що, попри всі зусилля української сторони, так і не знайшло 
адекватної відповіді намагання провести консультації Контактної групи щодо мирного 
врегулювання ані шляхом зустрічі, ані навіть в форматі відео-конференції. 

Сайт Президента України  

10.07.2014. США готові фінансувати відновлення 
інфраструктури Донбасу – розмова Порошенко-Байден 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Віце-Президентом 
США Джозефом Байденом, в ході якої сторони обговорили міжнародні зусилля для втілення 
мирного плану на Донбасі та відновлення інфраструктури на територіях, які були звільнені 
Збройними Силами України від терористів. 

Петро Порошенко відзначив, що сьогодні українська влада приділяє значну увагу 
відновленню належних умов життя у звільнених містах, зокрема забезпечення водо- та 
електропостачання, теле- та радіомовлення, які були зруйновані або значно пошкоджені 
бойовиками. Глава держави зазначив, що відродження мирного життя на Донбасі є пріоритетом 
для України, з огляду на те, що довелося пережити мешканцям Cходу під час терористичної 
навали на українські населені пункти. 

У відповідь Джозеф Байден висловив захоплення витримкою і діями України та запевнив у 
подальшій підтримці з боку США. Зокрема, Байден заявив, що Сполучені Штати готові розглянути 
можливість фінансування проектів з відновлення інфраструктури на Донбасі, за прикладом 
ініціативи Німеччини для мешканців Слов‘янська та Краматорська. 

Також Джозеф Байден повідомив, що Сполучені Штати готові докласти зусиль для 
розширення підтримки міжнародними фінансовими інституціями України. 

Сайт Президента України  

12.07.2014. США активізують зусилля на підтримку України 

Президент України Петро Порошенко провів консультації з Віце-президентом Сполучених 
Штатів Америки Джозефом Байденом, в ході яких співрозмовники обговорили подальші спільні 
кроки з деескалації ситуації на Донбасі. 

Віце-президент США висловив співчуття народові України через численні втрати серед 
українських військових внаслідок обстрілів з систем залпового вогню «Град» російського 
походження. 

Джозеф Байден запевнив українського Президента, що Сполучені Штати готові 
активізувати міжнародні зусилля для пошуку шляхів мирного врегулювання. Зокрема, в ході 
бесіди йшлося про тісну координацію дій між Україною та США, а також європейськими 
партнерами. Президент України відзначив, що трансатлантична солідарність у подальших 
зусиллях є ключовою. 

Петро Порошенко висловив вдячність Сполученим Штатам за підтримку, а також за 
готовність до подальших зусиль, зокрема, на міжнародній арені, з метою гарантування 
територіальної цілісності і недоторканності кордонів України задля встановлення миру і 
стабільності. 

Сьогодні також Президент України провів переговори з Прем‘єр-міністром Італії Маттео 
Ренці та Президентом Румунії Траяном Бесеску. На понеділок заплановано переговори з Прем‘єр-
міністром Польщі Дональдом Туском. 

Сайт Президента України  

12.07.2014. Глава держави провів переговори з Президентом 
Румунії 

Президент України Петро Порошенко провів консультації з Президентом Румунії Траяном 
Бесеску щодо шляхів врегулювання ситуації на Донбасі у світлі підготовки до засідання 
Європейської Ради 16 липня. 

В ході розмови Петро Порошенко подякував румунському колезі за те, що Румунія стала 
першою країною, яка ратифікувала Угоду про Асоціацію. 

Президент Румунії висловив свою повну підтримку та солідарність з Україною, яка сьогодні 
бореться за відновлення миру не лише на своїй території, але й за стабільність у всьому регіоні. 
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Зокрема, Траян Бесеску заявив, що безпека України є також запорукою безпеки усієї Європи та 
Румунії. При цьому він запевнив українського колегу, що Румунія, а також румунська меншина в 
Україні віддано підтримують територіальну цілісність нашої країни та дії Президента України для 
мирного врегулювання ситуації. 

Співрозмовники домовились і надалі координували свої дії на підтримку деескалації 
ситуації на Донбасі. 

Сайт Президента України  

12.07.2014. Президент України провів телефонну розмову з 
Прем’єр-міністром Італії 

Відбулась телефонна розмова Президента України Петра Порошенка з Прем‘єр-міністром 
Італії Маттео Ренці. 

Президент України в ході розмови зазначив, що сьогодні в Україні вирішується питання 
миру і безпеки не тільки для нашої країни, але й Європи. Він висловив сподівання, що італійське 
головування в Раді Європейського Союзу дозволить сформувати солідарну позицію країн ЄС з 
Україною для спільної розбудови миру, свободи і демократії. Президент України зазначив, що така 
солідарність може бути продемонстрована на наступному засіданні Європейської Ради 16 липня. 

В ході розмови Меттео Ренці запевнив, що Петро Порошенко може розраховувати на 
підтримку з боку Італії і Європи своїх зусиль щодо врегулювання та деескалації ситуації на 
Донбасі. 

Також Прем‘єр-міністр Ренці запросив Президента Порошенка відвідати Італію з візитом  у 
зручний для нього час. Президент України подякував за запрошення і відзначив, що Прем‘єр-
міністр Італії є очікуваним гостем в Україні. 

Сайт Президента України  

13.07.2014. Президент України провів переговори з Президентом 
Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм 

Під час телефонної розмови Петро Порошенко закликав Євросоюз дати належну оцінку 
фактам нелегального перетину російсько-українського кордону важкою воєнною технікою та атаки 
російських військових на позиції українських військовослужбовців. 

Президент запевнив, що Україна надасть усі документальні свідчення для відповідного 
міжнародного реагування. 

Петро Порошенко повідомив, що вимагає звільнення усіх українських заручників, які 
перебувають в полоні, включно з ув‘язненими в Росії Надією Савченко і Олегом Сенцовим. 

Також Глава держави звернувся до Президента ЄР з проханням включити українське 
питання до порядку денного Європейської Ради 16 липня. Герман Ван Ромпей запевнив, що це 
буде обов‘язково зроблено. 

Президент Петро Порошенко наголосив,  що очікує чіткої і рішучої реакції ЄС у 
відповідності до Висновків Європейської Ради 27 червня. 

Сайт України Президента 

14.07.2014. Петро Порошенко провів консультації з Ангелою 
Меркель 

Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з Федеральним 
Канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 

Співрозмовники обговорили шляхи організації зустрічі Тристоронньої контактної групи, 
зокрема, у форматі відео-конференції, і висловили впевненість, що цей захід буде організовано вже 
завтра. 

У цьому зв‘язку Канцлер зробила акцент на невірному тлумаченні вислову речника 
Федерального уряду щодо прямих переговорів з сепаратистами і висловила відданість ідеї 
консультацій Тристоронньої контактної групи. 

Сторони обговорили питання залучення місії ОБСЄ для моніторингу та верифікації 
кордону. Йдеться про розміщення інспекторів ОБСЄ на українсько-російському кордоні, у тому 
числі на російських контрольно-пропускних пунктах «Донецьк» та «Гуково», а також про 
можливість застосування безпілотних засобів для моніторингу та верифікації. 

Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили підготовку до розгляду української 
проблематики на засідання Європейської Ради 16 липня в Брюселі. 

Сайт Президента України 
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14.07.2014. Президент України провів телефонні консультації з 
Прем’єр-міністром Республіки Польща 

Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з Прем‘єр-міністром 
Республіки Польща Дональдом Туском. 

Прем‘єр-міністр Польщі підтримав позицію Президента України щодо врегулювання 
ситуації на Донбасі. «Дуже важливо, що Ви маєте репутацію Президента миру, який водночас 
рішуче налаштований на захист суверенітету і територіальної цілісності України. Такий підхід 
підтримується Польщею та міцно ґрунтується на позиціях, які визначені у рішеннях ЄС», - заявив 
Дональд Туск. 

Президент України подякував Польщі за підтримку. Петро Порошенко висловився за 
прискорення процедур щодо допомоги з боку Польщі, зокрема, передачі закуплених бронежилетів 
через митницю Республіки Польща, адже це збереже людські життя. Дональд Туск погодився із 
необхідністю спрощення процедур та врегулювання цього питання. 

Польський Прем‘єр висловив співчуття у зв‘язку із зростаючою кількістю жертв з боку 
українських Збройних Сил у Донецькій та Луганській областях. 

Сторони приділили велику увагу питанню створення польсько-литовсько-української 
військової бригади «УкрПолЛитБриг», зокрема, домовились підписати відповідну Угоду 
найближчим часом. 

Президент України поділився стурбованістю з приводу маніпуляцій та відвертої брехні з 
боку російської інформаційної пропаганди, яка поширюється в європейському медіа-просторі. 
Співрозмовники обмінялись думками стосовно механізмів та нових можливостей донесення 
правдивої інформації про ситуацію в Україні в Польщі. 

Наприкінці розмови Президент України висловив слова вдячності Прем‘єру Польщі за 
гуманітарну допомогу для Збройних Сил України та за програми освітнього й культурного 
характеру для молоді. Глава держави запропонував Польщі долучитись до програми створення 
робочих місць на звільнених від терористів територіях Донбасу. 

Сайт Президента України 

15.07.2014. Президент України очікує від Європейської Ради 
сильної підтримки України – зустріч з главами МЗС Польщі, Латвії 
та Ісландії 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністрами закордонних справ 
Польщі Радославом Сікорскі, Латвії Едгаром Рінкевічем та Ісландії Гуннаром Брагі Свейнссоном. 

Глава держави заявив, що розгляд завтра на засіданні Європейської Ради питання ситуації 
в Україні продемонструє, наскільки єдина Європа. «Українські люди заплатили дуже високу ціну 
за свій європейський вибір. Ми обрали європейський шлях для нашої країни, і зараз відстоюємо 
його», - наголосив Президент, проінформувавши, що з початку загострення ситуації на Донбасі 
загинуло 258 військовослужбовців. 

Петро Порошенко акцентував увагу на тому, що продовжується надходження зброї та 
бойовиків через кордон з боку Росії. Глава держави підкреслив, що зараз мова йде не тільки про 
безпеку України, а й про безпеку Європи. «Як можна прийняти анексію Криму, збиття нашого 
літака, обстріли мирного населення з російського боку? Це – неприйнятно», - зазначив він. 

«Україна очікує від Європейської Ради міцної підтримки. Зараз - найбільш вирішальні дні 
в українській історії. Це – реальна битва за нашу незалежність, - наголосив Президент, додавши, - 
Для нас дуже важливо відчувати солідарність з боку всього Європейського Союзу». 

За словами Глави держави, населення частини Луганської та Донецької областей зараз 
фактично є заручниками терористів та знаходяться у жахливих умовах. 

Президент висловив подяку Латвії, Литви та Румунії за ратифікацію Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС. «Ми пройшли рубікон, і ми ніколи не повернемось до радянського 
минулого», - заявив Президент про європейські прагнення українців. 

У зустрічі взяли участь також генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС 
Ісландії Херманн Інголфссон, посли Польщі Генрік Літвін та Латвії Агріта Даудзе. 

З української сторони у зустрічі брали участь також Міністр закордонних справ Павло 
Клімкін та заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий. 

Сайт Президента України 

16.07.2014. Глава держави зустрівся з головами 
Конституційних Судів України, Польщі, Литви і Латвії 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з головами конституційних судів 
України Юрієм Бауліним, Литовської Республіки Дайнюсом Жалімасом, Латвії Алдісом 
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Лавіньшем, а також головою Конституційного Трибуналу Республіки Польща Анджеєм 
Жеплинським. 

На початку зустрічі Глава держави подякував Польщі, Латвії та Литві за підтримку нашої 
країни у євроінтеграційному процесі. «Важливим кроком було підписання Угоди про асоціацію. Ви 
представляєте країни, які тривалий час були твердими адвокатами європейської ідеї України. 
Разом ми досягли результату», - сказав він. 

Підписання Угоди Петро Порошенко назвав важливим етапом, який гарантує Україні 
неповернення до радянського минулого. «Ми продемонстрували вірність європейським цінностям 
та принципам верховенства права. Однією з ключових реформ є реформа судової гілки влади, а 
опорою є надійний, незалежний, професійний, Європейський Конституційний суд. Сподіваюся, 
наша з вами співпраця сприятиме побудові цієї судової системи», - резюмував Петро Порошенко. 

Президент розповів про конституційний процес, який зараз триває в Україні, про внесення 
на розгляд Парламенту проекту змін до Основного Закону. Він зазначив, що головним елементом 
змін є децентралізація влади, яка міститься в основі мирного плану з врегулювання ситуації на 
Сході. «Мешканці Донецької, Луганської областей можуть отримати тверді конституційні гарантії і 
самі визначатимуть структуру влади у своїх областях», - підкреслив Глава держави. 

Президент також наголосив на важливості проведення судової реформи в Україні, що є 
однією з умов Угоди з ЄС. «Ми налаштовані на втілення реформ, які будуть присвячені адаптації 
українського законодавства до законодавства ЄС. Без незалежної судової гілки влади неможливо 
побудувати демократію», - зазначив Петро Порошенко. 

Голова Конституційного Суду України Юрій Баулін поінформував Президента про участь 
голів конституційних судів різних країн у роботі «круглого столу», в рамках якого було підписано 
Меморандум про співробітництво з Конституційним Судом Латвійської Республіки. 

У свою чергу, голова Конституційного Трибуналу Республіки Польща Анджей 
Жеплинський висловив готовність до подальшої співпраці та наголосив на важливості обміну 
досвідом між вищими судовими органами різних країн задля успішної реалізації реформ. 

Голова Конституційного Суду Литовської Республіки Дайнюс Жалімас зазначив, що вони 
уважно стежать за подіями в Україні ще з восени 2013 року, а свою присутність в нашій державі 
назвав «свідченням солідарності та підтримки». 

Голова Конституційного Суду Латвії Алдіс Лавіньш також наголосив на важливості 
забезпечення незалежності судів. «Це - основа стабільності держави», - зазначив він. 

Сайт Президента України  

19.07.2014. Президент України закликає ООН засудити дії 
терористів 

Президент Порошенко провів телефонну розмову із Генеральним Секретарем ООН Пан Гі 
Муном. 

В ході бесіди Пан Гі Мун назвав катастрофу літака «Малазійських авіаліній» шокуючою та 
неприпустимою. Він підкреслив, що необхідно встановити всі обставини цієї трагедії, і підтримав 
дії української сторони для проведення відкритого незалежного міжнародного розслідування. Він 
закликав Петра Порошенка скористатись всіма можливими міжнародними інструментами, 
включно з ООН, для проведення належної експертизи. 

Петро Порошенко запевнив Генсека ООН у повній відкритості до міжнародного 
розслідування. Президент України закликав ООН засудити дії терористів та визнати так звані 
«ДНР» і «ЛНР» терористичним організаціями. Він також поінформував, що терористи надалі 
продовжують обстріли і напади на українські військові підрозділи, а також перешкоджають 
доступу експертів до місця катастрофи. 

Генеральний Секретар ООН зазначив, що Президент України має повне право обороняти 
свою територію і захищати своїх громадян. 

Петро Порошенко повідомив Генеральному секретарю про можливе вимушене дострокове 
повернення українських вертольотів, задіяних в операціях ООН з підтримання миру. Водночас, 
Президент України зазначив, що підтримка міжнародної спільноти разом з ООН дадуть 
можливість врегулювати ситуацію іншими засобами. 

Співрозмовники домовились про тісну координацію подальших дій. Зокрема Пан Гі Мун 
повідомив, що з цією метою він делегує свого заступника Джеффрі Фельтмана здійснити візит в 
Україну 28-29 липня. 

Сайт Президента України  
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УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ООН 

01.07.2014. Пан Гі Мун засмучений відновленням вогню в Україні 

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловлює жаль з приводу відновлення вогню на 
сході України, заявив його представник Стефан Дюжаррік. 

"Генсек із занепокоєнням стежить за повідомленнями про відновлення сутичок на сході 
України і вкрай засмучений тим, що оголошений президентом України Петром Порошенко режим 
одностороннього припинення вогню так і не поклав край насильству", - сказав він на брифінгу в 
Нью-Йорку. 

Пан Гі Мун знову закликав усі сторони протистояння в Україні домагатися справжнього 
припинення вогню. 

Окрім того, лідер ООН рішуче "засудив триваючі незаконні насильницькі дії з боку 
озброєних груп". 

BBC Україна 

04.07.2014. ООН закликає усі сторони конфлікту на сході 
України поважати права людини 

Верховний комісар ООН з прав людини Наві Піллей закликала усі сторони збройного 
конфлікту в Україні поважати права людини, особливо право на життя. 

 У зверненні, оприлюдненому на сайті організації, верховний комісар ООН з прав людини 
Наві Піллей нагадала сторонам збройного протистояння на сході України про необхідність захисту 
цивільних осіб і дотримання основних прав людини, зокрема, права на життя. 
У своїй заяві Піллей, зокрема, наголосила, що після відновлення військової операції на сході 
України моніторингова місія ООН з прав людини повідомляє про випадки загибелі людей у 
Донецькій і Луганській областях. 

"Ми отримали тривожні повідомлення про загибель людей у Луганській і Донецькій 
областях, серед іншого - про вбивство п'ятирічної дівчинки. У червні члени місії ООН зі 
спостереження в області прав людини в Україні зареєстрували вбивства п'яти дітей у Донецькій і 
Луганській областях", - зазначила Піллей. 

 Верховний комісар також висловила занепокоєння станом дітей-сиріт та дітей-інвалідів, 
які проживають в цих регіонах. 

"Окрім цього, в регіоні використовуються міни, на яких, за повідомленнями, підірвалися 
три людини і декілька отримали поранення. Члени угруповань продовжують здійснювати 
викрадення, завдавати збитку об'єктам інфраструктури. Є повідомлення про те, що на дахах 
житлових будинків встановлюються протиповітряні системи, а квартири використовуються як 
позиції для снайперів", - йдеться у заяві Піллей. 

Вона наголосила, що влада України зобов'язана розслідувати всі випадки позасудових 
страт і притягнути до відповідальності винних. Верховний комісар схвалила сигнали про 
відновлення режиму припинення вогню і закликала всі сторони до його дотримання. 

iPress 

07.07.2014. Генсек ООН засуджує "дії озброєних груп" в Україні 

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун рішуче засуджує триваючі протиправні дії 
озброєних груп в Україні, а також закликає українську владу проявляти максимальну стриманість і 
вжити всіх можливих заходів для забезпечення захисту цивільного населення у зоні бойових дій. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації. 
На думку генсека ООН, самі по собі військові заходи не здатні забезпечити вирішення 

конфлікту. 
"Критичним є продовження політичного та дипломатичного процесу щодо остаточного 

припинення насильства та мирного врегулювання кризи", - йдеться у повідомленні.  
BBC Україна   

11.07.2014. В ООН стурбовані фактами незаконного вивезення 
до РФ українських громадян 

Відзначена "загрозлива тенденція" незаконного переміщення на територію РФ і довільного 
затримання російською стороною українських громадян. 

В ООН стурбовані фактами незаконного вивезення до Росії українських громадян. Про це 
йшлося на зустрічі постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних 



INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (01.07.2014 —05.08.2014) 76 of 133 

 

76 of 133 

організацій у Женеві Юрія Клименка з верховним комісаром ООН з прав людини Наванетом 
Піллеєм, передає прес-служба МЗС України. 

"Відзначена загрозлива тенденція незаконного переміщення на територію РФ і довільного 
затримання російською стороною українських громадян", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, увагу Верховного комісара було приділено незаконному вивезенню та взяттю під 
варту на території РФ української льотчиці Надії Савченко, захопленої в червні представниками 
терористів на сході України 

Як повідомляє прес-служба МЗС, в ООН "пообіцяли вивчити надані українською стороною 
матеріали і належним чином відреагувати на вказані факти порушень прав людини". 

Також сторони обговорили актуальні питання співробітництва з управлінням Верховного 
комісара ООН з прав людини, зокрема, в контексті підготовки до наступної, 27-ї сесії Ради ООН з 
прав людини у вересні 2014 року. 

Дзеркало тижня 

18.07.2014. Рада безпеки ООН вимагає ретельного 
міжнародного розслідування катастрофи малазійського літака 

Рада безпеки ООН (РБ ООН) закликала провести ретельне міжнародне розслідування 
аварії Boeing-777 авіакомпанії «Малайзійських авіаліній» в Україні. 

Про це йдеться у заяві РБ ООН передає «Інтерфакс-Україна». 
«Члени Ради безпеки закликали до повного, ретельного і незалежного міжнародного 

розслідування події», - наголошується у поширеній в п'ятницю, 18 липня, заяві організації. 
Зокрема, підкреслюється необхідність того, щоб «усі сторони негайно надати доступ 

слідчих до місця аварії для встановлення причини інциденту». 
Між тим, за інформацією американського телеканалу NBC, з посиланням на неназваного 

представника американської адміністрації, ФБР направить своїх співробітників до України для 
надання допомоги в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії «Малайзійських авіаліній». 

За його даними, фахівців в Україну направить також Американська Національна рада з 
безпеки транспорту. 

Телеканал не уточнює, коли саме американські експерти будуть направлені до України. 
Як повідомляв ZAXID.NET, 17 липня над Торезом Донецької області терористи збили літак 

Boeing 777 Малайзійських авіаліній, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Внаслідок цього 
інциденту загинуло 298 людей — 283 пасажири, з яких троє — немовлята, та 15 членів екіпажу. 

Перед цим в РНБО повідомили, що у терористів з'явилися установки, які здатні збивати 
літаки на великих висотах. 

Президент України Петро Порошенко назвав цей інцидент терактом. 
У зв'язку з цим інцидентом, міжнародні авіакомпанії вирішили відмовитися від польотів 

над українською територією, а Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) 
закрила повітряний простір східної частини України для польотів цивільної авіації. 

Zaxid.net 

21.07.2014. Рада Безпеки ООН засудила збиття літака MH17 

У одноголосно прийнятій резолюції Рада Безпеки ООН засудила збиття пасажирського 
літака на Донбасі та висунула вимогу проведення широкого розслідування обставин трагедії. 

Рада Безпеки ООН у своїй резолюції, прийнятій в понеділок, 21 липня, вимагає проведення 
"всеохоплюючого, ретельного та незалежного" розслідування обставин падіння літака Boeing-777 
малайзійських авіаліній 17 липня на Донеччині. За відповідний документ проголосували всі 15 
членів Ради Безпеки ООН, повідомляє інформаційна агенція dpa. 

Резолюція, зокрема, засуджує збиття літака та висловлює співчуття родичам та друзям 
загиблих у авіакатастрофі. У розслідуванні обставин трагедії "центральну роль", згідно з 
документом, має відігравати Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Окрім того, Рада 
Безпеки ООН в своїй резолюції вимагає негайного та безперешкодного доступу експертів до місця 
аварії. 

Іще до голосування на підтримку проекту резолюції, підготовленому Австралією, 
висловилися численні країни-члени ООН. Росія, яка є одним з членів Ради Безпеки організації, 
спочатку представила свій проект документу, однак потім погодилася проголосувати за спільно 
доопрацьовану австралійську версію резолюції. 

Німецька хвиля 
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25.07.2014. ООН: 230 тисяч людей покинули домівки під час 
кризи на Сході 

ООН каже, що кількість людей, які покинули свої домівки під час конфлікту на сході 
України зросла до 230 тисяч. 

Більшість з них, кажуть в організації, перетнули кордон з Росією, а близько 100 тисяч 
переїхали в інші частини України. 

Здебільшого вони - вихідці з Луганської та Донецької областей, де триває 
антитерористична операція уряду проти озброєних сепаратистів. 

Агенція ООН зі справ біженців сказала французькій AFP, що більшість людей втекли, бо 
боялися опинитися на лінії вогню. 

BBC Україна 

28.07.2014. Правозахисники ООН: сепаратисти на сході України 
катують і вбивають людей 

ООН називає збитий проросійськими бойовиками літак Малайзійських авіаліній 
військовим злочином і наголошує на невідворотності покарання злочинів озброєних груп, які 
діють на Сході України. 

Незаконні збройні формування спричинили на сході України повний крах правопорядку. У 
донецькій та Луганській областях вони продовжують викрадати, катувати та страчувати 
заручників. Про це йдеться у новій доповіді ООН щодо подій в Україні, яку організація 
оприлюднила у понеділок, 28 липня. 

Кількість жертв зростає 
Моніторингова місія експертів ООН, яка відслідковує дотримання прав людини в Україні, 

отримала численні повідомлення про застосування тортур до людей на сході України з метою 
викупу. При цьому віднедавна заручників ще й примушують затриманих рити окопи або ж 
відправляють воювати на передовій, відзначають експерти моніторингової місії ООН в Україні. "У 
нас є документальне підтвердження принаймні чотирьох випадків страти людей членами 
незаконних збройних формувань. Це підтверджується свідченнями очевидців та родичами 
страчених", - зазначив голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Армен Арутюнян. 

За його словами, після відступу озброєних груп із Слов‘янська журналісти виявив 
документи, котрі свідчать про те, що озброєні групи проводили засідання "військових трибуналів" і 
засуджували людей до смерті. Були знайдені "накази про приведення у виконання", - підписані 
"головнокомандувачем" озброєних груп. Представник ООН не виключає, що жертв, які 
знаходитися у заручниках бойовиків чи постраждали від їхніх дій може бути набагато більше, аніж 
відомо до цього часу. "Ці озброєнні групи бойовиків розміщують свою зброю серед мирного 
населення, тому така велика кількість загиблих мирних жителів", - зазначив Арутюнян. 

В Криму порушують права українців 
Окрім цього ООН відзначає погіршення ситуації з правами людини в Криму. В доповіді 

йдеться про те, що активізувалися переслідування та дискримінація українських громадян, 
кримських татар, релігійних та інших меншин, активістів, що виступали проти "референдуму" 16 
березня. В ООН попереджають , що в наступні кілька місяців в Україні може виникнути нова хвиля 
внутрішньо переміщених осіб із Криму. "Можливо, серед них будуть підприємці, які стикаються із 
серйозними труднощами в продовженні своєї ділової активності в Криму; викладачі та вчителі, що 
через збереження українського громадянства та приналежність до кримських татар побоюються 
звільнення; сім‘ї, що мають синів призовного віку, які не хочуть бути призваними на службу в армії 
Російської Федерації", - йдеться у доповіді. ООН констатує, що зараз в Україні більше 100 тисяч 
внутрішньо переміщених осіб. З них 86% - це люди, які виїхали з Донецької та Луганської 
областей, решта – з Криму. 

Збитий літак – військовий злочин 
Також в черговій своїй доповіді ООН чи не вперше офіційно називає збитий 

проросійськими бойовиками літак малайзійських авіаліній військовим злочином. "Це порушення 
міжнародного права, враховуючи обставини, що нині переважають, може розглядатися як 
військовий злочин. Здійснення негайного, ретельного, ефективного, незалежного й 
неупередженого розслідування цієї події ⎼ беззастережна необхідність", - заявила Верховний 
комісар ООН з прав людини Наві Піллей. "Хотіла б підкреслити для всіх причетних до конфлікту, 
зокрема й іноземних бойовиків, що буде докладено усіх зусиль, щоб забезпечити аби кожна 
людина, яка серйозно порушила норми міжнародного права, включаючи військові злочини, була 
передана до рук правосуддя, незалежно від того, ким вона є", ⎼ додає Верховний комісар. 

Документи ООН як основа для міжнародного суду 
Як зазначив у розмові з Deutsche Welle голова моніторингової місії ООН в Україні Армен 

Арутюнян, всі факти порушення прав людини в країні експерти ООН ретельно документують. 
Доповідь розглядатиметься на засіданні Ради безпеки ООН. Максим Щербатюк, юрист Української 
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Гельсінської спілки, який раніше складав громадський звіт України про права людини для ООН, 
наголошує, що всі ці документи можуть бути матеріалом до судової справи Україна проти Росії у 
міжнародному суді ООН та Гаазького трибуналу. "Зазвичай саме на звіти інших структур ООН 
передусім звертає увагу міжнародний суд Організації об‘єднаних націй. Нова доповідь ООН по 
Україні – це цеглина у доказову базу злочинів Росії проти України", - зазначив Щербатюк. 

Німецька хвиля 

28.07.2014. ООН: Внаслідок бойових дій в Україні загинуло 1129 
людей 

ООН оприлюднило комюніке, у якому зазначається, що станом на 26 липня внаслідок 
бойових дій в Україні загинули 1129 осіб, поранено 3442 людини. 

"Грунтуючись на найбільш достовірних з наявних даних, моніторингова місія з прав 
людини і Всесвітня організація охорони здоров'я вважають, що кількість загиблих в період з 
середини квітня по 15 липня складає як мінімум 1 тис. осіб. Станом на 26 липня як мінімум 1129 
людей вбито і 3442 - поранені", - йдеться в доповіді ООН. 

Разом із тим, наголошується, що ці дані відповідають періоду з 8 червня по 15 липня 2014 
року. 

Додамо, що в ООН також наголосили на тому, що достовірну кількість загиблих важко 
підрахувати. 

У свою чергу в ООН зазначили, що терористи продовжують викрадати людей, приватну 
власність, а також порушувати правила війни, зокрема розміщуючи в жилих районах важку 
військову техніку. 

"Безкарність в східних районах країни, контрольованих збройними групами, привела до 
краху верховенства права", - зазначають в ООН. 

Нагадаємо, за даними РНБО станом на 25 липня від початку АТО загинули 325 українських 
вояків, 1232 бійці поранено. 

За даними МОЗ Україна, станом на 10 липня за час АТО на Донбасі загинуло майже 
півтисячі мирних жителів. 

День 

05.08.2014. ООН: до Росії з України виїхали 730 тис. людей 

Згідно з оцінками ООН, через конфлікт на сході України до Росії цього року виїхали 
приблизно 730 тисяч українців. 

Таку заяву зробив у Женеві директор УВКБ ООН з європейських питань Вінсан Кошетель, 
повідомляє агентство Reuters. 

Нова цифра, названа в ООН, значно перевищує попередні оцінки кількості переміщених 
осіб і біженців унаслідок бойових дій на сході. 

Федеральна міграційна служба Росії раніше повідомила, що заяви про надання притулку в 
РФ подали 168 тисяч втікачів зі східних областей України. 

За словами Вінсана Кошетеля, ще 117 тисяч українців стали переміщеними особами 
всередині України, і це число щодня зростає на 1200 людей. 

Пан Кошетель промовляв на брифінгу для преси. Він повідомив, що УВКБ ООН відняла від 
загальної кількості втікачів цифри сезонних мігрантів і людей, які перетинають російський кордон 
з метою туризму чи відряджень. 

BBC Україна 

ОБСЄ 

07.07.2014. Контактна група переговірників по Донбасу 
зустрілася в Києві 

Тристороння контактна група високопоставлених представників України, Російської 
Федерації та ОБСЄ закликала до термінових дій щодо мирного врегулювання кризи в Україні. 

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ. 
Група провела у Києві 6 липня зустріч. 
Учасники обговорили нинішню ситуацію на сході України, в тому числі умови і місця 

проведення подальших консультацій з усіма сторонами. 
"На основі мирного плану президента Порошенко і спільної декларації чотирьох міністрів 

закордонних справ, прийнятого в Берліні 2 липня, в терміновому порядку необхідно здійснити 
прогрес в справі мирного врегулювання кризи", - йдеться в документі. 

Контактна група вважає, що наступний раунд консультацій повинен пройти без затримки і 
якомога швидше. 

Українська правда 
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09.07.2014. ОБСЄ планує збільшити кількість своїх 
представників в Україні 

Місія ОБСЄ має намір збільшити кількість своїх представників на території України. Про це 
у середу повідомив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків, пише 
ВВС Україна. 

"Невдовзі буде реалізоване рішення про збільшення кількості спостерігачів в Україні з 350 
до понад 500 людей і наступне подовження місії ще на пів року", - сказав пан Боцюрків. 

Він зазначив, що членами комісії будуть представники різних країн, зокрема - Росії. 
"Ми збираємося залучити дуже кваліфікованих людей.., зокрема російських представників 

до нашої розширеної місії", - наголосив він. 
Крім того, зазначив пан Боцюрків, нинішні зміни у ситуації на Сході дозволяють 

спостерігачам дещо розширити свою присутність у прикордонних районах. 
Додамо також, моніторингова комісія вже встигла побувати у звільненому Слов'янську. 
Нагадаємо, дві моніторингові місії ОБСЄ побували у полоні бойовиків ДНР та ЛНР. 27 

червня з полону було звільнено першу групу європейських спостерігачів, де вони пробули близько 
двох тижнів. Однак, e полоні терористів на сході України залишається ще одна група місії ОБСЄ з 
чотирьох осіб (три громадянина Німеччини та один перекладач з України), з якою було втрачено 
зв'язок 29 травня у Луганській області. 

День 

09.07.2014. Місія ОБСЄ заявляє, що не може допомогти 
льотчиці Савченко 

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Українському кризовому 
медіа-центрі речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.На запитання з 
приводу перебування Савченко у СІЗО Воронежа (РФ) Боцюрків відповів: ―Наш мандат зараз 
поширюється лише на територію України, тому і розслідування, і спостереження за межами 
України на даний час є неможливим‖. Він додав, що за три місяці роботи місії ―ми чули про 
випадки викрадення людей‖. На уточнююче запитання, чи означає це, що жодної допомоги 
Савченко не буде надано з боку місії ОБСЄ, Боцюрків відповів: ―На цей час наш мандат обмежений 
територією України‖. Як відомо, льотчиця Савченко, яка добровольцем поїхала боротися з 
терористами у зону АТО і була захоплена в полон, перебуває у слідчому ізоляторі в російському 
Воронежі. За даними ЗМІ, її підозрюють у вбивстві російських журналістів. Сьогодні, 9 липня, має 
відбутися перше судове засідання. 

УНІАН 

16.07.2014. Спостерігачі ОБСЄ вперше відвідають кордон між 
Україною та РФ 

Троє представників ОБСЄ відвідають пропускні пункти на україно-російському кордоні. 
Вони підготують необхідні умови для початку роботи моніторингової місії. 

Місія Організації з питань Безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) розпочне свою 
роботу у районі російсько-українського кордону у середу, 16 липня, повідомляє інформаційне 
агентство AFP. До складу першої групи місії увійде три особи. Повноцінний моніторинг ситуації у 
зоні конфлікту на кордоні поки що не здійснюватиметься - триває підготовка. 

Як повідомляє "Інтерфакс", в ОБСЄ підтверджують, що оціночна місія міжнародної 
організації у відповідь на запрошення російської сторони буде направлена у район державного 
кордону між Україною та Росією. "В якості підготовки та в рамках консультацій з приводу мандату 
та повноважень місії спостерігачів ОБСЄ, організація направить оціночну місію у складі трьох 
представників секретаріату ОБСЄ на пропускні пункти Донецьк і Гуково на російсько-українському 
кордоні", - повідомили у прес-службі ОБСЄ. 

Згода Кремля 
В організації уточнили, що до складу місії увійдуть представники Центру запобігання 

конфліктам ОБСЄ, з відділу безпеки кордонів, з департаменту, що займається питанням 
транснаціональних загроз, а також з департаменту із гарантування безпеки. "Оціночна місія не 
буде здійснювати моніторинг ситуації на кордонах", - передає "Інтерфакс". В ОБСЄ уточнили, що 
наразі йдеться про підготовку рішення стосовно необхідності початку роботи міжнародних 
спостерігачів. За результатами роботи представники ОБСЄ підготують доповідь, що буде 
представлена, як очікується, на початку наступного тижня. 

Як відомо, напередодні Москва запросила інспекторів ОБСЄ для моніторингу ситуації на 
кордоні РФ та України з російського боку. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ 
Росії. У відомстві повідомили, що вже надіслано відповідного листа з пропозицією голові ОБСЄ 
Дідьє Буркгальтеру. Крім того, Росія внесе рішення щодо розміщення спостерігачів на кордоні до 
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постійної ради ОБСЄ. В цілому, до складу місії можуть увійти близько десяти осіб, повідомив 
постійний представник Росії при організації Андрій Келін. 

Німецька хвиля 

18.07.2014. Представник місії ОБСЄ: Зброя і блокпости на Сході 
України мають зникнути 

Від березня 2014 року ОБСЄ має мандат на спостереження за ситуацією на Сході України, 
де тривають бойові дії. Заступник керівника місії Александер Гуґ розповів DW про подробиці цього 
завдання. 

DW: Пане Гуґ, цими днями ОБСЄ починає спостереження за російсько-українським 
кордоном. Як конкретно це виглядатиме? Співробітники ОБСЄ стоятимуть на прикордонних 
контрольно-пропускних пунктах? 

Александер Гуґ: ОБСЄ справді запрошена для проведення оціночної місії на російській 
території, на контрольно-пропускних пунктах Гуково й Донецьк. Наші фахівці вирушили туди і 
мають напрацювати перші оцінки, які можуть пізніше призвести до надання на довший термін 
спостережного мандату на російському боці кордону. Важливо підкреслити, що це окрема справа, а 
не додаткове завдання спеціальної місії ОБСЄ в Україні. 

Що буде з "зеленим кордоном" між Україною та Росією? Ішлося про те, що там мають 
застосовуватися безпілотники для спостереження? 

Загалом можна сказати, що ОБСЄ продовжує планувати застосування безпілотних 
літальних об´єктів, щоб реалізовувати свій мандат в Україні. Тому це твердження є правильним. 
Чи будуть безпілотні літальні об´єкти застосовані, ще не з'ясовано. Вони будуть застосовуватися на 
місці у близькому майбутньому, якщо буде знайдено відповідні допоміжні технічні засоби. 
Важливо згадати, що міністри закордонних справ Російської Федерації та України схвалили 
застосування таких безпілотників, тому цьому не має бути політичних перешкод. 

Чи взагалі можливо контролювати кордон в умовах бойових дій, які тривають навколо? 
Для нас як для цивільної неозброєної місії важливо отримати період спокою на цій 

прикордонній ділянці. Щоб мати змогу ефективно там працювати, повинні зникнути зброя та 
блокпости, а ми знову повинні отримати свободу пересувань. Тільки тоді ми зможемо повноцінно 
виконувати свої повноваження як цивільна неозброєна спостережна місія. 

Якою є ситуація з захистом і безпекою спостерігачів ОБСЄ на місцях? 
Безпека на територіях, які контролюють українські війська, забезпечується їхніми силами. 

Там, де українські військові не мають ефективного контролю, ми від початку місії підтримуємо 
контакт із усіма сторонами, включно з бойовиками. Ці контакти дають нам певну безпеку, 
щонайменше з точки зору, що бойовики знають, що робить ОБСЄ в Україні, і таким чином наша 
присутність не є для них сюрпризом і нам не ставлять запитань щодо нашого мандату та роботи. 
Контакти на місцях дають нам безпеку для здобуття хоч якоїсь свободи пересування, що, звісно, не 
означає, що ми всюди можемо вільно пересуватися на територіях, контрольованих бойовиками. Ця 
свобода доволі обмежена. Та попри це, від початку місії ми завжди мали представництво в обох 
областях - Луганській та Донецькій - і матимемо їх і в майбутньому, поки це дозволятиме ситуація 
з безпекою. 

Чи може спостереження місії ОБСЄ на кордоні посприяти ефективному перешкоджанню 
постачання зброї сепаратистам у Східній Україні? 

Завдання спеціальної місії - повідомляти факти. Припинення незаконних перетинів 
кордону - завдання не місії, а української держави. Усі 57 держав - членів ОБСЄ щодня мають 
доступ до наших звітів, а громадськість може читати короткі виклади на нашому сайті. 

Чи відчуваєте ви достатню підтримку вашої роботи з усіх сторін? 
Відряджання місії було підтримане 21 березня цього року рішенням Постійної ради ОБСЄ в 

Відні всіма 57 державами - членами ОБСЄ, включно з Російською Федерацією та Україною. Ідеться 
про фінансову, а також кадрову підтримку. Персонал для нашої місії донині надали 40 держав-
учасниць. Це включає персонал, наданий Російською Федерацією. 

Чого, на вашу думку, вже вдалося досягти місії ОБСЄ в Україні? 
Те, чого ми досягли, - це постійне представництво на місцях, перш за все в регіонах, 

важливих для стабілізації ситуації, тобто у вже згаданих мною Луганській та Донецькій областях, а 
також у Харкові та Дніпропетровську. Наші звіти щонайменше частково допомагають протидіяти 
чуткам, які тут дуже сильно впливають на політику. 

Александер Гуґ - швейцарський юрист, нині заступник керівника спостережної місії ОБСЄ в 
Україні. До того був радником верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин. 

Німецька хвиля 
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18.07.2014. Сепаратисти пообіцяли доступ до уламків літака - 
ОБСЄ 

Представники самопроголошеної ДНР зобов'язалися не перешкоджати розслідуванню 
катастрофи "Боїнга" MH17 Malaysia Airlines, який розбився напередодні в Донецькій області. Про 
це повідомили в ОБСЄ. 

Тристоронній контактній групі вдалося провести відеоконферецію з представниками 
сепаратистів, "щоб узгодити низку невідкладних заходів". 

Ті під час переговорів пообіцяли дозволити рятувальним службам почати підготовку робіт 
з вивезення тіл загиблих. 

Жертвами катастрофи, за останніми даними, стали 298 людей. 
Також сепаратисти мають гарантувати доступ до місця падіння літака і безпеку державній 

комісії з розслідування катастрофи та експертам ОБСЄ. 
"Вони (сепаратисти - Ред.) мають співпрацювати з відповідними українськими органами з 

усіх практичних питань, які виникають в ході рятувальних робіт і розслідування", - йдеться в заяві 
ОБСЄ. 

Глава ОБСЄ Дідьє Буркгальтер висловив співчуття сім'ям загиблих. Він привітав готовність 
української влади залучити до розслідування міжнародних експертів. 

За словами пана Буркгальтера, ОБСЄ готова підтримати Україну в цій операції у будь-який 
можливий спосіб. 

BBC Україна 

18.07.2014. Бойовики не дали ОБСЄ повного доступу до уламків 
літака 

Бойовики "ДНР" не надали спостерігачам ОБСЄ повноцінного доступу до уламків літака 
Малайзійських авіаліній, збитого напередодні у Донецькій області.  

Як повідомляє інформаційна агенція dpa з посиланням на прес-службу ОБСЄ, спостерігачі, 
прибувши на місце падіння літака, були обмежені бойовиками у пересуванні. На місці перебувають 
близько 20 представників Організації з безпеки і співробітництва у Європі. Вони не мають 
можливості повноцінно працювати, хоча представники "ДНР" їм раніше давали таку обіцянку. 

Спостерігачі змогли дістатися до селища Гукове, де впав літак, лише майже за добу після 
того, як літак було збито. За даними українських та американських військових, пасажирський 
літак, на борту якого було майже 300 пасажирів, збили ракетою, запущеною з території, що 
контролюється сепаратистами. 

Німецька хвиля 

20.07.2014. В ОБСЄ розповіли, що бачили вагони-
рефрижератори, ймовірно, з тілами 

Як розповів під час брифінгу в Києві речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл 
Боцюрків, представники місії змогли дістатися до місця аварії літака "Малайзійських авіаліній". 

Пан Боцюрків розповів, що рятувальники дуже ретельно збирають частини тіл, які потім 
забирають "гарно озброєні представники ДНР". 

За словами речника, представники ОБСЄ бачили вагони-рефрижератори, куди, як 
виглядають, склали тіла загиблих. 

Зі слів Майкла Боцюрківа було незрозуміло, де саме розташовані ці вагони, але є 
фотографії таких вагонів на вокзалі у Торезі. 

Представник ОБСЄ сказав, що у сепаратистів начебто є намір тримати тіла у 
рефрижераторах до прибуття експертів, але неясно яких. 

BBC Україна 

28.07.2014. Місія ОБСЄ втретє спробує потрапити на місце 
катастрофи літака 

Експерти з Нідерландів та Австралії в понеділок знову не змогли потрапити до місця аварії 
малайзійського Боїнга-777 в Донецькій області, повідомив глава міжнародної місії Пітер Яп 
Альберсберг. 

"На жаль, не було доступу до місця катастрофи через стрілянину біля Шахтарська. Після 
консультацій з ОБСЄ команда вирішила повернутися до Донецька. Експерти і я дуже розчаровані, 
що ми не змогли потрапити на місце катастрофи знову", - розповів він на брифінгу в Києві. 

За його словами, експерти потребують гарантії безпеки. 
При цьому, він зазначив, що наразі ОБСЄ намагається забезпечити доступ до місця 

катастрофи літака, проводить консультації з протиборчими сторонами. 
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"Ми збираємося спробувати отримати доступ до місця катастрофи завтра. Якщо дозволить 
ситуація з безпекою, ми зробимо відповідну оцінку вранці", - сказав П.Я.Альберсберг. 

Він також повідомив, що у складі групи експертів - 38 нідерландських і 12 австралійських 
фахівців. 

У неділю міжнародні експерти не змогли потрапити до місця трагедії через стрілянину в 
цьому районі. 

Як повідомлялося, "Боїнг 777-200" авіакомпанії Malaysia Airlines, що слідував рейсом 
Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), зазнав аварії на сході України 17 липня. На 
його борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули. Серед них було багато голландців і 
австралійців. 

День 

30.07.2014. Місія ОБСЄ в Ростовській області почала 
спостереження за роботою ПП "Гуково" і "Донецьк" 

Керівник місії ОБСЄ в Ростовській області Поль Пікар заявив про початок роботи комісії 
Організації в цьому суб'єкті РФ для контрольно-пропускних пунктів "Гуково" і "Донецьк" на 
російсько-українському кордоні. Про це пише Інтерфакс. 

"Перша група готова приступити до роботи вже сьогодні. Нині в її складі чотири 
спостерігача і три члени адміністративного персоналу", - сказав Пікар в середу, 30 липня, в ході 
робочої зустрічі з представниками силових структур в регіоні і уряду області. 

Він уточнив, що найближчим часом місія поповниться новими спостерігачами, відповідно 
до встановлених раніше домовленостям. 

"Наша місія - у спостереженні за діяльністю та роботою на пунктах пропуску "Гуково" і 
"Донецьк". Сьогодні ми з цього і почнемо", - сказав Пікар. 

Нагадаємо, країни-учасниці ОБСЄ 15 липня провели консультації з приводу російської 
ініціативи про запрошенні спостерігачів організації на пропускні пункти Донецьк і Гуково на 
російсько-українському кордоні. "Оціночна місія не вестиме моніторинг ситуації на кордонах. 
Йдеться про підготовку рішення про необхідність розгортання наглядової місії ОБСЄ", - зазначили 
в організації. 

Newsru.ua 

31.07.2014. Кучма, Зурабов і ОБСЄ зустрілися у Мінську із 
сепаратистами 

Тристороння контактна група з представників України, Росії та ОБСЄ провела в Мінську 
зустріч із представниками сепаратистських груп зі Східної України. 

Представники тристоронньої контактної групи ОБСЄ провели в Мінську зустріч з 
представниками сепаратистів зі Сходу України. Зустріч відбулася з ініціативи президента України 
Петра Порошенка та на запрошення президента республіки Білорусь Олександра Лукашенка, 
йдеться у прес-релізі, опублікованому ввечері в четвер, 31 липня, на сайті ОБСЄ. 

Сторони обговорили ситуацію навколо місця аварії літака рейсу MH17 на Донеччині. Вони 
позитивно оцінили той факт, що в цей день група міжнародних спостерігачів і слідчих змогла 
отримати доступ до уламків літака, та домовилися забезпечувати подальший безпечний доступ 
міжнародних експертів до місця аварії, доки слідчі заходи на місці аварії не будуть завершені. 
Члени контактної групи підкреслили нагальну необхідність повного дотримання цієї 
домовленості. 

Також учасники переговорів обговорили ситуацію навколо заручників та інших осіб, 
затриманих у зв'язку з конфліктом. У якості першого кроку вони домовилися про "негайне 
звільнення значного числа осіб, позбавлених волі". 

Контактна група знову заявила, що звільнення заручників та інших незаконно затриманих 
осіб є важливим елементом для забезпечення сталого припинення вогню. Іншими елементами для 
цього є створення механізму спостереження і контролю ОБСЄ одночасно з набуттям чинності 
угоди про припинення вогню, а також фективний контроль і перевірка кордону між Україною і 
Російською Федерацією. Сторони погодилися провести зустріч і наступного тижня. 

Німецька хвиля 

31.07.2014. Експерти ОБСЄ прибули на місце аварії MH17 

Спостерігачі ОБСЄ, голландські і австралійські експерти у четвер прибули до місця 
катастрофи малайзійського "Боїнга". 

Про це повідомив Twitter спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. 
"Спостерігачі СММ вперше за майже тиждень прибули на місце аварії MH17 у супроводі 

австралійських і голландських експертів. Використали новий маршрут", - ідеться в повідомленні. 
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Міністр зовнішніх справ Джулія Бішоп прокоментувала цю новину в своєму Twitter так: 
"Нарешті хтось зможе почати роботу з повернення решток наших співвітчизників". 

У середу міжнародна група не змогла потрапити до своєї цілі, побачивши ознаки небезпеки 
в регіоні. 

Віце-прем'єр України Володимир Гройсман раніше заявив, що у четвер зранку експерти 
знову зазнали невдачі - їх зупинили сепаратисти і не пустили далі нібито з міркувань безпеки. 

Раніше у штабі АТО заявляли, що військові не ведуть боїв у десятикілометровій зоні вздовж 
маршруту спостерігачів. 

31 липня в зоні падіння "Боїнга" також оголосили "день тиші". 
BBC Україна 

01.08.2014. Міжнародні експерти почали працювати на місці 
падіння Боїнга 

Група міжнародних спостерігачів ОБСЄ разом з голландськими й австралійськими 
експертами прибули на місце падіння Боїнга та почали роботу. 

Про це йдеться у Твітері спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 
"Група ОБСЄ та велика група голландських і австралійських експертів прибули на місце 

катастрофи Боїнга МН-17 і негайно починають роботу", - зазначили в організації. 
На місці працюють 60 експертів. Вони шукатимуть останки та персональні речі загиблих. 
Нагадаємо, у четвер місія ОБСЄ вперше за тиждень потрапила на місце катастрофи Боїнга. 

Всі ці дні група міжнародних експертів намагалася виїхати з Донецька на місце падіння, однак 
через загрозу безпеці не змогла дістатися. У четвер експерти прийняли рішення зробити великий 
об'їзд і добратися до місця катастрофи через територію, контрольовану українськими військами. 

Укрінформ  

02.08.2014. Перестрілки заважають експертам працювати на 
місці падіння МH17 

Через збройні зіткнення на місці падіння МH17 експерти з Голландії та Австралії змушені 
були покинути частину територій з міркувань безпеки. 

Міжнародні експерти під час проведення робіт на місці падіння малайзійського "Боїнга777" 
на Донбасі із залученням службових собак продовжують знаходити рештки тіл та особисті речі 
загиблих у авіакатастрофі. Про це повідомив керівник міжнародної місії експертів Пітер-Яап 
Аальберґ, пише AP у суботу, 2 серпня. 

За його словами, до складу місії увійшли близько 70 голландських та австралійських 
експертів, які впродовж двох днів мали доступ до місця трагедії, незважаючи на збройні зіткнення 
між проросійськими сепаратистами з українськими військовими. 

Водночас, як зазначає AFP, з міркувань безпеки міжнародним експертам довелося 
покинути частину території, на якій розбився малайзійський літак. За повідомленням Організації з 
Безпеки та Співробітництва у Європі (ОБСЄ), на відстані двох кілометрів відбувалася перестрілка. 
"Ризик був надто високий", - повідомив заступник глави місії міжнародних експертів. 

Німецька хвиля 

РАДА ЄВРОПИ 

19.07.2014. Рада Європи впевнена: катастрофа малайзійського 
літака – теракт 

Керівники Ради Європи назвали катастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines у 
східній Україні терактом, висловили співчуття родинам загиблих та закликали до негайного, 
суворого та прозорого розслідування трагедії з метою з‘ясувати усі її обставини. 

Про це йдеться в офіційних заявах генерального секретаря Ради Європи Турбйорна 
Ягланда та президента цієї організації Анн Брассер, які є в розпорядженні Укрінформу. 

«Я був приголомшений, дізнавшись про трагічну катастрофу рейсу 17 авіакомпанії 
Malaysian Airlines у східній Україні. Я засуджую цей жахливий терористичний акт, який є останнім 
нагадуванням, що конфлікт на сході України повинен добігти кінця», - заявив генсек РЄ. 

Турбйорн Ягланд від імені всієї Ради Європи висловив глибоке співчуття рідним і близьким 
загиблих у трагедії. «Я згоден з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, що всі сторони 
повинні бути залучені без затримок до міжнародного розслідування, і я закликаю їх сприяти 
цьому», - наголосив керманич РЄ. 

У свою чергу, президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер 
висловила «жах і великий сум» у зв‘язку з катастрофою літака Malaysia Airlines на сході України. 
«Я подумки з тими, хто втратив своїх близьких. Від імені членів Асамблеї, я висловлюю глибокі 
співчуття близьким і рідним загиблих», - сказала вона. 
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На її думку, серед першочергових заходів має бути проведення суворого і прозорого 
міжнародного розслідування з метою встановлення якомога швидше всіх обставин трагедії і 
з'ясування відповідальних за неї. 

Укрінформ 

ЄБРР 

23.07.2014. ЄБРР не підтримуватиме нові проекти у Росії 

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) ухвалила рішення не 
затверджувати нових інвестпроектів на території Росії. Про це йдеться у заяві банку. 

Скільки часу діятимуть обмеження, поки що не уточнюють. 
Водночас ЄБРР продовжить керувати діючими проектами і підтримувати відносини з 

клієнтами у Росії. Банк також збереже фізична присутність в країні. 
Рішення про обмеження нових інвестицій ухвалили після того як 16 липня лідери країн-

учасниць ЄС домовилися про посилення тиску на Росію через ситуацію в Україні. 
Заборону на нові інвестиції з боку ЄБРР та Європейського інвестиційного банку 

розглядають як один з варіантів можливих санкцій. 
BBC Україна 

МВФ 

01.07.2014. МВФ: Українська криза заганяє Росію в рецесію 

Міжнародний валютний фонд прогнозує для Росії на цей рік лише 0,2 відсотка 
економічного зростання. Без деескалації в сусідній Україні російській економіці загрожує рецесія. 

"Геополітична напруга спричинила стагнацію російської економіки", - переконані експерти 
Міжнародного валютного фонду (МВФ), які оприлюднили чергове дослідження, присвячене 
ситуації в російській економіці. Цього року, згідно з відкорегованими прогнозами МВФ, темпи 
економічного зростання в Росії не перевищать 0,2 відсотка - це на цілий відсоток менше, ніж 
очікувалось раніше, повідомляє у вівторок, 1 липня, інформаційне агентство Reuters. Тому без 
деескалації в сусідній Україні, а також у разі запровадження нових санкцій щодо Москви Росії 
загрожує рецесія, доходять висновку експерти. 

Українська криза спричинила падіння курсу рубля, зробила дорогими для Росії іноземні 
кредити, а також спричинила втечу капіталу, констатують в МВФ. Експерти фонду не виключають, 
що цього року інвестори можуть вивести з Росії близько ста мільярдів доларів. 

Песимістично аналітики МВФ оцінюють перспективи російської економіки й на наступний 
рік: 2015-го економічне зростання в Росії не перевищить одного відсотка. Крім того, серйозної 
шкоди може зазнати інтеграція Росії до глобальної економіки. Це, в свою чергу, зробить ще більш 
песимістичними прогнози стосовно економічного розвитку цієї країни. 

Росія терміново потребує нової економічної моделі 
Експерти МВФ також наголосили, що українська криза лише прискорила негативні 

тенденції в російській економіці, які намітились ще 2011-го року. Причина таких економічних 
негараздів, на їхню думку, криється передусім у структурній слабкості. Вони переконані, що 
виправити ситуацію можна тільки за допомогою проведення відповідних реформ. 

Автори звіту МВФ, крім того, поставили під сумнів російську економічну модель. Аналітики 
звертають увагу на те, що вона базується на експорті енергоносіїв і їхньому подорожчанні й тому не 
може бути надійною опорою для перспективного розвитку. Так, ще 2012 року Росія мала 
надлишковий бюджет, але вже нині уряду в Москві доводиться мати справу з бюджетним 
дефіцитом. Експерти МВФ вважають, що Росія ще довго не зможе залатати дірки в бюджеті. На 
їхню думку, ця країна терміново потребує нової економічної моделі. 

Німецька хвиля 

03.07.2014. Місія МВФ продовжила роботу в Україні - заява 

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка прибула в Україну 24 червня для 
дискусій в рамках першого перегляду економічної програми української влади, підтримуваної 
фінансуванням Фонду, продовжить роботу до 9 липня, йдеться в прес-релізі представництва МВФ в 
Україні. 

"Враховуючи швидкі темпи розвитку подій і численні питання, які потребують обговорення 
з урядом, місія продовжить свою роботу до 9 липня", - йдеться в повідомленні. 

Раніше джерело в урядових колах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що місія 
МВФ продовжить роботу в країні до кінця поточного тижня. 

Спочатку місія планувала завершити свою роботу 3 липня. 
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30 квітня МВФ затвердив для України кредитну програму stand-by на $17,1 млрд, 
розраховану на два роки. На початку травня Фонд перерахував перший транш близько $3,2 млрд, з 
яких близько $2 млрд - уряду на підтримку бюджету. 

BBC Україна 

10.07.2014. МВФ: Україна витрачає гроші за призначенням 

Український уряд не звертався до Міжнародного валютного фонду про підвищення межі 
фінансування за програмі стенд-бай з метою, в тому числі, відновлення інфраструктури в 
Донецькій і Луганській областях. 

Про це заявив у четвер на брифінгу у Вашингтоні директор департаменту комунікацій 
Фонду Джері Райс, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Програма МВФ фінансується в повному обсязі, і влада (України – Ред.) не зверталася з 
проханням підвищити фінансування за програмою. Раніше, ще із самого початку, ми 
рекомендували всім міжнародним партнерам виконувати свої зобов'язання щодо умов 
фінансування", - зазначив Райс. 

Водночас він спростував припущення деяких ЗМІ, що український уряд може витрачати 
кошти МВФ на проведення АТО або відновлення інфраструктури. "Ресурси МВФ використовуються 
для бюджетної підтримки, державного фінансування, й ці питання моніторяться нами на постійній 
основі", - підкреслив представник Фондус. 

Представник МВФ також нагадав, що місія Фонду продовжила свою роботу в Україні до 
суботи, про що було повідомлено офіційно. Втім, він не став коментувати причини такого рішення, 
зауваживши, що "для МВФ не це не є чимось незвичайним". 

Укрінформ 

13.07.2014. Місія МВФ завершила свою роботу в Україні 

На підставі результатів візиту місії, рада директорів МВФ вирішить, чи виділяти Україні 
другий транш кредиту у розмірі 1,5 млрд дол. 

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Миколою Георгієвим 13 липня 
завершила свою роботу в Україні. 

Представники фонду перебували в Україні з 24 червня. Планувалося, що експерти 
покинуть країну 3 липня, однак було вирішено продовжити роботу місії до 13 липня. 

Напередодні офіційний представник МВФ Джеррі Райс на прес-конференції у Вашингтоні 
(США) заявив про те, що в Міжнародному валютному фонді не пов'язують продовження місії в 
Україні з якимись проблемами. За словами Райса, влада України не просила у МВФ збільшення 
кредитної програми. 

Планується, що на підставі результатів цього візиту рада директорів МВФ вирішить, чи 
виділяти Україні другий транш кредиту у розмірі 1,5 млрд дол. "За попередніми оцінками, Україна 
виконала всі завдання та відповідає критеріям, які перед нами ставили для отримання другого 
траншу", - заявляв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання Кабінету міністрів 9 липня. 

Нагадаємо, попередній візит місії МВФ в Україну відбувся у березні. 
30 квітня рада директорів МВФ схвалила програму допомоги stand by для України, яка 

передбачає виділення кредиту 17,1 млрд дол. у найближчі два роки під 3% річних. 
7 травня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 3,19 млрд дол.  

Дзеркало тижня 

18.07.2014. МВФ: Україна виконує умови кредиту stand-by 

За результатами роботи місії МВФ в Україні "досягнуто порозуміння" про те, що Україна 
виконує умов кредиту за програмою stand-by. 

Про це заявив у п'ятницю голова місії в Україні Микола Георгієв. 
"Якщо ці висновки експертів місії підтримає Рада директорів фонду, Україна зможе 

отримати 1,4 мільярдів доларів "упродовж найближчих кількох тижнів", - сказав пан Георгієв. 
"Місія з'ясувала, що загалом напрямки політики були реалізовані, як заплановано. Це 

суттєве досягнення, оскільки посилення конфлікту на Сході означає, що програма реалізується в  
умовах набагато складніших, ніж передбачалося", - заявив представник МФВ. 

За його словами, фахівці фонду усвідомлюють, що загострення конфлікту на Сході України 
негативно впливає на головні макроекономічні та бюджетні показники. 

BBC Україна 
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30.07.2014. МВФ: У разі затяжної кризи Україна 
потребуватиме нових кредитів 

Міжнародний валютний фонд не виключає того, що уряд у Києві потребуватиме подальшої 
фінансової допомоги, якщо конфлікт на Сході Україні не буде розв‘язано в найближчому 
майбутньому. 

За оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), український уряд потребуватиме 
подальшої фінансової допомоги у разі, якщо конфлікт на Сході України не буде розв‘язано у 
найближчому майбутньому. Додаткові кредити можуть знадобитися Україні через 12 місяців, 
заявила на прес-конференції у Вашингтоні очільниця фонду Кристин Лагард, повідомило у 
вівторок, 29 липня, інформаційне агентство AFP. 

На даний момент МВФ має намір надати Києву кредитування загальним обсягом у 17 
мільярдів доларів США. Понад три мільярди доларів уже були перераховані Україні у травні 2014 
року, наступний транш запланований на кінець серпня. Керівництво фонду також наголошувало 
на тому, що в разі втрати Києвом контролю над східними областями України пакет кредитування 
країни доведеться переглянути. 

Вплив санкцій 
Речник МВФ Вільям Мюррей також попередив про серйозні наслідки санкцій Євросоюзу та 

США проти Росії. За його словами, вони відіб‘ються не лише на російській економіці, а й на 
національних економіках тих країн, які мають "дуже активні і прямі зв‘язки з Росією". Це особливо 
стосується країн Центральної та Східної Європи, а також Центральної Азії, наголосив представник 
МВФ. 

Німецька хвиля 

СВІТОВИЙ БАНК  

04.07.2014. Світовий банк надає Україні позику в розмірі 300 
мільйонів доларів 

Світовий банк виділить Україні позику у 300 мільйонів доларів на розширення адресної 
програми соціальної допомоги для підтримки найбільш вразливих і соціально найменш 
захищених верств населення.  

Рада виконавчих директорів Світового банку у четвер, 3 липня, затвердила позику у розмірі 
300 мільйонів доларів США на реалізацію проекту "Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України", зазначається на сайті банку. За словами директора представництва Світового 
банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фана, новий проект допоможе підвищити ефективність 
системи соціальної підтримки малозабезпечених сімей та системи соціальних послуг в Україні. 

 "Підтримка найбідніших верств населення має критичне значення, особливо в умовах, 
коли уряд України починає проводити низку важливих реформ, які передбачають, зокрема, 
підвищення тарифів на оплату послуг з постачання газу та централізованого опалення. Ми не 
хочемо, щоб, наприклад, підвищення тарифів завдало шкоди малозабезпеченим", - заявив він. 

Нова інвестиційна позика має допомогти розширити програму державної соціальної 
допомоги (забезпечення гарантованого мінімуму) для тих громадян, які найбільше її потребують. 
Очікується, що кількість осіб, які одержують соціальну допомогу від держави, зросте майже вдвічі 
з 586 тисяч у 2013 році до 1,1 мільйона у 2019 році. 

Новий проект розрахований на шість років і є частиною загальної допомоги Україні, про 
яку група Світового банку оголосила у березні цього року. Як очікується, допомога обсягом до 3,5 
мільярда доларів США буде надана Україні до кінця 2014 року. Реалізовуватиме проект за рахунок 
коштів Світового банку українське міністерство соціальної політики. 

Німецька хвиля 

МАК 

18.07.2014. МАК: "чорні скриньки" треба передати комісії під 
егідою IKAO 

Міждержавний авіаційний комітет, базований у Москві, заявив, що необхідно створити під 
егідою ІКАО міжнародну комісію з розслідування катастрофи літака Malaysia Airlines та передати 
їй "чорні скриньки". 

"Міждержавний авіаційний комітет вважає, що в такій складній ситуації в районі 
катастрофи літака Боїнг-777, необхідно створити під егідою ІКАО міжнародну комісію з 
розслідування катастрофи літака Боїнг-777 Малайзійської авіакомпанії і передачу їй бортових 
реєстраторів, т.зв. "чорних ящиків" для їх дослідження під контролем цієї міжнародної комісії", - 
сказано в повідомленні на сайті МАК. 
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Влада Малайзії направила на схід України групу фахівців для розслідування причин аварії 
"Боїнга" авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер збили в четвер над територією Донецької області, 
де тривають сутички між українськими військовими і сепаратистами. 

BBC Україна 

ІКАО  

24.07.2014. ІКАО: бортовий самописець "Боїнга" - у гарному 
стані 

Бортовий самописець малайзійського авіалайнера, який розбився на сході України 17 
липня, - у гарному стані, повідомила Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 

"Мовний самописець перебуває в хорошому стані", - йдеться в заяві ІКАО. 
Раніше "чорні скриньки" авіалайнера були доставлені в британське місто Фарнборо, де їх 

вивчатимуть експерти Відділу з розслідування авіаційних подій. 
За очікуваннями, розшифровка даних самописців триватиме близько двох діб. 
Напередодні до Нідерландів прибули перші тіла загиблих рейсу MH17. 
Лайнер компанії Malaysia Airlines впав 17 липня поблизу селища Грабове Донецької 

області. 
Влада України і країни Заходу переконані, що літак був збитий ракетою, випущеною з 

району, який контролюють бойовики "Донецької народної республіки". Сепаратисти заперечують 
причетність до катастрофи. 

BBC Україна 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

16.07.2014. Євросуд вже вивчає заяву України по анексії Криму 
на суму понад 1 трлн 

Європейський суд з прав людини, куди Україна звернулася через анексію Криму Росією, 
вже досліджує обставини, викладені у заяві української сторони. 

Про це сайту Крым.Реалии повідомили у Мін'юсті України. 
«При цьому, враховуючи подальший негативний розвиток подій Міністерство юстиції у 

співпраці з іншими органами продовжує здійснювати збір і аналізувати відповідну інформацію на 
предмет подальшого направлення доповнень до заяви», - повідомили ресурсу в українському 
відомстві. 

З метою попередження та недопущення подальших порушень прав осіб, які постійно 
проживають і тимчасово перебувають на території Кримського півострова, а також на території 
України в цілому, з боку Російської Федерації, 13 березня 2014 на підставі статті 33 («Міждержавні 
справи») Конвенції про захист прав людини і базових свобод, уряд України подав до 
Європейського суду з прав людини заяву проти Російської Федерації, враховуючи події, які 
почалися на території Автономної Республіки Крим з кінця лютого 2014 року і які тривають досі. 

У представленому міждержавному заяві та доповненнях до нього Україна вказує на 
порушення Російською Федерацією прав, гарантованих статтями 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14 згаданої 
Конвенції, та статтею 1 Протоколу 1, статтею 2 Протоколу 4 до Конвенції. 

У заяві проти Російської Федерації Україна заявила про порушення з боку Росії статті 1 
Протоколу до Конвенції, що дає в подальшому можливість вимагати відшкодування матеріального 
збитку. 

Як повідомили в Мін'юсті, на сьогодні сума заявлених збитків становить 1 трлн 180 млрд 
грн. 

«І вона навряд чи є остаточним, враховуючи, що згадана вище заяву постійно оновлюється 
і доповнюється», - зазначили у відомстві. 

BBC Україна  

16.07.2014. Євросуд взявся за справу льотчиці Савченко 

Європейський суд з прав людини ухвалив у вівторок узяти до розгляду як пріоритетну 
заяву у справі української льотчиці Надії Савченко проти Росії, повідомила представник її 
інтересів, юрист Валентина Теличенко. 

Вона оприлюднила у фейсбуці копію листа з секретаріату Страсбурзького суду, який став 
відповіддю на подану в понеділок заяву. 

Як мовиться в листі, суд звернувся до уряду-відповідача з проханням протягом тижня, до 
22 липня, подати інформацію про факти цієї справи і відповіді на запитання Страсбурзького суду. 

За словами Теличенко, запитання стосуються того, як потрапила Надія Савченко до 
російського слідчого ізолятора, на яких підставах та чому досі не було надано можливості 
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зустрітися з консулом України. Також суд зобов‘язав уряд Росії поінформувати про умови 
утримання української льотчиці. 

«Дуже сподіваюся, що така швидка реакція ЄСПЛ стане запорукою того, що Надія скоро 
буде в Україні. Ілюзій щодо Путіна немає, боротися за повернення Надії Савченко треба, 
використовуючи всі політико-правові засоби. ЄСПЛ, як правовий інструмент захисту прав людини, 
серед них», – написала Валентина Теличенко. 

Укрінформ 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

КРАЇНИ ЄВРОПИ  
БОЛГАРІЯ 

06.07.2014. Болгарія маневрує між Москвою та Брюсселем 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 7 липня прибуває до Болгарії. Болгари та 
росіяни були братніми народами, однак сьогодні болгарське суспільство розколоте. Причина - 
криза в Україні.  

 Ставлення до конфлікту в Східній Україні та анексії Криму глибоко розкололо болгарське 
суспільство. Настрої серед болгар коливаються між симпатією до росіян та побоюваннями щодо 
імперських прагнень російського президента Володимира Путіна. 

Писемність, релігія, історія - багато чого пов'язує болгар з Росією. Водночас серед них 
нарощуються побоювання того, що Москва знову намагатиметься втягнути Софію у свою сферу 
впливу. Болгарія хоч і не має спільного з Росією кордону, але відносини зі "старшим братом" часом 
були надто складними. 

Росія - "визволителька" чи "окупантка"? 
Конфронтація між "русофілами" та "русофобами" має у Болгарії довгу історію. Вона 

починається ще з часів російсько-турецької війни 1877-1878 років. У офіційній болгарській 
історіографії Росія вважається "визволителькою від турецького ярма", оскільки саме після того 
була відновлена болгарська державність. 

 Болгарський історик Пламен Цвєтков, щоправда, вбачає у цьому пропагандистське кліше, 
яке некритично відтворюється у підручниках історії та в ЗМІ. "Більшість болгар не знають, що 
мирний договір 1878 року взагалі не приніс визволення. Більше того, цей документ узаконив 
довготривалу окупацію Болгарії російською армією та був покликаний допомогти відстояти 
російські інтереси в районі Босфорської протоки", - переконаний Цвєтков. 

Тож, це було звільнення чи, радше, окупація? Болгари розділились у своїх поглядах на це 
питання. А нинішні події в Україні тільки підвищують градус дискусії. 

Розчаровані у ЄС громадяни підтримують Путіна 
Хоча Болгарія як член ЄС офіційно підтримує позицію Євросоюзу щодо України, вона все ж 

таки вельми залежить від поставок російських енергоносіїв. Однак тиха чи голосна підтримка 
путінської політики має не лише історичне чи енергополітичне підґрунтя. 

Болгарія - найбідніша країна ЄС. Багато болгар розчаровані членством в Євросоюзі і 
відчувають своєрідне задоволення від новітніх політичних заморозків між Кремлем та Брюсселем. 
"Антиєвропейські настрої у Болгарії приєднались до русофільских", - підсумовує політолог Даніель 
Смілов. 

Не ліві проти правих, а Схід проти Заходу 
Цієї думки дотримується також культуролог Івайло Дітчев. Зараз суспільно-політичні 

відносини, на його переконання, мають дивний характер. Посткомуністичні соціалісти, болгарські 
націоналісти, а також і переконані антиєвропейці та антиамериканісти разом агітують за 
Володимира Путіна та його політику, хоча саме ця політика шкодить безпеці Болгарії і не має 
нічого спільного з лівими ідеями. 

Це доводить, вважає Дітчев, що більшість болгар не мають твердих політичних переконань: 
"Болгарські "русофіли" називають себе лівими, але водночас підтримують імперію, яка 200 років 
поспіль знищує революції та національно-визвольні рухи". "Правоорієнтованими" в Болгарії 
вважають тих, хто лає Росію, а "лівоорієнтованими" - тих, хто її підтримує. "Це - ідіотизм", - 
доходить висновку Дітчев. 

Соціолог Парван Сімеонов також вважає, що розподіл на "лівих" та "правих" втратив сенс у 
сучасній Болгарії, особливо коли йдеться про Росію. "Насправді мова йде про застарілу 
конфронтацію між Сходом і Заходом, яка ще не подолана в болгарському суспільстві", - зазначає 
Сімеонов. 

Між Москвою та Брюсселем 
Проєвропейські та критичні щодо Росії голоси в країні зауважують, що Москва десятки 

років поводилась з Болгарією як зі своєю колонією. І зараз болгари усе більше бояться багатого 
"старшого брата". Тисячі російських громадян володіють в Болгарії нерухомістю, російські лобісти 
активно впливають на болгарську економіку та ЗМІ. Багато хто з болгар побоюється відродження 
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старих зв'язків часів соціалістичного табору. Тому прихильники Заходу вважають членство 
Болгарії в ЄС та НАТО необхідною арантією безпеки країни. 

Нині Болгарія вдруге після політичного розвороту 1989-1990 років кидається між Сходом 
та Заходом - між Москвою та Брюсселем. Тоді, після розвалу радянської імперії надії громадян 
були спрямовані до ЄС, сьогодні багато болгар почувають себе розчарованими. Тим не менш, 
більшість спостерігачів виключають повернення Болгарії до російської сфери впливу. Однак 
антиєвропейські настрої досить помітні. 

"Південний потік" як яблуко розбрату 
Найбільш актуальний приклад - спірний газогін "Південний потік". Під тиском ЄС 

Болгарія заморозила роботи на своїй ділянці. Однак у суспільстві це сприйняли так, ніби Захід 
"зламав" Софію та змусив її відмовитись від вигідного для країни проекту. Участь в "Південному 
потоці" давала Болгарії, з одного боку, можливість отримувати знижки на російський газ, з іншого 
ж - гарантувала б поставки блакитного палива, адже труба проходила б повз територію України. 

Болгари сподіваються на мільярдні капіталовкладення та створення тисяч робочих місць. 
Тому саме у даному питанні більшість болгар - обома руками за "Південний потік" та проти 
політики Брюсселя. 

Німецька хвиля 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

12.07.2014. Делегацію Росії не допустили до участі в 
найбільшому авіасалоні Фарнборо 

Лондон виключив РФ зі списку країн, яким дозволено купувати британську авіапродукцію, 
щоб не допустити делегацію Росії до участі в Фарнборо. 

У зв'язку з конфліктом навколо України Великобританія не допустила російську делегацію 
до участі в міжнародному авіакосмічному салоні Фарнборо-2014. 

Лондон "вжив заходів" щодо виключення Росії із списку країн, що мають право купувати 
британські літаки і авіаобладнання, щоб не допустити її участі в авіасалоні, повідомляє агентство 
AFP з посиланням на представника МЗС Великобританії. 

Згідно з заявою відомства, на Фарнборо традиційно запрошуються представники урядів 
країн-учасників. "Однак у зв'язку з діями Росії на Україні жоден з представників Кремля не 
отримав запрошення уряду Її Величності на Фарнборо-2014", - заявив представник британського 
Мзс. 

Фарнборо є ключовою подією в світі авіакосмічної індустрії, і для участі у заході Росія 
завжди відправляла численну делегацію з метою укладання угод на міжнародному рівні. Цього 
року в авіасалоні планувалося участь представників Міністерства промисловості і торгівлі РФ, 
Роскосмоса, Росавіації, держкорпорації "Ростехнології", а також низки авіакомпаній, 
повідомляється в заяві посольства РФ у Великобританії. 

Дзеркало тижня 

18.07.2014. Британія закликала Росію подумати над тим, що 
вона накоїла 

Великобританія, яка ініціювала засідання Ради Безпеки ООН у п'ятницю щодо збитого над 
Україною пасажирського авіалайнеру, закликала Росію припинити підтримку терористів на сході 
України і сприяти відновленню миру в регіоні. 

Про це заявив постійний представник Великобританії при ООН Марк Лайл Грант, передає 
власний кореспондент Укрінформу. 

"Ми закликаємо Росію подумати над тією ситуацією, яку вона створила. Ми наполегливо 
закликаємо покласти край політиці підтримки сепаратистських збройних груп і насильницьких 
дій з дестабілізації ситуації в сусідній країні, що призводить лише до збільшення внутрішньо 
переміщених осіб, погіршення економічної і соціальної ситуації", - заявив британський 
представник. 

Він вкотре дорікнув кремлівському керівництву за брехливі заяви. "Російські офіційні 
особи заявляють, що озброєні люди на сході України є спонтанним місцевим повстанським рухом. 
Ми розуміємо, що це не так, і ми знаємо, що три основні фігури так званої "ДНР" є громадянами 
Російської Федерації, і прибули вони туди з-за меж України", - сказав Грант. 

Він підкреслив, що сепаратисти "не репрезентують народу України, і без російської 
підтримки вони не зможуть існувати". 

Крім того, британський представник заявив, що світова спільнота поінформована про 
оснащення, зброю, та матеріально-технічну підтримку, яку постійно мають сепаратисти з боку 
Росії. "Зокрема, йдеться про постачання до 100 ПЗРК, 50 танків, артилерії, ЗРК і інших систем 
озброєння", - зазначив Грант. 
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У цьому зв'язку він закликав російську сторону припинити потоки озброєння, фінансів і 
бойовиків в Україну з російської території. 

Укрінформ 

21.07.2014. Кемерон: ЄС готовий до жорсткіших санкцій проти 
Росії 

Британський прем'єр Девід Кемерон заявив, що ЄС готовий до жорсткіших санкцій проти 
Росії. Нові санкції можуть торкнутися секторів економіки, що виробляють товари військового 
призначення. 

Євросоюз готовий застосувати проти Росії жорсткіші санкції, заявив у понеділок, 21 липня, 
глава уряду Великобританії Девід Кемерон в ефірі британського телеканалу Sky News, повідомляє 
інформагенція AFP. Нові штрафні заходи, за його словами, можуть стосуватися цілих секторів 
економіки, зокрема, тих, які виробляють товари, що потенційно можуть бути використані для 
воєнних дій. 

Кемерон також закликав країни ЄС виявити "справжню цілеспрямованість та справжню 
солідарність" у намаганні донести до Москви послання Євросоюзу. Від Росії та її президента Путіна 
у даний момент вимагають, передусім, вплинути на проросійських сепаратистів на Сході України, 
аби ті забезпечили умови для проведення незалежного міжнародного розслідування 
авіакатастрофи на Донбасі. 

"Світ сьогодні дивиться на Росію, світ дивиться на Путіна, і кожен хоче знати, що він 
зробить усе, що в його силах, аби сепаратисти надали можливість доступу на місце аварі з метою 
проведення ретельного дослідження", - зазначив британський прем‘єр. 

Санкції третього ступеня вже на часі? 
Раніше заступник глави уряду в Лондоні Нік Клегг заявив, що на сьогоднішній день вже на 

часі так звані санкції третього ступеня проти Росії, які б заблокували доступ до європейського 
ринку цілих секторів російської економіки, приміром, нафтогазової галузі. 

У вівторок, 22 липня, в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-
членів ЄС. За словами одного з речників МЗС Німеччини, на порядку денному під час зустрічі 
стоятиме, зокрема, реакція на невідповідність слів керівництва Росії його діям. Зокрема, за його 
словами, йтиметься про те, що країни Євросоюзу мають закласти основу для розширених санкцій 
проти Москви, які тепер вже будуть спрямовані не лише проти окремих осіб, але й проти 
державних організацій та приватних підприємств. 

Нагадаємо, минулої середи, 16 липня, глави держав та урядів 28 країн ЄС на саміті в 
Брюсселі домовились про розширення штрафних заходів, що торкнуться російських компаній, 
державних діячів, а також організацій, дії яких підривають суверенітет і територіальну цілісність 
України. Список компаній, які підпадатимуть під санкції, до кінця липня має скласти Єврокомісія. 

Німецька хвиля 

27.07.2014. Британське МЗС звинуватило РФ у брехні про 
причини аварії "Боїнга" 

Згідно з інформацією МЗС Великобританії, проросійські сепаратисти планували залишити 
на місці падіння малайзійського "Боїнга" частини інших літаків, щоб утруднити роботу слідчих. 

МЗС Великобританії звинуватив Росію у брехливих заявах про причини катастрофи 
малайзійського "Боїнга-777" в Україні. 

У заяві під назвою "Російські міфи про МН17", ще раз вказується: "дуже ймовірно", що 
авіалайнер був збитий ракетою, поставленою Росією і випущеною з території, що контролюється 
проросійськими сепаратистами, пише Deutsche Welle. 

Заява МЗС Великобританії з'явилася після того, як посол РФ у Лондоні Олександр 
Яковенко розповів журналістам, що всі твердження про причетність Москви до загибелі 298 осіб 
при аварії малайзійського Боїнга "не витримують ніякої критики". 

"Росія зробила низку суперечливих і взаємовиключних заяв, які звинувачують Україну в 
цій атаці, але вони не базуються на фактах. Росія не надала жодних доказів на підтримку своїх 
звинувачень", - заявили в МЗС Великобританії. 

В документі зазначається: журналісти, які працювали на місці катастрофи, повідомляли, 
що проросійські сепаратисти всіляко перешкоджали допуску слідчих до уламків літака, а також 
навмисно фальсифікували картину події, переміщаючи тіла жертв, а також привласнюючи їхні 
особисті речі. 

"Викликає стурбованість інформація про те, що сепаратисти планували розкидати на місці 
аварії частини інших літаків", - підкреслили в британському МЗС. 

Раніше в МВС України заявили, що пасажирський літак був збитий терористами з зенітно-
ракетного комплексу "Бук". Таку зброю бойовики Донбасу могли отримати з Росії. 
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24 липня у Великобританії фахівці в присутності представників США, Малайзії, 
Нідерландів, Німеччини та України приступили до зчитування інформації з чорних скриньок 
літака Боїнг 777. 

Нагадаємо, дані "чорних скриньок", знайдених на місці катастрофи " Боїнга-777 в Україні, 
підтверджують, що фюзеляж літака був вражений кілька разів осколками бомби ракети, що 
розірвалася. 

Дзеркало тижня 

ІТАЛІЯ 

08.07.2014. Італія за мирне врегулювання конфлікту на сході 

Єдиним шляхом розв'язання ситуації на сході України є виконання мирного плану 
Президента Петра Порошенка. 

Про це на брифінгу в Києві заявила міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні, 
передає кореспондент Укрінформу. 

"Єдиний шлях - підтримка мирного плану президента України", - сказала Могеріні. 
За словами дипломата, всі зусилля на рівні Європейського Союзу спрямовані в цьому 

напрямку. 
 Могеріні  підкреслила, що Італія виступає за вирішення ситуації на сході лише на 

політичному рівні шляхом діалогу. 
На її думку, наступні дні будуть вирішальними для того роботи контактної групи з 

врегулювання ситуації за сході України. 
Зі свого боку, міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що українська 

сторона робить усе можливе для виконання мирного плану Петра Порошенка. 
"Мирний план Петра Порошенка - це комплексна рамка, яка містить все те, що потрібно 

для деескалації, яка містить все, що необхідно в гуманітарному вимірі для того, щоб повернути 
нормальне життя всім, хто мешкає в Донецькій і Луганській області", - сказав він. 

Нагадаємо, Італія з 1 липня розпочала головування у Європейському союзі. Свій перший 
візит міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні як представниця країни, що головує у ЄС, 
здійснила саме до України. 

Укрінформ 

19.07.2014. Греція, Італія і Туреччина надали Росії шість 
поромів для постачання Криму  

Пороми, що належать країнам НАТО, навіть не вважають за потрібне приховувати свою 
державну приналежність, перевозячи автомобілі з Тамані в Керч. Один з поромів 
використовувався для перевезення в Крим російської військової техніки. 

Українській владі потрібно і можна швидко і повністю зупинити заходи у кримські порти 
іноземних торгових суден. Про це у своїй статті для ZN.UA пише Андрій Клименко, заслужений 
економіст АР Крим, експерт "Майдану закордонних справ". 

"Згідно моніторингу нашого проекту "Чорний список", особливо грішать цим 
судновласники з Туреччини та Греції. А магніт, що притягує, незважаючи на окупацію Криму, їх 
танкери - термінал скрапленого газу в Керченському морському рибному порту і вже потрапила в 
санкційний список Феодосійська нафтобаза", - зазначив Клименко. 

Як підкреслив економіст, ці ж дві країни - Греція і Туреччина, а також Італія - члени НАТО, 
дві - члени ЄС і одна, асоційована з ЄС, відзначилися допомоги окупантам, надавши їм шість 
великих поромів для перевезення автомобілів. 

"Три турецьких порома, перепродані з явними ознаками фіктивності і змінили після наших 
публікацій назви і прапори, ходять з Зонгулдака в Севастополь, а також на самому вузькому 
транспортному напрямку - з Новоросійська в Феодосію. Принаймні, по одному з них є інформація 
про перевезення у Крим російської військової техніки. Обидва грецьких і італійський пороми 
навіть не вважають за потрібне приховувати свою державну приналежність, перевозячи автомобілі 
з Тамані в Керч", - пише він. 

За словами економіста, змусити їх піти, та ще й покарати - справа для українських 
дипломатів та юристів нескладне. Ну а якщо у держчиновників не вистачає часу, то його знайдуть 
громадські активісти та ЗМІ. 

"Перевірено на практиці: після публікацій і заяви про скоєння злочину від одного з 
активістів одеського Евромайдана в транспортну прокуратуру Іллічівська турецький танкер, 
согрішив заходом в Феодосію, не ризикнув заходити в порт, побоюючись арешту", - навів приклад 
Клименко. 

"Що стосується морських суден російських судновласників, то їх, природно, чимало серед 
порушників режиму окупованій території. Якщо Міністерство інфраструктури разом з 
Міністерством юстиції України добре попрацюють, то незабаром ці судновласники відчують, що 
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загроза арешту "за подільника" нависне над будь-яким їхнім судном, заходящим в порти будь-який 
з 100 країн світу, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності 
України. А у зв'язку з цим можна отримати і відмова компанії-страховика. Прецеденти вже є", - 
зазначив він. 

Дзеркало тижня 

ЛАТВІЯ 

14.07.2014. Парламент Латвії ратифікував Угоду про асоціацію 
України з ЄС 

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар 
Рінкевич. 

Міністр назвав це "актом солідарності з народом України". 
Також латвійський Сейм ратифікував угоду про асоціацію Грузії з Євросоюзом. 
27 червня в Брюсселі Україна, Молдова і Грузія підписали угоди про асоціацію з ЄС. Тепер 

їх мають ратифікувати парламенти України, Молдови, Грузії, а також всіх країн-членів ЄС. 
Румунія та Литва це вже зробили. 

BBC Україна  

ЛИТВА  

18.07.2014. Литва виступає за "тяжчі і глибші" санкції ЄС 
проти РФ 

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловився за подальше нарощування 
штрафних заходів Євросоюзу проти Москви. Санкції мають бути "тяжчими і глибшими", вважає 
міністр. 

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс закликає до подальшого 
нарощування тиску за допомогою санкцій на Росію з боку Європейського Союзу, повідомляє у 
четвер, 17 липня, інформагенція dpa. "Гадаю, що європейські санкції мусять і можуть бути 
тяжчими і глибшими. Цей потенціал ще не вичерпаний", - сказав Лінкявічюс після зустрічі з 
комісаром ЄС з питань розширення Штефаном Фюле у Вільнюсі. Фюле, зі свого боку, вважає новий 
рівень європейських санкцій "достатнім". За його словами, санкції ЄС та США "надсилають 
сильний сигнал Москві", яка, як сказав єврокомісар, не вжила достатніх зусиль задля припинення 
дестабілізації ситуації на Сході України. 

Нагадаємо, що Євросоюз слідом за Сполученими Штатами Америки оголосив про 
запровадження нових санкцій проти Росії. На саміті у Брюсселі 16 липня представники 28 країн-
членів ЄС домовилися про поширення штрафних заходів, які торкнуться російських компаній, 
державних діячів, а також організацій, дії яких підривають суверенітет і територіальну цілісність 
України. Список компаній, які підпадатимуть під санкції ЄС, Єврокомісія складе до кінця липня. 
Раніше США суттєво посилили економічні санкції проти Росії. Обмеження торкнуться оборонної, 
фінансової та енергетичної сфер. 

Німецька хвиля 

НІДЕРЛАНДИ  

11.07.2014. Нідерланди не мають ілюзій щодо Росії - глава МЗС 

Нідерланди як і раніше розглядають Росію основним винуватцем конфлікту на Сході 
України, однак не підтримують введення санкцій на даному етапі. 

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс написав у листі до 
нідерландського парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Нідерланди не мають ілюзій щодо ролі Росії у конфлікті та продовжують розглядати її як 
основний чинник нестабільності. При цьому Росія має грати ключову роль у вирішенні цієї 
проблеми", - заявив Тіммерманс. 

На його думку, зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії, 
яка минулого тижня відбулася у Берліні, стала шансом для вирішення конфлікту дипломатичним 
шляхом. 

"Цей імпульс має бути використаний", - сказав Тіммерманс. 
Він додав, що не варто приймати "поспішні рішення" щодо подальших економічних заходів 

проти Росії. "Однак підготовка до більш широких економічних санкцій має продовжуватись, щоб 
ЄС був готовий прийняти рішення, якщо цього вимагатиме ситуація", - заявив він. 

При цьому Тіммерманс ще раз запевнив, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну 
в політичній, економічній та соціальній площині. 

Укрінформ 
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19.07.2014. Нідерланди: Путін має останній шанс довести 
серйозність наміру співпрацювати в розслідуванні катастрофи 

Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив у суботу після телефонної розмови з 
президентом Росії Володимиром Путіним, що сказав російському керівникові: він має один-
єдиний останній шанс довести серйозність наміру співпрацювати в розслідуванні катастрофи 
лайнера «Малайзійських авіаліній» на Сході України. 

За словами Рютте, розмова була «дуже напружена». Путіну «вже час зробити те, чого чекає 
від нього світ», сказав прем‘єр. 

Того ж дня він говорив на цю тему і з прем‘єр-міністром Великої Британії Дейвідом 
Камероном. Як повідомила прес-служба британського керівника, обидва погодилися, що 
Європейський союз має переоцінити свій підхід до Росії у зв‘язку зі свідченнями, що літак збили 
проросійські сепаратисти. 

Раніше в суботу з практично такою ж заявою, про останню можливість для Росії довести, 
що вона серйозно прагне миру в Україні, виступив міністр закордонних справ Німеччини Франк-
Вальтер Штайнмаєр. 

Літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що летів рейсом Амстердам (Нідерланди) – 
Куала-Лумпур (Малайзія), зазнав катастрофи 17 липня на сході України. Загинули 298 осіб, із них 
192 нідерландці і 10 британців. СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт». 
Крім того, СБУ опублікувала записи розмов проросійських бойовиків, із яких випливає, що літак 
збили саме їхні люди. СБУ також заявляє, що має й докази, що доставленими для цього з Росії 
зенітно-ракетними комплексами «Бук» керували російські військові фахівці. Тепер проросійські 
сепаратисти на місці катастрофи не дають спостерігачам ОБСЄ вільно обстежити це місце й 
натомість вивозять тіла й уламки літака в невідомому напрямку – як вважають, із метою знищити 
прямі докази його збиття російською ракетою. 

Радіо Свобода 

19.07.2014. Голова МЗС Нідерландів: Катастрофа МН17 
відкрила очі Європі 

Президент України Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів 
Тіммермансом. Він запевнив, що український уряд зробить усе для міжнародного розслідування 
трагедії літака МН17. 

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Франсом Тіммермансом у 
Києві в неділю, 19 липня, президент України Петро Порошенко висловив глибоке співчуття 
нідерландському народу у зв‘язку з трагедією літака MH-17, унаслідок падіння якого загинули 193 
нідерландців. 

Петро Порошенко запевнив, що український уряд "робить усе можливе для того, щоб 
розслідування обставин терористичного акту велося під міжнародною егідою", йдеться в 
повідомленні на сайті глави держави. 

У першу чергу - повернути тіла загиблих 
Своєю чергою міністр закордонних справ Нідерландів заявив, що перший пріоритет для 

нього - повернути загиблих додому, адже їхні родини хочуть поховати своїх рідних. Він звернувся 
до Петра Порошенка з проханням посприяти цьому. 

Франс Тіммерманс підкреслив, що в Нідерландах шоковані новинами, що тіла загиблих 
можуть переміщувати з місця на місце. За його словами, люди "розлючені тим, що вони чують". 

Україна готує позови проти бойовиків "ЛНР" та "ДНР" 
Президент України також повідомив, що Україна готує міжнародні юридичні позови, щоб 

так звані "ЛНР" та "ДНР" були визнані терористичними організаціями у світі. Також Петро 
Порошенко прокоментував інцидент зі спостерігачами місії ОБСЄ, яким бойовики "ДНР" не 
надали повноцінного доступу до уламків літака у п´ятницю, 18 липня. Він назвав цю ситуацію 
неприпустимою та запевнив, що Україна не допустить перешкоджання роботі комісії та 
об‘єктивному розслідуванню. 

Винні мають постати перед судом 
Франс Тіммерманс заявив, що Нідерланди не зупиняться, поки винні у трагедії не будуть 

притягнуті до відповідальності. "Як тільки ми отримаємо докази, ми не зупинимось, доки винні в 
цьому не постануть перед судом", - сказав міністр і додав, що йдеться "не тільки про тих, хто 
натиснув на гачок, але й про тих, хто зробив це можливим". 

Міжнародне співтовариство має об‘єднатися задля цього, вважає Тіммерманс. Він висловив 
думку, що трагедія з літаком МН17 відкрила очі Європі на те, що відбувається в Україні, та заявив, 
що Нідерланди будуть активно сприяти рішучішим діям із боку Європейського Союзу. 

Німецька хвиля 
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28.07.2014. Нідерланди та Австралія хочуть забезпечити 
доступ поліцейських до місця трагедії 

Міністри закордонних справ Нідерландів та Австралії сьогодні відвідують Київ. Їхня мета - 
отримати згоду України на доступ міжнародних поліцейських до місця катастрофи літака на 
Донеччині. 

Голова міністерства закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс та очільниця МЗС 
Австралії Джулі Бішоп здійснять візит до Києва в понеділок, 28 липня. Дипломати хочуть 
отримати згоду України на доступ до місця катастрофи літака Boeing-777 на Донеччині 
нідерландських та австралійських поліцейських, повідомляє інформагенція dpa. Міністри 
збираються проконсультуватися "про доступ до місця катастрофи", повідомило в неділю, 27 липня, 
міністерство закордонних справ Нідерландів. 

Своєю чергою Джулі Бішоп заявила австралійським журналістам, що вони із Франсом 
Тіммермансом хочуть досягти швидкого ухвалення рішення українського парламенту про допуск 
поліцейської місії до місця падіння літака. За її словами, позачергове пленарне засідання 
Верховної Ради, заплановане на четвер, 31 липня, має бути перенесене на вівторок. Український 
парламент має схвалити допуск міжнародної місії до місця авіакатастрофи, наголосила міністрка. 
Окрім того, за її словами, потрібна і згода сепаратистів, які контролюють територію навколо 
уламків літака. 

Президент України Петро Порошенко наголосив у телефонній розмові з прем'єр-міністром 
Австралії Тоні Абботтом 26 липня, що очікує невідкладного розгляду відповідної угоди між 
Україною та Австралією на засіданні Верховної Ради наступного тижня. Про це йдеться в 
повідомленні, оприлюдненому на сайті президента. 

Австралія та Нідерланди прагнуть, щоб їхні поліцейські отримали доступ до місця падіння 
лайнера "Малайзійських авіаліній" і гарантували безпеку міжнародних експертів на місці подій. У 
неділю, 27 липня, поліцейські мали на меті відвідати місце катастрофи, однак скасували поїздку з 
міркувань безпеки через поновлення бойових дій у тому районі. 

На борту літака Boeing-777, який, імовірно, було збито ракетою класу "земля-повітря" в небі 
над Донеччиною 17 липня, перебували 298 пасажирів та членів екіпажу. Громадянами Нідерландів 
були 193 особи в літаку, ще 28 людей були громадянами Австралії. 

Німецька хвиля 

НІМЕЧЧИНА 

07.07.2014. Штайнмайєр: Контактна група має зустрітися із 
сепаратистами 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр наполегливо радить 
контактній групі за участю офіційних представників України, Росії та ОБСЄ розпочати переговори 
із сепаратистами з метою досягнення домовленості про припинення вогню на сході України. 

Про це він заявив у понеділок під час свого візиту до Монголії, повідомили Укрінформу у 
прес-службі німецького МЗС. 

«Порада для всіх сторін - залишатися на шляху реалізації Берлінської декларації від 
минулої середи, а саме: після відновлення діалогу в рамках контактної групи нині продовжити її 
переговори також і з представниками сепаратистів з метою досягнення головної мети – 
домовитися про припинення вогню на сході України», - сказав дипломат. 

За його словами, без встановлення перемир'я про політичне врегулювання конфлікту в 
Україні «можна навіть і не думати». 

З огляду на успіхи АТО на сході України Штайнмайєр водночас нагадав, що «виключно 
військовими методами конфлікт не вирішити». 

Як передавав Укрінформ, 8 і 9 червня представники України, Російської Федерації та ОБСЄ 
провели 3 засідання, на яких обговорювалися шляхи врегулювання ситуації на Донбасі. 

23 червня тристороння контактна група по реалізації мирного плану Президента України, 
до складу якої увійшли спецпредставник голови ОБСЄ Хайди Тальявіні, посол РФ Михайло 
Зурабов і екс-президент України Леонід Кучма, провела друге засідання у Донецьку. 

Пізніше на сайті українського вибору з'явилося повідомлення, що Віктор Медведчук і 
Нестор Шуфрич теж відправилися на Донбас нібито для переговорів з врегулювання конфлікту. 

При цьому, хто давав мандат на участь в переговорах Віктору Медведчуку і Нестору 
Шуфричу, в повідомленні «Українського вибору» не вказувалося. 

Укрінформ 
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09.07.2014. Німеччина збільшує фінансову допомогу Україні 

ФРН надасть Україні 2,5 мільйона євро невідкладної гуманітарної допомоги для допомоги 
нормалізації життя у звільнених від сепаратистів містах Східної України. 

Німеччина виділить 2,5 мільйона євро невідкладної фінансової допомоги для України з 
метою підтримки міст, звільнених українськими силовиками з-під контролю озброєних 
угруповань проросійських сепаратистів. Як ідеться у короткому повідомленні міністерства 
закордонних справ Німеччини, поширеному у середу, 9 липня, у соціальній мережі Twitter, 
допомога призначена для Слов'янська, Краматорська та інших міст Східної України. 

За словами одного з речників відомства, якого цитує інформагенція Reuters, мета 
фінансової допомоги - підтримати мешканців регіонів на їхньому шляху повернення до цивільного 
життя. 

Раніше планувалося, що допомога німецького уряду Україні становитиме мільйон євро, а 
тепер, після рішення про збільшення на два з половиною мільйони євро, вона зросте до трьох з 
половиною мільйонів євро, зазначає агентство dpa. 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив у Берліні у 
середу, 9 липня, що допомога, зокрема, призначена для підтримки внутрішніх біженців в Україні. 
"Люди у Східній Україні потребують чітких сигналів того, що вони нам не байдужі", - цитує слова 
Штайнмаєра інформагенція KNA. 

Як відомо, командування антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та Луганській 
областях днями повідомило про повернення контролю українською владою над низкою міст 
Донеччини: Слов'янськом, Краматорськом, Дружківкою, Костянтинівкою та Артемівськом. 
Найбільше відновлювальних робіт після завданої шкоди внаслідок боїв потребує Слов'янськ, де 
було пошкоджено системи електро- та водопостачання. 

Відновні роботи тривають 
Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вже дали 

обласній владі низку завдань з відновлення функціонування міста. "Місцевій владі дав завдання 
якнайшвидше відновити житловий фонд, відремонтувати водогін та газопостачання", - написав 
Порошенко на своїй сторінці у Facebook у ніч на середу. 

Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута, проводячи у середу нараду в 
Слов'янську, пообіцяв повністю відновити водопостачання в місті до наступного вівторка. "У 
найближчі кілька днів в усьому місті з'явиться й електрика. Одразу після цього в повному обсязі 
відновлять і зв'язок", - цитує "Інтерфакс-Україна" прес-службу Донецької ОДА. Окрім того, обласна 
влада Донеччини повідомила і про початок пенсійних виплат у місті. 

Німецька хвиля 

10.07.2014. Директор Східного комітету німецької економіки: 
Санкції мають вплив, якщо діють роками 

Директор Східного комітету німецької економіки Райнер Лінднер в інтерв‘ю DW розповів 
про перспективи економічних санкцій проти Росії та їхні можливі наслідки. 

25 тисячам людей в Німеччині загрожує втрата робочих місць у тому разі, якщо українську 
кризу найближчим часом не буде врегульовано, а ступінь напруженості між Росією і Заходом 
залишиться на тому ж рівні. Про це днями заявили у Східному комітеті німецької економіки - 
впливовій організації, яка представляє інтереси німецьких компаній, які займаються бізнесом на 
пострадянському просторі та у Східній Європі. У розмові з DW виконавчий директор організації 
Райнер Лінднер розповів, чого очікують німецькі підприємці від майбутнього та чому, на його 
думку, від санкцій проти Росії не варто чекати ефекту. 

DW: Наскільки велика шкода, яку німецькому бізнесу завдала криза у відносинах між 
Заходом та Росією через Україну? 

Райнер Лінднер: Потрібно розрізняти дві речі. Є структурні фактори, які мають негативний 
вплив на російську економіку. Вони з'явилися набагато раніше, до початку актуальної української 
кризи. Росія в 2013 році вилетіла з переліку перших 25 країн в рейтингу привабливості для прямих 
іноземних інвестицій, в якому перебувала тривалий час. Деякі фактори, які стосуються 
конкурентоспроможності, також з'явилися раніше. Сама ж криза призвела до того, що німецький 
бізнес сьогодні не розпочинає багато проектів через нестабільність на ринку. І за підсумками 
першого кварталу 2014 року експорт з Німеччини в Росію впав на 14-15 відсотків, до України - на 
30 відсотків. 

Ви казали про те, що криза має довгостроковий негативний вплив на бізнес. Яким 
бачать своє майбутнє німецькі підприємці в регіоні? 

Ми провели два тижні тому відповідне опитування і з'ясували, що більше половини 
німецьких компаній, які працюють у Росії, побоюються негативного впливу ситуації на їхній бізнес. 
В Україні цифри ще більші. Німецький бізнес не впевнений, чи він може довіряти цим ринкам та 
розвиватися на них далі. Питання нині залишається відкритим. Існують окремі галузі, такі як 
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машинобудування в Росії та сільське господарство в Україні, де зацікавленість у розвитку 
співробітництва висока та взаємна, де ми маємо хороші позиції та сподіваємося зберегти їх у 
майбутньому. Складно оцінити, як довго зберігатиметься стриманість і скепсис щодо обох ринків. 

Ви виступаєте проти санкцій ЄС щодо Росії. Прибічники санкцій вважають вашу 
позицію майже опортуністичною. Що б ви могли їм відповісти? 

Якщо мій уряд - уряд Німеччини - не застосовує санкцій проти Росії, то не варто 
дивуватися, що німецький бізнес до цього не закликає. Якщо політики ухвалять рішення про 
санкції, ми йому підкоримося. Я думаю, що санкції - приклад Ірану продемонстрував це - мають 
вплив, лише якщо їхня дія є дуже довгою, від п‘яти до десяти років. Якщо політики готові мати з 
Росією такого роду негативні відносини протягом десяти років, то, певно, на це в них знайдуться 
свої причини. Але ми вважаємо, що все це завдасть шкоди німецькій економіці. Ми заявили 
нещодавно, що в разі, якщо ситуація залишатиметься такою ж, як у першому кварталі, ми 
втратимо у Німеччині до 25 тисяч робочих місць. Якщо ми збираємося іти шляхом санкцій, то 
треба попередити і населення власної країни, що це стосуватиметься всіх. І те, що роботодавці не 
хочуть цього, очевидно. 

Так, але водночас більшість мешканців Німеччини вважає, що Крим був анексований, а 
це - порушення міжнародного права... 

Я теж говорив про це. Це тема, яку українська сторона збирається винести на розгляд 
міжнародного суду. Східний комітет німецької економіки заявляв, що анексія Криму порушує 
міжнародне право та є неприпустимою. Тут ми згодні з урядом ФРН. Україна звернеться до суду й 
ми побачимо, як ситуацію оцінять юристи, але за допомогою санкцій назад Крим не одержати. 

Було б ілюзією - вірити в те, що політикою санкцій можна створити необхідний тиск, не 
завдаючи при цьому значної шкоди власній країні. Ми створили в Росії близько 250 тисяч робочих 
місць. Якщо європейські політики застосовують санкції, то вони хочуть таким чином змусити 
російських політиків змінити свій курс, проте забувають, що санкції можуть зачепити й простих 
росіян і тим самим призвести до дестабілізації в самій Росії. 

Чи можливо і, якщо так, то за яких умов, повернутися до попередніх обсягів 
співробітництва Німеччини з Росією? 

У тому разі, якщо буде знайдене рішення конфлікту, яке задовольняє всіх європейців. Росія 
також має певні очікування, наприклад, сплата боргів за поставки газу до України. Думаю, що і 
питання національної безпеки будуть відігравати певну роль. Тож, шлях до нормальних відносин 
може проходити лише через політичне врегулювання. Це - завдання політики. 

Німецька хвиля 

13.07.2014. Меркель і Путін: Мирні процеси в Україні потрібно 
інтенсифікувати 

Канцлерка Німеччини та президент Росії зустрілися у Бразилії та обговорили ситуацію в 
Україні. Обидві сторони відзначили важливість інтенсифікації мирних процесів. 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін зустрілися у 
Бразилії та обговорили конфлікт в Україні напередодні фінальної гри Чемпіонату світу з футболу. 
Лідери країн погодилися, що ситуація на Донбасі різко погіршується та визнали необхідність 
інтенсифікації мирних процесів, повідомляє агенція Reuters із посиланням на речника російського 
президента Дмитра Пєскова у неділю, 13 липня. 

Лідери відзначили, що необхідно якомога швидше відновити роботу контактної групи по 
Україні у форматі відео-конференції, заявив речник Анґели Меркель Штеффен Зайберт в 
офіційному повідомленні, опублікованому на сайті канцлерки Німеччини. За його словами, дієвий 
контроль на українсько-російському кордоні, а також обмін полоненими будуть важливими 
передумовами для досягнення мети подальшого двостороннього припинення вогню. 

Як уточнили у Кремлі, розмова Меркель та Путіна в Ріо-де-Жанейро була присвячена 
виключно ситуації в Україні. За інформацією Reuters, Меркель та Путін уникли протокольних заяв 
перед початком зустрічі та не надали інформації про подробиці перемовин по її завершенні. 
"Інтерфакс" уточнює, що переговори відбулися без присутності журналістів. 

Як відомо, канцлерка Німеччини Анґела Меркель прибула до Ріо-де-Жанейро на фінальну 
гру Чемпіонату світу з футболу, під час якої зустрінуться збірні ФРН і Аргентини. Володимир Путін 
відвідає завершальну частину спортивних змагань, оскільки наступний чемпіонат Росія планує 
прийняти у себе. Крім того Путін відвідає зустріч країн групи БРІКС, що відбудеться у Бразилії 
через декілька днів після завершення футбольних змагань. 

Фінал без України 
Президент України Петро Порошенко відмовився приїхати до Ріо-де-Жанейро на 

церемонію закриття Чемпіонату світу з футболу. Його, так само як і лідерів інших країн, запросила 
президентка Бразилії Ділма Роуссефф. Однак, як пояснив глава української держави, з огляду на 
критичну ситуацію в Україні, він вважає неможливим відвідування цьогорічного Кубку світу. 
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Тим часом, на Донбасі продовжуються бойові дії, а відносини між Києвом та Москвою 
залишаються напруженими. Росія заявила, що українські військові обстріляли її територію, 
внаслідок чого загинула одна людина. Речник Ради національної безпеки і оборони України 
Андрій Лисенко заперечує інформацію про те, що до обстрілу в Росії причетна українська армія. 
Москва погрожує українській стороні "незворотними наслідками" за інцидент. Водночас Захід 
збільшує тиск на Росію та прагне змусити її відповісти за постачання зброї сепаратистам на 
Донбасі. Такі думки востаннє висловив віце-президент США Джозеф Байден під час телефонної 
розмови з Петром Порошенком. 

Німецька хвиля 

17.07.2014. Меркель виступила на захист нових санкцій проти 
Росії 

Москва не виконала вимог щодо деескалації ситуації в Україні - так прокоментувала 
канцлерка Німеччини Меркель посилення санкцій ЄС проти Росії. Кремль погрожує заходами у 
відповідь. 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель пояснила рішення Європейського Союзу посилити 
санкції проти Росії невиконанням Москвою вимог щодо деескалації ситуації в Україні. Москва і 
проросійські сепаратисти на Сході України несуть відповідальність за зволікання в ухваленні 
заходів з пошуку мирного рішення, а також за подальше збільшення кількості жертв конфлікту, 
заявила Меркель у ніч на четвер після закінчення зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Вона 
наголосила, що в цьому немає провини європейських посередників або української сторонни. 

"Можна довго сперечатися з приводу того, чи це ще кінець другого ступеня санкцій, або 
вже початок третього - це не так важливо. Очевидно, що ми зараз вже зачіпаємо економіку 
країни", - заявила Меркель. Німецька канцлерка зазначила, що не знає, чи застосує Росія якихось 
заходів у відповідь, підкресливши, що це не є критерієм для ухвалення рішення Євросоюзом. 

Водночас канцлерка вказала і на наявність "позитивних сигналів" в українській кризі. 
Зокрема, до таких належить, за її словами, робота місії ОБСЄ на прикордонних пунктах пропуску 
між РФ і Україною, яка має розпочатися до кінця тижня. "На жаль, такі кроки робляться занадто 
пізно", - зауважила глава німецького уряду. 

Москва погрожує заходами у відповідь 
Під санкціями третього ступеня маються на увазі заходи, що можуть торкнутися цілих 

галузей російської економіки, нагадує інформаційне агентство AFP. Прийняті раніше - до 
вчорашнього саміту - санкції належали ще до другого ступеню, тобто означали заборону на в'їзд до 
країн ЄС і заморожування банківських активів. 

Німецька хвиля  

18.07.2014. Меркель закликала не поставляти «Містралі» до 
Росії 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Францію припинити експорт 
вертольотоносців типу «Містраль» до Росії.  Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на 
EUobserver. 

 Відповідну заяву Меркель зробила після катастрофи малайзійського Boeing 777 в Україні, в 
результаті якої загинули 298 осіб. Меркель також оголосила, що Німеччина припиняє будівництво 
стрілецького центру в Росії.  

Як повідомляв УНІАН, контракт вартістю 1,2 млрд євро на спорудження двох французьких 
вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано у червні 2011 року. Очікується, що перший 
корабель "Владивосток" надійде на озброєння російського флоту у 2014 році, другий - 
"Севастополь" - у 2015 році. Французька влада неодноразово заявляла, що має намір виконувати 
контракти з РФ щодо «Містралів». 

УНІАН 

18.07.2014. Меркель не бачить альтернативи діалогу з 
Путіним для миру в Україні  

В партнерстві з Росією є труднощі, але їх можна подолати, заявила Меркель і закликала 
знайти винних у знищенні малазійського боїнга. 

"Події показали, що потрібно знайти політичне рішення. Я не бачу іншої альтернативи, 
крім того, щоб розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним. В нашому партнерстві є 
труднощі, і ми повинні подолати їх", - сказала канцлер під час прес-конференції в Берліні. 

Меркель заявила, що винні у знищенні малазійського пасажирського літака над Україною 
повинні понести відповідальність. Вона підкреслила важливість встановлення негайного 
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перемир'я в Україні, щоб створити умови для проведення об'єктивного розслідування того, що 
сталося. 

"Нам необхідно якомога скоріше розпочати незалежне розслідування. Для цього необхідне 
припинення вогню, і важливо, щоб винних було притягнуто до суду. Є багато ознак, що вказують 
на те, що літак був збитий, тому ми повинні ставитися до того, що трапилося дуже серйозно", - 
заявила Меркель. 

За словами Меркель, є ознаки, які вказують на те, що проросійські сепаратисти в Україні 
добре озброєні і вільно перетинають кордон з Росією.  

Дзеркало тижня 

19.07.2014. Німеччина, Франція та Польща вимагають 
негайного припинення вогню на Сході України 

Голови МЗС Німеччини, Франції та Польщі виступили з вимогою негайно припинити 
вогонь у Східній Україні, аби забезпечити ретельне розслідування авіакатастрофи на Донеччині.  

 Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі Франк-Вальтер Штайнмаєр, 
Лоран Фабіус та Радослав Сікорський звернулися до української влади та проросійських 
сепаратистів із вимогою негайно припинити вогонь на Сході України. Про це йдеться у спільній 
заяві трьох міністрів, оприлюдненій у ніч на суботу, 19 липня, повідомляє інформагенція Reuters. 

Лише у тому випадку, якщо українські силовики та проросійські бойовики припинять 
бойові дії, можна буде забезпечити ретельне розслідування трагічного падіння пасажирського 
літака, який розбився у четвер, 17 липня, поблизу Шахтарська на Донеччині, йдеться у заяві 
міністрів. 

Заклики до розслідування причин катастрофи 
Штайнмаєр, Фабіус і Сікорський також підкреслили, що авіакатастрофа демонструє, 

наскільки небезпечною стала ситуація в регіоні, повідомляє інформаційне агентство dpa. Якщо 
розслідування покаже, що літак дійсно був збитий, винних має бути притягнуто до 
відповідальності, йдеться в документі. 

До детального розслідування обставин трагедії вже закликали, зокрема, федеральна 
канцлерка Німеччини Анґела Меркель, а також президенти США та Китаю Барак Обама і Сі 
Цзіньпін. Раніше із закликом до припинення вогню у Східній Україні та розслідування 
авіакатастрофи виступила й Організація об‘єднаних націй (ООН), повідомляє Reuters. 

Що спричинило падіння літака авіакомпанії Malaysia Airlines, який здійснював політ з 
Амстердама до Куала-Лумпур, досі не з‘ясовано. На думку американського президента Обами, 
відповідальність за це несуть, із високою ймовірністю, проросійські сили. За його словами, ракету 
типу "земля-повітря", якою буцімто було збито Boeing-777, випустили з території, яка зараз 
контролюється озброєними проросійськими сепаратистами, цитує американського президента 
dpa. 

Нагадаємо, під час авіакатастрофи на Донеччині у четвер загинули 298 пасажирів та членів 
екіпажу, більшість із яких були громадянами Нідерландів. 

Німецька хвиля 

19.07.2014. Штайнмаєр: Москва має останній шанс довести, що 
хоче розв'язання конфлікту в Україні 

У Москви нині "остання можливість" показати, що вона зацікавлена у розв´язанні 
української кризи, констатував міністр закордонних справ Німеччини. У збитті лайнера він 
звинуватив сепаратистів. 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр різко розкритикував 
Росію через збиття над Україною пасажирського літака малайзійських авіаліній. "Москва нині має, 
напевно, останню можливість показати, що вона справді серйозно зацікавлена у розв`язанні 
(конфлікту - Ред.)", - заявив міністр у неділю, 19 липня, в інтерв´ю німецькій газеті Bild am 
Sonntag. 

У катастрофі пасажирського літака над Донбасом, внаслідок якої загинули 298 людей, 
головний німецький дипломат звинуватив сепаратистів. "Мусимо остерігатися, що сепаратисти й 
нині, після жахливої катастрофи літака MH17, не дотримуються фундаментальних правил 
цивілізованого світу. Це шокуюче та обурливо водночас", - заявив міністр. 

У Берліні не розуміють, чому Москва не зупиняє сепаратистів 
За словами Штайнмаєра, неважливо, чи був пасажирський літак збитий навмисне, а чи 

випадково. "Той, хто застосовує таку зброю, враховує можливість катастрофи, яка нині сталася, і, 
очевидно, більше ні перед чим не зупиниться", - сказав міністр. Як і німецька канцлерка Анґела 
Меркель напередодні, він виступив із вимогою двостороннього припинення вогню на Сході 
України та ефективного контролю українсько-російського кордону. 
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Водночас Штайнмаєр покладає на Москву щонайменше часткову відповідальність за 
трагедію у Східній Україні, зауважує інформаційне агентство Reuters. "У будь-якому разі російське 
керівництво упродовж останніх тижнів не змогло успішно утримати сепаратистів від їхньої 
небезпечної діяльності. Проникнення зброї (з Росії на територію України - Ред.) тривало", - 
констатував він. 

Окрім того, міністр закордонних справ ФРН назвав "дедалі незбагненнішим" той факт, що 
люди з російськими паспортами "у Криму, Слов´янську і зараз у Донецьку надалі можуть робити 
свої "чорні справи", а уряд у Москві їх не зупиняє. 

Німецька хвиля 

20.07.2014. Меркель, Олланд та Кемерон закликають Путіна 
натиснути на бойовиків 

Лідери Німеччини, Великої Британії та Франції закликали президента Росії Володимира 
Путіна натиснути на проросійських бойовиків, щоб вони надали міжнародним експертам «повний 
доступ» до місця катастрофи літака рейсу MH17. 

Про це канцлер Німеччини Анґела Меркель, прем‘єр-міністр Великої Британії Дейвід 
Камерон і президент Франції Франсуа Олланд заявили 20 липня в комюніке за підсумками 
телефонного спілкування, повідомляє Радіо Свобода 

«Якщо Росія негайно не вдасться до необхідних заходів, Європейський союз визначить 
наслідки таких дій на Раді міністрів  закордонних справ, що відбудеться у вівторок», – ідеться в 
заяві. 

День 

21.07.2014. Штайнмаєр: Євросоюз більше тиснутиме на Росію 

Глава німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр напередодні зустрічі очільників 
зовнішньодипломатичних відомств країн ЄС заявив, що міністри муситимуть збільшити тиск на 
Росію. 

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яка має відбутися у 
вівторок, 22 липня, в Брюсселі, глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що він та 
його колеги муситимуть збільшити тиск на Росію, аби та "більше дистанціювалася від 
сепаратистських намагань в Східній Україні". Про це він заявив у понеділок, 21 липня, після 
зустрічі зі своїм угорським колегою Тибором Наврачичем в Берліні, повідомляє інформагентство 
dpa. 

"На жаль, не видно, щоб Росія всіма силами впливала на сепаратистів з метою припинити 
безчинні дії на місці авіакатастрофи" на Донеччині, цитує німецького міністра AFP. Штайнмаєр 
різко розкритикував поведінку проросійських сепаратистів, які не видавали тіла загиблих в 
трагедії малайзійського літака. Міністр різко засудив дії бойовиків на місці падіння літака, 
назвавши їх нелюдськими. "Те, що ми нині там спостерігаємо, - поведінка по інший бік від 
цивілізації", - зауважив Штайнмаєр. 

Чи будуть нові санкції? 
У той же час міністр не став конкретно відповідати на запитання журналістів щодо 

можливого розширення санкцій проти Росії за результатами зустрічі глав МЗС країн-членів 
Євросоюзу у вівторок. 

Як відомо, раніше в понеділок один з речників МЗС в Берліні заявив, що на порядку 
денному під час зустрічі європейських міністрів стоятиме необхідна реакція ЄС на невідповідність 
слів керівництва Росії його діям. Він, зокрема, зазначив, що країни Євросоюзу мають закласти 
основу для розширених санкцій проти Москви, які тепер вже будуть спрямовані не лише проти 
окремих осіб, але й проти державних організацій та приватних підприємств. 

Про готовність Євросоюзу до застосування нових санкцій проти Москви в тому разі, якщо 
Росія не застосує свій вплив на проросійських сепаратистів в Україні, в понеділок заявив і 
британський прем‘єр-міністр Девід Кемерон. Нові штрафні заходи, за його словами, можуть 
торкнутися цілих секторів економіки, зокрема, тих, які виробляють товари, що потенційно можуть 
бути використані для воєнних дій. 

Німецька хвиля 

24.07.2014. Штайнмаєр та Сікорський вірять, що діалог із 
Росією щодо України можливий 

Міністри закордонних справ Німеччини та Польщі висловили сподівання, що врегулювати 
кризу в Україні вдасться за допомогою "конструктивного діалогу" з Росією. Але розмова 
вестиметься за певних умов. 
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штаймаєр та глава 
зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський надалі сподіваються, що Європа 
зможе вести з Росією "конструктивний діалог про кінець конфлікту в Україні". Такі думки політики 
висловили увечері середи, 23 липня, після зустрічі у Варшаві, повідомляє інформаційне агентство 
dpa. Однак така розмова із РФ має ґрунтуватися на повазі до територіальної цілісності України, 
наголосив Сікорський. 

Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив у столиці Польщі із промовою на зустрічі послів, під 
час якої йшлося передусім про конфлікт в Україні. Міністр закордонних справ Німеччини нагадав 
про успіх німецько-польської співпраці у лютому, коли європейським посередникам вдалося 
посприяти досягненню компромісу між владою та опозицією щодо врегулювання кризи в Україні. 
Згадуючи про посилення санкцій проти Росії та критики, що лунає у бік Євросоюзу з стосовно 
нерішучості західноєвропейських країн, Штаймаєр наголосив, що "неправильно вважати, начебто 
питання санкцій зірветься через одну з держав Європи". 

Як відомо, у четвер, 24 липня, лідери держав та урядів країн-членів Євросоюзу планують 
узгодити список посадовців та російських компаній, на яких можуть бути поширені санкції. Крім 
того, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив, що Європейська Комісія 
наступними днями може розробити пакет пропозицій із оборонних санкцій відносно Росії. 
Ймовірно, як пояснив дипломат, мається на увазі ембарго на постачання зброї. ЄС також може 
обмежити Росії доступ до залучення капіталу на європейських ринках та накласти обмеження на 
постачання високотехнологічного обладнання як у цивільному, так і у оборонному секторі. 

Німецька хвиля 

26.07.2014. Голова німецького МЗС вимагає негайних 
економічних санкцій проти Москви 

Глава німецького МЗС Штайнмаєр висловився за швидкі санкції Євросоюзу проти 
російської економіки. За його словами, в Брюсселі вже проводиться активна підготовка до нових 
штрафних заходів. 

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 
висловився за якнайшвидше запровадження економічних санкцій проти Російської Федерації з 
огляду на політику Москви в українській кризі. "Після смерті майже 300 невинних людей під час 
падіння літака MH17 і негідних дій мародерської вояччини на місці катастрофи поведінка Росії не 
залишає нам іншого вибору", - сказав міністр в інтерв‘ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, яка 
вийшла в суботу, 26 липня. За словами Штайнмаєра, в Брюсселі сьогодні вже повним ходом іде 
підготовча робота до "переходу до секторальних заходів" Євросоюзу проти Москви. 

Міністр також нагадав про розширення списку осіб, причетних до подій в Україні, щодо 
яких ЄС застосував штрафні заходи у вигляді блокування рахунків і заборони в'їзду. "Ми 
залишаємося вірними нашому курсу: розумно виписані й у спільному рішенні прийняті заходи 
Європи з метою підвищення тиску та готовність до серйозних розмов з Росією", - сказав 
Штайнмаєр в інтерв‘ю виданню. 

Обмеження доступу до фінансових ринків та збройне ембарго 
Нагадаємо, ще в п‘ятницю, 25 липня, з дипломатичних кіл стало відомо, що представники 

урядів 28 держав-членів Євросоюзу в цілому вже домовилися про подальші санкції проти Москви. 
Як повідомляє інформагентство dpa, зокрема, йдеться про ускладнення доступу Росії до 
фінансових ринків ЄС, а також заборону нових експортних поставок озброєнь та 
високотехнологічної продукції й обмеження на поставки спеціальних установок для нафто- та 
газовидобувної галузі в РФ. Тепер, згідно з повідомленням, Єврокомісія має підготувати відповідні 
проекти рішень до початку наступного тижня. 

Зокрема, Єврокомісія, як повідомляє dpa, пропонує заборонити учасникам ринку купівлю 
євробондів, емітентами яких виступають кредитно-фінансові установи, які більш як на 50 відсотків 
належать російській державі. Як зазначається в аналітичній записці Єврокомісії, яку цитує 
інформаційна агенція, через держбанки 2013 року було розміщено майже половину російських 
облігацій, загальний обсяг яких торік становив 15,3 мільярда євро. 

Що ж стосується оборонного експорту ЄС до РФ, який також планується заборонити, то 
його річний обсяг наразі становить близько 300 мільйонів євро. Планується також поширити 
ембарго на товари подвійного призначення, які можуть використовувати як армія, так і цивільні. 
Ідеться зокрема про матеріали й обладнання для промисловості, а також про надпотужні 
комп‘ютери. Обсяг експорту до Росії у цьому сегменті становить щорічно близько чотирьох 
мільярдів євро. 

У нафтогазовому секторі розглядається можливість заборонити експорт технологій, які 
можують знадобитися Росії, приміром, для розвідки і освоєння родовищ в Арктиці. Нині технології 
у цьому сегменті експортуються щорічно на 150 мільйонів євро, йдеться в аналітичній записці 
Єврокомісії. 

Німецька хвиля 
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27.07.2014. Міністр фінансів ФРН: У питанні санкцій проти 
Москви економічні інтереси другорядні 

Міністр фінансів ФРН Вольфґанґ Шойбле вважає, що економічні інтереси Берліна в 
питанні санкцій проти Росії є другорядними. Найвищим пріоритетом він вважає стабільність та 
мир. 

На думку міністра фінансів ФРН Вольфґанґа Шойбле, у питанні посилення санкцій проти 
Росії економічні інтереси Німеччини мають другорядне значення. "Найвищим пріоритетом є 
забезпечення стабільності та миру", - сказав він німецькій газеті Bild am Sonntag, яка вийшла 
друком у неділю, 27 липня. 

За словами Шойбле, якби він чи його колега, віце-канцлер і міністр економіки ФРН Зіґмар 
Ґабріель, у цьому питанні акцентували б на збитках, які санкції можуть завдати економічним 
інтересам Німеччини, то вони були б поганими міністрами. "Завдання шкоди мирові та 
стабільності - ось найбільша небезпека для економічного розвитку", - цитує слова Шойбле 
інформагенція Reuters. 

З огляду на політику Росії у випадку української кризи міністр фінансів висловився на 
підтримку рішучих дій країн Заходу. "Ні в кого в Москві не повинно скластися враження, що Росія 
в кінцевому підсумку своїх дій може мати успіх. Тут слід також наголосити на надійності НАТО", - 
зауважив Шойбле. Він також підкреслив, що санкції, які вже діють проти Росії, демонструють свою 
дієвість. "Фактом є те, що рубль втрачає в ціні, дефіцит бюджету Росії зростає, прогнози 
економічного розвитку погані. Це бачить і російський президент", - зазначив міністр фінансів. 

Посилені санкції ЄС проти РФ 
Як відомо, з огляду на ескалацію ситуації в українській кризі, включно з імовірним збиттям 

літака MH17 угрупованнями проросійських сепаратистів на Донеччині, Євросоюз розглядає 
можливість запровадження посилених штрафних санкцій проти Москви. Ще в п‘ятницю, 25 липня, 
з дипломатичних кіл стало відомо, що представники урядів 28 держав-членів Євросоюзу в цілому 
вже домовилися про подальші санкції проти Москви. Як повідомляє інформагентство dpa, йдеться, 
зокрема, про ускладнення доступу Росії до фінансових ринків ЄС, а також заборону нових 
експортних поставок озброєнь та високотехнологічної продукції й обмеження на поставки 
спеціальних установок для нафто- та газовидобувної галузі в РФ. Єврокомісія має підготувати 
відповідні проекти рішень до початку наступного тижня. 

За якнайшвидше запровадження економічних санкцій проти Російської Федерації з огляду 
на політику Москви щодо України напередодні висловився федеральний міністр закордонних 
справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. "Після смерті майже 300 невинних людей унаслідок 
падіння літака MH17 і негідних дій мародерської вояччини на місці катастрофи поведінка Росії не 
залишає нам іншого вибору", - сказав міністр в інтерв‘ю газеті Süddeutsche Zeitung. 

Закликав глав держав та урядів країн-членів Євросоюзу доручити своїм представникам 
проголосувати за нові економічні санкції проти Росії і президент Європейської Ради Герман ван 
Ромпей. Відповідного голосування він очікує у вівторок, 29 липня. 

Німецька хвиля 

29.07.2014. Меркель про санкції проти Росії: ЄС може піти і далі 

Канцлерка ФРН Анґела Меркель назвала санкції проти Росії неуникненними. Герман ван 
Ромпей зазначив, що ЄС може й переглянути своє рішення. 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель привітала санкції, ухвалені Європейським Союзом 
проти Росії у вівторок, 29 липня. Вона назвала їх "неуникненними", передає інформагенція dpa. 
Голова німецького уряду зазначила, що подальша доля санкцій залежатиме від дій Росії щодо 
врегулювання конфлікту на сході України. "Санкції ЄС можуть бути переглянуті, але можливі й 
додаткові кроки", - попередила глава німецького уряду. 

ЄС може переглянути своє рішення 
Ухвалений пакет нових обмежувальних заходів є потужним сигналом до керівництва 

Російської Федерації, заявив президент Європейської Ради Герман ван Ромпей. "Дестабілізація 
становища в Україні або у будь-якій іншій східноєвропейській сусідній державі принесе великі 
збитки економіці. Росія буде дедалі більше ізольована своїми власними діями", - ідеться в його 
заяві, оприлюдненій на сайті Європейської Ради. 

Заклики Євросоюзу до Росії на практиці досі залишилися без уваги, констатував ван 
Ромпей. "Зброя і бійці продовжувати потрапляти до України з Російської Федерації. Потужна 
російська національна держпропаганда продовжує підтримувати незаконні дії озброєних 
сепаратистів", - вказано в його заяві. Водночас ван Ромпей зауважив, що Європейський Союз 
готовий переглянути свої рішення і знову співпрацювати з Росією, якщо вона почне "активно і без 
двозначностей" робити свій внесок у пошук розв'язання української кризи. 

"Суворе попередження"  
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Санкції проти Росії задумані як суворе попередження, вказано в заяві. "Незаконна анексія 
території та умисна дестабілізація сусідньої суверенної держави не можуть бути прийняті у 
двадцять першому столітті в Європі. Більше того, коли насилля стає спіраллю, що виходить із-під 
контролю та призводить до вбивства майже 300 невинних мирних мешканців під час польоту з 
Нідерландів до Малайзії, ситуація вимагає термінової та рішучої реакції. Європейський Союз 
виконуватиме свої зобов'язання захищати й забезпечувати безпеку своїх громадян. Крім того, 
Європейський Союз підтримуватиме своїх сусідів і партнерів", - пообіцяв президент Європейської 
Ради. 

Герман ван Ромпей також зауважив, що Росія і Європейський Союз "мають важливі спільні 
інтереси", але Євросоюз не може повернутися до порядку денного, "коли Крим незаконно 
анексовано, коли Російська Федерація підтримує бойові дії у Східній Україні, коли розв'язане 
насильство вбиває невинних цивільних осіб". 

Пропаганда та бойовики замість співпраці 
Водночас ван Ромпей зауважив, що Європейський Союз готовий переглянути свої рішення і 

знову співпрацювати з Росією, якщо вона почне "активно і без двозначностей" робити свій внесок у 
пошук розв'язання української кризи. Заклики Євросоюзу до Росії на практиці досі залишилися 
без уваги, констатував ван Ромпей. "Зброя і бійці продовжувати потрапляти до України з 
Російської Федерації. Потужна російська національна держпропаганда продовжує підтримувати 
незаконні дії озброєних сепаратистів", - вказано в його заяві. Європейський Союз підтримуватиме 
своїх сусідів і партнерів, пообіцяв президент Європейської Ради. 

Німецька хвиля 

02.08.2014. Штайнмаєр: Довіру між Берліном та Москвою 
"серйозно зіпсовано" 

Довіра між Берліном та Москвою вже нині "поза сумнівом, серйозно зіпсовано", але 
продовження діалогу з Росією не слід вважати ознакою наївності.  

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, 
відповідаючи на питання німецької газети Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє 
Німецька хвиля. 

Штайнмаєр зазначив, що без сприяння Москви практично неможливо знайти політичне 
вирішення конфлікту в Україні. 

Міністра також запитали, чому, незважаючи на збройне протистояння на Донбасі, Франція 
збирається продати Росії два військових вертольотоносця типу "Містраль". 

Штайнмаєр зазначив, що з огляду на різне історичне минуле країн ЄС, у них по-різному 
формуються відносини з Москвою. 

На думку глави МЗС Німеччини, критики заслуговує не лише Франція, а й інші країни-
члени ЄС, які з міркувань про власне фінансове становище лише ускладнювали процес узгодження 
санкцій. 

Разом з тим міністр закордонних справ зауважив, що падіння малайзійського 
пасажирського авіалайнера змінило ставлення до ситуації на Сході України. 

"І той, у кого фотографії з п‘яними сепаратистами, котрі бродили між рештками людських 
жертв та протягом кількох днів перешкоджали гідним похоронам людей, залишилися в пам'яті, 
відчуватиме злість донині", - зазначив Штайнмаєр. 

Але, за його словами, ніхто не відміняв принципу: "Злість та обурення не можуть стати 
останнім словом у зовнішній політиці". 

Українська правда 

ПОЛЬЩА  

09.07.2014. Польський прем'єр Туск відмовився очолити 
"хрестовий похід" проти Росії 

Польща веде "розсудливу і відповідальну" східну політику, Туск заявив, що сприйняття 
країни як русофобської - помилкове. 

Польща і надалі буде робити все для підтримки суверенітету України, але Варшава не 
очолить жодного антиросійського "хрестового походу". Про це під час дискусії у Сеймі прем'єр-
міністр Польщі Дональд Туск. 

"Польща, поки я прем'єр, не очолить антиросійський "хрестовий похід". Але вона буде 
підтримувати українські прагнення до суверенності", - заявив Туск. Він додав, що результати дій 
Варшави щодо України позитивні, оскільки президент України Петро Порошенко подякував 
Польщі за підтримку. 

За його словами, Польща веде "розсудливу і відповідальну" східну політику. Глава 
польського уряду підкреслив, що буде уникати кроків, які можуть привести Польщу до занадто 
великих втрат. 
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Туск зазначив, що на сьогоднішній день у Польщі багато конкурентів в ЄС щодо здійснення 
східної політики. Політик зазначив, що найбільшою проблемою у відносинах з європейськими 
партнерами є "зміна помилкового образу Польщі як русофобської країни з русофобським 
керівництвом". 

Дзеркало тижня 

14.07.2014. Польща звинувачує Росію у загостренні ситуації в 
Україні 

Глава зовнішньополітичного відомства Польщі вважає, що Росія відповідальна за 
погіршення ситуації на Донбасі та закликає ЄС вжити необхідних заходів проти Москви. 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звинувачує Росію у загостренні 
конфлікту в Україні. "Замість того, щоб покинути Крим, Росія збільшує підтримку сепаратистів", - 
повідомив глава польського зовнішньополітичного відомства після зустрічі зі своїм угорським 
колегою Тібором Новрочичем у Варшаві, пише dpa у понеділок, 14 липня. 

Очільник МЗС Польщі назвав події на Сході України агресією. "Замість втихомирення ми 
бачимо ескалацію і поступово постає питання довіри до ЄС", - наголосив Сікорський. Враховуючи 
загрозливе погіршення конфлікту він сподівається, що ЄС діятиме так, як він погрожує у своїх 
заявах. Таку думку дипломат висловив з огляду на перспективу посилення санкцій проти Росії. 

Як відомо, 12 липня Євросоюз розширив "чорний список" осіб, проти яких застосовуються 
санкції другого рівня у зв‘язку з кризою в Україні. Тепер він містить імена 72 громадян Росії та 
Україні, які діяли "з метою підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності 
України". Штрафні заходи ЄС передбачають заборону в'їзду до країн спільноти та блокування їхніх 
рахунків на території Євросоюзу. 

Без санкцій третього рівня 
Останнім часом європейські політики часто застерігають, що впровадження посилених 

санкцій -третього рівня - не виключається. Йдеться про економічні обмеження, які торкнуться 
цілих галузей російської економіки. Такий намір висловлювала, зокрема, канцлерка Німеччини 
Анґела Меркель. "Дипломатичним методам має віддаватися перевага перед будь-якими іншими. 
Однак, якщо нічого не допомагає, на порядку денному можуть з'явитися також і санкції, на цей 
раз, третього рівня", - повідомила канцлерка під час виступу у Бундестазі наприкінці червня. Утім, 
поки що такі заходи не були застосовані. 

Тим часом, військова активність на Донбасі зростає. За повідомленнями НАТО, Росія 
збільшує кількість своїх військових поблизу державного кордону. Таку інформацію підтверджують 
і у Державній прикордонній службі України. За інформацією відомства, терористи та російські 
найманці продовжують здійснювати спроби передислокації на територію України автомобільної і 
бронетанкової техніки та обстрілювати місця дислокації прикордонних підрозділів. 

Німецька хвиля 

РУМУНІЯ  

20.07.2014. Румунія сподівається, що катастрофа Боїнга 
протверезить Росію 

Міністр закордонних справ Румунії Тітус Корлецян висловив сподівання, що Росія після 
катастрофи з малайзійським пасажирським Боїнгом у небі над Україною зробить відповідні 
висновки і негайно припинить політичну і воєнну підтримку терористів в Україні. 

 Про це передає власний кореспондент Укрінформу. 
"Думаю, що Москва після катастрофи з малайзійським пасажирським Боїнгом у небі над 

Україною зробить відповідні висновки і негайно припинить будь-яку політичну та воєнну 
підтримку сепаратистів в Україні", - підкреслив Корлецян. 

Глава зовнішньополітичного відомства Румунії зазначив при цьому, що в умовах негайної 
реакції міжнародної громадськості, яка послідувала після трагедії, не бачить сенсу у проведенні 
окремого засідання Вищої ради оборони Румунії. 

Раніше Тітус Корлецян висловив співчуття родині загиблого на борту малайзійсткого 
літака румунського студента медичного університету міста Клуж. 

Укрінформ  

21.07.2014. Президент Румунії: трагедія "Боїнга" стала 
можливою через зволікання з санкціями 

Президент Румунії Траян Бесеску вважає, що Російська Федерація є частиною конфлікту в 
Східній Україні як партнер терористів. 

Про це він заявив на спеціально скликаному брифінгу в Бухаресті, у зв'язку з катастрофою 
малазійського «Боїнга» в небі над Україною, передає власний кореспондент Укрінформу. 
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«З жалем доводиться констатувати, що Російська Федерація своєю політичною та 
військовою підтримкою сепаратистів у східних областях України є частиною цього конфлікту, 
отже, виступає в ролі партнера терористів в українських містах Донецьк і Луганськ», - заявив 
Бесеску. 

Бесеску підкреслив, що економічні санкції проти Росії давно слід було запровадити, щоб 
завадити тій легкості, з якою сьогодні Росія живить збройний конфлікт в Україні та терористів, з 
вини яких він спалахнув. 

«Якби Євросоюз вчасно схвалив третій пакет економічних санкцій проти Росії, цілком 
можливо, що ми б не оплакували сьогодні загибель пасажирів малазійського "Боїнгу" в небі над 
Україною. І чим довше ми будемо тягнути з санкціями, щоб перешкодити Путіну відновити СРСР, 
тим вищою буде ціна, яку ми заплатимо за свою повільність», - підсумував глава румунської 
держави. 

Укрінформ 

02.08.2014. Румунія не бачить перспектив економічної 
взаємодії з Росією 

Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта вважає, що в нинішньому регіональному контексті у 
зв'язку з кризою в Україні у країни немає перспектив економічної взаємодії з Росією. 

Про це передає власний кореспондент Укрінформу. 
«Румунія є прихильником пошуку нових стратегічних партнерів для економічної взаємодії 

- таких, як Туреччина й Китай. З Росією, однак, я не тільки не бачу перспектив розвитку наших 
економічних взаємин, а схильний навіть передрікати їх погіршення», - підкреслив Понта. 

На його думку, саме дії Росії - анексія українського Криму і Севастополя та підтримка 
сепаратистів на Сході України - призвели до дестабілізації ситуації в регіоні. 

Укрінформ  

УГОРЩИНА 

02.07.2014. Угорщина продовжить будівництво "Південного 
потоку" 

Угорщина заявляє, що підтримує Київ, але все одно продовжить будівництво газопроводу в 
обхід України. Поки що країна не бачить альтернативи Росії як енергопостачальнику. 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна продовжить будівництво 
газогону "Південний потік", через який російський газ буде постачатися в обхід України. 
"Угорщина будуватиме "Південний потік", оскільки цей проект гарнтуватиме безпеку нашого 
енергопостачання", - цитує угорського прем'єра агенство AFP. 

За словами Орбана, угорський уряд не хоче, щоб енергопоставки в його країну залежали від 
розвитку подій в Україні. "Ми підтримуємо Україну, - заявив Віктор Орбан, - але несемо 
відповідальність перед нашими громадянами за їхнє забезпечення енергоносіями". Прем'єр додав: 
"Тим, хто закликає нас відмовитися від будівництва "Південного потоку", слід запропонувати 
альтернативу, адже ми не можемо жити без енергоносіїв". 

Суперечливий проект 
Окрім Угорщини, низка європейських країн, через які має проходити "Південний потік", 

підтримує будівництво російського газопроводу. Так, 24 червня російський концерн "Газпром" і 
австрійська нафтогазова корпорація OMV підписали угоду акціонерів спільної компанії South 
Stream GmbH, що визначає принципи роботи з реалізації газогону на австрійській території. У 
Болгарії натомість нещодавно на вимогу ЄС було призупинено будівництво "Південного потоку". 
Планується перевірити законність проекту. Претензії у випадку з Болгарією полягають, зокрема, у 
тому, що при проведенні тендерів на виконання робіт зі спорудження не було дотримано 
європейського законодавства. 

Згідно з планами російського газового монополіста "Газпром", газогін "Південний потік" 
має запрацювати вже з 2017 року. За задумом, він має зв‘язати Росію трубою по дну Чорного моря 
з Болгарією, а далі гілками газ має транспортуватися до Греції, Італії, Сербії, Угорщини, Словенії 
та Австрії. 

Німецька хвиля 

ФРАНЦІЯ  

08.07.2014. Олланд і Обама закликали Путіна сприяти 
звільненню заручників на Донбасі 

Французький і американський президенти Франсуа Олланд та Барак Обама закликали 
російського лідера Володимира Путіна вплинути на сепаратистів на Сході України з метою 
досягнення перемир'я. 
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У спільній телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним французький 
лідер Франсуа Олланд та американський президент Барак Обама закликали господаря Кремля 
застосувати більше тиску на проросійських сепаратистів у Східній Україні. У 45-хвилинній 
телефонній розмові, яка відбулася увечері в понеділок, 7 липня, Олланд та Обама підкреслили 
необхідність негайно організувати зустріч контактної групи між представниками української влади 
та сепаратистами з метою досягнення двостороннього припинення вогню. Про це повідомляє 
інформаційне агентство AFP з посиланням адміністрацію французького президента. 

За залучення представників сепаратистів до подібних контактних груп за участі Росії та 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) висловився і німецький федеральний 
уряд. Попередня зустріч контактної групи з урегулювання ситуації в Україні, яка відбулася увечері 
в неділю, 6 липня, не принесла відчутних результатів - режиму припинення вогню досягнути не 
вдалося. Після зустрічі федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер 
Штайнмаєр назвав переговори, що відбулися, "по-справжньому важкими". 

Обама і Олланд у розмові з Путіним закликали останнього, окрім цього, посилити контроль 
українсько-російського кордону. Президенти США та Франції наголосили також на необхідності 
звільнення всіх заручників, що перебувають в полоні сепаратистів, і пообіцяли координувати свої 
подальші зусилля задля збереження тиску на Кремль. 

Німецька хвиля 

11.07.2014. Франція вважає формат «нормандської четвірки» 
найкращим для України 

Міністр закордонних справ та міжнародного розвитку вважає ефективним формат 
«нормандської четвірки» (Франція, Німеччина, Україна, Росія - ред.) у переговорному процесі 
щодо мирного врегулювання в Україні. 

Про це він заявив, виступаючи перед членами комітету у закордонних справах 
Національних зборів Франції, передає власний кореспондент Укрінформу. 

«Відбувається інтенсивна дипломатична активність, яка проходить в основному в форматі, 
який я називаю «нормандський формат» або «формат Бенувіль», тобто за участю Франції, 
Німеччини, Росії й України. Ми вважаємо, що цей формат чотирьох є найбільш ефективним у цей 
період», - зазначив він. 

Разом з тим, за словами міністра, у цьому контексті Франція підтримує відносини з іншими 
партнерами, у т.ч. з європейцями. «До переговорів також залучені Сполучені Штати і Польща. Але 
названий квартет - це серце дипломатичних операцій», - наголосив Лоран Фабіус. 

У свою чергу, офіційний представник МЗС Франції Ромен Надаль, коментуючи 
кореспонденту Укрінформу ініціативу Президента України щодо залучення до переговорів Італії і 
Великої Британії, зазначив, що Франція надає перевагу «нормандській четвірці». 

«З цією метою (мирного врегулювання. - ред.), ми продовжуємо працювати у форматі за 
участю Франції, Німеччини, Росії та України і маємо намір досягти домовленностей щодо 
двостороннього припинення вогню, встановлення прикордонного контролю, звільнення всіх 
заручників і проведення засідання контактної групи (Росія, Україна, ОБСЄ)», - сказав він. 

Укрінформ 

ЧЕХІЯ 

10.07.2014. Карел Шварценберг: Санкції проти Росії треба було 
запроваджувати одразу ж 

Голова зовнішньополітичного комітету парламенту Чехії в інтерв‘ю DW назвав дії РФ в 
Україні війною. На думку Карела Шварценберга, санкції проти Москви варто було застосувати 
набагато раніше. 

DW: Пане Шварценберг, як Ви оцінюєте події в Україні, російсько-український конфлікт? 
Карел Шварценберг: Це останній великий конфлікт у ланцюгу розпадів великих 

колоніальних імперій. Раніше такі конфлікти виникали в Африці та Азії, тепер - в Європі. 
Попередні великі колоніальні імперії - в тому числі й Росія - поступово змушені розлучатися зі 
своїми колоніями, що, звісно, дуже болісно. Такий процес складно зупинити, хоча йому й 
намагаються протидіяти. Так було з французами, які воювали у В'єтнамі та Алжирі, і з іншими. І 
ось тепер схожа драма розігрується в Європі. 

Але в історії були також приклади мирного розпаду колоніальних імперій. Та й сам СРСР 
також припинив своє існування відносно без крові. Чому тепер така ескалація? 

Правильно. Але в тих випадках, про які ви говорите, режими були інші, більш помірковані. 
Для авторитарного режиму дуже важливий його престиж, вплив на світовій арені, і тому він 
застосовує насильство. 

У Євросоюзі є різні думки стосовно санкцій проти Росії. Якої точки зору дотримуєтеся 
ви? 
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Якщо санкції застосовуються правильно і послідовно, то вони мають успіх. Це видно на 
прикладі Ірану. Але у випадку з Іраном був час, який давав можливість поступово нарощувати 
санкції. Адже створення іранської атомної бомби або іранських міжконтинентальних ракет ще 
потребуватиме деякого часу. 

Із Росією ситуація інша. Факт уже доконаний. Крим окуповано. До України спрямовані 
озброєні групи. І хоч я й належу до консервативно налаштованих людей, інакше, аніж війною, я 
такі дії назвати не можу. Коли одна держава окуповує або анексує частину іншої та використовує 
при цьому військову силу, то це завжди називалося війною. І такі дії частково продовжуються 
щодо Східної України. 

Якщо таку поведінку вважають неприйнятною, то варто негайно вживати енергійних та 
послідовних контрзаходів, тобто запроваджувати санкції, аби не допустити того, що зробила Росія. 
Не можна очікувати, що ситуація сама собою розрядиться і можна буде повернутися до режиму 
business as usual - мовляв, все, як завжди. Від самого початку треба виявляти твердість. 

Тобто ви вважаєте, що жорсткі санкції проти Росії треба було застосовувати ще 
раніше? 

Саме так. Доти, доки російські озброєні групи оперують в Україні, а Росія навіть не вдає, що 
готова до переговорів про статус Криму, санкції необхідні. 

Але санкції - палиця з двома кінцями... 
Звісно. І нам доведеться піти на певні економічні жертви. Попереднім поколінням 

доводилося битися, проливаючи кров, гинути за свободу, незалежність, демократію. А тут ідеться 
лише про незначне скорочення зростання ВВП. 

А наскільки залежна Чехія від поставок російського газу, які можуть припинитися 
внаслідок цього конфлікту? 

Певною мірою ми залежні, але не цілковито. Ми маємо також інших потенційних 
постачальників. До того ж, не варто забувати, що й Росія залежить від покупців її газу. Путін згаяв 
можливість у доповнення до сировинних галузей економіки створити також інші. Інфраструктура 
російського господарства гірша за всіляку критику. Це означає, що якщо Росія не зможе продавати 
нафту й газ, то швидко настане крах. Дня нас припинення поставок призведе до деяких труднощів, 
але газу в світі, у принципі, достатньо. Чи то в Лівії, в Алжирі, в Америці або в країнах Близького 
Сходу. Тож російський газ є чим замінити. 

Останніми днями з Праги надходили суперечливі повідомлення про підхід чеських 
політичних діячів до проблеми візового режиму в відносинах з Росією. Президент Мілош Земан 
нібито виступає за його повне скасування, а міністр закордонних справ Любомир Заоралек, 
навпаки, взагалі не хоче пускати росіян до країни. Чи ви могли б пояснити ситуацію? 

Це ознака живої дискусії в Празі. Я в цьому випадку не можу викладати офіційну точку 
зору Чеської Республіки. Я представляю опозицію, очолюю зовнішньополітичний комітет 
парламенту. До моїх завдань не входить відстоювання офіційної точки зору. 

А яка Ваша особиста точка зору з цього питання? 
Я вважаю, що підхід має бути вибірковим. Я проти повного скасування візового режиму. 

Що стосується представників верхніх ешелонів російської влади, то надання їм віз, відповідно до 
застосованих персональних санкцій ЄС, необхідно обмежувати. Натомість, приміром, до студентів 
з Росії треба ставитися в цьому плані дуже ліберально. 

Як в Чехії ставляться до політичних емігрантів з Росії? 
Чехія традиційно відкрита та добросердечна щодо цього. Я знаю, що ми мали багато 

охочих отримати політичний притулок з України, коли президентом там був Янукович. Про 
наплив політичних емігрантів з Росії я поки не чув, проте не виключаю, що такі випадки є. У Чехії 
сьогодні доволі багато російських громадян - не тих, хто шукає політичного притулку, а тих, хто 
в'їхав за нормальною візою. Але відомості про зростання кількості політичних біженців з Росії до 
Чехії я не можу ані підтвердити, ані спростувати. 

Яку допомогу може надати або вже надає Чехія Україні? 
Допомога може бути головним чином політичною і лише частково - економічною. Окрім 

того, у наших лікарнях лікували деяких поранених на Майдані. Усе це в межах тих невеликих 
можливостей, які має маленька країна. Чехія - не велика і навіть не середня держава. Але ми 
намагаємося допомагати Україні в міру наших можливостей. 

Німецька хвиля 

03.08.2014. Швейцарія не хоче долучатися до санкцій ЄС 

Влада Швейцарії не хоче вводити санкції щодо Росії.  
Про це в інтерв'ю газеті Schweiz am Sonntag розповів міністр економіки Швейцарії Йоханн 

Шнайдер-Амманн. 
За словами швейцарського міністра, на "міжнародній арені" має знаходитися державу, яка 

"не підтримує жодну зі сторін конфлікту". 
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Нагадаємо, ЄС закликає треті країни приєднатися до санкцій проти Росії. Про можливость 
ведення санкцій вже заявила Норвегія.  

Йоханн Шнайдер-Амманн також заявив, що вже введені санкції ЄС проти Росії можуть 
торкнутися саму Європу, в тому числі і Швейцарію. Зокрема, на швейцарську економіку вплине 
можливе підвищення тарифів на російські енергоресурси. 

Українська правда  

ШВЕЙЦАРІЯ  

05.08.2014. Швейцарія розширює свої обмеження щодо Росії 

Швейцарія посилює власні обмеження щодо Росії, додавши до списку тих, хто не може 
провадити ділову діяльність в країні, ще 26 фізичних осіб та 18 компаній. 

Швейцарія у вівторок, 5 серпня, оголосила про розширення обмежень проти Росії. Як 
повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на міністерство економіки Швейцарії, список осіб 
та фірм, які не зможуть вести бізнес у країні, поповнили ще 26 фізичних осіб та 18 компаній. 
Більшість з них - з Росії. У такий спосіб уряд Швейцарії хоче не допустити обхід санкцій інших 
країн, але водночас не готовий на запровадження штрафних заходів за моделлю ЄС і США, 
зауважує Reuters. 

Раніше заклики до Швейцарії доєднатися до санкцій ЄС проти Росії лунали з Берліна. 
Однак міністерство економіки Швейцарії досі пояснювало свою стриману позицію бажанням 
Берна зберегти традиційну нейтральність, особливо з огляду на головування швейцарського 
федерального президента в ОБСЄ. Крім того, у Швейцарії побоювалися "ефекту доміно" від 
санкцій, що могло б вдарити по інтересах швейцарських фірм. 

Міністр економіки Швейцарії Йоганн Шнайдер-Амман в інтерв'ю газеті Schweiz am Sonntag 
у неділю, 3 серпня, пояснив, що просте дублювання європейських санкцій проти Росії вплинуло б 
на можливість Швейцарії відігравати посередницьку роль у конфлікті в Україні. "Ми не вводимо 
односторонні санкції - підкреслив міністр, - однак для нас дуже важливо переконатися в тому, що 
Швейцарію не використовуватимуть як платформу для того, щоб обійти європейські санкції". 

Німецька хвиля 

США ТА КАНАДА 

01.07.2014. Вашингтон підтримав рішення Києва щодо 
продовження АТО 

Сполучені Штати підтримують рішення керівництва України щодо завершення режиму 
припинення вогню та відновлення українськими силами активної фази АТО на Сході України. 

Про це зазначила під час брифінгу в вівторок у Вашингтоні заступник речника Державного 
департаменту США Марі Харф, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Так, ми підтримуємо це", - підтвердила представник держдепу, відповідаючи на запитання 
репортерів. 

У цьому контексті Харф пояснила журналістам, що українські сили мають обов'язок 
обороняти свою територію та людей від наступу та агресії озброєних проросійських сепаратистів. 
Характеризуючи роль Москви в цьому процесі, вона зауважила: "Ми думаємо, що російський уряд 
значною мірою причетний до підтримки сепаратистів". 

Водночас Харф наголосила, що українські військові демонструють стриманість під час 
активної фази АТО. 

Представник держдепу також поінформувала, що держсекретар США Джон Керрі 
напередодні обговорив по телефону це та інші питання з Президентом України Петром 
Порошенком. 

"Вони говорили про ситуацію в Україні та припинення вогню. Керрі також висловив 
підтримку США народові України та зусиллям українського уряду з підтримання правопорядку, 
привітав прихильність українського лідера просувати мирний план, включаючи зусилля щодо 
амністії, децентралізації влади, політичного діалогу", - наголосила Харф. 

За її словами, представники двох країн також коротко обговорили питання того, "що 
західні партнери могли б ще зробити, щоб натиснути на Росію, аби вона припинила підтримувати 
сепаратистів". 

Укрінформ 

08.07.2014. США надали українській армії дві тисячі 
бронежилетів 

Зі США до Києва доставлені дві тисячі бронежилетів у рамках допомоги українській армії. 
Такі самі бронежилети американські війська використовували в Іраку та Афганістані. 
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Сполучені Штати доставили до Києва дві тисячі бронежилетів "Інтерсептор", надані в 
рамках допомоги українським збройним силам. Про це у понеділок, 7 липня, повідомило 
посольство США в Україні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. 

Ідеться про модель бронежилетів, яка використовувалася американськими військами під 
час операцій в Іраку та Афганістані. 

Поставка бронежилетів відбулася в рамках військової допомоги американської сторони 
Україні несмертельними засобами загальним обсягом понад 23 мільйони доларів, ідеться в 
повідомленні посольства. До пакету допомоги входять також набори першої медичної допомоги, 
прилади нічного бачення, засоби зв'язку, камуфляжний одяг та інше. 

Уже в червні поточного року під час візиту до Києва помічник міністра оборони США Дерек  
Шолле заявляв про кількамільйонну військову допомогу Україні, спрямовану на підвищення 
ефективності українських збройних сил. 

Нагадаємо, у квітні США оголосили про надання Україні пакету фінансової допомоги 
загальною сумою 50 мільйонів доларів США. Кошти, зокрема, передбачалися на підтримку 
конституційної реформи та забезпечення проведення вільного волевиявлення під час виборів 
президента України, які відбулися в травні цього року. 

Німецька хвиля 

10.07.2014. Пентагон готує велику партію обладнання для 
українських військових 

Пентагон впродовж наступних двох місяців відправить в Україну велику партію військового 
обладнання та засобів захисту, найбільш затребуваних для проведення АТО. 

Про це повідомив у середу під час виступу на слуханнях в Сенаті США помічник міністра 
оборони країни Дерек Чоллет, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Протягом наступних двох місяців ми закупимо та відправимо (в Україну - ред.) 150 
приладів нічного бачення, 150 тепловізорів, 1 тис. кевларових шоломів, п'ять роботів-саперів та ще 
96 радіостанцій", - зазначив представник Пентагону. 

Він констатував, що загалом з початку кризи США виділили Україні $33 млн на нелетальну 
допомогу. Це включає вже надіслані понад 1,9 тис. аптечок, 80 радіостанцій, 1 тис. матраців, 5 тис. 
одиниць обмундирування, 2 тис. бронежилетів. 

Крім того Чоллет зауважив, що Сполучені Штати в межах військової співпраці з Україною 
надають їй підтримку ще по двох напрямах. Йдеться, передусім, про проведення навчань та 
підвищення бойової підготовки, а також реформування українським керівництвом оборонних 
інституцій. 

"Україна для нас має значення. Це європейська країна, що межує з державами-членами 
НАТО", - зауважив Чоллет. У цьому зв'язку він згадав про співпрацю з Києвом у сфері безпеки, 
партнерські відносини з Україною по коаліції в Афганістані, Іраку, Косово та Боснії, а також у 
боротьбі з піратством біля Африканського Рогу. 

"Ми хочемо, щоб Україна й надалі перебувала на цій траєкторії, і для цього надаємо їй 
допомогу", - зауважив представник Пентагону. 

Укрінформ 

11.07.2014. Україна і Канада відновлюють співпрацю в ядерній 
галузі 

Україна і Канада готові відновити співпрацю в ядерній галузі. 
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості. 
За її даними, спільну роботу в сфері виробництва ядерного палива та цирконієвого 

виробництва між НАЕК «Енергоатом» та корпорацією атомної енергії Канади (AECL) в Києві 
обговорили глава Міненерговугілля Юрій Продан і міністр міжнародної торгівлі Канади Ед Фаст. 

Раніше Україна розглядала можливість використовувати вдосконалені канадські реактори 
CANDU 6 (Ес6). За підсумками оцінки експерти «Енергоатому» зробили висновок, що технологія 
CANDU прийнятна для України, і компанія AECL може взяти участь у тендері з вибору серійного 
блоку. 

Укрінформ 

14.07.2014. Обама і Кемерон вирішили сильніше натиснути на 
Росію 

Президент США Барак Обама говорив у неділю по телефону з прем'єр-міністром Великої 
Британії Девідом Кемероном щодо актуальних питань зовнішньої політики, в тому числі, ситуації в 
Україні. 
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Як повідомили в Білому домі, під час розмови йшлося про "збільшення витрат для Росії", 
передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Що стосується України, президент і прем'єр-міністр висловили занепокоєння у зв'язку зі 
зростанням напруженості та продовженням насильства на сході Україні. Вони погодилися з тим, 
що Росії треба вжити невідкладних заходів для деескалації ситуації", - зазначається в офіційному 
повідомленні. 

У Білому домі підкреслили, що ці кроки "вже були чітко донесені до РФ". Вони включають 
необхідність забезпечення двостороннього припинення вогню, передусім, з боку російських 
терористів, негайного припинення потоку російської зброї та бойовиків через кордон, створення 
ефективного механізму моніторингу кордону ОБСЄ, дорожньої карти для переговорів контактної 
групи, а також звільнення всіх заручників. 

Досі ні Сполучені Штати, ані Велика Британія не побачили прогресу в дотриманні цих 
умов, наголосили в адміністрації Обами. "Президент і прем'єр-міністр погодилися, що Європа і 
Сполучені Штати повинні вжити подальших узгоджених заходів, аби збільшити витрати для Росії, 
якщо вона не зробить негайних кроків до деескалації", - наголосили в Білому домі. 

Укрінформ 

15.07.2014. США: Росія продовжує дестабілізацію України 

Держдепартамент США вчергове закликав Росію припинити дестабілізацію ситуації на 
сході України та окупацію Криму, який він називає частиною української території. 

Держдепартамент також звинуватив Росію в поставках озброєнь сепаратистам в Україні. 
Американське відомство у своєму блозі наголошує, що Росія продовжує підтримувати 

сепаратистів. 
"Насправді, згідно із нашими даними, Росія продовжує постачати їм [сепаратистами в 

Україні - ред.] зброю та військове обладнання, фінансує їх та продовжує дозволяти бойовикам 
вільно потрапляти на територію України", - сказано в заяві держдепартаменту. 

Росія неодноразово заперечувала причетність до сепаратистів в Україні. 
BBC Україна 

18.07.2014. США закликали припинити вогонь для розслідування 
авіакатастрофи 

США закликають всі сторони конфлікту на сході України підтримати негайне припинення 
вогню, щоби дати можливість провести розслідування авіакатастрофи літака "Malaysian Airlines". 

Близько 300 людей, понад половина з яких голландці, загинули внаслідок падіння літака, 
який, як виглядає, збили над східною Україною. 

Лайнер здійснював рейс Амстердам - Куала-Лумпур. 
Уламки літака розкидані на території поблизу села, яке контролюють проросійські 

сепаратисти. 
Напередодні глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що 

перехоплені Україною телефонні розмови свідчать про причетність сепаратистів до катастрофи. 
Останні ці звинувачення відкидають. 

BBC Україна  

16.07.2014. "Газпромбанк", "Роснєфть" та інші: США 
запровадили болючі санкції проти Росії 

США впровадили жорсткіші санкції проти Росії. Блокується співпраця з низкою компаній в 
енергетичній та фінансовій сферах, а також в оборонній галузі. 

США суттєво посилили економічні санкції проти Росії. Обмеження торкнуться оборонної, 
фінансової та енергетичної сфер. До списку компаній, з якими заборонено співпрацювати увійшли, 
зокрема, "Газпромбанк", "Внєшекономбанк" та "Роснєфть". Відповідний список осіб та компаній, 
яких визнано відповідальними за дестабілізацію ситуації на Сході України,оприлюднило 
міністерство фінансів США. 

Санкції мають торкнутися ключових галузей російської економіки, у тому числі оборонної. 
Однак, як уточнюється, штрафні заходи не направленні проти цілих секторів економіки. Цей крок 
Сполучені штати приберегли на випадок, якщо Москва здійснить повномасштабне вторгнення на 
українські території або подібні провокативні заходи, зазначає інформаційна агенція AP, 
посилаючись на джерела у дипломатичних колах. 

У "чорному списку" - виробники зброї 
Як повідомляється на сайті міністерства фінансів США, санкції запроваджено, серед 

іншого, проти компаній військово-промислового комплексу. До списку увійшли, зокрема концерн 
"Калашников", радіоелектронний концерн "Созвездие", військово-промислова корпорація НВО 
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"Машиностроение", оборонне підприємство РФ зі створення і поставок озброєнь та боєприпасів 
для військ країни НВО "Базальт", концерн "Алмаз-Антей", що виробляє озброєння, 
"Уралвагонзавод" та "Конструкторського бюро приладобудування". 

"Газпромбанк" та енергетика 
Крім того, обмеження запровадженні щодо російських державних компаній "Роснефть", 

державного банку "Внешэкономбанк", компанії газовидобувної компанії "Новатек", та 
"Газпромбанку", що належить російському монополісту в енергетичній сфері компанії "Газпром". 
Причому санкції проти "Газпромбанку" та "Внешэкономбанку" передбачають не замороження 
активів, а заборону отримувати американські кредити більш, ніж на 90 днів. Як зауважує "Риа-
новости" з посиланням на власне джерело в адміністрації США, такий крок буде ефективним, 
оскільки перекривається доступ потужних російських фінансових інститутів до фінансових ринків 
США, які вони раніше використовували для ведення бізнесу. 

Віце-спікер Держдуми, міністр та офіцер ФСБ 
До списку осіб, на які поширяться санкції, увійшло ще п‘ять росіян. Обмеження торкнуться 

керівника п‘ятої служби ФСБ Сергія Бесєди, віце-спікера Держдуми Росії Сергія Невєрова, міністра 
у справах Криму Олега Савєльєва, радника російського президента Володимира Путіна Ігоря 
Щеглова та сепаратиста з так званої "Донецької народної республіки" Олександра Бородая. 

Санкції поширюються тако на так звану "Донецьку народну республіку" (ДНР) та 
"Луганську народну республіку" (ЛНР). 

У Адміністрації президента США Барака Обами неодноразово погрожували посиленням 
санкцій. "Ми просили Росію вжити низку чітких кроків. Вона цього не зробила", - зазначив речник 
Білого дому Джош Ернест. Саме це призвело до застосування проти Росії додаткових обмежень, 
пов'язаних з реальними економічними збитками для неї. 

Німецька хвиля 

16.07.2014. У Сенаті США готується законопроект щодо 
збільшення допомоги Україні 

Американський сенатор-демократ Кріс Мерфі готує новий законопроект щодо посилення 
санкцій проти Росії, а також збільшення допомоги Україні в скрутній для неї ситуації. 

Про це він повідомив у вівторок під час урочистої церемонії привітання в Сенаті США 
України, Молдови і Грузії з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, передає власний кореспондент 
Укрінформу. 

"Я маю намір внести на розгляд Сенату законопроект, що передбачає додаткову допомогу 
Україні, а також санкції проти Росії", - заявив сенатор. 

Він наголосив, що всі три держави, у тому числі Україна, повинні мати вільний вибір щодо 
відносин із Заходом та Сходом - "без політичних обмежень". 

Мерфі підкреслив: політика США щодо цих країн залишається послідовною та 
засновується на підтримці свободи, незалежності й демократії. 

У цьому зв'язку він запевнив, що Сполучені Штати разом з Європейським Союзом 
допомагатимуть процесу поетапної європейської інтеграції України, Грузії й Молдови. 

Під час церемонії, що відбулася на Капітолійському пагорбі, були присутні також відомі 
підтримкою демократії в Україні та країнах Східної Європи сенатори Джон Маккейн, Бен Кардін, 
Ед Ройс, конгресмени Кевін Маккарті, Еліот Енгель та інші. 

Від Європейського Союзу виступив депутат Бундестагу (ФРН) Андреас Шоккенхофф, 
відомий своїми критичними оцінками політики путінського режиму. 

Україна, Молдова і Грузія були офіційно представлені на рівні послів цих держав у 
Сполучених Штатах. 

Укрінформ 

18.07.2014. Обама: сепаратисти отримують з Росії важкі 
озброєння і ЗРК 

Президент США Барак Обама в п'ятницю зробив заяву щодо збитого пасажирського літака, 
а також у цілому по ситуації в Україні. 

Він закликав усі сторони негайно припинити вогонь і надати можливість провести 
міжнародне розслідування інциденту, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Я думаю, зараз настали тривожні часи для всіх нас, щоб озирнутися та поглянути на те, що 
сталося. Насильство й конфлікт неминуче призведуть до непередбачених наслідків", - наголосив 
Обама. 

Він закликав Росію та підтримуваних нею сепаратистів з одного боку - і Україну з іншого 
негайно скористатися можливостями покласти край бойовим діям. 

Обама також зауважив, що "Сполучені Штати мають намір продовжувати свої зусилля в 
рамках світового співтовариства з метою деескалації ситуації; захисту суверенітету й 
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територіальної цілісності України; підтримки народу України в його мужніх зусиллях над 
зміцненням своєї демократії та прийнятті власних рішень про те, як вони мають іти далі". 

У контексті жахливої авіакатастрофи, американський лідер наголосив, що принаймні один 
громадянин США загинув під час трагедії. "Докази свідчать, що літак був збитий ракетою "земля-
повітря", запущеною з території, що контролюється за підтримки Росії сепаратистами всередині 
України. Ми також знаємо, що це не перший випадок, коли літак був збитий на сході України". 

Він акцентував на тому, що озброєні сепаратисти в Україні отримують постійну підтримку з 
Росії, у тому числі важке озброєння і зенітно-ракетні комплекси. 

Президент США також наголосив на необхідності міжнародного розслідування та звернув 
увагу на дотриманні умови, що докази з місця катастрофи авіалайнеру не повинні бути спотворені. 

"Слідчі повинні отримати доступ до місця катастрофи. І печальне завдання, яке необхідно 
виконати невідкладно – повернути останки тих, хто загинув на борту літака до їхніх близьких", - 
підкреслив Обама. 

За словами американського лідера, США готові надати будь-яку необхідну допомогу 
слідству, і вже запропонували підтримку ФБР та Національної ради з безпеки на транспорті. 

Крім того президент США запевнив, що він продовжуватиме "перебувати в тісному 
контакті з лідерами з усього світу" в цьому питанні. 

Укрінформ 

19.07.2014. Порошенко і Байден: Росія відповідальна за 
озброєння сепаратистів 

Україна та США вимагають від Росії вплинути на проросійських сепаратистів у Східній 
Україні, аби забезпечити негайний доступ міжнародних та українських експертів до місця 
авіакатастрофи Boeing-777.  

 Президент України Петро Порошенко та віце-президент США Джо Байден звернулися до 
Російської Федерації з вимогою застосувати більший вплив на проросійських сепаратистів на Сході 
України. Про це йшлося у телефонній розмові двох політиків, яка відбулася у п‘ятницю, 18 липня, 
повідомляє інформаційне агентство dpa з посиланням на президентську адміністрацію 
Сполучених Штатів. 

Порошенко та Байден зійшлися зокрема на тому, що Росія як сторона, відповідальна за 
озброєння сепаратистів у східних регіонах України, мусить публічно закликати їх скласти зброю та 
забезпечити негайний доступ міжнародних та українських експертів до місця авіакатастрофи, яка 
сталася 17 липня на Донеччині. 

 Байден: США має докази щодо ракетного пострілу по літаку 
Як повідомляє прес-служба президента України, у телефонній розмові з Петром 

Порошенком Джо Байден підтвердив, що американська сторона має "чіткі докази, що ракетний 
постріл по літаку рейсу MH17 був здійснений з території, яка повністю контролюється 
підтримуваними Росією бойовиками". 

Раніше подібну заяву зробив також і президент США Барак Обама. Під час виступу в 
Білому домі 18 липня він заявив, що перші докази вказують на те, що літак був збитий ракетою з 
території, яка контролюється сепаратистами. Водночас Обама закликав почекати з остаточними 
висновками. "Ми маємо спиратися на факти", - цитує американського президента інформагентство 
AFP. 

Німецька хвиля 

18.07.2014. Білий дім підготував санкції проти росіян за збитий 
малайзійський боїнг  

Всі шляхи ведуть до росіян тією чи іншою мірою, вважають у Вашингтоні. Катастрофа 
неминуче призведе і до переоцінки європейського підходу до Росії. 

Факт падіння комерційного "Боїнга-777" у зоні військових дій в Україні загострив і без того 
вибухонебезпечну міжнародну кризу, що може активізувати спроби президента США Барака 
Обами ізолювати Росію, якщо факти вкажуть на причетність до цього Москви, пише The New York 
Times. 

"Адміністрація Обами вже підготувала додаткові санкції, які можуть бути швидко введені в 
дію, якщо так вирішить Обама", - зазначають автори статті Пітер Бейкер і Майкл Д.Шир. "Питання 
полягає в тому, чи змусить це, нарешті, європейців переступити цю межу", - заявив 
високопоставлений чиновник адміністрації, який говорив на умовах анонімності. 

Європейські чиновники були обережні у своїй реакції, заявивши, що їм необхідні час і 
інформація, перш ніж приймати можливі заходи. Однак більшість пасажирів були європейцями, 
переважно голландцями, зазначає видання. Це може посилити вимоги відповідної реакції з боку 
європейських урядів, вважають журналісти. 
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"Деякі аналітики стверджують, що ця катастрофа неминуче призведе до переоцінки 
європейського підходу до Росії", - пише газета. 

"У кінцевому підсумку, це посилить тиск в Європі, щоб було зроблено те, що мало бути 
зроблено вже давно", - заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст. 

The Wall Street Journal пише, що кілька чиновників вважають, що Росія причетна до удару 
по літаку: або опосередковано, через підтримку сепаратистів, або вона випустила ракету сама. 

"Всі шляхи ведуть до росіян тією чи іншою мірою", - сказав американський чиновник.  
Дзеркало тижня 

20.07.2014. США: Аудіозаписи розмов сепаратистів про збитий 
літак є справжніми 

Фахівці американських спецслужб вважають, що аудіозаписи розмов між проросійськими 
сепаратистами про збитий пасажирський літак, які оприлюднила СБУ, є справжніми. 

Аудіозаписи, розповсюджені Службою безпеки України, на яких зафіксовано розмову 
проросійських сепаратистів про збитий цивільний літак, є справжніми, вважають у США. 
"Аудіодані, надані пресі Службою безпеки України, були оцінені аналітиками розвідувальної 
спільноти, які підтвердили, порівнявши аудіозапис, викладений в інтернеті Україною, із записами 
розмов відомих сепаратистів, що це справжні розмови між відомими лідерами сепаратистів", - 
ідеться у повідомленні посольства США в Москві, поширеному в неділю, 20 липня. 

Згідно з записами, які днями оприлюднила СБУ, у день авіакатастрофи у четвер, 17 липня, 
один з бойовиків з позивним "майор" повідомляв іншому бойовику з позивним "грек" про збитий 
літак на Донеччині, а потім ці ж самі дві особи говорили про те, що літак був цивільним, нагадує 
агентство AFP. 

Посольство США зазначає, що американський уряд виходить з того, що малайзійський 
літак "був збитий ракетою "земля-повітря" "Бук" з території, що підконтрольна сепаратистам, на 
Сході України". Як зазначається у повідомленні, жодна з українських систем протиповітряної 
оборони не перебувала тоді поблизу району авіакатастрофи. 

У той час, коли з літаком Boeing-777 зник зв'язок, американські фахівці зафіксували пуск 
ракети "земля-повітря" з району, який контролюють проросійські сепаратисти, ідеться в 
повідомленні дипломатичного представництва США. 

Німецька хвиля  

20.07.2014. Держсекретар США закликав Росію взяти на себе 
відповідальність за дії сепаратистів в Україні 

За словами Держсекретар США Джон Керрі, існують явні докази причетності сепаратистів 
до удару по пасажирському літаку в східній Україні, передає УНН з посиланням на "Голос 
Америки". 

―Докази явно вказують на вину сепаратистів‖, — сказав Керрі в інтерв‘ю телеканалу CNN. 
Він також підкреслив, що ―тип зенітно-ракетної установки, використаної для того, щоб 

збити MH17, був переданий до рук сепаратистів Росією‖. 
Держсекретар США звернувся до російської влади з закликом взяти на себе 

відповідальність за дії сепаратистів у східній Україні. 
Він нагадав, що США спостерігали широкомасштабне пересування вантажів з Росії в 

Україну протягом останнього місяця. 
Йдеться, зокрема, про військову колоні з 150 машин, включаючи БТР, танки і зенітно-

ракетні установки, які були передані сепаратистам кілька тижнів тому. 
УНН 

21.07.2014. Тягар за безпеку розслідування по Боїнгу лежить на 
Росії – Обама 

Президент США Барак Обама, виступаючи з заявою в понеділок у Білому домі, підкреслив 
прямий зв'язок Росії з сепаратистами, що діють на сході України, та закликав Путіна виконувати 
свої обіцянки щодо розслідування по збитому малазійському "Боїнгу". 

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу. 
"Зараз Росія має надзвичайний вплив на цих сепаратистів. У цьому ніхто не має сумнівів. 

Росія їх спонукала, навчила, надала екіпіровку та зброю, в тому числі, протиповітряну. Ключові 
командири сепаратистів – громадяни РФ. Отже, враховуючі прямий російський вплив на 
сепаратистів, Росія і президент Путін, зокрема, несуть пряму відповідальність, щоб змусити їх 
(сепаратистів – ред.) взаємодіяти зі слідством. Це найменше з того, що вони можуть зробити", - 
наголосив президент США. 
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Він підкреслив, що "тягар (відповідальності – ред.) зараз лежить на Росії, щоб змусити 
сепаратистів зупинити маніпуляції з доказами, гарантувати слідчим, які вже прибули на місце, 
негайний, повний та безперешкодний доступ до місця катастрофи". 

Обама нагадав: президент Путін зробив заяву, що підтримує повне та неупереджене 
розслідування. "Я ціную такі слова, але вони мають бути підтримані діями", - зауважив 
американський лідер. 

Глава Білого дому підкреслив, що "сепаратисти та їх російські покровителі відповідальні за 
безпеку слідчих, які виконують свою роботу". Втім, нажаль, "вони продовжують блокувати місце 
катастрофи, не дають проводити розслідування". 

Читайте також: Обама: Підтримка сепаратистів лише посилить ізоляцію Росії 
Обама обурився тим, що сепаратисти вивозять тіла загиблих з місця падіння літака, і "це є 

ударом для тих, хто втратив близьких". Президент США назвав таку поведінку неприпустимою для 
цивілізованого суспільства. 

Укрінформ 

22.07.2014. Держдеп США спростував фейк Росії про 
український Су-25 

Державний департамент США спростував інформацію, заявлену представником генштабу 
РФ про начебто причетність українського Су-25 до падіння пасажирського авіалайнера в Донецькій 
області. 

З відповідною заявою виступила в понеділок у Вашингтоні заступник речника Державного 
департаменту Марі Харф, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Літак був збитий ракетою з землі, випущеною з території, яку контролюють сепаратисти. 
Ми маємо докази того, що підтримувані Росією сепаратисти мають такі системи", - зазначила Харф 
у відповідь на прохання прокоментувати заяву представника російського військового відомства. 

Водночас вона підкреслила, що впродовж останніх місяців Росія неодноразово вдавалася 
до дезінформації, створивши уже довгий список фейків. 

Вона підкреслила, що Сполучені Штати мають достатньо доказів з різних джерел для того, 
щоб робити такі заяви. Водночас представник держдепу не стала їх перелічувати на прохання 
журналістів. "На жаль, я не маю повноважень ділитися закритою інформацією", - зауважила Харф. 

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок начальник головного оперативного управління 
Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенант Андрій Картаполов заявив у Москві, що російські засоби 
об'єктивного контролю нібито зафіксували український літак Су-25, який, імовірно, летів у бік 
малазійського «Боїнгу». 

Укрінформ 

23.07.2014. Розвідка США: літак помилково збили сепаратисти 

Розвідувальні служби США вважають, що "Боїнг" авіакомпанії Malaysia Airlines, який 
минулого тижня впав під Донецьком, помилково збили проросійські сепаратисти. 

Американські спецслужби не знайшли свідчень прямої участі Росії у цій катастрофі. Однак, 
на їхню думку, російська влада "створила умови", які призвели до катастрофи пасажирського 
авіалайнера та загибелі всіх 298 людей на його борту. 

Ці заяви прозвучали на брифінгу у Вашингтоні, який високопоставлені представники 
розвідслужб США провели на умовах анонімності. 

Як приклад однієї з умов, створених Росією, вони назвали навчання сепаратистів тому, як 
користуватися сучасними системами протиповітряної оборони. 

За даними учасників брифінгу, малайзійський "Боїнг", найшвидше, був збитий ракетою 
класу "земля-повітря" із зенітно-ракетного комплексу "Бук" (за класифікацією США і НАТО - SA-11 
Gadfly). 

Представники американських розвідслужб додали, що їм невідомо, чи були присутні при 
запуску ракети фахівці з Росії. 

Вони також наголосили, що поки що не вдалося встановити, "хто саме натиснув кнопку". 
Пропаганда 
За словами учасників вашингтонського брифінгу, Росія продовжує поставляти 

сепаратистам зброю, включно з танками та ракетами. 
У понеділок представник Держдепартаменту США Мері Харф заявила, що Сполучені 

Штати мають дані з відкритих джерел і засекречену інформацію про те, що ракету по літаку 
Malaysia Airlines випустили саме сепаратисти. 

За словами пані Харф, Росія поширює дезінформацію і пропаганду упродовж усього 
конфлікту на сході України. 

Проросійські сепаратисти на сході України заперечують причетність до катастрофи літака, 
заявляючи, що його збила українська армія. 
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У понеділок російські військові також оприлюднили свою версію падіння малайзійського 
лайнера на Донеччині. 

Москва стверджує, що зафіксувала український військовий літак Су-25 в районі події 
відразу після падіння лайнера, а українські ПВО "БУК" - біля району, який контролюють 
сепаратисти. 

Літак, що летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур впав 17 липня поблизу селища 
Грабове Донецької області. Загинули всі пасажири та члени екіпажу. 

BBC Україна 

25.07.2014. США підтверджують обстріли українських 
військових з території Росії 

Розвідка США підтверджує, що позиції української армії обстрілюють із території Росії. За 
даними Вашингтона, РФ планує і далі постачати сепаратистам додаткові ракетні пускові 
установки. 

В уряду США є докази того, що підрозділи української армії на Сході України потерпають 
від артилерійських обстрілів з боку російських військ з території Росії. Про це повідомила прес-
секретарка Державного департаменту США Марі Гарф, посилаючись на "інформацію розвідки", 
повідомляє інформаційне агентство AFP увечері четверга, 24 липня. 

Крім того, Москва, даними, які є у розпорядженні США, планує надалі постачати 
проросійським сепаратистам на Донбасі ракетні пускові установки та інше важке озброєння. Також 
інформація міністерства оборони США підтверджує, що Росія нарощує військову присутність на 
кордоні з Україною. За минулі тижні російська армія щотижня стягувала до кордону новий 
батальйон і таким чином підвищила чисельність армії до 15 тисяч солдатів, говориться в 
повідомленні. "Це схоже на постійне збільшення", - повідомив представник Пентагону агентству 
AFP. За даними США, Росія, крім того, стягує військову техніку на військову базу поблизу Ростова-
на-Дону, після чого оснащення мають намір передати сепаратистам в Україну. 

Військова активність не спадає 
Український уряд продовжує звинувачувати Москву в тому, що Росія надає підтримку 

сепаратистам на Сході України та координує їхні дії. Так, 23 липня Київ звинуватив Кремль у тому, 
що з російської території було збито два літаки Збройних сил України. За даними прес-центру 
АТО, два штурмовики Су-25 було збито із зенітних ракетних комплексів. Ці два літаки "надавали 
вогневу підтримку підрозділам Збройних сил України", що тримають позиції на кордоні, 
зазначається в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook. 

Як повідомлялося раніше, НАТО також підтверджує, ґрунтуючись на власних доказах, що 
зброя на територію України через кордон продовжує надходити з Росії. "Ми зафіксували 
збільшення потоку зброї з Росії до України за останні кілька тижнів. Ми продовжуємо бачити 
докази того, що зброя проникає в Україну з Росії і після падіння малайзійського літака MH17. Це 
змушує нас непокоїтися", - повідомляють представники НАТО. 

Німецька хвиля 

25.07.2014. Канада оголосила про нові санкції проти російських 
компаній 

Окрім ряду підприємств військово-промислового комплексу, а також фінансового та 
енергетичного секторів Росії, Канада запровадила санкції також проти "озброєних сепаратистських 
груп" в Україні. 

Канада запроваджує нові санкції проти російських підприємств військово-промислового 
комплексу, а також фінансового та енергетичного секторів Росії. Про це у четвер, 24 липня, 
оголосив прем‘єр-міністр країни Стівен Гарпер, повідомляє інформаційне агентство Reuters. За 
його словами, санкції запроваджуються, аби покарати Москву за окупацію Криму та "провокаційну 
військову активість" на Сході України. 

Під нові канадські санкції потрапили зокрема другий за величиною виробник газу в Росії 
ВАТ "Новатек", а також "Внєшекономбанк" та "Газпромбанк" - третій банк у Росії за величиною 
активів. Окрім того, обмеження накладені на відомого виробника стрілецької зброї концерн 
"Калашников". 

Канада також запровадила санкції щодо "озброєних сепаратистських груп, відомих як 
"Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", говориться у заяві Гарпера, 
опублікованій на офіційному інтернет-сайті канадського прем‘єра. 

Канада готова до подальших кроків 
Як зазначається в документі, падіння малайзійського авіалайнера наочно демонструє, що 

відмова президента Росії Володимира Путіна припинити підтримку "озброєних сепаратистських 
груп створює реальну загрозу для міжнародного миру та безпеки". "Наша недвозначна ціль - ще 
більше посилити економічний та політичний тиск на режим Путіна", - заявив Стівен Гарпер. 
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Він підкреслив, що Оттава готова вжити подальших заходів, "якщо військова агресія 
путінського режиму продовжуватиметься". Нагадаємо, що раніше Канада вже неодноразово 
запроваджувала санкції проти громадян України та Росії, причетних до кризи в Україні. 

Німецька хвиля 
 

25.07.2014.США і Канада вирішили не підтримувати проекти 
Світового банку в РФ 

США не будуть підтримувати проекти Світового банку (СБ) в Росії. 
Про це заявила агентству Bloomberg офіційний представник Мінфіну США Холлі Шулман. 
Канада має намір зайняти аналогічну позицію, повідомила агентству представник 

канадського фінансового відомства. 
Європейські уряди також обговорюють можливість голосувати проти проектів у Росії, 

повідомив європейський чиновник на умовах анонімності, передає Інтерфакс. 
Канада і США мають трохи більше 20% голосів у Світовому банку. Разом з тим їхньої 

протидії може бути достатньо для того, щоб загальмувати виділення кредитів Росії, сказав 
агентству Bloomberg колишній співробітник міністерства фінансів США Скотт Морріс. 

Якщо ж європейські країни займуть аналогічну позицію, то російські проекти не будуть 
виноситися на голосування ради директорів, оскільки не буде шансів на їх схвалення. 

Західні країни мають більшість голосів у СБ. 
Зараз у Світового банку - 10 схвалених проектів у Росії на загальну суму $668 млн, з них 

поки виділено менше половини. У стадії підготовки знаходяться ще 9 проектів на $1,34 млрд, 
включно з проектами у галузі дошкільної освіти та енергоефективності. 

Українська правда  

25.07.2014. США направляють військову місію до України 

Команда чиновників Пентагону поїде до України, аби розбудувати військову 
інфраструктуру. 

Про це в п'ятницю повідомила Washington Times. 
За кілька тижнів група представників департаменту оборони, котрі спеціалізуються на 

стратегії та політиці, попрямує до Києва, щоб оцінити конкретні програми США, які могли б 
допомогти розвитку України, повідомив полковник Стів Уоррен, речник Пентагону. 

Їхньою метою буде робота з українцями заради "формування та створення довготривалої 
програми для майбутньої діяльності США з підтримки українського військового сектору, через 
експертні команди та постійних радників", - додав він. 

"Звісно, ми зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, і було б чудово мати розуміння 
того, де ми можемо максимізувати допомогу, яку хочемо надавати", - заявив конгресмен Дункан 
Хантер. 

Європейська правда  

25.07.2014. США: біля України вже більше 15 тис. російських 
вояків 

Росія накопичила вже більше 15 тис. російських вояків біля кордону з Україною. 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на посла США в НАТО Девіда Люта. 
Ця кількість перевищує попередні показники, про які заявляв Пентагон. 
Раніше представники США говорили про не менше ніж 12 тисяч військовослужбовців 

збройних сил РФ у прикордонних з Україною регіонах. 
BBC Україна 

26.07.2014. Білий дім: в аварії MH17 винний Путін 

На підставі розвідданих США можна твердити, що провину за аварію малайзійського 
"Боїнга" несе Росія і особисто її президент Володимир Путін, заявив представник Білого дому 
Джош Ернест. 

Ця заява, яка пролунала під час щоденного брифінгу для преси, стала однією з найбільш 
жорстких на адресу Росії у зв'язку з інцидентом. 

Літак упав на Донбасі 17 липня, в результаті чого загинули 298 осіб. 
За словами пана Ернеста, "Боїнг" збили ракетою класу "земля-повітря" з району, який 

контролюють сепаратисти. Водночас українська армія зенітних знарядь у цьому районі не 
використовувала. 

До того ж, США відомо, що з Росії сепаратистам надходить важке озброєння, і Росія 
інструктує повстанців щодо того, як його використовувати. 
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"Тому ми прийшли до висновку, що Володимир Путін і росіяни несуть провину за цю 
трагедію", - зазначив пан Ернест. 

BBC Україна 

28.07.2014. США опублікували докази обстрілів України з 
території РФ 

Держдепартамент США розповсюдив супутникові фотографії, які, як стверджують 
американські офіційні особи, ілюструють факти обстрілів українських військ з території Росії. 

Знімки зроблені з 21 по 26 липня. Як заявили у Держдепартаменті США, на фотографіях 
видно ракетні системи залпового вогню і самохідні артилерійські знаряддя з російського боку 
кордону, а також воронки від вибухів снарядів у розташуванні військ з українського боку. 

Один з депутатів Держдуми вже назвав заяви американців бездоказовими. 
Українські силовики раніше неодноразово заявляли, що армію обстрілюють з території 

Росії. 
Росія спростовує 
Заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Франц Клінцевич в інтерв'ю агенції 

"РІА Новини" заявив, що США "брешуть про очевидні речі". 
Він сказав, що для подібних тверджень необхідні "дані інших систем", без чого "розмова 

американців просто бездоказова". 
Українські силовики неодноразово заявляли, що армію обстрілюють з території Росії. 

Зокрема, міністр оборони Валерій Гелетей у неділю в ефірі "5 каналу" заявив, що будь-яка 
активізація українських військових на сході країни одразу викликає активність зі сторони 
Російської Федерації. 

"Щодня десятки разів відбуваються обстріли позицій силовиків з території Росії, а також 
терористами з російської зброї, яка зараз, за нашою інформацією, знаходиться на території 
Донецької та Луганської областей", - сказав Валерій Гелетей. 

Керрі та Лавров поговорили про припинення вогню 
Держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у ніч 

проти понеділка, за московським часом, обговорили ситуацію в Україні телефоном. 
"Держсекретар Керрі зажадав від міністра Лаврова припинити постачання важкого 

озброєння (сепаратистам – Ред.), а також артилерійський і ракетний обстріл України з Росії", - 
йдеться в заяві Держдепу. 

Також сказано, що Керрі "не прийняв заперечення міністра Лавров того, що важке 
озброєння Росії залучено в конфлікті". 

Держсекретар підкреслив, що Вашингтон "підтримує взаємне припинення вогню (в Україні 
– Ред.) під контролем ОБСЄ та підтвердив рішучу підтримку міжнародного розслідування 
обставин падіння малайзійського "Боїнга" 17 липня. 

У повідомленні, поширеному МЗС РФ, сказано, що пан Лавров і пан Керрі висловилися за 
негайне припинення вогню на Донбасі та початок переговорів між сторонами конфлікту. 

"У фокусі уваги була українська криза. Голови зовнішньополітичних відомств погодилися, 
що при всіх розбіжностях у підходах важливо домогтися негайного припинення вогню в зоні 
внутрішнього українського конфлікту і початку переговорів між протиборчими силами відповідно 
до домовленостей, закріпленими в Женевській заяві Росії, США, ЄС і України від 17 квітня", - 
наголошено в повідомленні російського МЗС. 

Пан Лавров також сказав, що Росія запросила спостерігачів ОБСЄ на свої пункти пропуску 
"Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною. Російський міністр попросив держсекретаря США 
"дати своїм підлеглим вказівку перестати чинити перешкоди відповідній роботі ОБСЄ". 

США вперше звинуватили Росію в обстрілі українських військ зі своєї території в четвер. 
Тоді Держдепартамент посилався на дані агентурної розвідки і попереджав, що незабаром важку 
артилерію можуть перекинути через кордон і передати в руки проросійських сепаратистів. 

Раніше представник Білого дому поклав відповідальність за катастрофу малайзійського 
"Боїнга" на Росію та особисто президента Путіна. Це була найбільш жорстка заява американської 
влади на адресу Росії щодо авіакатастрофи. 

Своєю чергою в російському МЗС США звинуватили в тому, що вони відповідальні за 
конфлікт в Україні. 

BBC Україна 
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28.07.2014. США, Франція, Німеччина, Великобританія та 
Італія домовилися про нові санкції 

Сьогодні, 28 липня, відбулися п'ятисторонні переговори президентів США, Франції, а 
також глав урядів Німеччини, Великої Британії та Італії. Тематикою їх розмови стало посилення 
тиску на Росію. Про це повідомляє "Українська правда". 

Лідери США та провідних держав Євросоюзу досягли згоди щодо необхідності 
впровадження нових санкцій, повідомляється у комюніке Єлисейського палацу, що 
розповсюджене за підсумками переговорів. 

Як відомо, досі введенню нового етапу санкцій заважала відсутність консенсусу провідних 
політичних лідерів. 

"Можна з жалем констатувати що, попри неодноразові заклики на адресу президента РФ 
Володимира Путіна, Росія не намагається вплинути на сепаратистів з метою примусити їх до 
переговорів. Також Росія не здійснює реальних кроків для встановлення контролю над кордоном з 
Україною", - йдеться у заяві лідерів 5 країн. 

"П'ять лідерів держав та урядів підтвердили, що за цих умов вони мають намір вдатися до 
нових обмежень (санкцій) щодо Росії", - підкреслює прес-служба Єлисейського палацу. 

Як відомо, робочий проект рішення про перший етап секторальних санкцій має бути 
затверджений у вівторок, 29 липня. Ці обмеження вперше стосуватимуться не окремих осіб чи 
підприємств, а цілих галузей економіки РФ. Джерела повідомляють, що ефект від секторальних 
санкцій може досягти 100 млрд євро за два роки. 

Gazeta.ua 

29.07.2014. Обама: це не нова "холодна війна" 

У вівторок, 29 липня, президент США Барак Обама під час виходу до преси у Вашингтоні 
анонсував додаткові економічні санкції для Росії та заперечив початок нової "холодної війни". 

За його словами, США та країни ЄС погодилися ввести економічні обмеження для 
російської енергетики, фінансового сектора та оборонної промисловості. Також будуть заборонені 
кредити, спрямовані на стимулювання експорту до РФ. 

Раніше стало відомо, що під нові економічні санкції Сполучених Штатів потрапили три 
російські банки: ВТБ, Банк Москви та Россельхозбанк, а також державна компанія "Об'єднана 
суднобудівна корпорація" з Санкт-Петербургу. 

Відповідаючи на питання журналістів, Барак Обама заперечив початок нового глобального 
протистояння у світі. 

"Це не нова "холодна війна". Це дуже специфічний випадок, пов`язаний з небажанням 
Росії визнавати, що Україна сама може обирати свій власний шлях. Якщо ви послухаєте 
президента Порошенка та народ України, то зрозумієте, що вони шукають діалогу з Росією. Однак 
вони не можуть погодитися з озброєнням сепаратистів, яке проводить Росія", - заявив 
американський президент. 

Він закликав РФ зберігати свій вплив в Україні через добросусідські відносини й торгівлю, 
а не через диктування вимог. 

Барак Обама додав, що Росія зараз знову ізолює себе від світової спільноти після десятиріч 
справжнього прогресу. 

Перед цим про нові економічні санкції щодо РФ заявили представники Євросоюзу. 
BBC Україна 

29.07.2014. Україна просить США про «додаткову підтримку 
безпеки» 

Україна просить США про «додаткову підтримку безпеки». Про це йшлося під час 
телефонної розмови між міністрами оборони України Валерієм Гелетеєм та США Чаком Гейґелем. 

За словами Гейґела, уряд США розглядатиме такі звернення через посольство США у 
Києві, передає Радіо Свобода 

Це звернення України до США з‘явилося після загострення збройного протистояння між 
українськими військовими і бойовиками на сході країни побіля місця катастрофи «Боїнга-777». 

Раніше США вирішили надати Україні 33 мільйони доларів нелетальної військової 
допомоги (зброю несмертельної дії). Однак поки не погоджувалися надати зброю вбивчої дії.   

День 
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30.07.2014. США та ЄС посилили санкції проти Росії через 
Україну 

Президент США Барак Обама заявив, що Америка приєднується до ЄС і запроваджує нові 
санкції проти Москви у галузях енергетики, оборони та фінансів. 

Він сказав, що нові економічні заходи покликані ускладнити доступ російським банкам до 
ринків капіталу і завдати удар по російській економіці, покаравши Москву за підтримку 
сепаратистів на сході України. 

"Серйозні санкції, які запроваджуються з сьогоднішнього дня, покликані чинити 
додатковий тиск на Росію, в тому числі на оточення пана Путіна і компанії, які сприяють 
незаконній діяльності Росії в Україні", - заявив американський президент. 

"Ми припиняємо експорт окремих товарів і технологій для російського енергетичного 
сектора, - пояснив Барак Обама. - Ми поширюємо наші санкції на інші російські банки і оборонні 
компанії. І ми заморожуємо кредити, які сприяли експорту товарів до Росії, а також фінансування 
проектів економічного розвитку в Росії". 

Раніше міністерство фінансів США включило до списку організацій, на які поширюються 
санкції, ще три російських банки: ВТБ, "Банк Москви" і "Россельхозбанк". 

"Це не нова холодна війна" 
У відповідь на запитання одного з журналістів, чи не означають нові санкції початок "нової 

холодної війни", Барак Обама відповів досить однозначно. 
"Це не нова холодна війна, це вельми конкретний крок, який стосується небажання Росії 

визнати за Україною право обирати власний шлях, - наголосив пан Обама. - Якщо ви послухаєте 
президента Порошенка, якщо ви послухаєте український народ, ви побачите, що всі вони говорять 
про бажання встановити добросусідські відносини з Росією. Однак вони не можуть допустити, щоб 
Росія озброювала сепаратистів, які займаються руйнівною діяльністю на сході України, 
підриваючи тим самим здатність Києва до мирного самоврядування". 

Одним із перших російських чиновників на заяву Барака Обами відреагував заступник 
прем'єр-міністра уряду Росії Дмитро Рогозін, який написав у Twitter, що "рішення Обами накласти 
санкції на ОСК (Об'єднану суднобудівну корпорацію Росії) є ознакою того, що російське військове 
кораблебудування стає проблемою для ворогів Росії". 

Росія заперечує звинувачення Заходу, що вона постачає зброю сепаратистам на сході 
України. 

Санкції Європи 
У вівторок нові економічні санкції проти Росії через ситуацію в Україні ухвалив і Євросоюз. 

Вони стосуються нафтового сектору, оборонної промисловості та технологій подвійного 
призначення. 

Обмежать також доступ російських державних банків до фінансових ресурсів. Як 
повідомляють, санкції не стосуватимуться газового сектора, від якого залежить більшість 
європейських країн. 

Мета цих санкцій ЄС - збільшити втрати РФ від постійної підтримки проросійських 
бойовиків на сході Україні. 

Повна заява щодо санкцій ЄС очікується у середу. Тоді ж оприлюднять розширений список 
російських громадян, на яких очікує замороження активів та заборона в'їзду до європейських 
країн. Наразі в цьому списку вже перебувають 87 людей. 

Нові санкції наберуть чинності через добу після досягнення згоди між усіма 28 членами ЄС. 
ЄС підтримуватиме своїх сусідів 
У спільній заяві Президент Європейської ради Герман ван Ромпей та президент Єврокомісії 

Жозе-Мануель Баррозу пояснили причини та цілі санкцій. 
"Ці рішення обмежать доступ до ринку капіталів ЄС для російських державних фінансових 

компаній, встановлять ембарго на торгівлю зброєю, запровадять заборону на експорт товарів 
подвійного призначення військовим установам та скоротять доступ Росії до технологій, зокрема в 
нафтовій галузі", - йдеться у заяві. 

Ван Ромпей та Баррозу попереджають Росію про "дедалі більшу ізоляцію", до якої вона 
потрапляє внаслідок своєї політики щодо України. 

Європейські політики також запевнили, що ЄС підтримуватиме своїх сусідів і партнерів. 
"Санкції повинні стати серйозним попередженням: незаконна анексія та навмисна 

дестабілізація сусідніх суверенних країн не прийнятні у Європі ХХІ століття. Коли спіраль 
насильства виходить з-під контролю і призводить до вбивства майже 300 мирних жителів, 
ситуація вимагає термінових і рішучих заходів реагування", - сказано в заяві. 

ЄС готовий переглянути свої рішення й відновити співпрацю з Росією за умови, що вона 
активно та "без двозначності" почне діяти задля вирішення кризи в Україні. 

Частина санкцій вже діє 
Проти кількох російських посадовців та політиків і організацій, яких ЄС вважає 

причетними до дестабілізації ситуації в Україні, санкції вже запроваджені. 
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Минулого тижня ЄС додав 15 фізичних осіб та 18 організацій до свого списку санкцій. Вони 
включали російську Федеральну службу безпеки, голів розвідки та президента Чечні. 

Заклики до ЄС діяти рішучіше пролунали 17 липня після падіння на Донбасі авіалайнера 
Malaysia Airlines. Тоді загинули всі 298 людей, які перебували на борту. 

Західні країни повідомляють про дедалі більше доказів, що рейс MH17 збила ракета, 
надана Росією та випущена сепаратистами. 

Росія заперечує постачання важкого озброєння сепаратистам. РФ та бойовики 
звинувачують Україну в нападі на авіалайнер. 

BBC Україна 

30.07.2014. Пентагон: на схід України і далі надходить важка 
техніка з Росії 

США заявляють, що через російсько-український кордон і далі йде тяжка техніка для 
східноукраїнських сепаратистів. 

Як заявив офіційний представник Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі, серед цього 
обладнання - ракетні установки, артилерії, танки і системи протиповітряної оборони. 

Пан Кірбі також висловив занепокоєння з приводу того, що до кордону з Україною стягнуто 
більш ніж десять тисяч російських солдатів. 

За словами адмірала, зараз вони стоять ще ближче до кордону, ніж навесні. 
BBC Україна 

КРАЇНИ СНД 
БІЛОРУСЬ 

04.08.2014. Лукашенко: Білорусь готова постачати Україні 
нафтопродукти 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяє налагодити постачання Україні 
нафтопродуктів. Таку обіцянку він озвучив під час розмови з президентом України Петром 
Порошенком. 

Білорусь готова постачати Україні нафтопродукти, заявив президент країни Олександр 
Лукашенко під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Петром Порошенком у 
понеділок, 4 серпня, повідомляє інформаційне агентство Reuters. У Білорусі, за даними агентства, 
діють два нафтопереробні заводи. Основну частину сировини вони отримують з Росії. "Олександр 
Лукашенко підкреслив, що Білорусь розуміє нагальність цього питання із урахуванням кампанії зі 
збору врожаю. Тому, попри внутрішні потреби, Білорусь сприятиме Україні у забезпеченні її 
економіки нафтопродуктами", - йдеться в офіційній заяві адміністрації білоруського президента. 

Раніше у межах підписаних угод із утворення Євразійського економічного союзу Москва 
погодилася на постачання до Білорусі 169 мільйонів барелів нафти без накладення мит. Україна є 
одним з ключових експортерів зернових у світі, нагадує інформагенція Reuters.є 

Німецька хвиля 

РОСІЯ 

01.07.2014. Путін: події в Україні - кульмінація негативних 
тенденцій у світі 

Президент Росії Володимир Путін заявив, що події в Україні стали наслідком "політики 
стримування". 

"Така політика не припинялася після холодної війни", - заявив пан Путін. 
Виступаючи на зустрічі із російськими дипломатами в Москві, пан Путін назвав те, що 

відбувається в Україні "кульмінацією негативних тенденцій у світі". 
Виступ Володимира Путіна співпав із відновленням антитерористичної операції на сході 

України. 
Українська криза та погляд на неї б боку російського керівництва стали основною темою 

зустрічі із російськими дипломатичними працівниками та членами уряду РФ. 
Частину цієї зустрічі транслювали по телебаченню, потім вона продовжилася у закритому 

режимі. 
Відповідальність на Порошенкові 
Володимир Путін висловив жаль з приводу того, що український президент Петро 

Порошенко ухвалив рішення "відновити бойові дії" і таким чином "взяв на себе всю повноту 
військової та політичної відповідальності за те, що відбувається на південному сході України". 

"Досі Петро Олексійович не мав прямого відношення до наказів про військові дії. Тепер він 
взяв на себе цю відповідальність", - заявив російський президент. 
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Раніше російський лідер та президент України Порошенко домовилися спільно працювати 
над угодою про взаємне припинення вогню між українським урядовими силами та обзроєними 
сепаратистами на Донбасі. 

У своєму виступі Володимир Путін також заявив, що "росіяни та російськомовні люди в 
Україні опинилися у небезпеці". 

"Ми не права залишити кримчан та севастопольців на поталу радикалів", а також 
допустити, щоб у Крим та в Севатополь прийшли сили НАТО, заявив він. 

Говорячи про західні країни, пан Путін у першу чергу вказав на той тиск, який, на його 
думку, здійснють на Францію з метою змусити її відмовитися від постачання Росії десантних 
вертольотоносців "Містраль". 

BBC Україна 

03.07.2014. ФСБ: у російський КПП влучили снаряди з 
української території 

Снаряди, що залетіли з території України, пошкодили прикордонний пункт пропуску 
"Новошахтинськ". 

Про це повідомив представник прикордонного управління ФСБ Росії у Ростовській області 
Василь Малаєв. 

Через стрілянину на території України поблизу пункту пропуску "Новошахтинськ" кілька 
снарядів потрапили у пункт пропуску, пошкоджено його інфраструктуру, заявив пан Малаєв, 
повідомляє агенція Інтерфакс. 

Інцидент стався зранку в четвер, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає. 
BBC Україна 

06.07.2014. Лавров вимагає терміново відновити перемовини з 
сепаратистами 

Глава МЗС Росії Лавров заявив про необхідність недопущення зриву домовленостей про 
скликання контактної групи з метою встановлення перемир'я на Сході України.  

 Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з главою МЗС 
Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром наголосив на необхідності "не допустити зриву 
домовленостей берлінської зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Росії, Німеччини, Франції 
та України". Розмова двох міністрів відбулася в суботу, 5 липня, повідомляє прес-служба МЗС Росії. 

Зокрема, у російському зовнішньополітичному відомстві нагадали про домовленість 
чотирьох міністрів від 2 липня щодо створення контактної групи "з метою узгодження між Києвом  
та Південним Сходом України безумовного стійкого припинення вогню", ідеться у повідомленні, 
опублікованому на сайті МЗС РФ. 

Окремо у відомстві в Москві наголосили на стурбованості буцімто фактами "обстрілу 
російської території та створенням перепон для біженців, які прагнуть залишити зону конфлікту". 

У МЗС Росії заявляють про згоду німецького і французького міністрів закордонних справ з 
тим, що контактна група з урегулювання ситуації у Східній Україні має "негайно відновити 
роботу", ідеться у повідомленні. Зустріч між представниками озброєних сепаратистів зі Сходу 
України та представниками офіційного Києва має відбутися за посередництва ОБСЄ та Росії, 
наголошується у повідомлення російського МЗС. 

Незважаючи на значні втрати бойовиків та звільнення від них низки міст на півночі 
Донецької області силами антитерористичної операції, у політичному керівництві так званої 
"Донецької народної республіки" повідомляють про готовність до переговорів з офіційним Києвом. 
Зокрема, про це інформаційному агентству "Интерфакс" повідомив "перший віце-прем‘єр ДНР" 
Андрій Пургін. 

Німецька хвиля 

08.07.2014. Сепаратист Бородай: Москва - наш дружній 
посередник 

Лідери "ДНР", які обвинувачуються українською владою в тероризмі, заявляють, що Росія 
не причетна до озброєних сепаратистів в Україні. При цьому вони самі перебувають у Москві й 
беруть участь в "консультаціях". 

Поки західні лідери вже кілька тижнів поспіль ледь не щодня закликають Москву 
застосувати свій вплив на озброєні угруповання проросійських сепаратистів на Сході України, 
політичні лідери самопроголошених "народних республік" навідуються до Москви з метою 
"консультацій". Після від'їзду до Москви самопроголошеного "голови верховної ради Донецької 
народної республіки (ДНР)" Дениса Пушиліна до столиці Росії відбув також і "прем'єр- міністр 
ДНР" Олександр Бородай. Виявляється, у Москві "ДНР" має організоване "представництво". 
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В інтерв'ю російському сайту газета.ru, опублікованому у вівторок, 8 липня, Бородай 
заявив, що Москва "не має жодного відношення" до того, що відбувається на Сході України. 
Водночас Бородай називає Росію "дружнім посередником". "Москва дійсно - і заради цього я 
приїжджаю сюди - проводить з нами консультації щодо врегулювання конфлікту", - каже він. 

Що ж стосується потенційного діалогу сепаратистів з офіційним Києвом, на якому останнім 
часом наполягає низка лідерів держав світу, включно з президентами США та Франції Бараком 
Обамою і Франсуа Олландом, Бородай заявляє, що на даний момент може собі уявити його 
винятково "в режимі консультацій". Перемовини з метою встановлення миру, за словами Бородая, 
можливі лише за умови виведення з "території ДНР та ЛНР" українських військ. 

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) звинувачує Бородая та Пушиліна у 
створенні терористичної організації "Донецька народна республіка". У зв'язку з цим у травні цього 
року Пушиліна було оголошено в розшук, і суд надав дозвіл на його арешт. Аналогічне подання 
ГПУ обіцяла підготувати й стосовно Бородая, однак офіційні повідомлення з цього приводу поки 
що відсутні. 

Кордон на замку? 
Тим не менш, і Пушиліну, і Бородаю, очевидно, без перешкод вдалося перетнути 

державний кордон України. Питання можливості їхнього безперешкодного повернення на 
українську територію залишається відкритим. Нещодавно українські державні відомства заявляли 
не лише про велику кількість людей, які нелегально перетинають українсько-російський кордон, 
але й про потрапляння до України військової техніки та зброї з російського боку. 

Між тим останніми днями офіційні повідомлення про проникнення на українську 
територію зброї та бойовиків з території Росії не з'являлись. У Раді національної безпеки на 
оборони України (РНБО) навіть заявляють, що контроль за кордоном повністю відновлено. 
"Фактично повністю весь кордон закритий від спроможності ззовні перевезти на територію 
України важке озброєння. Кордон весь контролюється Збройними силами і прикордонниками. 
Тому завезти на терени України важку техніку фактично неймовірно", - заявив у понеділок, 7 
липня, заступник секретаря РНБО Михайло Коваль в ефірі українського "5 каналу". 

За словами Коваля, державна прикордонна служба України має "достатньо сил, засобів і 
бажання, щоб захистити державний кордон". Водночас радник міністра внутрішніх справ України 
Антон Геращенко на брифінгу в Києві в понеділок, повідомив, що "кордон закритий вогневим 
прикриттям". За його словами, які наводить "Інтерфакс-Україна", поки що українські силовики не 
зайняли усіх необхідних пунктів, але уже нині неможливе проникнення через кордон значних сил 
бронетехніки. 

Німецька хвиля 

08.07.2014. Гольц: "Контрольований хаос - мета Росії" 

Російський військовий оглядач Олександр Гольц сумнівається в здатності української 
влади швидко владнати конфлікт на сході країни, незважаючи на здобутки антитерористичної 
операції. 

Минулими вихідними під контроль українських збройних сил перейшли донецькі міста 
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Нещодавно призначений міністр оборони 
Валерій Гелетей (він, нагадаю, вже пообіцяв провести парад перемоги України в Севастополі) тут 
же доповів президенту Петру Порошенку, що всюди встановлені національні прапори. 

Крім того, як повідомляють, у Слов'янську і Краматорську провели розмінування, а заодно 
почали виплачувати пенсії та соціальну допомогу. Однак досвід попередніх конфліктів такого роду 
- коли регулярна армія протистоїть напіввійськовим формуванням - нічим не підтверджує заяви 
українських політиків про те, що в конфлікті відбувся корінний поворот. 

Втеча чи відступ? 
Ще нікому не вдалося здобути перемогу у війні проти напіввійськових формувань, які 

ховаються в місті, фактично перетворюючи його жителів у живий щит (це не вдалося ні 
американцям в Могадишо, ні росіянам у Грозному). Саме ця обставина заважає регулярній армії 
скористатися своєю перевагою над бунтівниками у важких озброєннях: бронетехніці, авіації і 
артилерії. Після того як армії з величезним трудом вдається взяти один населений пункт, 
зруйнувавши його за допомогою важкої артилерії, бойовики просто переміщаються в інший, який 
також доводиться штурмувати, потім - у третій. 

Схоже, саме це і відбулося зараз у ході збройного конфлікту в Україні. 
Кілька тижнів знадобилися українській регулярній армії, щоб оточити провінційне місто 

Слов'янськ у Донецькій області, що стало символом сепаратизму, тільки тому, що бойовики 
захопили його першим. У результаті облоги українська армія втратила кілька літаків і вертольотів. 
І ось тепер, коли оточення завершилося, бойовики під проводом свого командира - російського 
авантюриста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) перемістилися в Донецьк і Луганськ. І тепер українська 
армія приречена знову з втратами вести облогу тепер уже обласних центрів, кожен квартал яких 
можна без зусиль перетворити на центр збройного опору. 
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При цьому не можна сказати, що українська армія стала ефективніша, ніж була на початку 
конфлікту. Просто, як завжди буває в подібних війнах, на місце менш рішучих командирів 
висуваються рішучіші, які без вагань використовують важку техніку, артилерію, авіацію та інше. 
Значну роль фактично відіграють добровольчі формування, батальйони Національної гвардії, які 
зібрані за ідеологічною ознакою, оплачуються краще, ніж армія, і, схоже, підсилюють ефективність 
збройних сил. 

"Кошмар для армії" 
Сепаратисти не зможуть продовжувати конфлікт без підтримки ззовні. Закінчуються 

боєприпаси, постійно потрібно постачати нову зброю, крім цього має бути приплив тих, кого 
називають "добровольцями", який йде зрозуміло звідки. І це не залежить від того, як буде 
налаштоване населення. Бійці повинні мати якусь підготовку, їх треба десь тренувати. Відповідно, 
теоретично взяття кордону під контроль могло б закінчити конфлікт, але в реальності здійснити це 
тими силами, які є в України зараз, неможливо. 

Чи вдасться звільнити Донецьк без великих руйнувань, прямо пов'язано з тим, якими 
силами орудують бойовики. Скільки людей пішло зі Слов'янська, які сили вдалося зібрати в 
Донецьку - ми цього всього точно не знаємо. Але бій в умовах сучасного міста - це завжди кошмар 
для армії. Я пам'ятаю, які спантеличені були американці, коли перед ними постала можливість 
штурму Багдада, і вони вивчали російський досвід штурму Грозного, далеко не найбільш вдалий. 

Найімовірніше, українська армія зараз спробує використовувати свою чисельну перевагу: 
згідно з експертними оцінками, 30 тисячам регулярних військ протистоять сьогодні максимум 10 
тисяч сепаратистів. У цій ситуації розумна тактика полягає в тому, щоб оточуючи Донецьк і 
Луганськ, створювати загрози одночасно на декількох напрямках, змусити сепаратистів 
розпорошити сили. 

У відповідь, як можна очікувати, Ігор Стрєлков створить мобільні групи ополченців по 200-
300 бійців, оснащених переносними зенітно-ракетними комплексами і протитанковими 
гранатометами. А в якості першої реакції на захоплення Слов'янська сепаратисти спробують 
перерізати комунікації і не дозволити швидко перекинути до Донецька шість тисяч вивільнених 
військ. 

Стрєлков - проблема Росії 
За добу в Донецькій області було зруйновано три залізничних мости. Немає сумнівів, що на 

шосейних дорогах українських військових чекають засідки сепаратистів. Найважливіше питання в 
такій ситуації, на яке поки що немає відповіді: кого жителі зненавидять першими? Бойовиків, 
поява яких означає початок бойових дій, або регулярні війська, які волею-неволею, 
використовуючи важке озброєння, руйнують будинки і забирають життя мирних громадян? У 
кожній війні відповідь на це питання залежить від десятків факторів, від практики, від того, що 
відбуватиметься у звільненому Слов'янську, в захопленому Донецьку. Але в будь-якому випадку 
розраховувати на швидке завершення не варто. 

Зрозуміло, принципове значення має позиція Кремля в цій ситуації. Схоже, Путін під 
загрозою західних санкцій відмовився від можливості прямої військової інтервенції під виглядом 
миротворчої операції. Швидше за все, буде продовжена секретна підтримка сепаратистів через 
перекидання нових добровольців і озброєнь. 

Це, зрозуміло, не відповідає сподіванням тих, хто пішов воювати за приєднання до Росії 
цілого південного сходу України, вже оголошеного кремлівськими пропагандистами "Новоросією". 
Кремль спробує залишити Стрєлкова з подвижниками, озброєними "калашниковими", в Україні - 
в іншому разі вони, озброєні і роздратовані, стануть проблемою Росії. 

Таким чином, завданням Москви на найближчий час стане підтримання керованого хаосу. 
Так без великих зусиль можна довести всім жителям Росії, що будь-яка спроба "кольорової 
революції", будь-яка спроба позбутися влади авторитарної держави закінчується хаосом і 
громадянською війною. 

BBC Україна   

09.07.2014. The Wall Street Journal: Наступ Путіна в Україні 
зазнав краху, але його не закінчено 

Українська стратегія Володимира Путіна зазнала краху. Захопивши Крим і спровокувавши 
запекле повстання, він налаштував країну проти себе, викликав підйом українського патріотизму і 
сприяв виникненню серйозної проєвропейської більшості в Україні. 

"Майже через три місяці після того, як російські найманці і агенти почали захоплювати 
області Східної України у квітні, збройні сили країни здійснили значний прорив у боротьбі проти 
окупантів", - пише старший науковий працівник Atlantic Council of the US Адріан Каратнікі у статті, 
опублікованій The Wall Street Journal. 

"У результаті на сьогоднішній день приблизно три чверті території Донбасу і майже 
половина його населення повернулися під контроль київського уряду", - йдеться в статті. 
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"Тон російських ЗМІ значно змінився відтоді, як в середині червня почалися значні успіхи 
українського контрнаступу", - зазначає автор. 

"Російська громадська думка, здається, змінилася відповідним чином", - пише Каратнікі. За 
даними опитування, опубліковаого цього тижня, 66% росіян тепер виступають проти військового 
втручання в Україні. 

"Але проблеми у Східній Україні аж ніяк не вирішено", - вважає автор. Близько 3,5 
мільйона українських громадян все ще залишаються під контролем озброєних повстанців. "Ще два 
мільйони в Криму тепер перебувають під владою Росії", - пише він. "Що ми можемо очікувати на 
завершальній стадії війни?" - запитує автор. На його думку, "існують два можливих результати цієї 
опосередкованої війни". 

"Перший з них - військовий", - міркує він. 
Лідери бойовиків вже перебувають під тиском внутрішніх непорозумінь. Дезертирство в 

лавах сепаратистів може різко зрости в найближчі тижні, особливо якщо Україна оголосить 
амністію на певних умовах, передбачає Каратнікі. 

Тим не менш, пише він, серед бойовиків багато тих, хто щиро вірить у свою справу і 
російських ультранаціоналістів. Повне звільнення Донецька і Луганська малоймовірне без 
кровопролитного бою в містах, вважає автор статті. 

"Другий вихід, можливо, полягає у переговорах", - йдеться в статті. 
"З цією метою німці переконують українське керівництво включити в мирний процес 

Віктора Медведчука, проросійського колишнього главу адміністрації екс-президента України 
Леоніда Кучми", - пише Каратнікі. 

"Але насправді, незалежно від результату, українська стратегія президента РФ Володимира 
Путіна зазнала краху. Захопивши Крим і спровокувавши запекле повстання, в результаті якого 
загинули не менше 2 тисяч осіб, він налаштував країну зі значною проросійською меншістю проти 
себе, викликав підйом українського патріотизму і сприяв виникненню серйозної проєвропейської 
більшості в Україні", - міркує автор. 

За умови, що повстання сепаратистів і опосередкована війна будуть затихати, подальші дії 
Путіна, швидше за все, будуть в основному спрямовані на економічний саботаж щодо прозахідної 
української влади, вважає він. 

Але навіть такий підхід, на думку Каратнікі, буде свідчити про важливий поворотний 
момент: Путін, можливо, відмовиться від військового шляху, повернувшись на певний час до 
"м'якої сили" у боротьбі за Україну.  

Дзеркало тижня 

10.07.2014. У Росії стверджують, що Савченко потрапила до 
них «за незрозумілих обставин» 

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що українська льотчиця Надія Савченко, 
яка була в полоні у терористів на сході України, "за незрозумілих обставин" опинилася на території 
Росії і була передана російським слідчим. 

Про це в четвер на брифінгу у Москві заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр 
Лукашевич, передає власний кореспондент Укрінформу в РФ. 

«Надія Савченко за невідомих доки обставин самостійно перетнула українсько-російський 
кордон під виглядом біженки. Після встановлення особи Савченко була передана співробітникам 
Слідчого комітету Російської Федерації для проведення необхідних слідчих дій. Вона доставлена у 
Вороніж, де знаходиться в місцевому СІЗО», - сказав Лукашевич. 

За його словами, Савченко була «затримана ополченцями» на сході України за підозрою в 
наведенні вогню сил антитерористичної операції по двох російських журналістах. 

Як повідомляв Укрінформ, українська льотчиця Надія Савченко, яка брала участь в 
антитерористичній операції, потрапила в полон до сепаратистів під Луганськом 18 або 19 червня. 
Ймовірно 23 червня її незаконно вивезли в РФ, і тепер вона знаходиться в СІЗО у Воронежі. 

10 липня Воронезький обласний суд, розглянувши апеляційну скаргу захисту Савченко, 
прийняв рішення залишити її під вартою до 30 серпня. Українську льотчицю звинувачують у 
причетності до загибелі двох російських журналістів, які забезпечували терористам 
інформаційний супровід під час АТО на сході України. 

МЗС України вимагає від російської сторони пояснень про обставини незаконного 
вивезення Надії Савченко в РФ. 

Укріфнорм  

10.07.2014. Росія заявила про обстріл КПП з українського боку 

МЗС Росії оприлюднило заяву про обстріл пункт пропуску "Гуково" на кордоні з боку 
України. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Росії. 
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За словами російських дипломатів, пункт обстріляли з артилерії. Щодо того, хто стріляв 
МЗС Росії використало формулювання - "в результаті дій українських силовиків". 

Жертв в результаті інциденту немає. 
Дипломати заявили, що "дії української сторони є грубим порушенням" міжнародного 

права. В МЗС РФ вимагають "припинити обстріл російської території". 
"У разі подальшого повторення подібних випадків вся відповідальність за їх наслідки ляже 

на київську владу", - попередили у МЗС Росії. 
BBC Україна 

11.07.2014. Росія майже всіх громадян України, які 
перетинають українсько-російський кордон, видає за біженців 

Російські засоби масової інформації та окремі посадовці заявляють про сотні тисяч 
українських біженців, які їдуть у Росію. 

Проте Державна прикордонна служба України інформує, що загальний пасажирський 
потік на українсько-російській ділянці кордону за останні місяці зменшився на 50% (з березня по 
червень 2014 року дану ділянку на в‘їзд та виїзд перетнуло 4,631 мільйона осіб, а 2013 року за 
період з березня по червень – 9,346 мільйонів). Стали менше перетинати кордон з Росією на 18% і 
громадяни України (з березня по червень 2014 року дану ділянку на в‘їзд та виїзд перетнуло 2,922 
мільйони українців, 2013 року з березня по червень – 3,580 мільйонів). 

Громадяни України, які перетинали кордон з Росією у період з березня по червень 2014 
року, на виїзд з України прослідували 1,54 мільйони осіб, а на в‘їзд – 1,38 мільйони. І хоча 
показники виїзду українців дещо більші в‘їзду – вони повністю відповідають показникам 2013 
року: з березня по червень на виїзд прослідувало 1,89 мільйона українців, на в‘їзд – 1,68 мільйона. 
Проте лише в травні місяці 2014 року в Росію їхало майже на 200 тисяч українців менше ніж 
минулого року (2014 рік – 344 тисяч українців, 2013 рік – 538 тисяч), а в червні на 100 тисяч менше 
(2014 рік – 403 тисячі українців, 2013 рік – 507 тисяч).  Не варто також забувати, що це показники 
в період туристичного та курортного сезонів, під час яких пасажиро-транспортний потік на 
кордоні збільшується. 

Під час перетину кордону українці досить часто заявляють, що їдуть на відпочинок, у 
справах чи провідати рідних. Звичайно, є й такі, хто через політичну кризу на сході України 
вимушені залишити домівки та виїхати, хто в інші регіони України, а хто й у Росію, адже у багатьох 
українців там є близькі родичі. Однак під час перетину кордону в Росію жоден громадянин 
України не висловлював бажання отримати статус біженця в Росії, натомість вони однозначно 
заявляють, що будуть повертатися додому. 

Російські ЗМІ та посадовці майже всіх українців, які прямують у Росію,  переводять у 
категорію біженців.  

Сайт Держприкордонслужби 

11.07.2014. Україна і ЄС постійно консультуватимуться щодо 
євроінтеграції з Росією - Улюкаєв 

Україна, ЄС і Росія домовилися постійно проводити тристоронні консультації щодо 
євроінтеграції України, заявив російський міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв. 

Москва наполягає, що новий механізм взаємодії України з ЄС може створювати ризики для 
торгівлі. 

"Перш за все, це ризики у галузі технічного регулювання і пов'язаних з ним сфер, але 
також і в сфері тарифного врегулювання", - уточнив Улюкаєв. 

У п'ятницю російський міністр провів у Брюсселі двосторонні зустрічі - спершу з міністром 
закордонних справ України Павлом Клімкіним, а потім з європейським комісаром із торгівлі 
Карелом Де Гюхтом. 

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що Україна готова до технічних 
консультацій з Росією щодо підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 

BBC Україна 

11.07.2014. Україна, Росія і ЄС зміни в Угоду про асоціацію не 
обговорювали 

У ході консультацій йшлося виключно про потенційні ризики застосування Угоди про 
асоціацію для торгівлі між сторонами. 

В Брюсселі завершилися тристоронні консультації на міністерському рівні щодо Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 
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Як повідомив журналістам по закінченню консультацій міністр закордонних справ України 
Павло Клімкін, сторони не обговорювали можливих змін в Угоду. "Жодні зміни в текст Угоди нами 
не обговорювалися", - сказав він. 

Міністр підкреслив, що консультації носили технічний характер. "Ми говорили лише про 
імплементацію", - підкреслив Клімкін. 

Український міністр також зазначив, що в результаті зустрічі в п'ятницю сторони прийшли 
до висновку, що і зафіксували це в спільній заяві, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС несе 
переваги для всіх сторін. 

При цьому він зазначив, що в ході консультацій шля мова виключно про потенційні 
ризики застосування Угоди про асоціацію для торгівлі між сторонами. 

"Ми домовилися про структурний діалог", - підкреслив Клімкін. 
Як повідомлялося, Україна і Європейський Союз підписали 27 червня в Брюсселі 

економічну частину Угоди про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. 
Економічна частина Угоди передбачає глибоку економічну інтеграцію України з ЄС, а також 
створення глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 

2 липня Угоду було ратифіковано Румунією, а 8 липня - Литвою. 
Дзеркало тижня 

13.07.2014. Росія заявляє про снаряд з боку України, загиблого й 
погрожує наслідками 

У Донецьку Ростовської області внаслідок влучення снаряду, як стверджують у Росії, з 
української території, загинула одна людина. Москва погрожує Києву наслідками. В Україні 
кажуть, що не стріляли. 

Один житель міста Донецьк Ростовської області загинув, ще двоє поранені внаслідок 
влучення снаряду в житловий будинок, повідомляють російські інформаційні агентства у неділю, 
13 липня. На місці інциденту у Ростовській області працюють слідчі. Як заявляє російська сторона, 
снаряд було випущено з української території. 

МЗС Росії стверджує, що місто Донецьк Ростовської області вранці у неділю, 13 липня, 
обстріляла фугасними снарядами українська армія. У Москві заявили про "черговий агресивний 
акт". 

До російського зовнішньополітичного відомства було викликано повіреного у справах 
України в РФ і вручено "рішучий протест". "Інцидент свідчить про надзвичайно небезпечну 
ескалацію напруженості в районі українсько-російського кордону і може мати незворотні наслідки, 
відповідальність за які ляже на українську сторону", - зазначається на сайті МЗС Росії. 

Водночас речник Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко у неділю, 
13 липня, спростував інформацію про те, що до обстрілу в Росії причетна українська армія. 
"Однозначно, українські війська стрільбу по території Російської Федерації не ведуть. Ми не  
стріляли", - цитує його слова інформаційне агентство Reuters. 

Німецька хвиля 

14.07.2014. Українцям дозволили перебувати у Росії до 180 діб 
без виїзду 

За статусом біженця або тимчасовим притулком до ФМС Росії звернулися понад 30 тис. 
громадян України. 

Громадяни України зможуть безперешкодно продовжувати термін перебування у РФ. Про 
це повідомив голова ФМС Костянтин Ромодановський. 

"Зараз це 90 діб. Мною дано вказівку - при зверненні до ФМС після закінчення цього 
періоду часу дозволити повторне перебування без виїзду - ще на дворазовий подібний період - ще 
180 діб. Це з урахуванням складної ситуації", - сказав глава ФМС. 

Ромодановський також повідомив, що близько півмільйона громадян України можуть 
звернутися за статусом біженця або тимчасовим притулком у Росії в разі подальшої ескалації 
конфлікту у східній Україні. 

За словами Ромодановського, понад 30 тис. громадян України вже звернулися за статусом 
біженця або тимчасовим притулком до ФМС Росії. 

"Повертаючись до цифри 490 тис. осіб, розуміємо, що це потенційні претенденти статусу. 
Дай Бог, якщо цього не буде, але ми з вами реалісти і розуміємо, що може бути", - сказав він у 
понеділок в Москві на зустрічі з директором європейського бюро УВКБ ООН Вінсентом Кошелем. 

З 1 січня 2014 року набули чинності нові поправки до міграційного законодавства щодо 
громадян безвізових країн. Тепер громадяни країни, у якій підписано з Росією безвізові угоди (у це 
число входить і Україна), мають право перебувати без візи на території РФ не більше 90 днів у 
термін 180 днів. Тобто, громадянин безвізової країни може перебувати в РФ вільно 3 місяці, однак 
потім він на 3 місяці має покинути РФ. Для продовження терміну перебування іноземець повинен 
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отримати який-небудь дозвільний документ (патент на роботу, дозвіл на роботу, дозвіл на 
тимчасове проживання, посвідку на проживання тощо). Це рішення вже неодноразово 
критикували як з боку громадян безвізових країн, що мають у РФ родичів, так і з боку 
правозахисників. 

Янукович втік із резиденції "Межигір'я" під Києвом 21 лютого, потім переховувався на сході 
країни та в Криму, а 28 лютого дав першу прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону. 

Тобто з часу його приїзду до РФ 90-денний термін вже минув. 
Дзеркало тижня 

14.07.2014. В Росію не пустили 40 тонн української яловичини 

Россільгоспнагляд призупинив оформлення двох партій мороженої яловичини, що 
надійшла з України. 

Про це повідомляє прес-служба російського відомства. 
"14 липня на СТЗ "Автологістика" Управлінням Россільгоспнагляду призупинено 

оформлення двох партій мороженої яловичини, що надійшла з України", - йдеться в повідомленні. 
Як наголошується, перша партія яловичини в четвертинах в кількості 17740 кг надійшла з 

підприємства ТОВ "Свіженька". Друга партія - з підприємства ВАТ "Конотопм'ясо" надійшла в 
напівтушах в кількості 19900 кг. 

При проведенні ветеринарного контролю виявлено порушення правил зберігання і 
транспортування замороженої яловичини - напівтуші покладені в штабелі, навалом, з відсутністю 
дерев'яних піддонів, безпосередньо на підлогу рефрижератора на поліетиленову плівку. 

"Продукція поміщена на ізольоване зберігання, проведений відбір проб для проведення 
лабораторних досліджень на показники безпеки", - повідомляє прес-служба. 

Українська економічна правда 

14.07.2014. Росія погодилася на моніторинг кордону з Україною 
спостерігачами ОБСЄ 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звернувся до ОБСЄ із запрошенням 
відрядити своїх спостерігачів для моніторингу ситуації на російсько-українському кордоні. 

У Москві це називають "жестом доброї волі" - керівник російського МЗС Сергій Лавров у 
понеділок, 14 липня, запросив інспекторів ОБСЄ для моніторингу ситуації на кордоні РФ та 
України. "Не чекаючи на встановлення режиму припинення вогню російська сторона запрошує 
спостерігачів від ОБСЄ на пропускні пункти Гуково та Донецьк на російсько-українському 
кордоні", - йдеться в офіційній заяві російського МЗС. У відомстві повідомили також, що вже нині 
відповідного листа з пропозицією було надіслано голові ОБСЄ Дідьє Буркгальтеру. Крім того, Росія 
внесе проект рішення щодо розміщення спостерігачів на кордоні до постійної ради Організації зі 
співробітництва і безпеки в Європі. 

За даними постійного представника Росії при ОБСЄ Андрія Келіна, до складу місії можуть 
увійти близько 10 осіб."Фахівці центру запобігання конфліктам рахують, скільки осіб потрібно. Це 
залежить і від формату місії, чи буде спостереження вестися тільки вдень або цілодобово", - цитує 
його інформагенція "Інтерфакс". Повідомляється, що розглянути цю пропозицію МЗС РФ можуть у 
четвер або навіть раніше. 

Загострення протистояння 
Як зазначає інформагенція AFP, це запрошення було зроблено МЗС Росії на тлі нового 

загострення конфлікту на Донбасі, де тривають бої між українською армією та проросійськими 
сепаратистами. Раніше у понеділок міністр оборони України Валерій Гелетей повідомив, що 
збитий під Луганськом український літак Ан-26 міг бути збитий ракетою з території Російської 
Федерації. За даними інформагенції "Інтерфакс", на борту літака перебувало восьмеро осіб. 

У Москві поки не прокоментували цю заяву. Водночас, раніше в Кремлі спростували 
повідомлення про те, що Росія планує завдати точкових ударів проти України у відповідь на 
загибель російського громадянина у Ростовській області. 

Німецька хвиля 

17.07.2014. МЗС Росії про санкції: США мстяться, а ЄС повівся 
на шантаж 

Росія вважає, що, запроваджуючи санкції проти неї, США мстяться Російської Федерації, а 
Євросоюз – піддався на "шантаж" Америки. 

Про це йдеться в заявах Міністерства закордонних справ РФ. 
"Розцінюємо новий пакет американських санкцій щодо Росії як примітивну спробу 

помститися за те, що події на Україні розвиваються не за сценарієм Вашингтона", - говориться в 
одній із них. 
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"Обурливе й необґрунтоване прагнення покласти на Росію провину за громадянську війну в 
сусідній країні, яка викликана глибокою внутрішньою кризою та вже призвела до численних 
жертв, свідчить про провал стратегії США і їхніх київських клієнтів щодо силового втихомирення 
широкого народного невдоволення", - стверджують у МЗС РФ. 

Російські дипломати заявляють, що "замість того, щоб напоумити українське керівництво, 
яке кинуло проти жителів Донбасу й Луганщини авіацію, важку артилерію й бронетехніку, Білий 
дім фактично підбурює до кровопролиття". 

При цьому, стверджують вони, США намагаються "відвести від себе відповідальність" і 
грубо перекручують факти, розмахуючи "санаційним кийком". 

"Розмовляти мовою санкцій, яким би не був їх масштаб, із Росією марно. Ні до чого 
хорошого такий шлях не призведе. Це стосується і зазіхань на активи російських компаній. Тих, 
хто увірував у власну винятковість і в право диктувати свою волю решті світу, неминуче чекає гірке 
розчарування", - попереджає МЗС РФ. 

Там наголошують, що "санкції – інструмент двосічний". 
"У результаті будь-яких обмежень на економічну і фінансову співпрацю в серйозному 

накладі залишаться і ділові кола самих США... Подібна поведінка Адміністрації Барака Обами 
також неминуче позначиться на можливостях нашої взаємодії із багатьох інших напрямків", - 
заявив МЗС РФ. 

Руйнування російсько-американських відносин буде на совісті Білого Дому, стверджують 
російські дипломати. 

"Ми були й залишаємося відкритими до конструктивної співпраці з усіма державами, у 
тому числі зі США, на принципах рівноправності, невтручання у внутрішні справи і реального 
врахування інтересів одне одного. Шантаж же терпіти не збираємося, залишаємо за собою право 
на заходи у відповідь", - заявляє МЗС РФ. 

У Москві також "звернули увагу" на прийняті за підсумками засідання Європейської ради 
16 липня рішення щодо ситуації в Україні. 

"Розчаровані тим, що Євросоюз, всупереч власним інтересам, піддався на шантаж 
американської адміністрації і пішов шляхом санкційних заходів у відношенні Росії", - заявляє МЗС 
РФ. 

"При цьому Брюсселем, за прикладом Вашингтона, фактично використовується "логіка 
задзеркалля", коли в усіх гріхах звинувачуються ті, хто вживає реальні зусилля щодо деескалації 
ситуації на Україні, а кричущі факти, включаючи невпинний потік біженців із України в Росію, 
обстріли російської території та інші антиросійські провокації, відверто замовчуються", - 
обурюється відомство. 

Російські "дипломати" заявляють, що всі зусилля Росії з розв‘язання конфлікту в Україні 
"натикалися на відвертий саботаж із боку Києва і його американських покровителів". 

"І тепер замість того, щоб використовувати наявні можливості для початку діалогу Києва з 
представниками Південного Сходу країни, Євросоюз пішов на повідку в прихильників силового 
вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту й провокування на його тлі конфронтації з Росією", 
- заявляє РФ. 

"Тим самим, ЄС бере на себе відповідальність за продовження військової операції Києва, у 
результаті якої щодня гинуть люди", - переконують там. 

МЗС РФ також наголошує, що санкції будуть згубні і для країн-членів ЄС, і сподівається, 
"що Євросоюз знайде власний голос у міжнародних справах, який відповідає інтересам усіх держав 
нашого континенту". 

Українська правда 

17.07.2014. Санкції проти Росії: світові біржі відреагували 
падінням котирувань 

Світові фондові біржі відреагували на санкції проти РФ падінням основних індексів - 
гостріше у Європі, і меншою мірою в Азії. Найдраматичнішим стало падіння російських індексів та 
знецінення рубля.  

 На відміну від попередніх хвиль санкцій проти Росії, коли біржі відносно спокійно 
реагували на штрафні заходи, цього разу настрій на фондових ринках був загалом негативним, 
повідомляє Reuters. Так, основний індекс лондонської біржі FTSE впав за підсумками дня на 0,47 
відсотка, у Франкфурті-на-Майні німецький індекс DAX впав на 0,60 відсотка, такою ж була і 
тенденція на паризькій біржі - CAC впав на 0,26 відсотка, уточнює інформагенція AFP."На ринки 
повернулася тенденція уникнення ризиків після того, як США та Європа оголосили про 
запровадження нового раунду санкцій проти Росії. Європейські індекси пішли униз, і ми очікуємо 
схожу реакцію на Уолл-Стріт", - каже аналітик брокерської групи компаній Alpari Крейг Ерлам. 

Фондові ринки Азії та в Австралії за підсумками дня демонстрували змішані тенденції: 
Токійська біржа не продемонструвала особливих змін за індексами, у Сіднеї основні індекси дещо 
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підвищилися, як і на біржі в Сеулі. Натомість біржі Шанхая та Гонконгу продемонстрували 
падіння основних індексів. 

Після повідомлень про збитий літак Малайзійських авіаліній на Донбасі стрімко вниз 
пішли і індекси на Нью-Йоркській біржі, повідомляє AFP. Dow Jones впав на 0,29 відсотка, S&P на 
0,47, а Nasdaq на 0,63. 

Обвал в Росії 
Та найбільші втрати, як і очікувалось, зафіксували у Росії. Попри те, що російські посадовці 

у своїх заявах реагували на санкції з демонстративною відразою, а МЗС РФ навіть назвав їх 
"примітивною спробою помсти", вердикт фінансових ринків був однозначним.  

 Основний індекс московської біржі MICEX втратив 2,3 відсотка, а індекс RTS (доларові 
торги) "схуднув" на 3,8 відсотка. Значно втратили у ціні і акції російських компаній, передусім ті, 
які потрапили до нового санкційного списку США. Так, акції "Роснєфті" відразу після відкриття 
торгів подешевшали на 5,6 відсотка. Вартість акцій "Новатек" після відкриття московської біржі 
впала на 6,8 відсотка. Це ж стосується і вартості акцій санкціонованих російських банків. 
Аналітики вже передбачають труднощі із залученням коштів під рефінансування боргів, адже 
тепер невідомо на яких ринках і на яких умовах провідні російські банки зможуть позичати гроші, 
наводить думку одного з російських банкірів німецька газета Die Welt. 

Серйозного удару зазнала і російська валюта - рубль втратив відсоток від воєї вартості 
відносно долара та євро. Ще від початку кризи в Криму Банк Росії вдавався до масових валютних 
інтервенцій, аби підтримати курс рубля "на плаву". Втім, більшість аналітиків вже тоді 
передбачали, що за умов політичної нестабільності подальшого ослаблення російської валюти не 
уникнути. "На ринках панує режим паніки. Ніхто не очікував, що санкції США будуть спрямовані 
проти конкретних російських підприємств", - пояснює Ішітаа Шарма з банку Citi. 

Нафта у виграші 
Натомість, як часто буває за умов геополітичної нестабільності, у виграші опинилися нафта 

і золото. Американські нафтові ф'ючерси зросли у ціні на 0,9 відсотка до 102,16 центів за барель. 
Ціна марки Brent зросла до майже 108 доларів. Ціна на золото теж підвищилася на 0,4 відсотка. 
Одначе загалом вона залишається на одному з найнижчих рівнів за останні чотири тижні. 
Аналітики це пояснюють очікуваним підвищенням ставки рефінансування у США. 

Німецька хвиля 

18.07.2014. Лавров не виключає точкове бомбардування України 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров допускає точкові удари по Україні. 
Про це він заявив в ефірі каналу "Росія-24" 
"Ми вже попередили, що якщо це продовжуватиметься, то ми вживатимемо необхідних 

заходів. Щонайменше, якщо буде зрозуміло, що це навмисно зроблено, я переконаний, що нам 
потрібно таку точку подавити разовим способом", - цитує Лаврова РИА Новости. 

Нагадаємо, вчора терористи з н.п. Маринівка обстріляли російське Куйбишево, у відповідь 
російська армія відкрила вогонь по позиціях сил АТО біля кордону. 

Укрінформ  

18.07.2014. Лавров: Росія не претендує на "чорні ящики" MH-17 

Росія не збирається забирати "чорні ящики" з малайзійського "Боїнга", який розбився під 
Донецьком в четвер. 

Про це повідомив глава МЗС Сергій Лавров. 
"Ми за те, щоб міжнародні експерти якомога швидше прибули на місце катастрофи, щоб 

вони негайно отримали "чорні ящики". Всупереч тому, що з Києва звучить, ми не збираємося ці 
ящики забирати, ми не збираємося порушувати норми, які існують для таких випадків в 
міжнародному співтоваристві", - заявив міністр. 

"Це справа ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації. - Ред.), це справа тих держав, 
які, власне кажучи, мають прямий стосунок до цієї трагедії - Нідерландів, Малайзії, тих держав, чиї 
громадяни були на борту, і, звичайно, України", - додав він. 

Пан Лавров також привітав рішення президента України Петра Порошенка створити 
міжнародну комісію з розслідування авіакатастрофи. 

BBC Україна 

19.07.2014. МЗС Росії: Лавров та Керрі домовилися, що "чорні 
скриньки" треба передати експертам 

Під час телефонної розмови російський міністр закордонних справ Сергій Лавров та 
держсекретар США Джон Керрі домовилися, що усі речові докази, які стосуються катастрофи 
літака МН17, зокрема і "чорні скриньки", мають бути надані для вивчення у рамках міжнародного 
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розслідування, а на місці падіння літака мають бути забезпечені усі умови для роботи міжнародних 
експертів. 

"Міністри погодилися в головному - необхідно забезпечити абсолютно неупереджене, 
незалежне і відкрите міжнародне розслідування катастрофи малазійського авіалайнера. 
З'ясування обставин цього інциденту має бути організовано за провідної ролі ІКАО і за участю всіх, 
хто готовий допомогти у встановленні істини", - йдеться у повідомленні МЗС Росії. 

Згідно із повідомленням, керівники дипломатичних відомств Росії та США також 
"домовилися використовувати вплив Росії і США на протиборчі українські сторони для того, щоб 
спонукати їх рухатися в зазначеному напрямку". 

Як заявив речник інформаційного центру РНБО України Андрій Лисенко, наразі "чорні 
скриньки" з літака "не перебувають в офіційних підрозділах української влади". 

"У нас їх немає. Чи є вони зараз у терористів - у нас також немає інформації", - заявив 
речник РНБО. 

"За інформацією експертів, якщо терористи заволодіють "чорними скриньками", у них буде 
можливість спотворити записану ними інформацію", - додав Андрій Лисенко. 

Раніше представники української влади заявили, що про-російські бойовики не дають 
можливості компетентним органам України розпочати розслідування авіакатастрофи, а також 
знищують докази. Крім того, уряд заявив, що бойовики вже вивезли до Донецька понад тридцять 
тіл загиблих, попри попередні плани вивозити їх до Харкова. Експерти ОБСЄ отримали 
обмежений доступ до місця падіння літака. 

BBC Україна 

23.07.2014. Україна отримала з Москви перелік ризиків від Угоди 
з ЄС 

Київ отримав перелік потенційних ризиків, які Москва бачить від імплементації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. 
«Ми отримали бачення російської сторони потенційних ризиків. Наприклад, митне 

адміністрування. Це - цікава галузь, і ми повинні знайти практичні відповіді. Але це питання 
імплементації угоди», - зазначив він. 

Міністр наголосив, що не бачить зв‘язку між ратифікацією Угоди з тристоронніми 
консультаціями, які ведуть Україна з Росією та Європейською комісією щодо імплементації цієї 
Угоди. 

«Це різні речі – ратифікація Угоди та консультації щодо її імплементації. Я вважаю, що це 
абсолютно незалежні процеси. Ми зараз ведемо тристоронні консультації з Єврокомісією та 
російською стороною, але ми не обговорюємо логіку Угоди, ми не обговорюємо її текст. Угода – це 
живий організм, і ми можемо гнучко, залежно від потреб української економіки, працювати з 
регуляторними рамками. Наприклад, окремі акти ЄС ми можемо імплементувати швидко чи 
повільно. У цьому аспекті у нас є простір для гнучкості, але це важливо саме Україні», - цитує 
українського міністра Радіо Свобода. 

Укрінформ 

24.07.2014. Міноборони РФ: Звинувачення в обстрілі 
українських літаків - відволікання уваги 

У російському міноборони відкинули звинувачення української РНБО в обстрілі 
українських літаків з території Росії і попросили Україну та США надати докази обстрілу Boeing-
777 сепаратистами. 

Водночас в російському міністерстві оборони закликали Україну та США публічно 
представити докази того, що пасажирський літак МН17 був збитий проросійськими сепаратистами. 
За словами заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, постійно йдеться про відомості 
американських спецслужб та супутникові знімки, але докази досі не були продемонстровані, 
повідомляє інформагенція dpa у четвер, 24 липня. 

Нагадаємо, в середу, 23 липня, прес-центр антитерористичної операції на Сході України 
(АТО) повідомив, що два штурмовики Су-25 Збройних сил України були збиті бойовиками біля 
селища Дмитрівка неподалік від Шахтарська Донецької області. Пізніше на брифінгу в Києві в 
середу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що, за попередніми 
даними, українські військові літаки були збиті не сепаратистами. За його словами, переносні 
зенітно-ракетні комплекси, що перебувають у розпорядженні сепаратистів, не мають такої висоти 
ураження, і ракети були випущені з-за кордону. 

Німецька хвиля 
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25.07.2014. Мінагрополітики: заборона Росії на імпорт 
українських продуктів - політична 

Російські заборони на імпорт української продукції - політично вмотивовані, вважають в 
мінагрополітики України. Про це у п'ятницю заявив міністр аграрної політики і продовольства 
Ігор Швайка. 

"Заборона з боку Росії, як правило, нічим не обумовлена. Це виключно політичне 
рішення", - заявив пан Швайка. 

Напередодні Россільгоспнагляд видав заборону на ввезення з України рослинницької 
продукції у ручній поклажі та багажі пасажирів, в тому числі картоплі та саджанців. Інспектори 
нібито виявили випадки порушення санітарних норм. 

Крім того, з 28 липня вступає в дію заборона на імпорт українських молочних продуктів. 
Раніше російські інспектори заборонили також продукцію птахівництва низки українських 
виробників. 

"Ні по картоплі, ні по молочній продукції, ні по м'ясу птиці і великої рогатої худоби 
підтвердження випадків умісту заборонених речовин в Україні не було", - прокоментував заборони 
український міністр. 

За його словами, Україна готова прийняти інспекцію Росспоживнагляду для вирішення 
проблем із експортом української продукції. 

Водночас пан Швайка повідомив, що Мінагрополітики України зі свого боку готує можливе 
обмеження поставок російських продуктів на український ринок. 

BBC Україна 

26.07.2014. Реакція на санкції: Росія назвала ЄС "унтер-
офіцерською вдовою" 

Російське міністерство зовнішніх справ звинуватило Євросоюз у тому, що він "фактично 
поставив під загрозу міжнародне співробітництво в галузі безпеки", запровадивши нові санкції 
проти російських чиновників. 

Про це йдеться в заяві, що з'явилася на сайті відомства у суботу. 
"Вчергове пішовши на поводу у Вашингтона з питання про додаткові антиросійські санкції, 

Євросоюз виступив в ролі "унтер-офіцерської вдови", фактично поставивши під загрозу 
міжнародне співробітництво в галузі безпеки", - ідеться в документі. 

МЗС звинуватило ЄС у тому, що він "взяв курс" на згортання спільної боротьби з 
тероризмом, організованою злочинністю і поширення зброї масового знищення. 

"Переконані, що такі рішення будуть з ентузіазмом сприйняті міжнародним 
терористичним інтернаціоналом", - заявили в МЗС. 

"Євросоюз остаточно сів "на голку" Вашингтона і київських казок щодо подій, що 
відбуваються на Україні, позбавивши себе альтернативного, причому об'єктивного, джерела 
інформації", - ідеться в заяві. 

Раніше ЄС опублікував новий перелік осіб і організацій, які потрапили під санкції. 
BBC Україна 

30.07.2014. Росія погрожує ЄС подорожчанням нафти і газу 

Москва погрожує зростанням цін на енергоносії та негативними наслідками для 
європейських банків після того, як Європейський Союз запровадив проти РФ серйозні економічні 
санкції. 

Економічні санкції, ухвалені Євросоюзом проти Росії 29 липня, в Москві оцінили як 
антиросійські. Відповідальність за нагнітання ситуації на Сході України російське МЗС повністю 
переклало на Київ, а також ЄС, який, на думку російського уряду, "заговорив голосом 
Вашингтону". Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС Росії в середу, 30 липня. 

У відповідь на європейські санкції Москва погрожує негативними наслідками для банків 
держав - членів Євросоюзу, які працюють у Росії. "Адже деякі з них і досі отримують найбільший 
прибуток від діяльності дочірніх банківських структур саме в нашій країні", - зазначено в 
коментарі російського зовнішньополітичного відомства. На думку російської сторони, секторальні 
санкції ЄС порушують правила Світової організації торгівлі. 

Обмеження співробітництва у сфері енергетики обернеться зростанням цін на 
європейському енергоринку, вважають у РФ. Санкції подіють на економічну ситуацію в ЄС "не 
меншою мірою, ніж у Росії", та обернуться втраченими робочими місцями і втраченим 
комерційним зиском, вказано в заяві. 

Ще різкіше МЗС Росії прокоментувало санкції, ухвалені проти трьох російських держбанків 
та судонобудівної корпорації з боку США. Рішення Вашингтону "не принесе нічого, крім 
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подальшого ускладнення російсько-американських відносин і створення вкрай несприятливого 
фону в міжнародних справах", заявили в Москві. 

Німеччина: Санкції терміново необхідні 
У той же день віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив у 

Берліні, що, на його думку, санкції ЄС проти Росії подіють дуже швидко, тому що російська 
економіка "не в хорошому стані". Він зауважив, що ЄС теж може постраждати від обмежувальних 
заходів, але в питаннях миру і війни про економічну політику не йдеться. У Росії не воліють 
протидіяти ескалації становища на Сході України, констатував Зіґмар Ґабріель і назвав ухвалені 
санкції терміново необхідними. 

Німецька хвиля 

01.08.2014. Росія відмовилася пояснювати мету накопичення 
військ на кордоні з Україною 

Україна 30 липня 2014 року направила РФ за каналами зв'язку ОБСЄ запит із вимогою 
роз'яснити мету накопичення сил і засобів ЗС РФ поблизу держкордону, але досі не отримала 
відповіді. 

Російська сторона відмовилася пояснювати, навіщо перекидає війська до кордону з 
Україною. 

Про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на 
брифінгу у п'ятницю. 

"Україна досі так і не отримала відповіді від Російської Федерації щодо мети накопичення 
сил і засобів Збройних сил Росії поблизу державного кордону з нашою державою", - сказав 
Лисенко. 

Як відомо, Україна 30 липня 2014 року направила РФ за каналами зв'язку ОБСЄ запит з 
вимогою роз'яснити мету накопичення сил і засобів ЗС РФ поблизу держкордону з Україною. 

У повідомленні департаменту інформаційної політики МЗС України зазначається, що 
Україна має незаперечні докази посилення протягом останнього часу російського військового 
угрупування. 

"На цьому тлі особливо тривожить факт проведення, починаючи з 29 липня, масштабних 
триденних льотно-тактичних навчань у Ростовській області і Ставропольському краї, під час якого, 
за інформацією Міноборони РФ, планують бойові пуски некерованих реактивних снарядів і 
"відпрацювання знищення повітряного десанту умовного супротивника, а також надання вогневої 
підтримки наступаючим взводам і танковим підрозділам"", - йдеться в повідомленні. 

У МЗС зазначили, що у запиті також згадують постійний обстріл українських територій з 
території РФ, факти порушення кордону російської військовою технікою і безпілотними 
літальними апаратами, постачання озброєнь проросійським членам НВФ на Донбас 

Дзеркало тижня 

03.08.2014. РФ підтягує "миротворців" і техніку до кордону з 
Україною і в Білорусь 

Росія продовжує накопичувати живу силу та озброєння на кордоні з Україною. 
Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко у ході 

брифінгу.  
За його словами, вночі 3 серпня через неконтрольовані ділянки кордону з боку РФ 

переправились 10 танків, які зараз рухаються в бік Донецька. 
Він також повідомив, що у Беловський та Суджанський райони Курської області (РФ) 

перекинуто бригаду вертольотних підрозділів Збройних сил РФ. 
Неподалік села Біла Берізка Брянської області зосереджено 34 одиниці військової 

бронетехніки РФ з нанесеною символікою миротворчого військового контингенту.  
Крім того, за інформацією Лисенка, до республіки Беларусь, у місто Гомель на залізничну 

станцію "Північний" у суботу прибув російський військовий ешелон у складі 65 платформ із 
самохідними мінометними установками. 

Речник також розповів, що з метою провокацій бандити обстрілюють територію Росії зі 
стрілецької зброї, артилерії, у тому числі, "Граду". З боку РФ у відповідь ведеться вогонь по 
позиціях українських військових. 

Також з боку РФ проводиться активна повітряна розвідка, зазначв Лисенко. 
Українська правда 
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04.08.2014. Росія проводить масштабні навчання за участю 
100 бойових літаків 

На тлі загострення відносин із Заходом російські військово-повітряні сили оголосили про 
початок безпрецедентних за масштабами навчань, які охоплюють три військові округи Росії. 

Незважаючи на значне загострення відносин між Росією та Заходом у результаті 
української кризи, військово-повітряні сили Росії (ВПС) розпочали у понеділок, 4 серпня, 
безпрецедентні за масштабами командно-штабні навчання. Про це із посиланням на речника 
російських ВПС полковника Ігоря Клімова повідомляє інформаційне агентство dpa. 

За словами Клімова, у навчаннях візьмуть участь літаки та засоби протиповітряної оборони 
двох військових округів - Західного та Центрального. "Загалом, у навчаннях буде задіяно більш ніж 
100 літальних апаратів різноманітних родів авіації - такі як винищувачі Су-27, МіГ-31, 
багатофунціональні комплекси Су-34, фронтові бомбардувальники Су-24, гвинтокрили Мі-8, Мі-24 
та Мі-28Н" - зазначив Ігор Клімов в інтерв'ю російському агентству "Інтерфакс-АВН". 

За його інформацією, планується здійснити вильоти авіації "із практичним та тактичним 
вживанням авіаційних засобів поразки наземних та повітряних цілей на нових для себе полігонах, 
з реальними та електронними запусками зенітних ракет на полігоні Ашулук (Астраханська 
область)". Окрім того, повідомив речник ВПС Росії, повітряні танкери ІЛ-78 здійснять декілька 
дозаправок протягом одного польоту в північних широтах за Полярним колом. 

Подібні маневри, які охоплюють території трьох військових округів, за словами Клімова, у 
Росії відбуваються вперше, зазначає агентство dpa. Країни НАТО у зв'язку з українською кризою 
також проводили військові навчання. 

Німецька хвиля 

КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
ЯПОНІЯ 

05.08.2014. Японія запровадила додаткові санкції щодо Росії 

Японський уряд запроваджує додаткові санкції проти Росії. До списку потрапили 40 
фізичних осіб та дві компанії - кримські "Чорноморнафтогаз" і "Феодосія". 

Уряд Японії на своєму засіданні у вівторок, 5 серпня, офіційно схвалив список додаткових 
санкцій щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Про запровадження штрафних заходів кабінет 
міністрів на чолі з прем'єром Сіндзо Абе оголосив ще минулого тижня, зазначає агентство 
"Інтерфакс". У списку загалом 40 осіб, які, на думку Токіо, "безпосередньо пов'язані з анексією 
Криму і дестабілізацією ситуації в Україні". Туди потрапили також дві кримські компанії - 
"Чорноморнафтогаз" і "Феодосія". Санкції передбачають блокування банківських рахунків 
фізичних і юридичних осіб. 

Як повідомляє інтернет-портал агентства ІТАР-ТАСС з посиланням на інформацію 
японського зовнішньополітичного відомства, до списку увійшли екс-президент України Віктор 
Янукович, тимчасовий "виконувач обов'язків глави Криму" Сергій Аксьонов, радник "голови 
кримської Ради міністрів" Рустам Теміргалієв, прокурор Криму Наталія Поклонська, "міністр 
оборони" самопроголошеної "Донецької Народної Республіки" (ДНР) Ігор Стрєлков, "прем'єр-
міністр ДНР" Олександр Бородай та інші особи. 

Німецька хвиля 

АВСТРАЛІЯ  

19.07.2014. Австралія готова відкликати запрошення Путіну 
на саміт G20 

Австралія може скасувати запрошення Володимира Путіна на листопадовий саміт країн 
Великої двадцятки, якщо підтвердиться причетність Росії до загибелі пасажирів літака 
Малайзійських авіаліній, збитого над Донеччиною. 

Про це заявив журналістам глава австралійського уряду Тоні Абботт у суботу, 19 липня, 
повідомляє Німецька хвиля. 

"Усі ознаки нині чітко вказують на те, що літак було збито з території, контрольованої 
проросійськими бойовиками, імовірно, зі зброї, наданої росіянами", - заявив Абботт у суботу. 

Водночас він вимагає від Росії повністю підтримати об'єктивне розслідування трагедії. 
"Ми мусимо зачекати, але в одному я можу запевнити: Австралія - порядна держава. 

Звісно, ми хочемо бути певні, що відвідувачі добре ставляться до нашої країни. Відвідувачі повинні 
ставитися до Австралії як слід. Ми можемо тільки сподіватися, що так буде в найближчі тижні та 
місяці", - сказав прем'єр. 

Саміт "великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада. 
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Напередодні глава австралійського уряду різко розритикував Москву за її позицію щодо 
збитого Boeing-777, на якому загинуло 298 людей. Аббот назвав реакцію Росії у цій ситуації 
"глибоко, глибоко незадовільною". 

За уточненими даними, на борту збитого літака перебували 27 громадян Австралії. 
На знак жалоби за загиблими в усій Австралії в суботу було приспущено державні прапори. 

У багатьох містах відбулися поминальні служби. 
Укрінформ 

01.08.2014. Австралія не сумнівається у причетності Росії до 
збиття "Боїнга" 

У причетності Росії до підтримки бойовиків в Україні немає сумніву, заявила чільниця 
австралійського МЗС Джулія Бішоп в інтерв'ю телеканалу АВС. 

За її словами, терористи на сході України мають у розпорядженні найновішу зброю й 
обладнання, зокрема ракети земля-повітря. До того ж, серед них чимало професійних військових. 
Усе це свідчить, що бойовики не діють самостійно, а мають потужну підтримку ззовні. 

Бішоп зазначила: навіть після збиття пасажирського "Боїнга" риторика і політика Росії 
щодо України не змінилася. Кремль продовжує наполягати, що не причетний ані до трагедії з 
пасажирським літаком, ані до підтримки сепаратистів. 

Прогнозувати, чи змінять позицію Москви економічні санкції, запроваджені Заходом, 
Джулія Бішоп відмовилася. 

Читайте також: Бойовики влаштували пожежу на шляху експертів до місця падіння Боїнга 
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на місці падіння малайзійського "Боїнга" в Донецькій 

області нарешті почали роботу міжнародні експерти від ОБСЄ, Австралії та Нідерландів. Серед 
загиблих на борту збитого літака - 27 австралійців. 

Укрінформ 
 


