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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ  

ЄС І УКРАЇНА ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ ПОСИЛИТИ САНКЦІЇ 
ПРОТИ РОСІЇ. ЗАЛИШИЛОСЯ – ПРИНЦИПОВО РЕАЛІЗУВАТИ ЇХ НА 
ПРАКТИЦІ 

Рішення про введення санкцій третього рівня щодо Російської 
Федерації посли країн-членів ЄС ухвалили 29 липня 2014 р., після кількох місяців 
майже неприхованої агресії, тисяч загиблих громадян України і майже 300 вбитих 
громадян країн ЄС, які були на борту збитого російськими бойовиками 
пасажирського «Боїнга». Ще через півтора місяці закон про санкції щодо 
російських агресорів прийняла Верховна Рада України. 

Нові санкції Євросоюзу проти РФ називають «секторальними», 
хоча насправді вони стосуються не цілих секторів економіки, а лише 
діяльності в окремих галузях тих банків і компаній, що контролюються 
російською державою або олігархами, які напряму причетні до агресії в Україну. 
Державним банкам РФ було обмежено доступ до довгострокових кредитів, 
нафтовим компаніям – до нового високотехнологічного обладнання (у т.ч. для 
глибоководного буріння), також було запроваджено заборону на продаж Росії 
зброї і товарів подвійного призначення.  

При цьому, обмеження стосуватимуться лише нових 
контрактів, тож всі діючі угоди, як із нафтовими компаніями, так 
і на постачання зброї, включаючи французькі «Містралі», 
продовжуватимуть діяти. Крім того, ніщо не завадить росіянам обійти 
санкції, залучаючи кредити через приватні банки, які опосередковано 
контролюються Кремлем, а також завдяки контрактам через треті країни. Так, у 
серпні 2014 р., коли формально вже «діяли» санкції ЄС, державна компанія 
«Роснефть» купила частку в одній з найбільших у світі нафтосервісних компаній-
підрядників – швейцарській Weatherford, а також підписала угоду щодо буріння 
морських свердловин з норвезькою North Atlantic Drilling Ltd1. Слід також 
нагадати, що керівництво таких бізнесових гігантів, як OMV, BASF, Siemens, 
ExconMobil неодноразово заявляло про наміри продовжувати робити бізнес із 
Росією. 

Очевидно також, що рішення ЄС є запізнілим – такі обмежені санкції 
могли зупинити Кремль в березні, коли він вже анексував Крим, але ще не 
встиг переконати населення Росії в неминучості відділення від України Донбасу. 
Тоді рейтинг Путіна зріс до небачених 80%, а більшість населення РФ перебувало 

                                                             
1
 Russia Just Bypassed A Big Part Of EU Sanctions. - http://www.businessinsider.com/russia-bypassed-a-big-part-

of-eu-sanctions-2014-8. 
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в ейфорії «Крим наш!». Проте вже за кілька тижнів російські ЗМІ розпочали 
зомбувати населення ідеями про приєднання до РФ всієї Центрально-Східної 
України (т.зв. «Новоросії»), і цими думками росіяни живуть останні місяці. Тож 
відмова від підтримки сепаратизму на Донбасі зараз вже коштуватиме 
Путіну надто дорого в електоральному плані, щоб його могли відлякати 
нинішні обмежені санкції Євросоюзу, які, до того ж, Кремль небезпідставно 
розраховує обійти завдяки їх саботажу низкою великих європейських компаній, а 
також окремими державами – членами ЄС. 

Щоб зупинити Путіна, Євросоюз має діяти на випередження: 
втрати від санкцій мають бути більшими, ніж потенційні електоральні 
втрати господаря Кремля, який не хоче розчаровувати росіян, заражених 
імперськими амбіціями. При цьому, ЄС має пам’ятати, що після «Донбас наш!» і 
«Україна наша!» електорат чекатиме від Путіна нових і нових «перемог», а він, у 
свою чергу, буде готовий на все, аби лише його рейтинг не опускався нижче 80%. 
Жодні раціональні доводи в Росії не спрацюють, доки ті 4/5 її 
населення, які підтримують путінську агресію, не відчують на 
власному гаманці, наскільки дорого вона їм обходиться.  

Заради справедливості потрібно відзначити, що навіть нинішні 
половинчасті санкції вже дають певний результат. Днями президент 
«Роснефти» Ігор Сєчін попросив уряд Росії надати компанії підтримку в розмірі 
$42 млрд.2 А чистий прибуток «Газпрому» в першому півріччі 2014 р. скоротилася 
на 36%, порівняно із попереднім роком3.  

14 серпня проголосував, нарешті, за законопроект про 
запровадженням санкцій проти російського агресора і парламент 
України. Показово, що Україна прийняла цей закон лише через півтора місяці (!) 
після запровадження Євросоюзом вже третього етапу санкцій. Показовим також є 
факт, що закон підтримали лише 244 народні депутати (відповідно – близько 200 
не підтримали), що підтверджує необхідність розпуску цього складу ВР. 
Позитивним моментом є широкий перелік сфер, в яких можуть 
бути запроваджені санкції, що може зробити їх справді дієвими: 
блокування та замороження активів, обмеження торгівельних операцій, заборона 
участі в приватизації, анулювання ліцензій, припинення транзиту територією 
України, заборона вивезення капіталу, заборона передачі технологій. 

Підставою для запровадження санкцій можуть стати дії іноземної держави, 
іноземної юридичної або фізичної особи, інших суб'єктів, які створюють загрози 
національним інтересам і безпеці, суверенітету і територіальній цілісності 
України. Якщо санкції застосовуватимуться до конкретних фізичних чи 
юридичних осіб – рішення прийматиме РНБО з наступним підписом Президента, 
якщо ж санкції вводяться щодо цілої країни або кола суб’єктів – відповідний указ 
Президента має бути схвалений Верховною Радою. Наразі уряд вже підготовив 
пакет санкцій щодо 172 фізичних та щодо 65 юридичних осіб, переважно 
російських, які причетні до агресії проти України. 

Слід відзначити, що, за наполяганням ОБСЄ, із законопроекту були 
вилучені позиції, які стосуються обмеження поштового зв’язку, 
припинення телетрансляцій і закриття ЗМІ, що обмежує можливості 
української влади оперативно реагувати на поширення російської пропаганди 
через підконтрольні Кремлю ЗМІ, які  працюють на території України.  

Європейці також висловили застереження щодо можливого 

                                                             
2
 Санкції в дії: Глава "Роснефти" Сєчін просить в російського уряду $42 млрд. - 

http://espreso.tv/news/2014/08/14/sankciyi_v_diyi_hlava_rosnefty_syechin_prosyt_v_rosiyskoho_uryadu_42_mlrd. 
3
 Чистая прибыль «Газпрома» уменьшилась на треть. - 

http://tvrain.ru/articles/dohody_pravlenija_gazproma_uvelichilis_na_40-373973. 
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припинення транзиту російських нафти і газу українською 
територією. Відповідні заяви вже зробили єврокомісар по енергетиці Гюнтер 
Еттингер4, а також офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт5. 
Щоправда, при цьому жоден із них не запропонував іншого дієвого механізму 
спонукання Росії до припинення енергетичного тиску на Україну, яка вже два 
місяці не отримує газу. Можна припустити, що український уряд планує 
використати загрозу припинення транзиту енергоносіїв і як важіль тиску для 
вирішення газових суперечок із РФ, і як фактор стримування Росії від відкритої 
військової агресії. 

Отже, і ЄС, і Україна мають юридичні механізми для запровадження санкцій, 
які можуть зробити продовження російської агресії надто дорогою затією для 
Путіна. Чи достатньо дорогою, щоб він хоча б тимчасово відклав наміри 
реанімувати Російську Імперію в її кордонах до Першої Світової війни, – буде 
залежати від того, наскільки сумлінно виконуватимуть санкції європейські та 
український уряди і бізнесові структури. Важливо також не допустити, щоб 
Росія обійшла санкції через треті країни. Слід дати зрозуміти Швейцарії, 
Китаю, країнам Латинської Америки, що спроби їх компаній заробити на чужій 
війні призведуть до пропорційних втрат на українському та європейському 
ринках.  

 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

06.08.2014. Європейські експерти допоможуть Генпрокуратурі 
у розробці стратегії реформи 

29 липня відбулося перше засідання робочої групи з підготовки пропозицій до Стратегії 
реформування органів прокуратури України, що розробляється в рамках реалізації Проекту 
Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». 

У засіданні, окрім керівництва Генеральної прокуратури України та експертів Проекту ЄС 
«Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», взяли участь представники громадськості, 
Міністерства юстиції України, Вищого спеціалізованого суду України, вищих навчальних закладів 
та Ради Європи. 

Віталій Ярема підкреслив важливість реформування органів прокуратури та розбудові в 
Україні європейського суспільства.  «Хочу висловити подяку Європейському Союзу і Раді Європи 
за сприяння у здійсненні цих прагнень і допомозі нашим юристам, які працювали над цим 
законопроектом», — зазначив Генеральний прокурор України. Він наголосив на необхідності 
прийняття нового закону «Про прокуратуру», особливо після підписання угоди про Асоціацію з 
Європейським Союзом. Віталій Ярема закликав експертів Проекту ЄС та інших членів робочої 
групи під час роботи над стратегією в першу чергу звернути увагу на необхідність визначення ролі і 
місця прокуратури України в системі державних органів, враховуючи як європейські стандарти та 
досвід держав Європи, так і ситуацію, у якій перебуває Україна. 

Лоїк Геран, головний експерт з реформування прокуратури Проекту ЄС, поінформував 
учасників про загальну мету Проекту, що полягає у впровадженні стратегії реформування системи 
юстиції. Стратегію буде розроблено за результатами діяльності робочих груп в рамках всіх 
компонентів Проекту, зокрема прокуратури, судової системи, адвокатури, міліції та органів з 
протидії корупції. Він наголосив на важливості завдання, що поставлено перед робочою групою та 
підкреслив, що очікує на підвищення довіри суспільства до прокуратури в результаті вироблення 
та впровадження належної стратегії реформування системи прокуратури. Експерт надав до 
розгляду проект плану діяльності робочої групи та закликав учасників залучитися до процесу 
визначення пріоритетів у реформуванні прокуратури з метою забезпечення ефективної роботи 
групи. 

Володимир Стретович, старший помічник Генерального прокурора України та керівник 
робочої групи, висловив сподівання, що залучення до робочої групи представників громадськості 

                                                             
4
 Не так страшні санкції, як можливість їх застосування. - http://dt.ua/columnists/ne-tak-strashni-sankciyi-yak-

mozhlivist-yih-zastosuvannya-_.html. 
5
 Німеччина просить Україну не блокувати поставки газу і нафти до Європи. - 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/08/11/481992. 
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та міжнародних організацій, а також основних елементів системи юстиції забезпечить достатній 
рівень неупередженості, професійності та ефективності у роботі групи. 

За підсумками дискусії було вирішено розпочати роботу з оцінки найбільш гострих потреб 
в системі прокуратури, що підлягають реформуванню. 

Додаткова інформація 
Робочу групу було створено у липні поточного року в рамках Проекту  Європейського 

Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» на базі ГПУ та затверджено розпорядженням 
Генерального прокурора з метою напрацювання узгоджених позицій до Стратегії реформування 
органів прокуратури України. 

Сайт Представництва ЄС в Україні  

08.08.2014. ЄC сприяє розробці стратегії щодо реформування 
судової системи в Україні  

7 серпня у Верховному Суді України за ініціативою проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні» та Ради Суддів України відбулося друге робоче засідання щодо Cтратегії 
розвитку судової системи. 

Участь у засіданні взяли представники Ради Суддів України, Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського та Вищого 
адміністративних судів, рад судів загальних, адміністративних та господарських судів, Державної 
Судової Адміністрації України, Національної школи суддів України, громадського сектору та 
експерти Європейського Союзу.  

Керівник групи експертів проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» 
Віргіліюс Валанчюс представив учасникам заходу цілі та завдання проекту. Зокрема, він поділився 
власнім баченням процесу розробки стратегії розвитку судової системи. «Зараз дуже важливо 
продемонструвати суспільству, що судова система змінюється в бік більшої незалежності та 
прозорості», - зазначив Віргіліюс Валанчюс.    

За словами Голови Ради Суддів України Валентини Симоненко, цей захід стане стартом для 
початку системного реформування сфери юстиції в Україні. «Завдання до судової влади – стати 
прозорою та підзвітною суспільству. Розробка стратегії розвитку судової влади – це системний 
підхід до реформ, яких потребує суспільство. Саме Рада Суддів України має залучити всі 
зацікавлені сторони для участі у цьому процесі», - підкреслює вона.    

Ректор Національній школи суддів України Микола Оніщук відмітив важливість 
синхронізації роботи з проектом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». «У суспільстві 
сформовані значні очікування у зв’язку з початком реформ судової системи. Тому нова стратегія 
розвитку цінна тим, що звертає увагу на питання, яких раніше не було в центрі уваги. Зокрема, 
самоврядування і фінансування судової системи», - вважає пан Оніщук.      

Експерти Європейського Союзу розповіли учасникам  заходу про такі напрямки розвитку 
судової системи України, як стратегічне планування, зміна підходів до бюджетування та 
комунікацій в межах Ради Суддів та Державної Судової Адміністрації України; розробка системи 
управління ефективністю кадрів; вдосконалення систем підготовки суддів та механізмів 
забезпечення єдності судової практики; удосконалення системи нагляду за дотриманням етичних 
та дисциплінарних норм тощо. Окремо було розглянуто тему досвіду роботи ради суддів в країнах 
Європи, а також відбулися засідання робочих груп з визначення ключових напрямків реформ.  

Представники зацікавлених сторін узгодили склад робочої групи, що буде відповідати за 
розробку стратегії реформ судової системи. До складу робочої групи увійшли представники судової 
системи, прокуратури, адвокатури, громадського суспільства, експерти з боротьби з корупцією. 
Презентація нової стратегії очікується в жовтні 2014 року. Цей документ має стати частиною 
загальної стратегії для реформування сфери юстиції в Україні.  

Додаткова інформація  
Проект "Підтримка реформ у сфері юстиції" Фінансований ЄС проект «Підтримка реформ у 

сфері юстиції» прагне підтримати консолідовані секторальні реформи у галузі правосуддя в 
Україні. Проект розрахований на 38 місяців та передбачає безпосереднє залучення країн-членів 
ЄС. Він збере за одним столом представників всіх зацікавлених сторін, щоб допомогти їм із 
розробкою спільної стратегії реформування галузі. Стратегія буде впроваджуватися за допомогою 
потужного механізму секторальної координації та згідно з щільним графіком реалізації та за 
багаторічної фінансової підтримки від українського уряду.  Проект реалізується Консорціумом на 
чолі  із Justice Coopération Internationale (JCI) 

Сайт Представництва ЄС в Україні 
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11.08.2014. Україна і Росія обговорять торгівлю в умовах ЗВТ з 
Євросоюзом 

Українська делегація на чолі з першим заступником міністра економічного розвитку і 
торгівлі України Анатолієм Максютою в середу, 13 серпня, проведе в Москві переговори з 
російськими партнерами з питань торговельно-економічного співробітництва в умовах дії угоди 
про ЗВТ між Україною і Євросоюзом. 

Про це Укрінформ повідомило джерело наближене до переговорного процесу. 
«В ході переговорів з російською стороною планується обговорити двостороннє 

торговельно-економічне співробітництво, зокрема питання взаємодії в умовах угоди про зону 
вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом», - сказало джерело. 

За словами співрозмовника агентства, це перший візит української делегації на такому 
рівні в Москву після підписання Україною економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС. 

Укрінформ  

12.08.2014. Баррозу провів телефонні розмови з Порошенком і 
Путіним  

Сьогодні Президент Європейської Комісії Жозе Мануел Баррозу провів окремі телефонні 
розмови з президентами України та Росії відповідно Петром Порошенком і Владіміром Путіним 
щодо ситуації в Україні. 

Під час обох цих телефонних розмов Баррозу висловив стурбованість Євросоюзу щодо 
гуманітарного впливу конфлікту у східній Україні, особливо щодо жертв серед мирного населення. 
Президент Єврокомісії закликав шанувати міжнародне гуманітарне право та підтримувати і 
сприяти зусиллям міжнародних гуманітарних організацій, спрямованих на збільшення допомоги 
населенню, яке цього потребує.  

Розмовляючи з Порошенком, Баррозу висловив готовність Євросоюзу збільшити підтримку 
зусиль українського уряду з надання гуманітарної допомоги, а також міжнародних гуманітарних 
організацій. Президент Єврокомісії привітав бажання Порошенка щодо пошуку міжнародної 
гуманітарної допомоги. У зв’язку із цим Баррозу відзначив, що поточного тижня Європейська 
Комісія ухвалить екстрене рішення щодо додаткової гуманітарної підтримки як внеску до 
міжнародного плану реагування від ООН. 

Також очільник Єврокомісії підкреслив важливість проведення процесу реформ в Україні з 
метою очікуваного тимчасового застосування Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.  

Розмовляючи з Путіним, Баррозу наголосив, що ЄС об’єднає зусилля з міжнародною 
спільнотою задля допомоги людям, які цього потребують, через конфлікт. Він висловив 
стурбованість через збільшення кількості російських військ поблизу українського кордону, а також 
через потік зброї, устаткування та бойовиків з російської території – що суперечить зусиллям, 
спрямованим на деескалацію кризи. У зв’язку із цим Баррозу застеріг свого співрозмовника від 
ведення будь-яких односторонніх воєнних дій в Україні під будь-яким приводом, включаючи 
гуманітарні причини. Також очільник Єврокомісії закликав Росію використати свій вплив та 
гарантувати, що мирне населення може безпечно та вільно залишити зони конфлікту, що 
контролюються незаконними збройними угрупуваннями.  

Під час обох розмов Баррозу підкреслив тверду позицію ЄС у підтримці суверенітету, 
територіальної цілісності та незалежності Україні, а також впровадження погодженого мирного 
плану. 

Нагадуючи, що обмежувальні заходи ЄС проти Російської Федерації були викликані 
незаконною анексією Криму та дестабілізацією ситуації в Україні, Баррозу зауважив, що ЄС 
шкодує з приводу рішення Росії запровадити заходи, націлені на імпорт харчової та 
сільськогосподарської продукції, яким бракує обґрунтування. У такий спосіб ЄС зберігає за собою 
право вжити відповідні заходи.  

У цьому контексті Баррозу і Путін погодилися щодо потреби зберігати відкритими канали 
для комунікації з важливих питань – зокрема, тих, що стосуються економіки та енергетики, а 
також загальних двосторонніх відносин.  

Очільник Єврокомісії вкотре запропонував Президенту Росії можливість працювати разом 
заради підтримки стабілізації ситуації в Україні, включаючи через національний діалог з питань 
конституційної реформи і децентралізації.  

Окрім того, під час обох розмов Баррозу підкреслив активну роль Єврокомісії у допомозі 
Україні та Російській Федерації у знаходженні рішень з питань, піднятих під час консультацій щодо 
впливу Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі, між ЄС і 
Україною, а також щодо постачання газу під час майбутніх енергетичних дискусій. 

Сайт Представництва ЄС в Україні  
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12.08.2014. ЄС збільшує гуманітарну допомогу населенню 
України, ураженому конфліктом 

Європейська Комісія виділяє додаткове фінансування у розмірі 2,5 млн. євро на допомогу 
найбільш вразливим групам населення, ураженого бойовими діями на сході України. Ці кошти 
мають на меті допомогти у реєстрації та переселенні внутрішньо переміщених осіб, надати 
притулок, їжу, воду, медичну та психосоціальну допомогу і захист у рамках підготовки до 
прийдешньої зими. 

«Ми рухаємося у напрямі надання допомоги деяким найбільш вразливим жертвам 
конфлікту, – сказала Європейський Комісар з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та 
врегулювання криз Крісталіна Ґеорґієва. – Мирне населення – більшість з якого становлять жінки 
і діти – було змушено у найкоротші терміни залишити свої домівки, не маючи змоги взяти із собою 
найпотрібніші речі. Їм необхідна наша допомога, аби пережити наступні місяці – особливо, у світлі 
того, що наближається зима. Деякі з них потрапляють під перехресний вогонь, не маючи 
можливості втекти». 

У зв’язку із цим Ґеорґієва закликала усі сторони конфлікту сприяти роботі гуманітарних 
організацій та дозволити надання допомоги мирному населенню, яке цього потребує, – незалежно 
від того, хто ці люди і де вони знаходяться.  

Гуманітарна допомога Європейської Комісії націлена на задоволення основних потреб 
населення, яке живе у районах, що прямо уражені конфліктом. Також вона має на меті допомогти 
внутрішньо переміщеним особам та біженцям, які залишили зону конфлікту. Окрім того, кошти 
спрямовані на підтримку тих, хто повертається додому, до відновлених українською армією 
районів. До цієї категорії населення належить приблизно 3,9 млн. людей. 

Як і у випадку інших криз, Європейська Комісія здійснює тісну координацію своїх дій з 
ООН та гуманітарними партнерами. Гуманітарні експерти ЄС перебувають у регіонах, уражених 
конфліктом, від самого початку кризи. Вони здійснюють моніторинг ситуації та забезпечують 
вчасну і скоординовану підтримку ЄС. Експерти Європейської Комісії із надання гуманітарної 
допомоги повністю залучені у підготовку такої допомоги Україні, що здійснюється під 
керівництвом ООН.  

2,5 млн. євро докладаються до 250 тис. євро, що їх Європейська Комісія надала Україні 
через Міжнародну Федерацію Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

Контекст 
Щоразу збройні протистояння, які тривають на сході України, забирають життя мирного 

населення та змушують людей залишати свої домівки. Приблизно 293 тис. людей вважаються 
внутрішньо переміщеними особами або біженцями (118 тис. з них – внутрішньо переміщені; 175 
тис. – біженці до Росії). Однак цифри, які ілюструють кількість людей, уражених конфліктом, 
можуть бути вищими через відсутність централізованої системи реєстрації внутрішньо 
переміщених осіб.  

Окрім того, конфлікт спричинив відчутні руйнування інфраструктури, систем електро- і 
водопостачання, а також значно обмежив постачання для населення.  

Більше інформації:  
Гуманітарна допомога і цивільний захист Європейської Комісії: 
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm  
Веб-сайт Крісталіни Ґеорґієвої: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm 

Сайт Представництва ЄС в Україні  
 

ЕНЕРГЕТИКА 

05.08.2014. Єврокомісар Еттінґер сподівається забезпечити 
Україні стабільне газопостачання 

Єврокомісар з питань енергетики Ґюнтер Еттінґер наприкінці серпня сподівається 
відновити перемовини, аби владнати російсько-українську газову суперечку та забезпечити 
стабільне газопостачання Україні. 

Єврокомісар Ґюнтер Еттінґер прагне забезпечити стабільне газопостачання для України 
через відновлення російсько-українських газових перегорів, повідомляє у вівторок, 5 серпня, 
інформагенція AFP з посиланням на інтерв'ю політика в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Очікується, що Еттінґер наприкінці місяця вирушить до Москви, де відбудуться переговори з 
російським міністром енергетики Олександром Новаком та шефом "Газпрому" Олексієм 
Міллером. 

Еттінґер підкреслив, що обидві країни мають домовитися про хоча б тимчасові ціни, поки 
не врегульовані російські претензії щодо боргів Києва за поставлений газ. Водночас він наголосив, 
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що Євросоюз не терпітиме спроб Росії завадити налагодженню реверсних постачань газу з країн 
ЄС до України. 

Нагадаємо, у червні газопостачання з Росії до України було перерване через суперечку за 
неоплачені рахунки та визначення ціни на майбутнє постачання російського природного газу. 

Німецька хвиля 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

08.08.2014. Президент підписав Закон про внесення даних про 
відбитки пальців рук до біометричних закордонних паспортів 

Президент України Петро Порошенко підписав Закон №1601-VII «Про внесення змін до 
Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», яким дозволяється внесення 
до біометричних закордонних паспортів відбитків пальців рук. 

Згідно з Законом, відбитки пальців рук визначаються як одні з основних біометричних 
даних особи та будуть вноситись на безконтактний електронний носій документів для виїзду за 
кордон, що дозволить ідентифікувати особу при перетині кордонів. 

Закон створює правові підстави для відцифровування відбитків пальців рук і внесення їх на 
безконтактний електронний носій паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 
дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, 
посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон і проїзного 
документа біженця. 

Даний документ дозволить забезпечити виконання рекомендацій європейських фахівців 
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. 

Сайт Президента України 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ВІЗИТ РАСМУССЕНА ДО КИЄВА ТА ОЧІКУВАННЯ ВІД 
ВЕРЕСНЕВОГО САМІТУ НАТО 

7 серпня 2014 р. у Києві із візитом перебував Генеральний 
секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Вже сам факт візиту Генсека Альянсу 
став важливою підтримкою, особливо напередодні запланованого Росією 
вторгнення «гуманітарного конвою» – близько 300 КАМАЗів із невідомим 
вантажем та в супроводі бійців російської армії. А.Расмуссен провів зустрічі із 
вищим керівництвом України – Президентом Петром Порошенком, Прем’єр-
міністром Арсенієм Яценюком, спікером ВР Олександром Турчиновим, 
обговоривши перспективи співробітництва Україна-НАТО, зокрема, в рамках 
Річних національних програм, а також чотирьох Трастових фондів Альянсу 
на підтримку обороноздатності України: із матеріально-технічного 
забезпечення, системи управління і зв’язку, кібернетичного захисту, соціальної 
адаптації звільнених у запас військовослужбовців. 

Відзначимо три принципові акценти візиту:  
1. Генсек НАТО і Президент України заговорили про перспективи 

членства України в Альянсі. А.Расмуссен нагадав, що, згідно із рішенням 
Бухарестського Саміту 2008 р., двері НАТО залишаються відкритими для України, 
а також відзначив: «Сьогодні в Україні діє закон, який визначає її позаблоковий 
статус. Ми це поважаємо. Якщо Україна вирішить змінити цей закон, 
ми це також поважатимемо». У відповідь П.Порошенко відзначив, що 
внаслідок подій останніх місяців серед українців спостерігається значне зростання 
числа прихильників євроатлантичного курсу України, і це не можна не 
враховувати у перспективі6. 

2. А.Расмуссен офіційно запросив П.Порошенка взяти участь у саміті НАТО, 
який відбудеться 4-5 вересня 2014 р. в Уельсі. На саміті мають вирішуватися ключові 
питання посилення безпеки європейських членів Альянсу, а також формат допомоги 
Україні. Зокрема, НАТО має намір ухвалити новий план військових навчань, затвердити 
рішення про розширення Сил швидкого реагування Альянсу. Польща і країни Балтії наполягають 
на рішенні про створення військових баз НАТО на їх території. Головнокомандувач силами НАТО 
в Європі Філіп Брідлав виступив за створення військової бази Альянсу в польському місті Щецин 
на березі Балтійського моря. Однак існує вірогідність, що Альянс прийме «компромісне» рішення, 
яке формально не суперечитиме Основоположному акту Росія-НАТО – йдеться про створення у 
Східній Європі запасів зброї, продовольства та військової інфраструктури, яка дозволятиме 
швидко нарощувати там кількість військ НАТО.  

На саміті планується також ухвалення спільної декларації Україна-НАТО, яка 
визначить розвиток відносин в найближчі роки. 4 серпня британський прем'єр Девід 
Кемерон сказав, що російська агресія в Україну буде головним пунктом порядку 

                                                             
6
 Україна та НАТО мають значний потенціал співробітництва – зустріч Президента з Генеральним 

секретарем НАТО. - http://www.president.gov.ua/news/30937.html. 
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денного саміту: «Перше – це реагування НАТО на російсько-українську кризу. У той час, як 
Росія дестабілізує Україну та незаконно анексувала Крим, Альянс сфокусувався на гарантіях 
нашим східним союзникам (зокрема, Україні). Я підтримую план Брідлова посилити штаб-
квартиру НАТО в Польщі, підготувати постачання та обладнання та призначити ряд навчань, щоб 
чітко показати, що нас не залякає російська агресивна поведінка»7.  

3. Генсек НАТО заявив про припинення співпраці із Росією і 
одночасно – посилення співпраці із Україною: "НАТО припиняє співпрацю 
з РФ, зміцнює колективну оборону для захисту всіх членів НАТО, i ухвалило 
рішення збільшити рівень підтримки та співпраці з Україною"8. Така зміна 
пріоритетів Альянсу важлива з огляду на те, що де-факто всі попередні роки НАТО 
надавало відносинам із Росією пріоритетне значення перед співпрацею із 
Україною. На Київ Брюссель традиційно дивився через призму відносин із 
Москвою, що, до речі, і стало одним із чинників, які призвели до нинішньої 
загрозливої ситуації. 

На цьому тлі розчаруванням продовжує залишатися позиція НАТО 
і США щодо їх небажання надати Україні військову допомогу. Під час 
візиту до Києва А.Расмуссен вкотре заявив, що поставки військового устаткування 
не входить до компетенції НАТО. Кількома днями пізніше, в інтерв'ю «Reuters» 
Генсек НАТО визнав «високою» імовірність прямого військового вторгнення Росії 
в Україну «замаскованого під гуманітарну операцію», проте сказав, що навіть в 
разі відкритої агресії Україна не може розраховувати на допомогу Альянсу: «Ми 
не розглядаємо можливість військових операцій. Якщо росіяни ще більше 
втрутяться в Україні, не має сумнівів, що міжнародна спільнота відповість рішуче 
– ширшими, глибшими, жорсткішими санкціями, які ще більше ізолюють 
Росію»9. 

Очевидно, така позиція НАТО продиктована політикою 
Вашингтона. На прес-конференції 7 серпня Барак Обама знову 
відкинув можливість поставок зброї Києву, мотивуючи це тим, що 
«російська армія набагато більше української», і що Росія ще не вторглася в 
Україну відкрито10. Така аргументація не витримує критики, адже навіть менша 
армія може успішно стримувати агресію більш чисельної, якщо має гарне 
озброєння. І якраз наявність в України великої кількості сучасного ефективного 
озброєння могла би знизити вірогідність повномасштабного вторгнення РФ. Тим 
більше, що в останні місяці українська армія стрімко набирається досвіду і 
демонструє успіхи в боротьбі проти російських бойовиків, серед яких чимало 
бійців спецназу РФ. І для швидкого завершення Антитерористичної операції та 
меншої кількості жертв українцям якраз і бракує сучасного озброєння, 
включаючи безпілотники. 

Така позиція США і їх європейських союзників виглядає тим 
більше дивно, враховуючи, що вони планують надати військову 
допомогу іракським курдам – для протистояння із бойовиками 
угруповання «Ісламська держава». Франція та Італія ініціювали винесення 
питання військової допомоги курдам на найближче засідання голів МЗС країн 
Євросоюзу. Про можливість надання зброї іракським курдам заявив і Міністр 

                                                             
7
 Саміт НАТО ухвалить рішення щодо України і стане "поворотним пунктом" – Расмуссен. - 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/08/5/7024723. 
8
 НАТО офіційно запросило Україну на саміт альянсу.  

http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/08/7/7024840. 
9
 Генсек НАТО: загроза вторгнення Росії в Україну "висока". - 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/08/140811_russia_ukraine_nato_aid_it.shtml. 
10

 США поки не збираються надавати Україні зброю. - http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/7/7034141. 
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закордонних справ Німеччини11. Виникає питання: чому члени НАТО можуть 
допомагати зброєю іракським курдам, які воюють із терористами, і не можуть 
зробити цього для українців, які також борються проти терористів? 

Наразі виглядає так, що у Вашингтоні перемагає позиція тих, хто вважає, 
що Україна – просто чудовий приклад, який має переконати європейських 
союзників у необхідності більше дбати про посилення НАТО і власної безпеки. 
Завдання української влади – переконати колег у Вашингтоні та 
Брюсселі, що життя тисяч українців – занадто дорога ціна за 
«протверезіння» Європи і за повернення американського лідерства у 
світі, і що обидва завдання можуть бути успішно виконані і без принесення в 
жертви наших громадян і територій. 

Термінове і радикальне посилення українських збройних сил – 
навіть кращий рецепт для стримування російської агресії, ніж 
збільшення фінансування військових видатків членів НАТО. Адже Путін 
здійснить відкритий напад, лише якщо буде впевнений у швидкій перемозі без 
численних втрат російських солдат (що можливо лише у випадку слабкої 
української армії). Відсутність впевненості у легкій перемозі (в разі посилення 
українських збройних сил) допоможе вберегти від катастрофи не лише Україну, а і 
саму Росію, і навіть Європу та США – адже ніхто не береться прогнозувати, що 
вчинить диктатор із манією величі, коли він вже не матиме дороги назад, проте 
все ще контролюватиме потужний ядерний арсенал. 

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

06.08.2014. НАТО: Росія може здійснити вторгнення, 
прикриваючись "миротворчою місією" 

У НАТО попереджають про концентрацію близько 20-тисячного російського контингенту 
на кордоні з Україною. Він може здійснити пряме вторгнення під прикриттям "гуманітарної" або 
"миротворчої" місії. НАТО застергіає від прямого російського вторгнення на територію України під 
прикриттям "гуманітарної місії", повідомляє у середу, 6 серпня, інформагенція Reuters. За даними 
Альянсу, зараз на кордоні з Україною сконцентровано близько 20 тисяч російських солдатів. "Ми 
не будемо вгадувати, що задумала Росія, але ми можемо бачити те, що Росія вже робить, і це 
викликає велике занепокоєння", - йдеться у заяві речниці НАТО Оани Лунгеску. Вона додала, що 
нове нарощування Росією воєнної сили веде до глибшої ескалації і підриває спроби пошуків 
дипломатичного вирішення конфлікту. 

Погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі є наслідком дестабілізації регіону Москвою, 
йдеться у заяві. У НАТО закликають Росію відвести всі її війська від українського кордону, 
покласти край постачанню зброї та проникненню бойовиків через кордон та вплинути на 
проросійських сепаратистів. Раніше у середу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що 
отримав нову інформацію щодо зростання вірогідності прямого російського вторгнення в Україну. 
Зі схожою оцінкою в ефірі новинного телеканалу TVN24 напередодні виступив міністр 
закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє інформагенція dpa. Численні 
батальйони російської армії можуть слугувати засобом тиску або ж вторгнутися, сказав міністр. 
Відповідаючи на запитання про те, який з варіантів він вважає реалістичнішим, Сікорський 
відповів: "Побачимо. Ми це дуже скоро дізнаємося". 

Німецька хвиля 

07.08.2014. НАТО запросила Україну на свій цьогорічний саміт в 
Уельсі 

Про це заявив  Генеральний секретар Альянсу під час брифінгу для ЗМІ за результатами 
візиту в Україну 7 серпня ц.р. 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен запросив Президента України Петра 
Порошенка взяти участь у саміті Альянсу  в Південному Уельсі (4-5 вересня ц.р., Велика Британія). 

                                                             
11

 Німеччина не виключає постачання зброї до Іраку для боротьби з терористами. - 

http://www.dw.de/німеччина-не-виключає-постачання-зброї-до-іраку-для-боротьби-з-терористами/a-

17854151. 
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Він зазначив, що на знак міцної підтримки та солідарності з Україною Альянсом ухвалило 
рішення провести засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні в рамках вересневого 
саміту Північноатлантичного альянсу. Під час засідання очікується підписання спільної декларації 
щодо посилення співпраці між Україною та НАТО, у т.ч. стосовно допомоги з боку Альянсу у 
нарощуванні потенціалу та модернізації українських збройних сил та оборонного сектору. 

Генсекретар НАТО висловив сподівання на зустріч з Президентом України під час саміту, 
результати якого зроблять партнерські відносини України з Альянсом ще міцнішими. 

Місія України при НАТО 

07.08.2014. Україна та НАТО мають значний потенціал 
співробітництва – зустріч Президента з Генеральним секретарем 
НАТО 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО 
Андерсом Фог Расмуссеном. Глава держави наголосив на важливості поглиблення співпраці між 
Україною і НАТО. 

Петро Порошенко підкреслив, що Україна зараз стала об’єктом агресії. Він відзначив 
терористичний характер організацій, які діють на території Луганської та Донецької областей. 

За його словами, Україна створила всі умови для роботи міжнародних експертів для 
розслідування обставин збиття літака «Малайзійських авіаліній». На жаль, зазначив Петро 
Порошенко, вчора експерти були змушені припинити свою роботу після обстрілів з боку 
терористів. 

Глава держави також заявив, що Україна стурбована можливістю ескалації подальшої 
агресії, і в цій ситуації для неї є дуже важливою «ефективна взаємодія з НАТО». 

Підготовлена низка пропозицій для розвитку співробітництва з Альянсом в напрямах 
навчання військових, постачання обладнання та налагодження механізму «кризових 
консультацій». 

Президент відзначив, що Україна та НАТО мають значний потенціал співробітництва, 
зокрема в військово-технічній, авіаційній та космічній сферах. Також, значний цивільно-
інженерний потенціал НАТО міг би стати у великій пригоді Україні для відновлення зруйнованої 
інфраструктури на Донбасі, як це раніше відбулось в ході ліквідації техногенної аварії в Харкові. 

Андерс Фог Расмуссен, в свою чергу, зауважив, що це його перший візит в Україну з 2011 
року. Користуючись нагодою, він привітав Петра Порошенка з підписанням Угоди про Асоціацію з 
ЄС. 

Він також наголосив, що, згідно із рішенням Бухарестського Саміту 2008 року, НАТО 
залишає двері відкритими для України і визнає, що кожна країна має право на власне 
самовизначення. «Сьогодні в Україні діє закон, який визначає її позаблоковий статус. Ми це 
поважаємо. Якщо Україна вирішить змінити цей закон, ми це також поважатимемо», - заявив 
Генсек Північноатлантичного Альянсу. 

У відповідь Петро Порошенко звернув увагу Андерса Фог Расмуссена на те, що внаслідок 
подій останніх місяців серед українців спостерігається значне зростання числа прихильників 
євроатлантичного курсу України, і це не можна не враховувати у перспективі. 

Співрозмовники, детально обговорили питання поглиблення подальшої співпраці в 
контексті формування порядку денного засідання Комісії Україна-НАТО, що відбудеться вже за 4 
тижні, та внесення українського питання до декларації Саміту НАТО, що пройде в Уельсі, 
Великобританія 4-5 вересня 2014 р. 

Місія України при НАТО 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

07.08.2014. НАТО обговорить план дій щодо адекватної реакції 
у разі агресії Росії, - Расмуссен 

Країни-члени НАТО обговорять план дій на випадок агресивної поведінки Росії, щоб 
забезпечити ефективний захист всіх членів Альянсу 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сьогодні під час брифінгу 
в Києві, передає Еспресо.TV. 

"Я можу вас запевнити, що НАТО має всі сили і засоби, щоб забезпечити надійний захист 
всіх членів Альянсу. Але незаконна поведінка Росії створила нові проблеми і ми мажемо 
пристосуватися до цього. Ми довгі роки розробляли конструктивну співпрацю з Росією, хотіли 
розвивати стратегічне партнерство з Росією, але Росія тепер не вважає НАТО партнером", - 
зазначив він. 
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"Якщо ви почитаєте документи військові з Росії, політичних чиновників з Кремля,- вони 
розглядають НАТО як супротивника, тому ми маємо адаптуватися до цього, я на цьому наголошую. 
Тому в Уельсі обговорюватиметься план дій, аби бути готовими реагувати швидко, якщо це буде 
необхідно, щоб забезпечити ефективний захист всіх членів Альянсу", - підкреслив Расмуссен. 

Нагадаємо, раніше сьогодні під час зустрічі зі спікером Верховної Ради Олександром 
Турчиновим генсек НАТО заявив, що  Північноатлантичний альянс припиняє співпрацю з 
Російською Федерацією. 

espresso.tv 

11.08.2014. Генсек НАТО: Велика ймовірність військового 
вторгнення Росії в Східну Україну 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає високою ймовірність 
вторгнення російської армії до Східної України. Москва ж заявляє, що чекає на дозвіл Києва для 
супроводу гуманітарної допомоги. 

"Така операція може бути проведена під прикриттям гуманітарної операції. Ми бачимо 
нарощування військової потужності (російської армії на кордоні з Україною. - ред.) , яка може бути 
використана для здійснення незаконної військової операції в Україні", - наводить слова генсека 
Північноатлантичного альянсу інформагенція Reuters у понеділок, 11 серпня. 

Між тим, у Росії пояснили, що доставка гуманітарної допомоги на Схід України у супроводі 
миротворчого контингенту буде здійснена тільки "за погодження усіх учасників". Про це заявив 
речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок під час перебування у Сочі, де зараз відпочиває 
президент Росії Володимир Путін, повідомляє Reuters. 

Напередодні очільник російського МЗС Сергій Лавров завив, що Росія уже домовляється з 
Україною, а також гуманітарними організаціями системи ООН та "Червоного хреста" про 
відправлення гуманітарної допомоги на Луганщину та Донеччину. 

Нагадаємо, що днями НАТО, а також низка лідерів країн Заходу застерігали Росію від 
введення на територію України військ під виглядом миротворців, котрі супроводжують 
гуманітарну допомогу. 

Німецька хвиля  

14.08.2014. Сікорський: НАТО близьке до консенсусу по Східній 
Європі 

Держави-члени НАТО близькі до досягнення консенсусу з приводу  нарощування 
військової присутності альянсу у Східній Європі у відповідь на втручання Росії у справи України. 

Про це заявив  міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Reuters. 
Сікорський вважає, що Кремль все ще може вторгнутися у Східну Україну, хоча  можливість 

введення російських військ під прикриттям гуманітарної допомоги стала дещо меншою протягом 
останніх кілька днів. 

"До цього року у нас не було війни між двома нашими сусідами, і тепер ми її маємо. Тому 
наше розуміння необхідності заспокоєння ситуації є ще вищим", - сказав Сікорський. 

"Ми вітаємо пропозиції військовими властями альянсу щодо пакету необхідних заходів, і 
ми віримо, що це хороша пропозиція",  - зазначив він. 

Він повідомив, що не хоче вдаватися в подробиці, оскільки  дипломатам і військовим 
чиновникам потрібно більше часу, щоб підготувати узгоджену думку, яку може бути прийнято на 
саміті НАТО в Уельсі. 

Разом з тим, він відзначив, що "сторони досить близькі" до досягнення консенсусу і 
рішення повинне бути прийняте в Уельсі. 

Нагадаємо, ненеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час візиту до  Києва, 
визнав, що в ескалації конфлікту на сході України винна Росія, а також попередив Москву про 
готовність країн-членів альянсу збільшити санкції щодо Російської Федерації. 

Європейська правда  

14.08.2014. Питання про розширення НАТО у Східній Європі 
вирішиться 4-5 вересня 

Питання про нарощування військової присутності НАТО в Східній Європі 
"вирішуватиметься на саміті альянсу в Уельсі (Великобританія) 4-5 вересня" 

Про це повідомило ІТАР-ТАРС джерело в НАТО, коментуючи інтерв'ю агентству Reuters 
глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, який заявив, що країни-члени альянсу близькі до 
досягнення домовленості про нарощування присутності своїх військ у Східній Європі. 
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"Питання про нові можливі дії альянсу в Східній Європі, включаючи надання необхідних 
практичних гарантій безпеки східним країнам НАТО буде вирішено 4-5 вересня в Уельсі на самміті 
глав держав і урядів 28 країн альянсу", - повідомило джерело в НАТО. 

На саміт буде винесений План дій альянсу по "посиленню безпеки європейських держав". 
Главам держав належить прийняти рішення, які ризики в Східній Європі вони вважають 

реальними, а які - вигаданими, і на цій підставі визначитися, які сили їм необхідні, де їх 
розмістити, як постачати і як забезпечувати розгортання підкріплень. Крім того альянс має намір 
ухвалити новий план військових навчань та затвердити розширення сил швидкого реагування 
НАТО, чисельність яких сьогодні становить 25 тис. осіб. 

Штаб Верховного головнокомандування Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) 
запропонував кілька варіантів виконання цього завдання. Найбільш помірний з них формально не 
суперечить Основоположному акту відносин Росія-НАТО, який забороняє розміщення в Східній 
Європі значних бойових сил альянсу. Замість цього SHAPE запропонував створити там запаси 
зброї, спорядження та продовольства, розширити структуру командування і контролю, а також 
модернізувати військову інфраструктуру, яка дозволить НАТО протягом декількох днів перекинути 
в регіон десятки тисяч військових. Згідно з цим сценарієм реальне розширення присутності в 
Східній Європі буде символічним і зведеться до збільшення числа літаків НАТО на військових 
базах. 

Між тим, окремі країни альянсу продовжують наполягати на створенні у Східній Європі 
великих наземних баз і морських баз, що стане прямим порушенням Основного акту Росія-НАТО. 

espresso.tv 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

  «ГУМАНІТАРНИЙ КОНВОЙ» СВІДЧИТЬ ПРО РІШЕННЯ РОСІЇ 
РОЗПОЧАТИ ПРЯМЕ ВТОРГНЕННЯ ПІД БУДЬ-ЯКИМ ПРИВОДОМ 

Наполегливі спроби Росії у будь-якому вигляді «проштовхнути» 
ідею про своє «гуманітарне» вторгнення на Донбас може свідчити про 
те, що принципове рішення про пряму агресію вже прийняте, і Кремль 
лише шукає привід. 

Після того, як на початку серпня Москві не вдалося «легалізувати» своє 
вторгнення шляхом проведення рішення Ради Безпеки ООН про направлення 
російських «конвоїв із гуманітарною допомогою» в Донецьк і Луганськ, Кремль 
вирішив діяти під прикриттям «Червоного Хреста». Проте керівники цієї 
організації також відмовилися брати на себе відповідальність за три сотні 
російських КАМАЗів із невідомим вантажем, який Москва категорично 
відмовилася передати «Червоному Хресту» на кордоні із Україною. Після 
невдалих спроб завезти т.зв. «гуманітарний конвой» через Харківську область, 
Росія спрямувала свої КАМАЗи до тієї частини кордону в Луганській області, які 
контролюються озброєними нею сепаратистами. 

Спроби Кремля надурити світових лідерів прикриттям «гуманітарної 
допомоги» не вразили нікого: Барак Обама, Ангела Меркель, Жозе Мануель 
Баррозу, Андерс Фоґ Расмуссен, Дональд Туск – заявили про неприпустимість 
російського вторгнення під прикриттям гуманітарної місії. Щоправда, при цьому, 
європейські та американські партнери не запропонували Києву жодного дієвого 
варіанту виходу із тієї скрутної ситуації, в якій він опинився. З одного боку, 
відмова від гуманітарної допомоги може бути використана Москвою як 
привід для «гуманітарної інтервенції» – тобто прямого військового 
вторгнення. І, очевидно, побоюючись цього, західні лідери тиснуть на Київ, 
рекомендуючи прийняти «гуманітарну допомогу» РФ в якомусь форматі. 

З іншого боку, «гуманітарний конвой» у тому форматі, в якому 
його Москва ультимативно вимагає прийняти (на перефарбованих 
російських військових КАМАЗах, із російськими водіями і без огляду вантажу), – 
теж є вторгненням, яке, щонайменше, посилить позиції сепаратистів, а 
вірогідніше – буде використано як привід для постійного введення 
російського військового контингенту.  

Нагадаємо, що російське законодавство передбачає можливість 
проведення військової операції для захисту громадян РФ, а таких в 
конвої буде щонайменше шість сотень (по два водії на кожний КАМАЗ). 
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Тож будь-яка провокація із обстрілом російських вантажівок (а збитий цивільний 
«Боїнг» не залишає сумнівів у цинізмі російської влади і її бойовиків), стане 
формальним приводом ввести ті десятки тисяч російських вояків із важким 
наступальним озброєнням, які вже давно чекають відповідної команди на 
російсько-українському кордоні. 

Враховуючи, що сили АТО оточили Донецьк і Луганськ, внаслідок чого 
російські бойовики в цих містах втратили можливість поповнювати свої запаси 
зброї із Росії, Москва може спробувати використати «гуманітарний 
конвой» для доставки боєприпасів, потрібних терористам. 
Російський МЗС у своїй заяві «наполегливого закликав забезпечити 
запровадження режиму припинення вогню» для «гарантування безпеки 
гуманітарної акції»12. Очевидно, що припинення вогню саме в той час, коли 
українська армія впритул підійшла до Донецька і Луганська – на руку лише 
сепаратистам, які втрачають позиції. 

В ніч з 14 на 15 серпня журналісти «The New York Times» 
повідомили, що поруч із російським «гуманітарним конвоєм» в бік 
українського кордону рухалася колона російської військової техніки, в 
якій були два десятки БМП і командний пункт ЗРК «Бук». Західні та українські 
журналісти зафіксували, як російська військова техніка перетнула український 
кордон13. 

Тож є підстави вважати, що після останніх успіхів України в 
проведенні АТО Путін вирішив, що лише пряме вторгнення може 
врятувати озброєних Росією сепаратистів від остаточної поразки. 
Імовірно, спочатку вторгнення планується в обмежених обсягах і під приводом 
«охорони» «гуманітарного конвою». Подальший масштаб агресії буде залежати 
від здатності українських військових швидко і надійно закріпитися на 
контрольованих нині рубежах (включаючи оточення м.Донецьк), а також від 
принципової позиції лідерів ЄС і США, які неодноразово називали пряме 
російське вторгнення останньою «червоною лінією».  

 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

05.08.2014. Арсеній Яценюк провів зустріч із Міністром 
економіки, торгівлі та промисловості Японії 

У вівторок, 5 серпня, Прем’єр-міністр України провів зустріч із Міністром економіки, 
торгівлі та промисловості Японії Тошімітсу Мотегі. 

У зустрічі взяли участь Комісар Агентства природних ресурсів та енергетики Японії Такаюкі 
Уєда, Генеральний директор Бюро торгівельної політики Міністерства економіки, торгівлі та 
промисловості Японії Хідео Сузукі, Заступник Голови правління, Голова Комітету співробітництва 
з Україною  Японської бізнес-федерації "Keidanren", Директор, заступник Голови правління 
Корпорації "Toshiba" Норіо Сасакі, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тоічі 
Саката. 

Прем’єр-міністр підкреслив, що Кабінет Міністрів України цінує рішення Уряду Японії 
стосовно посилення санкцій щодо Російської Федерації. 

Глава Уряду наголосив, що ситуація з Росією є загрозою не лише Україні, а й всьому світові. 
Арсеній Яценюк підкреслив, що Уряд України високо ціну є зусилля Японії, країн-членів Великої 
сімки, країн-членів ООН та Сполучених Штатів Америки щодо підтримки й забезпечення миру та 
стабільності у світі. 

                                                             
12

 Заявление МИД России о необходимости срочного прекращения огня в зоне боевых действий на Юго-

Востоке Украины. - http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/452EB89FCF5771D244257D34005D294A. 
13

 Russian armoured vehicles and military trucks cross border into Ukraine. - 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11035401/Russian-armoured-vehicles-and-military-

trucks-cross-border-into-Ukraine.html; Західні журналісти вперше побачили, як в Україну йдуть колони 

російських БТР. - http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/14/7034870. 
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Прем’єр-міністр України привітав візит чисельної делегації японських ділових кіл, що 
супроводжує Міністра економіки, торгівлі та промисловості Японії. 

Арсеній Яценюк підтвердив прагнення розвивати українсько-японські відносини у сфері 
економіки і торгівлі, залучаючи японські високі технології. Пріоритетами в цьому напрямку є 
проекти з упровадження енергоефективності. 

Тошімітсу Мотегі підкреслив, що лідерами Великої сімки було прийнято рішення  вжити 
додаткових скоординованих заходів проти Росії, аби показати російському керівництву, що воно 
повинне зупинити підтримку сепаратистів та долучитися до заходів для стабілізації ситуації. 

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії висловив зацікавленість у поглибленні 
співпраці з Україною, яка проводить економічні реформи, незважаючи на найважчі в її історії 
часи. 

Урядовий портал  

05.08.2014. Коментар МЗС України щодо ініціативи МЗС РФ 
стосовно так званої міжнародної гуманітарної місії  

Пропозиція Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо так званої 
міжнародної гуманітарної місії на Донбасі є цинічною хоча б тому, що саме Росія продовжує 
дестабілізувати ситуацію на сході України, всебічно підтримує злочинні дії терористів та несе 
повну відповідальність за гуманітарні проблеми у Донецькій і Луганській областях. 

Окрім свідомого руйнування життєво необхідної інфраструктури регіону, житлових 
будинків, систем водопостачання та електроенергії, терористи т.зв. «ДНР» і «ЛНР», серед яких є 
значна кількість громадян Російської Федерації, нападають на медичні заклади та їх персонал, 
обстрілюють лікарні, перешкоджають лікуванню хворих, викрадають карети «швидкої допомоги».  
Правозахисна організація «Human Rights Watch» у сьогоднішньому звіті засудила такі злочини 
проросійських бойовиків, закликавши негайно покласти цьому край. 

Натомість сили антитерористичної операції, звільняючи від терористів населені пункти 
Донбасу, повертають громадянам мир, забезпечують поступове відновлення інфраструктури та 
повернення до нормального життя. 

З червня в Україні створений та ефективно працює Міжвідомчий координаційний штаб, до 
складу якого увійшли представники організацій системи ООН та Міжнародного комітету 
Червоного Хреста. У тісній взаємодії з ними українська влада вживає ефективних заходів із 
забезпечення першочергових гуманітарних потреб цивільного населення та внутрішньо 
переміщених осіб. Створені гуманітарні коридори для усіх бажаючих залишити зону АТО. 

Україна та весь цивілізований світ не вірять у щирість намірів Росії. У той час, коли з 
території Російської Федерації терористи отримують підсилення зброєю, військовою технікою та 
найманцями, міжнародні партнери відгукнулися на заклик України та надають практичну 
допомогу у відбудові інфраструктури та вирішенні нагальних гуманітарних потреб мирних 
громадян  Донбасу.  

Сайт МЗС України 

08.08.2014. Заява МЗС України у зв’язку із незаконним 
утриманням у заручниках на території Росії політичних в’язнів 
Надії Савченко, Олега Сенцова та інших громадян України 

Російська Федерація розгорнула системний наступ на права і свободи громадян України, 
порушуючи універсальні норми і принципи міжнародного права. 

Уже понад місяць в слідчому ізоляторі м.Вороніж (Російська Федерація) без жодних 
правових підстав утримується викрадена в Луганській області та незаконно переміщена 
російськими спецслужбами на територію Росії військовослужбовець Збройних Сил України Надія 
Савченко. 

Відомий український кінорежисер Олег Сенцов, а також громадяни України Геннадій 
Афанасьєв, Олексій Чірній, Олександр Кольченко були викрадені у травні ц.р. в Автономній 
Республіці Крим і досі утримуються на території РФ під надуманими приводами. Російська сторона 
всупереч їхній волі нав’язала згаданим особам громадянство Росії, піддає їх постійному морально-
психологічному тиску, до декого з них застосовує методи каральної психіатрії. 

Учора і сьогодні російські спецслужби у незаконний спосіб затримали загалом шістьох 
українських військовослужбовців, яким намагаються сфабрикувати звинувачення у нібито 
«обстрілах території Росії» та «застосуванні заборонених методів війни». 

Російська Федерація, ігноруючи норми міжнародного права, забороняє консулу України 
відвідувати незаконно утримуваних громадян України. Більше того, під час сьогоднішнього 
судового засідання у сфабрикованій справі проти українських військовослужбовців суд оголосив 
засідання закритим і видалив із зали консула України, чим брутально позбавив наших громадян 
консульсько-правового захисту. 
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У світлі зусиль російської влади сфальсифікувати справи проти наших співвітчизників, 
МЗС України вважає їхнє викрадення та незаконне утримування в РФ політично вмотивованим і 
має всі юридично-правові підстави кваліфікувати Надію Савченко, Олега Сенцова та інших 
громадян України як політичних в’язнів. 

На виконання доручень Президента України Петра Порошенка, МЗС та інші органи 
державної влади і далі вживатимуть комплексних політико-дипломатичних та консульсько-
правових заходів, щоб якнайшвидше повернути наших громадян додому. 

Сьогодні в МЗС України відбулася міжвідомча нарада за участю групи адвокатів-захисників 
Надії Савченко, під час якої було узгоджено подальший алгоритм спільних дій із звільнення Надії, 
котра для всіх нас стала символом мужності, незламності та вірності Вітчизні та Українському 
Народу. 

Україна звертається до міжнародного співтовариства із закликом до здійснення 
подальшого тиску на Російську Федерацію з метою негайного звільнення Надії Савченко, Олега 
Сенцова та інших громадян України, які були викрадені, незаконно переміщені та досі 
утримуються в заручниках на території РФ. 

Переконані, що цивілізований світ не толеруватиме подальше нехтування Російською 
Федерацією нормами міжнародного права та докладе максимальних зусиль для притягнення до 
відповідальності усіх, хто причетний до цих кричущих порушень прав і свобод людини.  

Сайт МЗС України 

08.08.2014. Заява МЗС України у зв’язку зі спробами Російської 
Федерації організувати «гуманітарний» конвой 

У зв’язку із намаганнями російської сторони організувати так званий «гуманітарний» 
конвой в Україну, МЗС вважає за доцільне заявити про таке. 

На тлі неодноразових порушень російською стороною режиму державного кордону з 
Україною та поставок зброї, техніки та найманців, в української сторони існують обґрунтовані 
підстави вважати, що згаданий конвой може бути використаний для подальшої ескалації напруги і 
призведе до ще більшого ускладнення становища жителів Донбасу. 

Ми уже звернулися до міжнародних партнерів, які погодилися надати допомогу і 
підтримку Уряду України у забезпеченні нагальних гуманітарних потреб та відбудові Донбасу. В 
Україні результативно працює Міжвідомчий координаційний штаб за участю представників Уряду, 
організацій системи ООН, а також Міжнародного Комітету Червоного Хреста. 

Нагадуємо російській стороні, що згідно з міжнародним правом направлення гуманітарних 
вантажів передбачає звернення від України як приймаючої держави, узгодження переліку 
предметів гуманітарної допомоги, її доставку виключно каналами ООН або через Міжнародний 
Комітет Червоного Хреста. Крім того, будь-яке постачання гуманітарної допомоги в райони, які 
знаходяться під тимчасовим контролем терористів, можливе у разі досягнення відповідних 
домовленостей у рамках консультацій Тристоронньої контактної групи з акторами на місцях. Цю 
позицію повністю поділяє міжнародна спільнота, що підтверджує також сьогоднішнє засідання 
Ради Безпеки ООН. 

Закликаємо Російську Федерацію утриматися від будь-яких спроб надсилання 
гуманітарних вантажів в Україну без дотримання вищезазначених умов. 

Звертаємося також до наших міжнародних партнерів з проханням закликати РФ слідувати 
виключно цій логіці дій та утриматися від будь-яких кроків, що можуть призвести до загострення 
ситуації на Донбасі. 

Сайт МЗС України 

11.08.2014. Коментар МЗС України щодо продовження Росією 
обстрілів території України  

Вже кілька тижнів поспіль з території Російської Федерації продовжуються артилерійські 
обстріли населених пунктів та позицій Збройних сил України у прикордонних з Росією регіонах, а 
також вторгнення російської військової авіації та безпілотників у повітряний простір України. 

У рамках чергового дипломатичного демаршу, який МЗС України здійснило 11 серпня ц.р., 
російській стороні вказано на завдані за останні дні з території Росії масовані та численні 
артилерійські удари з використанням гаубиць, ракетних систем залпового вогню «Град» та 
мінометів по позиціях Збройних Сил України поблизу населених пунктів Амвросіївка та Успенка 
Донецької області, Біловодськ, Деркульське, Іванівка, Красна Талівка, Мілове, Станично-Луганське 
та Юганівка Луганської області, а також по населених пунктах Василівка, Ільїнка Донецької 
області та Дякове, Міусинськ, Петропавлівка Луганської області. Внаслідок обстрілів є загиблі та 
поранені. Кричущим є той факт, що сотні мешканців села Степанівка Донецької області 
залишилися без даху над головою внаслідок масованих обстрілів 10 та 11 серпня з території Росії із 
застосуванням ракетних систем залпового вогню «Град». Лише за останній тиждень українські 
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прикордонні підрозділи обстрілювалися з території Російської Федерації понад 13 разів, було 
зафіксовано 9 випадків порушення повітряного простору України російськими вертольотами. Під 
вогневим прикриттям артилерії РФ продовжуються спроби незаконного проникнення на 
територію України російських найманців і військової техніки. 

Всі ці провокації здійснюються Росією на тлі гучних заяв Кремля про необхідність 
вирішення гуманітарної катастрофи на сході України. Цинізм ситуації полягає в тому, що, 
вбиваючи українських військових та мирних жителів, знищуючи інфраструктуру українських міст і 
сіл, Росія та підконтрольні їй терористи самі ж є першопричиною гуманітарної кризи. 

Міністерство закордонних справ України вкотре висловлює категоричний протест і вимагає 
від російської сторони негайно припинити неприкриті агресивні дії проти України. Це стало б 
найкращим внеском російської сторони у врегулювання ситуації на сході України, дало б 
можливість владі України розпочати процес економічної відбудови та соціальної реабілітації 
регіону. 

Сайт МЗС України  

11.08.2014. Заява МЗС України щодо направлення гуманітарної 
допомоги до Луганської області 

У зв’язку зі складною гуманітарною та соціальною ситуацією на Донбасі, Президент 
України Петро Порошенко виступив з ініціативою щодо направлення до Луганської області 
міжнародної місії гуманітарної допомоги. Окрім вантажів, що підготовлені українською стороною, 
місія включатиме також і міжнародний компонент, зокрема, гуманітарну допомогу, надану 
Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, США, ЄС, а також Росією. 

Надходження в Україну гуманітарних вантажів здійснюватиметься у відповідності до 
законодавства України та міжнародного права, а також з дотриманням підходів, що 
застосовуються Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та повністю поділяються Україною і 
усією світовою спільнотою. Логістичне супроводження Міжнародної місії гуманітарної допомоги, 
зокрема її доставка та розподіл, забезпечуватиметься представниками Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста та України. При цьому важливо, що гуманітарна допомога розподілятиметься 
виключно серед цивільного населення Луганщини, яке вже протягом тривалого часу потерпає від 
дій незаконних збройних формувань та терору. 

Сайт МЗС України 

14.08.2014. Коментар МЗС України щодо неузгодженого з 
українською стороною відвідання Президентом РФ Автономної 
Республіки Крим  

Міністерство закордонних справ України здійснило дипломатичний демарш та висловило 
рішучий протест російській стороні у зв'язку з неузгодженим з Україною відвіданням 13-14 серпня 
Президентом В.Путіним та іншими російськими високопосадовцями тимчасово окупованої 
території України – Автономної Республіки Крим та м.Севастополь. 

Такий крок, здійснений попри застереження України, є черговим фактом нехтування 
російською стороною повагою до державного суверенітету України, Статутом ООН, резолюцією ГА 
ООН «Територіальна цілісність України», резолюціями Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
двосторонніми та багатосторонніми зобов'язаннями. 

Україна розглядає цей та інші неузгоджені «візити» російських високопосадовців до 
Автономної Республіки Крим та м.Севастополь як невдалу спробу легітимізувати незаконні 
«органи влади» на тимчасово окупованій території України, а також фактично схвалити дії, які 
вже призвели до економічних та соціальних проблем, порушень прав людини, переслідувань 
журналістів, україномовних громадян та корінного кримськотатарського населення Автономії, 
порушень майнових прав юридичних та фізичних осіб України. 

Сайт МЗС України 
 

ПАРЛАМЕНТ 

12.08.2014. Рада допустила малайзійський персонал на місце 
падіння Боїнга 

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Малайзією «Про направлення 
Малайзійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака ―Malaysian Airlines‖ рейсу МН17». 
Про це повідомляє прес-служба парламенту. 

За відповідне рішення проголосували 311 народних обранців. 
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Відповідно до тексту угоди, чисельність малайзійського персоналу не перевищуватиме 90 
осіб. Також зазначено, що персонал буде невійськовим. 

"Малайзійському персоналу надається такий самий статус, який надається 
адміністративно-технічному персоналу дипломатичного представництва держави, яка є стороною 
Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року", – йдеться у тексті. 

Нагадаємо, що група поліцейських з Малайзії прибула в Україну наприкінці липня, з 
наміром взяти під охорону місце падіння Boeing-777. 

Також повідомлялося, що Рада погодила перебування на Донбасі озброєної групи 
Міжнародної місії захисту розслідування катастрофи малайзійського авіалайнера. 

Тиждень.ua 

14.08.2014. Рада прийняла закон про санкції проти Росії 

В цілому до документа було подано 15 поправок, 11 з них враховані профільним комітетом 
Следить за темой Добавить в блокнотПоделиться:Поделиться в Facebook Поделиться в 

Вконтакте Поделиться в Twitter Поделиться в Одноклассниках Поделиться в Google+ 
Рада прийняла закон про санкції проти Росії 
Верховна Рада України прийняла в цілому проект закону про санкції проти Росії №4453а. 

За таке рішення проголосували 242 народних депутата, передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ. 
В цілому до документа було подано 15 поправок, 11 з них враховані профільним комітетом. 
Відповідаючи на запитання народних депутатів про те, чи будуть санкції стосуватися 

громадян України, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав: "Санкції стосуються тільки 
держави-агресора, тільки іноземних суб'єктів господарювання, тільки діячів іноземної агентури та 
іншої гидоти, яка не дає Україні жити". 

Нагадаємо також, що глава парламентського комітету з питань свободи слова та інформації 
Микола Томенко повідомив про те, що з тексту буде виключено положення про введення санкцій 
проти ЗМІ. Питання припинення роботи ЗМІ в Україні за певні порушення буде врегульовано 
спеціальним законом. 

Раніше лідер фракції УДАР Віталій Ковальчук зазначив, що у депутатів багато зауважень до 
урядового законопроекту. Основні стосуються необхідності прибрати норму про застосування 
санкцій до громадян України, оскільки в чинному законодавстві є інші можливості притягнення до 
відповідальності. "Також необхідно передбачити дієвий механізм запровадження санкцій. 
Політична партія УДАР вважає, що попереднє рішення про введення санкцій повинен приймати 
Кабінет міністрів. Йдуть дискусії щодо того, чи потрібно залучати парламент до остаточного 
прийняття рішення чи ні. Зараз всі ці зміни до законопроекту відпрацьовуються, і я впевнений, що 
завтра цей законопроект буде внесений до сесійної зали, і ми не виключаємо, що він буде 
підтриманий", - додав Ковальчук. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів підготував список зі 172 фізичних осіб-громадян Російської 
Федерації та інших країн, і 65 юридичних осіб, проти яких будуть введені санкції. 

Ліга 
 

ПРЕЗИДЕНТ 

11.08.2014. Порошенко просить Штати якнайшвидше 
прийняти «Акт про безпекову допомогу» 

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що внесений американськими 
конгременами «Акт про безпекову допомогу для України» підтримають в Конгресі та Сенаті, а 
Обама підпише його найближчим часом. 

Про це він заявив в ході телефонної розмови, повідомляє сайт українського Президента. 
«Петро Порошенко подякував США за двопартійну ініціативу в Палаті Представників 

Конгресу США представити Акт про безпекову допомогу для України, яка, на думку Президента 
України, свідчить про дієву підтримку України з боку США. Президент Порошенко висловив 
сподівання, що цей Акт буде підтриманий конгресменами та сенаторами, а також підписаний 
Президентом США вже найближчим часом», - наголосили у перс-службі. 

Укрінформ 
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УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ООН 

06.08.2014. Рада безпеки ООН підтримала Україну і вказала на 
РФ як на джерело воєнної кризи 

Рада безпеки ООН підтримала Україну і вказала на РФ як на джерело воєнної кризи 
В.о. постійного представника України в ООН Олександр Павличенко на скликаному на 

вимогу Росії засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Україна повністю виконує соціальні 
зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей, в країні немає гуманітарної 
кризи, уряд в змозі впоратися з ситуацією і робить це. 

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на засіданні Радбезу постійний представник РФ 
Віталій Чуркін закликав "вжити термінові спільні заходи з надання гуманітарного сприяння 
населенню сходу України" і наполягав на тому, щоб направити на схід України російську 
гуманітарну допомогу в супроводі представників Червоного Хреста. 

Проте представник України вказав, що "реальна причина кризи - діяльність незаконних 
збройних формувань, які підтримує Росія". 

Олександр Павличенко повідомив світовій спільноті про ситуацію, про те, що Росія 
продовжує обстрілювати позиції українських військових і нарощує свої військові угруповання на 
кордоні. 

"Ми пропонуємо Росії припинити направляти найманців і зброю, розпалювати 
нестабільність", - сказав він. 

Пропозиції РФ не підтримав ніхто з членів Ради Безпеки. 
Лише представник КНР не вказав на необхідність роззброїти підтримувані Росією 

незаконні збройні формування, обмежившись заявами про необхідність "виявляти спокій і 
стриманість, йти на компроміс". 

При цьому багато учасників засідання прямо вказали на дії Росії, як джерело самої 
проблеми. 

"Парадоксально, що Росія скликає обговорення гуманітарної кризи, яку вона ж і створила, - 
заявив представник Великобританії. - Саме дії сепаратистів призводять до погіршення ситуації в 
Луганську та Донецьку. Туди, де немає сепаратистів, люди повертаються"; 

Росія могла б закінчити це все, припинивши свій потік зброї, зауважив представник США. 
"Росія з самого початку підтримувала незаконну війну. Українські сили роблять все 

можливе для звільнення країни від незаконних збройних формувань", - сказав представник Литви. 
Учасники засідання також висловили занепокоєння цілеспрямованим руйнуванням 

інфраструктури бойовиками, викраденнями і вбивствами людей на контрольованій ними 
території. 

Як повідомляв Укрінформ, Російська Федерація скликала засідання Ради безпеки ООН "у 
зв'язку з гуманітарною ситуацією в Україні". 

Укрінформ 

06.08.2014. ООНівці прийшли у Маріуполь допомагати 
переселенцям 

У Маріуполі Донецької області відкрилося представництво місії ООН. 
Про це повідомив журналістам заступник голови Донецької облдержадміністрації Іван 

Шевляк, передає кореспондент Укрінформу. 
«Це стало логічним продовженням підписання меморандуму про співпрацю між 

Донецькою облдержадміністрацією і управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У 
розвиток підписаного меморандуму буде забезпечена необхідна координація усіх зацікавлених 
структур (у тому числі державних), відповідальних за вирішення соціальних питань переселенців», 
- наголосив Шевляк. 

За його словами, у Маріуполі формується команда для направлення гуманітарних вантажів 
у Першотравневий і Новоазовський райони, де зараз найбільша кількість тимчасових 
переселенців. Там же вона вирішуватиме проблеми, пов'язані з наданням адресної допомоги 
потребуючим найбільше. А згодом - організовувати повернення нинішніх переселенців додому. 

Представництво місії ООН вже працює у Харкові. Після Маріуполя на черзі відкриття 
таких представництв у Дніпропетровську, Києві, Львові, Херсоні та інших містах України. 

Укрінформ 
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06.08.2014. ООН: від початку конфлікту на Донбасі загинули 
1367 людей 

Від початку конфлікту на сході України загинули 1367 мирних мешканців і ополченців, 
повідомив директор гуманітарних операцій ООН Джон Ґінґ. 

Він навів ці цифри на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному на прохання Росії в ніч на 
середу. 

За словами пана Ґінґа, в зоні конфлікту опинилися 3,9 мільйонів людей і гуманітарна 
ситуація в регіоні погіршується. 

Останнім часом значно зросла кількість біженців: 117 тисяч людей переїхали в інші регіони 
України, 60 тисяч - подали на статус біженця у Росії. 

Утім, за словами представника ООН, це не повні дані, оскільки багато людей офіційно не 
звертаються за допомогою. 

1700 родин, за даними ООН, залишилися без житла. 
Пан Ґінґ відначив, що влада України досягла успіхів у нормалізації життя людей там, де 

припинилися бої. Але ООН, за його словами, нарощує гуманітарну підтримку людей. 
Також чиновник закликав усі сторони конфлікту забезпечити вихід біженців із зони 

конфлікту. 
BBC Україна 

08.08.2014. Литва ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН 
щодо України 

Сьогодні Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо України. Тема зустрічі - 
ситуація з правами людини. Відповідну доповідь представить помічник генсека ООН Іван 
Шимонович. 

Зустріч постійних представників Радбезу ініціювала Литва.  
24tv.ua  

08.08.2014. Терористи на Донбасі вже викрали майже тисячу 
людей – звіт ООН 

За час конфлікту на сході України проросійські бойовики викрали 942 людини, ще 465 
людей вважаються зниклими безвісти. 

Такі дані містяться у звіті, оприлюдненому у п'ятницю помічником Генерального секретаря 
ООН з прав людини Іваном Шимоновичем на засіданні Ради безпеки Організації у Нью-Йорку, 
повідомляє "Укрінформ" із посиланням на зарубіжні ЗМІ. 

"Права людей в Україні серйозно постраждали і були різко обмежені озброєними групами", 
- заявив представник ООН. 

Крім того, за даними Організації, від середини квітня і до 7 серпня у зоні конфлікту на сході 
України загинули 1543 людини, 4396 дістали поранення. 

За словами Шимоновича, у районах, підконтрольних сепаратистам, панує "атмосфера 
страху і терору", є факти викрадень і тортур. 

Такі дані надають група з моніторингу ООН і ВООЗ і вони включають цивільних осіб, 
військових і членів збройних формувань, уточнив він. 

Помічник Генсека наголосив, що дані базуються на підтверджених фактах і документах, 
"але за фактом кількість більша, напевно". 

У свою чергу постійний представник Росїі при ООН Віталій Чуркін розкритикував доповідь 
Моніторингової місії ООН щодо дотримання прав людини в Україні, назвавши ії "зразком 
витонченої політичної словесності". 

gazeta.ua 

08.08.2014. Доповідь ООН: Терористи використовують міста 
Донбасу як "живі щити" 

Вже не окремі цивільні особи, а цілі міста і селища використовуються терористами на 
Донбасі в якості "живих щитів". 

Незаконні збройні формування на сході України викрадають цивільне населення заради 
викупу, обміну, піддають тортурам полонених або вбивають, повідомив помічник генерального 
секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович. 

"Починаючи з квітня приблизно 924 людини було викрадено незаконними збройними 
формуваннями, з яких 811 - мають відношення до політичної діяльності", - повідомив Шимонович 
в ході виступу на Раді безпеки ООН, виголошуючи доповідь Моніторингової місії ООН з прав 
людини в Україні. 
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За його словами, серед викрадених бойовиками 46 журналістів, 112 міліціонерів, 91 
солдатів і прикордонник, 26 представників ОБСЄ, 22 депутати, члени політичних партій та голови 
місцевих рад. Доля 375 осіб залишається невідомою. 

У доповіді наголошується, що вже не окремі цивільні особи, а цілі міста і селища 
використовуються терористами в якості "живих щитів". Представники місії ООН зафіксували 
окремі випадки використання терористами в якості заручників дітей, особливо сиріт та інвалідів. 

Шимонович зазначив, що на територіях, які знову знаходяться під контролем легітимної 
київської влади, життя повертається в нормальне русло. В якості прикладу він навів Кіровоград. 

Місія ООН підтверджує, що серед керівників незаконних збройних формувань ДНР і ЛНР є 
громадяни РФ, які мають значний досвід участі у військових конфліктах в Чечні та Придністров'ї. 

У доповіді також вказується на порушення російською стороною законних прав 
громадянки України Надії Савченко, яка була викрадена в Луганській області, незаконно 
переміщена і взята під варту на території РФ.  

Дзеркало тижня 

08.08.2014. ООН: З квітня на Сході України загинуло 1543 
людини 

На сході України від середини квітня і до 7 серпня загинули 1543 людини, 4396 були 
поранені, повідомив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович на 
засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. 

За його словами, такі дані подають група з моніторингу ООН і ВООЗ і вони включають 
цивільних осіб, військових і членів збройних формувань, повідомляє Радіо Свобода 

«Військові дії завдають величезного удару по цивільній інфраструктурі, майну і призводять 
до великих жертв серед населення», – сказав він. 

Шимонович наголосив, що дані базуються на підтверджених фактах і документах, «але за 
фактом кількість більша, напевно». 

День 

13.08.2014. ООН готова приєднатися до координації 
міжнародної гуманітарної допомоги для України, - Пан Гі Мун 

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун в ході телефонної розмови запропонував 
президенту України Петру Порошенко, щоб ООН приєдналася до координації дій із Міжнародним 
Комітетом Червоного Хреста з метою дотримання норм міжнародного права в питаннях 
міжнародної гуманітарної місії для Луганська. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Президент Порошенко повідомив, що влада України створили міжвідомчий 
координаційний механізм і запевнив Пан Гі Муна в тому, що українська сторона робить все, щоб 
норми міжнародного права і українські процедури були дотримані. Глава держави привітав 
готовність ООН приєднатися до координації міжнародної гуманітарної допомоги", - йдеться в 
повідомленні, оприлюдненому на сайті глави Української держави в середу. 

День  

13.08.2014. На Донбасі загинули вже понад 2000 людей - ООН 

У конфлікті на сході України від середини квітня загинули щонайменше 2 086 людей. 
Такі дані станом на 10 серпня оприлюднили в управлінні ООН з прав людини, повідомляє 

агенція Reuters. 
Статистика ООН охоплює усіх жертв конфлікту: і військових, і проросійських бойовиків, і 

цивільних. 
Станом на 26 липня кількість жертв була майже вдвічі меншою і становила 1 129 осіб. 
"Це говорить про посилення конфлікту", - сказала речниця управління ООН Сесіль Пуї. 
За даними ООН, у перший тиждень серпня на Донбасі щодня гинули чи зазнавали 

поранень 70 людей. 
В організації припускають, що кількість загиблих місцевих може бути ще більшою. 
За українськими даними, станом на 11 серпня загинули 568 військових, понад 2000 - 

зазнали поранень. 
Як повідомляв речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко, ця цифра включає в себе 

втрати серед добровольчих батальйонів. 
Про кількість загиблих цивільних Київ не повідомляє: влада стверджує, що не має даних з 

територій, які вона не контролює. 
Найбільших разових втрат українська армія зазнала в ніч із 13 на 14 червня, коли 

сепаратисти підбили транспортний літак Іл-76. На його борту було 49 людей, всі вони загинули. 
BBC Україна 
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ОБСЄ  

05.08.2014. Українські військові не просили притулку в Росії - 
ОБСЄ 

Жоден з 437 українських військових, які змушені були тимчасово перейти на російську 
територію, не просив притулку в РФ. 

Про це йдеться у звіті Місії спостерігачів ОБСЄ, оприлюдненому на офіційному сайті 
організації. 

"Місія спостерігачів ОБСЄ довідалася, чи були запити про надання притулку; жодних 
запитів про це не було зафіксовано", - наголошується у документі. 

Повідомляється, що українські офіцери зв'язалися з Місією спостерігачів ОБСЄ з 
проханням про сприяння в тому, щоб контрольно-перепускний пункт "Гукове" у РФ був відкритий 
для перетину кордону кількома сотнями українських військовослужбовців. 

У звіті вказана хронологія резонансних подій. 
1-2 серпня з Місією спостерігачів ОБСЄ зв'язалися по телефону офіцери 72-ї механізованої 

піхотної бригади, які стверджували, що близько 600 українських військовослужбовців ,0виявилися 
в оточенні сепаратистів без боєприпасів, палива і продовольства. За словами офіцерів, переговори 
з сепаратистами про те, щоб відкрити коридор для відступу, були безуспішними. Офіцери 
попросили спостерігачів ОБСЄ сприяти переходу на територію РФ через КПП і звернулися до свого  
керівництва у Міністерстві оборони України, щоб ті погодилися на цей варіант. Спостерігачі ОБСЄ 
передали прохання українських військовослужбовців про безпечний перетин кордону через КПП в 
органи влади РФ і дістали згоду. 

2 серпня о 22:00 дванадцять військовослужбовців 72-ї бригади перетнули кордон через 
пропускний пункт "Гукове". Потім їх помістили у транзитне приміщення. 

3 серпня командир дванадцятьох військовослужбовців зв'язався з в.о. головного 
спостерігача ОБСЄ; у них була можливість поспілкуватися протягом години на КПП "Гукове". У 
командира було єдине прохання: якнайшвидше повернутися зі своїми підлеглими до України 
через безпечний прикордонний пункт пропуску. РФ організувала транспортування дванадцятьох 
військовослужбовців, які перетнули кордон назад до України в ніч з 3 на 4 серпня. Спостерігачі 
ОБСЄ отримали підтвердження про перетин групою кордону до України від командира по 
телефону. 

3 серпня пізно ввечері командир 72-ї бригади повернувся, щоб знову зустрітися зі 
спостерігачами ОБСЄ на пропускному пункті "Гукове". Зустріч відбулася у присутності 
прикордонного командира КПП. Спостерігачі ОБСЄ обговорили умови переходу більшої групи 
військовослужбовців на територію РФ з України і погоджували їх з командиром пропускного 
пункту. 

4 серпня, з 00:45 до 10:20, в цілому 437 військовослужбовців (у тому числі 147 
прикордонників) перейшли на територію РФ добре організованими ешелонами з 100 чоловік; 
вони були розміщені у транзитному приміщенні. Пораненим військовослужбовцем надали першу 
допомогу і відправили машиною швидкої допомоги у лікарню. 

4 серпня о 06:00, тоді як українські військовослужбовці все ще перетинали кордон на 
територію РФ, спостерігачі ОБСЄ чули вибухи і стрілянину зі зброї різних калібрів і бачили густий 
чорний дим, що йде з місця, де раніше розташовувалася позиція 72-ї бригади на території України. 
З 6:00 і протягом всього дня 4 серпня (до 15:00, коли команда спостерігачів ОБСЄ покинула КПП 
після безперервного перебування на місці впродовж 35 годин) час від часу було чути і видно 
інтенсивну стрілянину і вибухи снарядів, у тому числі снарядів, які падали на територію РФ. 

4 серпня о 15:00 спостерігачі ОБСЄ зустрілися з командувачем КПП "Гукове" і 
регіональним прикордонним командиром. Спостерігачі довідалися про транспортування 
військовослужбовців з РФ до України і дізналися, що 192 вже були в дорозі до України, а останні 
виїдуть наступним автобусом. 

Місія спостерігачів ОБСЄ також довідалася, чи були запити про надання притулку; ніяких 
запитів про це не було зафіксовано. Зв'язок по стільниковому телефону з командиром 72-ї бригади 
і прикордонним командиром для підтвердження цієї інформації був неможливим. 

Нагадаємо, про те, що військові, які перейшли кордон, попросили притулку в РФ, 
повідомляли російські ЗМІ. 

У командуванні АТО заявили, що військові були змушені перейти кордон через сильний 
обстріл. У них закінчилися боєприпаси, щоб відстрілюватися від терористів. 

Укрінформ  
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13.08.2014. ОБСЄ готова допомогти Україні з доставкою 
"російської гуманітарки" 

Наразі участь ОБСЄ не підтверджено і вона не передбачається. 
ОБСЄ запропонувала уряду України допомогу в організації доставки та розподілу 

гуманітарної допомоги з Росії на схід України, але відповідний запит поки що не надходив. 
"Ми були б дуже раді допомогти, якщо такий запит надійде. Станом на даний момент нашу 

участь не підтверджено і вона не передбачається", - повідомив працівник прес-служби ОБСЄ Шив 
Шарма. 

За його словами, запит має надійти від уряду України. 
"Ми направили їм свою пропозицію (про допомогу). Якщо запит надійде, то необхідно буде 

розробити логістичні деталі - хто за що буде відповідати. Ми готові допомогти українській владі за 
їхнім запитом будь-яким чином, яким це буде можливо. Але логістика, координація з МКЧХ мають 
визначатися згодом", - сказав Шарма. 

Нагадаємо, 12 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив у вівторок 
увечері, що гуманітарну допомогу схід України не будуть вивантажувати на російсько-українському 
кордоні. За словами глави МЗС РФ, від цієї ідеї відмовилися, оскільки вона ускладнює всю 
операцію. 

Лавров запевнив, що деталі гуманітарної місії вже узгоджені з Києвом і, більше того, Росія 
пішла тут на істотні поступки, підкреслив міністр. "Рух було розпочато. Ми отримали ноту з 
підтвердженням готовності української сторони прийняти цю допомогу. Нота ця прийшла 
сьогодні", - сказав Лавров. 

Раніше Росія заявила, що відправляє майже 300 вантажівок з гуманітарною допомогою 
жителям східної України. 

Проте українська влада наполягає, що направлення російських вантажівок не є частиною 
угоди з Міжнародним комітетом Червоного хреста щодо гуманітарної допомоги регіону. 

Як заявив заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий, пропуск 
вантажів з гуманітарною допомогою здійснюється через контрольовані Україною пункти пропуску 
на державному кордоні. Приймати, займатися логістикою і розподілом допомоги буде 
Міжнародний комітет Червоного Хреста, який діє згідно з нормами міжнародного права.  

Дзеркало тижня  
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
ГРУЗІЯ 

12.08.2014. Президент Грузії заявив про готовність 
долучитися до гуманітарної допомоги Україні 

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі висловив готовність долучитись до міжнародної 
гуманітарної допомоги Україні. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом 
України Петром Порошенком, повідомили в прес-службі глави держави. 

Повідомляється, що Грузія в минулому також стала об’єктом агресії та розуміє складність 
ситуації, в якій опинилась Україна. Під час розмови президент Грузії висловив занепокоєння 
ситуацією на Донбасі і просив прийняти від імені народу Грузії слова співчуття з приводу людських 
жертв в Україні. Він також заявив, що Грузія повністю підтримує Україну у боротьбі за 
територіальну цілісність та суверенітет. 

Президент України від імені українського народу подякував Маргвелашвілі за підтримку. 
«Ми цінуємо підтримку Грузії - як в двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних 

організацій. Для нас Грузія була і залишається партнером», - наголосив президент України. 
Порошенко також додав, що Україна зацікавлена в обміні досвідом грузинських реформ. 

Глава держави заявив, що в обох країн існують спільні виклики, але також є і схожі завдання, 
зокрема, імплементація Угоди про Асоціацію з ЄС. Співрозмовники домовились продовжити 
діалог на початку вересня в рамках саміту НАТО у Ньюпорті. 

Тиждень.ua 

 НІМЕЧЧИНА 

10.08.2014. Штайнмаєр: Доставку гуманітарної допомоги до 
України мають контролювати міжнародні організації 

Глава МЗС ФРН вважає, що доставка гуманітарної допомоги для цивільного населення 
Сходу України має відбуватись під контролем міжнародних організацій на кшталт "Червоного 
хреста". Між тим Росія уже домовляється про це. 
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що 
забезпечення цивільного населення Східної України гуманітарною допомогою має відбуватись під  
контролем міжнародних організацій. На його переконання, доставка гуманітарних вантажів з Росії 
до України має здійснюватись "винятково за чіткої згоди українського уряду", цитує Штаймаєра у 
неділю, 10 серпня, інформагентство AFP. Німецький міністр зазначає, що цю позицію разом з 
німецьким урядом розділяє також низка європейських партнерів. 

Контроль доставки гуманітарної допомоги для мирних жителів Сходу України, на думку 
глави німецького МЗС, можуть здійснювати міжнародні організації на кшталт "Червоного хреста". 
Штайнмаєр наголосив на важливості того, що "між Росією та Україною, схоже, було досягнуто 
принципової згоди з питання доставки гуманітарних вантажів, деталі організації якої має узгодити 
контактна група". 

Міністр водночас зауважив, що "з великим занепокоєнням спостерігає за тим, як 
гуманітарна ситуація цивільного населення, передусім, у Донецьку та Луганську надалі 
погіршується". "Ми дуже серйозно сприймаємо цей розвиток подій і тому вже на початку липня 
збільшили розмір німецької гуманітарної допомоги до 3,5 мільйонів євро", - нагадав Штайнмаєр. 
Німеччина співпрацює в цьому питанні з такими міжнародними організаціями, як "Червоний 
хрест", управлінням верховного комісара ООН у справах біженців та бюро ООН з координації 
гуманітарної допомоги, сказав він. 

Росія уже домовляється 
Між тим очільник російського МЗС Сергій Лавров завив у неділю, що Росія уже 

домовляється з Україною, а також гуманітарними організаціями системи ООН та "Червоного 
хреста" про відправлення гуманітарної допомоги на Луганщину та Донеччину. 

"Зараз пріоритетно ми домовляємось і з українською стороною, і з Міжнародним 
Комітетом Червоного Хреста, і з міжнародними гуманітарними організаціями системи ООН про 
необхідність термінової відправки до Луганської та Донецької областей гуманітарної допомоги", - 
наводить слова Лаврова у Сочі агенція "Інтерфакс". 

Нагадаємо, що днями НАТО, а також низка лідерів країн Заходу застерігали Росію від 
введення на територію України військ під виглядом миротворців, котрі супроводжують 
гуманітарну допомогу. 

Німецька хвиля 

12.08.2014. Німецькі експерти дослідили, хто воює на Сході 
України 

Експерти берлінського Фонду науки і політики проаналізували суто військові аспекти 
конфлікту на Сході України. Вони присвятили дослідження перебігу АТО на Донбасі. 

Провідний інститут Німеччини, який вивчає ситуацію у країнах світу, - берлінський Фонд 
науки і політики (SWP) - опублікував дослідження, присвячене суто військовим аспектам 
конфлікту на Сході України. Експерти SWP проаналізували перебіг антитерористичної операції 
(АТО), яка почалась 15 квітня, та роль сторін, які беруть участь у бойових діях. 

"Асиметричний супротивник" 
На Донбасі Київ має справу "із асиметричним супротивником, який методично 

використовує цивільне населення у своїх цілях", говориться в дослідженні. На боці сепаратистів, 
вважають у SWP, воює близько 15 тисяч людей. Однак це - різношерсте військо. Одну його частину 
становлять місцеві жителі, які виступають за більшу автономію регіону або за його приєднання до 
Росії. Серед них є і представники правоохоронних органів, які раніше підтримували Віктора 
Януковича. Повалення його режиму, зазначають дослідники, позбавило їх влади та джерел 
доходів. 

Інша частина озброєних сепаратистів - добровольці та найманці, котрі прибули в район 
бойових дій через російсько-український кордон. "Поряд із етнічними росіянами та козаками, - 
пишуть експерти SWR Марґарете Кляйн та Кристіан Пестер, - можна зустріти також представників 
інших національностей, зокрема, чеченців, осетинів чи вірменів". Мотиви у них різні - фінансові, 
ідеологічні, політичні, а інколи - просто авантюризм. 

У тих, хто воює на боці сепаратистів, зазначають дослідники, за доволі високої чисельності 
та доброго озброєння, немає внутрішньої єдності та широкої підтримки місцевого населення. SWP 
наводить дані опитувань, згідно з якими більшість мешканців Сходу України хоч і негативно або 
підозріло ставиться до нової влади у Києві, однак водночас виступає проти війни з нею та проти 
відокремлення від України. Цим, зокрема, пояснюються проблеми сепаратистів із поповненням 
їхніх збройних лав місцевими жителями. 

На кого спирається Київ 
Доволі строкату картину являють собою й силовики, які беруть участь в АТО. Аналітики 

SWP звертають увагу на проблеми регулярної армії України, яка, на відміну від російської, не була 
модернізована, однак скорочена із 450 тисяч до 130 тисяч військовослужбовців. Більш ніж 
наполовину вона все ще складається із призовників, які не мають бажання брати участь у бойових 
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діях. По-справжньому боєздатними у SWP вважають частини повітрянодесантних військ та 
спецназу. 

Крім них у АТО беруть участь співробітники СБУ, сказано в дослідженні. Їм відводиться 
навіть ключова роль, особливо підрозділам боротьби з тероризмом та контррозвідки. Автори 
дослідження зазначають, що в СБУ служить приблизно 30 тисяч офіцерів, що у шість разів більше, 
ніж, наприклад, в обох британських спецслужбах разом узятих - внутрішньої безпеки та 
зовнішньої розвідки. 

Далі SWP називає українську прикордонну охорону (45 тисяч людей), яка, власне, не 
повинна була би пропускати до країни найманців та озброєння для сепаратистів. Більша частина 
прикордонників - це, знов-таки, призовники та адміністративні співробітники. Заробляють вони 
мало і через це, йдеться у дослідженні, "окремі українські прикордонники за гроші пропускають 
через кордон техніку та бойовиків з Росії". 

Що стосується українських внутрішніх військ, реформованих та перейменованих у 
Національну гвардію, то, за даними SWP, у бойових діях на Сході України вони безпосередньо 
участі не беруть. Завдання Нацгвардії - контроль на блокпостах та охорона об'єктів 
інфраструктури. А збройні формування МНС України (дев'ять тисяч людей) використовуються у 
тилу АТО, де збирають міни та снаряди, що не вибухнули, відновлюють енерго- та водопостачання. 

"Приватні армії" 
Окремий розділ дослідження присвячений різним військовим проукраїнським 

формуванням, частково непідконтрольним командуванню АТО. Аналітики SWP умовно ділять їх 
на три групи. 

До першої вони зараховують підрозділи, створені активістами Майдану, у тому числі 
"Правим сектором" та іншими радикальними угрупованнями. Друга група - свого роду "приватні 
армії" на кшталт батальйону "Донбас", до якого увійшли й колишні військовослужбовці 
української армії. До третьої групи таких формувань аналітики SWP зараховують підрозділи, 
створені та фінансовані місцевими олігархами, зокрема, батальйони Ігоря Коломойського. 

Корупція та проблема лояльності 
До головних проблем українських органів безпеки, зокрема армії, автори дослідження 

відносять великий фінансовий дефіцит та наводять таке порівняння: оборонний бюджет України 
на 2013 рік планувався у розмірі 1,8 мільярда євро. У Росії солдатів зі зброєю уп'ятеро більше, 
однак на них виділяється в 25 разів більше коштів. Ще однією проблемою SWP вважає "системну 
корупцію на всіх рівнях", яка призводить до того, що навіть ті невеликі кошти, які виділяються з 
бюджету на потреби силовиків, зникають невідомо де. 

І, нарешті, проблема лояльності. Автори дослідження нагадують, що на початку конфлікту 
багато співробітників органів безпеки на Сході України перейшли на бік сепаратистів та 
поводились пасивно. Лояльність до Києва підірвана багатьма чинниками - етнічним походженням, 
наявністю родичів у Росії, колишніми зв'язками у часи Януковича, залежністю від тих чи інших 
олігархів. 

Шляхи розв'язання конфлікту 
На завершення автори дослідження берлінського Фонду науки і політики виступають з 

ідеєю спрямувати на Схід України міжнародну миротворчу місію для розмежування сторін, що 
конфліктують, демобілізації та реінтеграції у громадянське суспільство воєнізованих формувань - 
як сепаратистських, так і проурядових. 

"Однак участь Німеччини та інших держав у такій місії може розглядатись лише у тому 
випадку, якщо на це буде відповідний мандат та підтримка України та Росії", - пишуть Марґарете 
Кляйн та Кристіан Пестер. 

Німецька хвиля  

13.08.2014. Меркель: Українці самі мають вирішувати, як їм 
жити в майбутньому 

Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що громадяни України самі вправі вирішувати, 
як їм будувати своє майбутнє. Методи президента Росії Путіна зі зміни кордонів вона назвала 
небезпечними. 

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель вважає, що українці самі мають 
вирішувати зовнішньополітичне майбутнє своєї держави. "Якщо б вони більшістю прийняли 
рішення про тісніший зв'язок із Росією чи вступ до Євразійського союзу, ніхто в Євросоюзі цьому б 
не заперечував", - заявила голова німецького уряду в інтерв’ю газеті Sächsische Zeitung, яка вийшла 
друком у середу, 13 серпня. 

Меркель підкреслила, що Україна сама має "вільно й демократично" вирішувати питання 
своєї Конституції, загального політичного вектору, самостійності тих чи інших регіонів, як, 
приміром, Східної України. "І це має визнати у тому числі й Росія", - наголосила канцлерка. 

Анґела Меркель також у черговий раз підкреслила неприйнятність анексії Криму Росією, 
яка відбулася усупереч нормам міжнародного права. "Там не було референдуму, який би був 
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погоджений із урядом у Києві, як це, приміром, незабаром відбудеться в Шотландії. Там не було 
якоїсь багаторічної несправедливості, багатьох резолюцій ООН, як, скажімо, у випадку з Косово. 
Саме цьому дії Росії у Криму не визнала жодна міжнародна організація", - сказала Меркель. 

Меркель: Інструменти Москви - небезпека для миру й добробуту в Європі 
На думку голови уряду ФРН, якщо подібні анексії знову стануть політичним інструментом у 

Європі й беззаперечно прийматимуться іншими, то "у небезпеці опиниться все, що дозволяє нам 
понад півстоліття жити в мирі й добробуті". 

Водночас Меркель зазначила, що й надалі готова "конструктивно співпрацювати з Росією", 
аби вирішувати конфліктні питання. Вона сказала, що підтримує прагнення німецького народу до 
розв’язання конфлікту в Україні "невійськовими методами". "Федеральний уряд виключив такий 
варіант від самого початку, адже лише політичне рішення може забезпечити тривалу стабільність", 
- підкреслила канцлерка. 

Німецька хвиля 

НОРВЕГІЯ 

11.08.2014. Норвегія вирішила підтримати ЄС і ввести санкції 
проти РФ 

Уряд Норвегії прийняло рішення приєднатися до санкцій ЄС проти російської економіки. 
Про це йдеться в повідомленні МЗС королівства, що надійшов у розпорядження ИТАР-

ТАСС. 
У документі наводиться заява глави зовнішньополітичного відомства країни Бергу Бренде, 

зазначив, що не входить до складу ЄС Норвегія має намір ввести в силу ті ж обмеження, що були 
узгоджені і прийняті Євросоюзом 31 липня. 

"Норвегія має намір приєднатися до санкцій проти Росії. Із самого початку української 
кризи Норвегія підтримувала ЄС, а також сусідні держави, реагуючи на які допускаються РФ 
порушення міжнародного права", - заявив міністр. 

"Ми вчинимо так само і цього разу", - зазначив міністр. 
Як відомо, 31 липня ЄС запровадив санкції третього рівня проти Росії через дестабілізацію, 

яку вона зробила в Україні. 
Українська правда 

ЧЕХІЯ 

14.08.2014. Президент Чехії: Росія має усвідомити, що їй не 
потрібна східна Україна  

Тримати Україну в зоні своїх територіальних інтересів не вигідно Росії. 
Про це заявив президент Чехії Мілош Земан в інтерв’ю чеському інформаційному каналу 

ČT24, передає Радіо Свобода. За словами Земана, колись великі країни ставили своєю головною 
метою територіальну експансію. Потім, вони зрозуміли, що їм це обходиться дорого, тому 
"Британія чи Франція дуже радо зреклися своїх колоній, вони поставили іншу мету – підвищення 
життєвого рівня своїх громадян", - зазначив Земан.  

Президент Чехії заявив про можливе введення сил НАТО в Україну "Я твердо вірю, що і 
Росія, маючи таку величезну власну територію, усвідомить, що їй не потрібна східна Україна, не 
потрібні 10 мільйонів голодних ротів, які потрібно було б годувати", – додав чеський президент. 
Щодо гуманітарної допомоги Україні, то Земан вважає, що не має значення, хто її надає – Росія, ЄС 
чи США, але "найкраще було б, якби вони допомогу надали спільно". Нам важко уявити 
страждання людей, які зараз помирають на східній Україні, а тому "чим більше гуманітарної 
допомоги під міжнародним контролем, тим буде краще", – наголосив Земан. На думку Земана, 
запровадження санкцій проти Росії та санкції Росії у відповідь є контпродуктивними діями сторін. 
"Кожна санкція є, по-перше, нісенітницею і недієвою, а по-друге, вона, що логічно,  викликає 
протисанкції. Розкручується якась спіраль, яка шкодить економічним відносинам і нікому не 
приносить користі, а навпаки, поглиблює недовіру між країнами", – наголосив Земан. 

УНІАН 

ШВЕЙЦАРІЯ 

12.08.2014. Швейцарія скасувала участь російських пілотів у 
міжнародному авіашоу 

Швейцарське міністерство оборони скасувало виступ Росії у військовому авіашоу, яке має 
розпочатися наприкінці серпня. 

"Навіть в період криз необхідно підтримувати контакти. Однак військові контакти носять 
специфічний характер, і в нинішніх умовах краще проявити стриманість", - ідеться в заяві, 
поширеній у вівторок оборонним відомством. 
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Міністерство прийняло це рішення у співпраці зі швейцарським МЗС. 
Шоу має відбутися в Паєрні біля Невшательського озера. Росію у ньому мала представляти 

група "Руські витязі", але швейцарське міноборони вирішило, що "це наразі було би недоречним". 
BBC Україна 

13.08.2014. Швейцарія ухвалить нові обмежувальні заходи 
проти Росії 

Міністерство економіки в Берні напрацює механізми, які завадять європейським фірмам 
торгувати з Росією за посередництва Швейцарії та оминати дію економічних санкцій 
Європейського Союзу. 

Через конфлікт на Сході України Швейцарія має намір ухвалити нові обмежувальні заходи 
проти Росії. Міністерство економіки планує напрацювати додаткові заходи, повідомили в середу, 
13 серпня, у швейцарському уряді. Мета нових заходів - запобігти тому, щоб Росія могла обходити 
на території Швейцарії економічні санкції, запроваджені проти неї Євросоюзом у кінці липня, 
передає інформагенція Reuters. 

Річ у тому, що Швейцарія як нейтральна країна зобов'язана дотримуватися тільки санкцій, 
накладених Радою безпеки ООН. Уряд у Берні досі відмовлявся запроваджувати проти Росії власні 
санкції, але запевняв, що РФ не зможе обходити міжнародні обмежувальні заходи, укладаючи 
угоди зі швейцарськими банками та підприємствами. 

Окрім запланованих нових обмежувальних заходів, залишатиметься обмеженим експорт 
товарів військового призначення зі Швейцарії до Росії, а також України. Раніше швейцарським 
фірмам заборонили постачати до РФ та України зброю, а тепер заборона стосуватиметься таких 
товарів, як, наприклад, захисний одяг, певні моделі літаків і човнів. 

Не санкції, а обмежувальні заходи 
Донині заходи, ухвалені проти Росії в Берні, стосувалися перш за все фінансового сектору. 

Швейцарським банкам заборонили починати нові ділові відносини з майже 90 особами та 20 
організаціями з Росії та України. Нині до цього додадуться обмеження на експорт товарів у 
галузях, на які раніше наклав санкції Євросоюз. Ідеться, зокрема, про технології для видобутку 
нафти й газу. 

Раніше політики з Німеччини та інших країн Євросоюзу закликали Швейцарію 
приєднатися до розширених санкцій проти Росії. Уряд у Берні пояснює свою стриману позицію 
бажанням зберегти традиційний нейтралітет, особливо з огляду на головування швейцарського 
федерального президента в ОБСЄ. 

Німецька хвиля 

                                                          КРАЇНИ СНД 
БІЛОРУСЬ 

08.08.2014. Україна і Білорусь з 19 серпня скасовують 
"торговельну війну" 

Україна і Білорусь з 19 серпня синхронно скасовують введені обмеження в торгівлі 
Білорусь з 19 серпня скасовує обов'язкове ліцензування українських товарів згідно з 

домовленостями, досягнутими 5 серпня Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі. Про це 
йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі. 

Скасування ліцензування українських товарів має відбутися синхронно зі скасуванням 
українською стороною спеціальних імпортних мит на білоруські товари. Таким чином, обмеження, 
введені у взаємній торгівлі, з вказаної дати буде повністю усунено. 

"Розраховуємо, що надалі будь-які проблемні питання у двосторонніх торговельно-
економічних відносинах між нашими країнами будуть вирішуватися шляхом консультацій, в 
конструктивному ключі і на взаємовигідній основі", - наголошується в повідомленні білоруського 
МЗС. 

У свою чергу Україна з 19 серпня також припиняє дію спеціальних мит на ввезення 
білоруських товарів, введених раніше у відповідь на дискримінаційні заходи Білорусі щодо 
вітчизняного експорту. 

Як повідомив напередодні урядовий уповноважений Валерій П'ятницький, українська 
сторона на початку серпня провела у Мінську консультації з цього питання. "Білоруською 
стороною було визнано, що фактично були порушені умови угоди про вільну торгівлю (з Україною 
- ред.)", - зазначив П'ятницький. 

Раніше, постановами Ради міністрів Республіки Білорусь було введено режим ліцензування 
імпорту пива солодового, кондитерських виробів і сировини для їхнього виробництва, окремих 
видів макаронних виробів, цементу, скла полірованого і склотари у Республіку Білорусь з країн, які 
не є членами Митного союзу. 
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З метою захисту українських експортерів Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 1 
липня 2014 року прийняла рішення про застосування заходів у вигляді введення спеціального 
мита на деякі білоруські товари. Спеціальне мито набуло чинності 27 липня 2014 року 

Дзеркало тижня 

КАЗАХСТАН 

06.08.2014. Криза в Україні: реакція країн Центральної Азії 

Події останніх місяців в Україні - Євромайдан, усунення з посади президента Віктора 
Януковича і його втеча, анексія Криму, збройний конфлікт на південному сході країни - активно 
обговорюють у соцмережах і незалежних ЗМІ країн Центральної Азії. 

На відміну від пересічних громадян, яких українська криза буквально розколола на два 
різних табори, керівництва п'яти держав Центральної Азії вважають за краще давати дуже 
обережні, стримані коментарі. 

Астана, Ташкент, Ашхабад, Бішкек і Душанбе не зробили жодної заяви, в якій би 
однозначно засудили одну зі сторін конфлікту. 

Казахстан, Узбекистан і Туркменістан менше залежать від російського впливу, Киргизстан і 
Таджикистан - більше, але всі п'ять країн так чи інакше його відчувають. 

"Є розуміння ситуації, але у політичних еліт регіону не вистачає рішучості відкрито 
сказати, що з боку Росії відбувається справжнісіньке порушення основоположних міжнародних 
норм і правил. Сказати про це відкрито не можуть, але й підтримувати це віроломство відкрито 
ніхто не може - при всій лояльності цих країн і при всьому впливі Росії на ці республіки", - 
зазначив казахстанський політолог Расул Жумали. 

Окрім того, український сценарій явно лякає лідерів Центральної Азії, більшість із яких 
керують своїми країнами десятки років і поки що не збираються залишати свої пости. 

Казахстан 
Росія – один з основних стратегічних та економічних партнерів Казахстану. Крім того, дві 

держави входять у спільне інтеграційне об'єднання Митний союз. Сторонні спостерігачі вважають, 
що відсутність однозначної позиції щодо України пов'язана з бажанням Астани не образити одного 
зі своїх найважливіших союзників. 

"Окрім стриманого ставлення у низці випадків були зроблені досить лояльні до Росії заяви. 
Зокрема, МЗС Казахстану виступив із заявою, в якій говорилося, що в Казахстані сприйняли 
референдум, проведений у Криму, як вільне волевиявлення населення. Всі інші заяви мали 
загальний характер. Жодного осуду чи підтримки. Позиція обережна і максимально віддалена", - 
вважає казахстанський політолог Расул Жумали. 

У Центральній Азії, а особливо в Казахстані, побоюються, що кримський сценарій може 
повторитися і там. Ці побоювання підігріваються постійними висловлюваннями російських 
політиків, зокрема, лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який, розмірковуючи про майбутнє 
регіону, як один із варіантів, запропонував створити центральноазійський округ у складі Росії. 
Однак і в цьому випадку офіційно країни не висловили свого невдоволення. 

"Це не перша і не єдина заява Жириновського. Він озвучує те, що цілком може бути в 
головах російських політиків, які самі бояться висловитися відкрито. Цю місію вони поклали на 
Жириновського. Подібні заяви з вуст лідера великої російської партії звучать із початку 90-х років, 
але досі ані президент Росії, ані Дума, ані МЗС країни не засудили подібні заяви. Це один з доказів 
того, що таку позицію підтримує значна частина російських політиків", - упевнений політолог 
Расул Жумали. 

Узбекистан 
Офіційний Ташкент висловив свою позицію щодо України у двох заявах МЗС, закликавши 

сторони "утриматися від вирішення проблем насильницьким шляхом", а також "поважати 
територіальну цілісність і суверенітет країни в рамках міжнародного права і стандартів ООН". 

Заява зовнішньополітичного відомства Узбекистану, як зазначає узбецький політолог 
Камоліддін Раббімов, мала стриманий характер, у ній не було навіть згадки про Росію. 

Однак, як стверджує експерт, в заяві МЗС чітко простежувалося, що "влада Узбекистану 
висловила свій протест проти анексії Криму і початку громадянської війни на території України". 

З моменту появи перших і поки що єдиних офіційних коментарів Ташкента минуло кілька 
місяців. Конфлікт в Україні розширився, проте узбецька влада досі мовчить. 

"Ташкент не поспішає підтримати Москву. Узбекистан воліє тримати дистанцію від Москви 
до появи особливої необхідності озвучити власну позицію. На пострадянському просторі, в рамках 
СНД і ШОС (Шанхайська організація співробітництва – Ред.), Узбекистан відомий своєю 
постійною "особливою думкою", яка означає "ні" або "дайте подумати ще", - зазначає узбецький 
політолог Камоліддін Раббімов. 

Експерти вважають, що за бажання Росія здатна мобілізувати всі ресурси для зміни 
політичної влади в Узбекистані. 
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"Це лякає Ташкент і змушує бути обережним і дипломатичним. Ташкент вирішив 
спостерігати так, як це роблять інші країни СНД. Інший серйозний фактор - це мігранти, - каже 
Камоліддін Раббімов. - У Росії працюють мільйони громадян Узбекистану. Росія навряд чи буде 
використовувати свої важелі впливу, поки взаємовідносини сторін не досягнуть точки кипіння. 
Крім того, у Москви немає гарантій, що масова депортація узбецьких громадян зробить Ташкент 
поступливішим". 

Раніше Ташкент не визнав незалежність Косово, Абхазії та Південної Осетії. 
Киргизстан 
Офіційний Бішкек одним із перших у Центральній Азії прокоментував події в Україні. Але 

якщо спочатку в загальних, стриманих заявах киргизької влади вбачалася підтримка Києва, то 
останні коментарі почали носити проросійський характер. 

МЗС Киргизстану 11 березня дав досить різку оцінку Віктору Януковичу: "Не може бути 
легітимним президент, який повністю втратив довіру свого народу". 

Однак тон змінюється, коли мова йде про референдум у Криму: "Результати референдуму в 
Криму ... це волевиявлення абсолютної більшості населення Автономної Республіки. І це теж 
об'єктивна реальність, які б полярні оцінки не існували щодо цього референдуму". Це витяг із 
заяви МЗС Киргизстану від 20 березня поточного року. 

Політолог з Киргизстану Єркін Абдиразаков каже, що не всі в країні дотримуються 
офіційної точки зору: "Україна завжди була близька Киргизстану. У 30-ті роки минулого століття 
під час процесу розкуркулення в Киргизстані багато киргизів знайшли прихисток в Україні. У 
самому Киргизстані досі проживає велика українська громада. І тому багато хто в Киргизстані 
підтримує дії Києва і засуджує Москву". 

"Усі розуміють, що ми разом в одній країні прожили 70 років, і без Москви не вирішується 
жодне питання. Але зараз ситуація змінюється. Нинішня киргизька молодь більше орієнтується на 
Захід, аніж на Москву", - додає він. 

Проте на заробітки киргизькій молоді доводиться їхати в основному не на Захід. Понад 700 
тисяч киргизів стали трудовими мігрантами в Росії і Казахстані. Це найбільш працездатна частина 
населення. Крім цього, близько 400 тисяч киргизів отримали російське громадянство. 

"Мова не про подвійне громадянство. Ці люди більше не повернуться до Киргизстану через 
складну економічну ситуацію. Відбувається відтік працездатного населення. Росія зацікавлена в 
дешевій робочій силі, яка не має жодних прав" - вважає політолог Єркін Абдиразаков. 

Таджикистан 
Від початку конфлікту в Україні таджицька влада воліє не висловлюватися конкретно. 
Ця тема фактично замовчується в державних ЗМІ та під час офіційних зустрічей російських 

і таджицьких політиків. 
"Чиновники і проурядові журналісти переважно мають проросійські настрої. Стриманість 

пояснюється дуже складним становищем, в якому перебуває Таджикистан. В економічному плані 
він залежить як від Росії, так і від Заходу. Владі країни дуже важливо не зіпсувати стосунки ані з 
того, ані з іншого боку, тому вона відкрито не підтримує жодну зі сторін", - підкреслив незалежний 
експерт з Таджикистану Парвіз Муллоджонов. 

Росія тримає усі види важелів тиску на Таджикистан. Мова йде як про проблеми, пов'язані 
з таджицькою опозицією, так і з ісламськими радикалами. 

Президент Рахмон перебуває при владі понад 20 років. Протягом усіх цих років він 
користувався незмінною підтримкою Москви, яка фактично і привела нинішнього главу держави 
до влади. У цьому сенсі російська влада, з її особливим ставленням до демократії, є набагато 
ближчою до керівників центральноазійських держав, аніж, приміром, лідери в Києві та Тбілісі. 

Однак найдієвішим важелем тиску Москви на Душанбе є півтора мільйона таджицьких 
трудових мігрантів у Росії. Щоразу, коли псуються двосторонні відносини, починаються масові 
депортації гастарбайтерів. 

Таким чином, лідери Центральної Азії намагаються по-східному, тихо і без різких рухів, 
вибудовувати відносини з сусідами, головним з яких, як і раніше, є Росія. 

"Нинішній Кремль сприймає увесь пострадянський простір у ролі природного ареалу 
панування Росії, тому розігрування російської карти і нібито захисту російських громадян, які 
проживають в інших державах - це лише привід для здійснення своїх стратегічних і геополітичних 
планів, головна мета яких - відтворення і реанімація певної подоби Радянського Союзу, за яким 
зараз ностальгує політичний істеблішмент Росії", - вважає казахстанський політолог Расул 
Жумали. 

BBC Україна 
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08.08.2014. Путін, Назарбаєв і Лукашенко розглядають 
можливість прямих переговорів із Порошенком 

Про можливе прийняття "спільних кроків з проведення прямих переговорів з президентом 
України в різних форматах, в тому числі в рамках зустрічі з членами Митного союзу і України або 
позачергового засідання Ради голів держав СНД" повідомила прес-служба президента Казахстану. 

Президент Росії Володимир Путін провів 7 серпня телефонні переговори з лідерами країн-
учасників Митного союзу ЄвраАзЕС, до якого окрім РФ входять Білорусь і Казахстан. 

Як повідомила прес-служба Кремля, Путін переговорив із білоруським лідером 
Олександром Лукашенком і головою Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим про "аспекти 
інтеграційного співробітництва" в рамках ЄЕС і про санкції, вжиті Росією. Крім того, лідери трьох 
країн обговорили кризу в Україні. 

"Під час обміну думками про розвиток кризової ситуації в Україні підкреслено необхідність 
конструктивної спільної роботи в різних форматах в цілях сприяння припиненню бойових дій та 
запуску реального внутрішньоукраїнського політичного діалогу", - йдеться в повідомленні Кремля. 

Прес-служба білоруського президента обмежилася згадкою, що під час розмови Лукашенко 
і Путін обмінялися думками щодо розвитку ситуації в економіці України у зв'язку з підписанням 
нею Угоди про асоціацію з Європейським союзом". 

Разом з тим, прес-служба президента Казахстану повідомила, що Назарбаєв і президент РФ 
"обмінялися думками щодо кризової ситуації в Україні, а також про можливе прийняття спільних 
кроків з проведення прямих переговорів з президентом України в різних форматах, в тому числі в 
рамках зустрічі з членами Митного союзу і України або позачергового засідання Ради глав держав 
СНД". 

Зазначимо, що місяць тому в Кремлі заявили, що питання про зустрічі президента Росії і 
президента України Петра Порошенка не опрацьовується - всі сили будуть сконцентровані на 
якнайшвидшому скликанні контактної групи щодо Україні. 

Дзеркало тижня 

12.08.2014. З Росії вирушили 280 вантажівок з харчами і водою 
для Донбасу 

Росія направила в Україну 280 вантажівок з гуманітарною допомогою. Серед умов 
Червоного Хреста для здійснення операції - забезпечення безпеки персоналу та жодного 
збройного ескорту. 

Автоколона з гуманітарною допомогою для мешканців Луганської та Донецької області 
вирушила з Московської області. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на ИТАР-
ТАСС у вівторок, 12 серпня. 

До складу колони увійшло близько 280 вантажних автомобілів, які доставлять жителям 
Донбасу продовольчі продукти, медикаменти та питну воду. В цілому на Схід України буде 
відправлено близько 2 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Зокрема, йдеться про 400 тонн круп, 100 
тонн цукру, 62 тонни дитячого харчування, 54 тонни медичних продуктів та ліків, 12 тисяч 
спальних мішків та 69 електростанцій різної потужності. 

У Москві стверджують, що гуманітарна акція відбувається під егідою Міжнародного 
комітету Червоного Хреста. 

Це перший випадок постачання Москвою гуманітарного вантажу до зони конфлікту на 
Сході України. Дотепер з боку Росії на Донбас, як неодноразово констатували Київ, Брюссель та 
Вашингтон, надходила насамперед зброя для бойовиків. Значну частину особового складу 
незаконних збройних формувань на Сході Україні складають громадяни Росії. 

Без збройного ескорту 
Напередодні, 11 серпня, Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про готовність 

сприяти доставці гуманітарної допомоги для того, щоб "допомогти людям та районам, які 
постраждали від конфлікту у Східній України" за умови дотримання базових принципів діяльності 
цієї організації під час здійснення операції - нейтральності, неупередженості та незалежності. "Усі 
сторони мають, зокрема, гарантувати безпеку працівників Червоного Хреста та транспортним 
засобам протягом усієї тривалості операції, враховуючи те, що організація виключає будь-який 
збройний ескорт", - зазначається у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті 
Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

Крім того, згідно з вимогою організації, Російська Федерація має надавати вичерпну 
інформацію про склад гуманітарної допомоги для Донбасу, включаючи кількість предметів, що 
передаються, а також потреби у транспортному обслуговуванні та зберіганні речей. 

Німецька хвиля  
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12.08.2014. У Лаврова пояснили, що везе "гуманітарний конвой" 

У Міністерстві закордонних справ Росії розповіли, що входить до гуманітарної допомоги 
для жителів Донбасу. Відповідний коментар розміщений на сайті МЗС РФ. 

"З метою надання гуманітарної допомоги жителям Донецької і Луганської областей 
України Росія за узгодженням з українською стороною і Міжнародним Комітетом Червоного 
Хреста направила гуманітарний вантаж, що включає продукти харчування, медикаменти, 
електрогенеруюче обладнання. Під час гуманітарної акції планується задіяти 262 одиниці 
автотехніки, з яких на 198 автомобілів з причепами завантажені матеріальні засоби і 
електростанції загальною вагою 1809,9 тонни", - йдеться у повідомленні. 

Також повідомляється, що до складу вантажу включені: електростанції - 69 комплектів; 
крупа різна - 400 тонн; консерви м'ясні - 340 тонн; сіль - 30 тонн; цукор - 100 тонн; консерви 
молочні - 60 тонн; чай - 0,8 тонн; вода бутильована - 679,5 тонн; дитяче харчування - 62,4 тонн; 
медичне майно - 54 тонни; мішки спальні - 12 300 штук. 

"Доставка згаданого вантажу буде здійснена через погоджений між російською і 
українською сторонами пункт пропуску «Шебекіне-Плетнівка» на кордрні Білгородської 
(Російська Федерація) і Харківської (Україна) областей. Після перетину російсько-українського 
кордону колона перейде під егіду Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - зазначили у МЗС 
РФ. 

Як відомо, раніше з’явилася інформація, що Росія порушила домовленість із Червоним 
Хрестом і відправила гуманітарний вантаж в Україну, не надавши попередньо список того, що 
знаходиться в вантажівках. 

Згодом у представництві Росії при ООН у Женеві заявили, що передали Міжнародному 
комітету Червоного хреста опис гуманітарної допомоги, яка наразі направляється в Україну. 

Тим часом, президент Петро Порошенко раніше заявив, що Україна готова отримати 
гуманітарну допомогу, але без військового супроводу. 

Також повідомлялося, що Росія намагалася ввести до України колону "миротворців"під 
виглядом супроводу гуманітарної місії. 

Тиждень.ua 

13.08.2014. За три місяці РФ встигла організувати військові 
навчання на кордонах ЄС, Японії та України 

Від початку літа Росія встигла провести навчання не лише на кордонах України, але і поряд 
з територіями НАТО і Японії, а частину військових підрозділів перевели у стан бойової готовності. 

Кордон з Україною 
Так, з 27 травня по 5 червня на кордоні з Україною, у Західному військовому окрузі Росії, 

відбулися військові навчання, під час яких задіяли одне з ракетних з'єднань, на озброєнні якого 
знаходяться ракетні комплекси "Іскандер-М" і літаки дальньої авіації. 

Ракетний підрозділ мав відпрацювати марш-кидок, таємне розгортання, заняття вогневих 
позицій, а також інженерне облаштування району. 

Ракетники також повинні були організувати спільні дії з дальньою авіацією "з ураження 
умовних цілей крилатими ракетами наземного та повітряного базування на максимальній 
дальності". 

Для оцінки ефективності ураження цілей використовували безпілотні літальні апарати. 
4 липня Росія почала масштабні військові навчання в акваторії Чорного моря. У них взяли 

участь сили Чорноморського флоту РФ, зокрема близько 20 бойових та допоміжних кораблів, 
більше 20 літаків та вертольотів, морська піхота та берегова артилерія. 

У Міноборони Росії уточнили, що район навчань охоплював всю акваторію Чорного моря. 
Також повідомлялося, що на навчаннях окрім іншого виконано запуск п'яти крилатих 

ракет "Малахіт" та "Москіт". 
2 серпня з Росії до Білорусі прибув військовий ешелон із самохідними мінометними 

установками. Як повідомила РНБО, до міста Гомель, що неподалік українського кордону, прибули 
65 платформ із технікою. 

Через два дні, 4 серпня, стало відомо, що Міноборони РФ проводить військові навчання із 
залученням більше 100 літальних апаратів. 

У Міноборони РФ повідомили, що на першому етапі навчань авіація перебазовувалася з 
північних аеродромів Західного військового округу на аеродроми Центрального військового 
округу. 

У наступному етапі брала участь авіація з оперативних аеродромів південного напрямку: 
Армавір, Кримськ, Моздок, Морозовськ тощо. 

У Міноборони заявили, що всього у навчаннях задіяли більше 100 літальних апаратів 
різних родів авіації, таких як винищувачі Су-27, МіГ-31, багатофункціональні комплекси Су-34, 
фронтові бомбардувальники Су-24, вертольоти Мі-8, Мі-24 і Мі 28Н. 
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Як відомо, з моменту втечі Януковича РФ організувала на кордонах з Україною 
щонайменше 6 військових навчань. 

Кордон з ЄС 
Вже 10 червня РФ почала військові навчання у Калінінграді, на кордоні з НАТО, за участі 

Балтійського флоту. 
Навчання відбувалися під керівництвом командувача військами Західного військового 

округу. 
Під час навчань військові організували протиповітряну оборону районів проведення 

навчань. Її забезпечували з'єднання Балтійського флоту і війська повітряно-космічної оборони. 
Також відпрацьовували оперативне перекидання транспортними літаками підрозділів псковського 
з'єднання Повітряно-десантних військ. 

Морська піхота, в свою чергу, відпрацювала з десантниками дії "щодо захисту узбережжя 
від висадки морського десанту умовного противника, а також з блокування та знищення 
незаконних збройних формувань умовного супротивника". 

До навчань залучали і бомбардувальники дальньої авіації Ту-22М3. Вони повинні були 
виконати серію тренувальних польотів над акваторією Балтійського моря "з відпрацюванням 
повітряного патрулювання". 

11 червня Росія направила стратегічні бомбардувальники та інші бойові літаки до 
Калінінградської області.  

Навчання відбувалися одночасно з маневрами Saber Strike-2014 та Baltops-2014, 
проведеними країнами НАТО в державах Балтії. Як підкреслили в російському військовому 
відомстві, кількість солдатів та військової техніки, яка залучена до навчань в Калінінградській 
області, співвідносна з тим, що використовував у своїх маневрах Північноатлантичний альянс. 

11 серпня у Псковській області РФ почалися навчання Повітряно-десантних військ, які 
триватимуть до 16 серпня.  

Представник прес-служби Міноборони Росії з питань ПДВ майор Іріна Круглова заявила, 
що на незнайомій місцевості десантуються три тисячі осіб, а літаки Іл-76 скинуть з повітря 12 
одиниць військової техніки. 

"Для нанесення повітряного удару по наземних цілях умовного противника, перекидання і 
підтримки практичних дій десантників з повітря в навчаннях застосують понад 30 літаків і 
вертольотів військово-транспортної, фронтової і армійської авіації Су-34, Ка-52, Мі-28, Мі-24, Мі-8, 
Іл-76", – додала речник Міноборони РФ. 

Пік навчань відбудеться 14-15 серпня, коли проведуть розіграш практичних дій із 
захоплення і знищення стратегічно важливих об'єктів умовного противника. Завершать навчання 
етапом бойової стрільби, яка відбуватиметься як удень, так і вночі.   

Круглова уточнила, що під час навчань застосують усі види озброєнь, які є у розпорядженні 
десантно-штурмових з'єднань, включно з артилерією.  

Кордон з Японією 
12 серпня більше тисячі російських військовослужбовців, використовуючи близько сотні 

одиниць спеціальної техніки та п'ять вертольотів Мі-8, почали навчання в районі Курильських 
островів.  

Керівник прес-служби Східного військового округу полковник Олександр Гордєєв, 
розповів, що до навчань на Курилах залучаються дислоковані в цьому районі частини, десантники, 
армійська авіація, а також сили Тихоокеанського флоту.  

«При проведенні практичного етапу навчання особовий склад кулеметно-артилерійського 
з'єднання ВВО відпрацює елементи оборони морського узбережжя з застосуванням новітніх 
безпілотних літальних апаратів російського виробництва. В свою чергу, військовослужбовці 
десантно-штурмової роти ВДВ проведуть висадку десанту з вертольотів Мі-8 на одному з островів 
Курильської гряди », - повідомив Гордєєв, підкресливши, що навчання носять плановий характер. 

Повна бойова готовність 
21 червня президент РФ Владімір Путін вирішив перевести війська Центрального округу у 

повну бойову готовність. Як зазначив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, Путін прийняв рішення 
провести раптову комплексну перевірку бойової готовності всього складу округу.  

Раніше, на початку червня, відбулася подібна перевірка, але Залізничних військ 
Центрального округу. Спеціальне навчання із з'єднаннями і військовими частинами Залізничних 
військ ЦВО в рамках відбувалося в Сибірському федеральному окрузі. 

15 липня у Челябінській області РФ почалися Командно-штабні навчання "Рубіж-2014". В 
них брали участь представники збройних сил Казахстану, Киргизії, Росії і Таджикистану, а також 
об'єднаного штабу і секретаріату Організації Договору про колективну безпеку. Також у навчаннях 
взяли участь Колективні сили швидкого розгортання Центральноазіатського регіону (КСБР ЦАР). 

6 серпня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що російські миротворчі сили 
повинні перебувати в постійній готовності до виконання своїх завдань. 
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Шойгу заявив, що російські миротворці можуть знадобитися "несподівано". "Світ змінився, 
змінився кардинально Як ви знаєте з минулих прикладів, в тому числі і цієї бригади, миротворчі 
підрозділи можуть бути затребувані несподівано", - заявив він на зустрічі з миротворцями 15-ї 
окремої мотострілкової бригади 6 серпня.  

Командир бригади полковник Віталій Гєрасімов уточнив, що його підопічним цього року 
збільшили обсяг підготовки в рази. 

Герасімов додав, що службовці бригади відпрацьовують епізоди миротворчої операції, 
включаючи інженерну розвідку, супровід гуманітарних вантажів, охорону району розміщення 
біженців, евакуацію поранених і вивезення біженців через гуманітарний коридор. 

Тиждень.ua 

13.08.2014. Росія відмовилася від українського алкоголю 

Росспоживнагляд з 15 серпня 2014 року призупиняє ввезення алкоголю з території 
України. 

Про це повідомляє прес-служба російського відомства. 
Як наголошується, при здійсненні державного нагляду за обігом харчової продукції при 

дослідженні горілки, пива та пивних напоїв виробництва України виявлено неодноразові 
порушення вимог законодавства в галузі захисту прав споживачів: 

- пиво виробництва ПАТ "Оболонь" не відповідало вимогам по енергетичній цінності та 
органолептичним показникам; 

- у пивного напою виробництва ПАТ "Сан ІнбевУкраіна" виявлено невідповідність 
нормативним вимогам, що пред'являються до маркування продукції; 

- спиртні напої виробництва ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" не відповідали за 
показниками об'ємної частки спирту і органолептичними показниками. 

"Всі лабораторні дослідження проводилися випробувальними лабораторними центрами, 
акредитованими в російській та міжнародній системі акредитації", - йдеться в повідомленні. 

Також наголошується, що з метою забезпечення прав споживачів Росспоживнагляд 
призупиняє з 15 серпня 2014 року ввезення на територію Російської Федерації спиртних напоїв, 
пива і пивних напоїв зазначених виробників. 

Економічна правда 

14.08.2014. Російський ОПК сподівається замінити українські 
комплектуючі на китайські до 2017 року  

Заміну постачання продукції з України для потреб російського ОПК готові взяти на себе 
підприємства з країн Митного союзу і Китаю.  

Міністерство промисловості і торгівлі РФ (Мінпромторг) завершило формування програми 
імпортозаміщення комплектуючих українського виробництва для техніки військового 
призначення. За прогнозами відомства, повністю відмовитися від імпорту оборонно-промисловий 
комплекс (ОПК) Росії зможе до 2017 року.  Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпромторгу РФ, 
до того часу альтернативу поставкам з України забезпечать країни Митного союзу і Китай. 
«Програма імпортозаміщення дає шанс для глобальної модернізації всього машинобудівного 
комплексу Росії. Завдання поставлено, цілі визначено, ресурси виділено, реалізація програми 
почалася. По українських комплектуючих реально забезпечити повне заміщення до кінця 2016 – 
початку 2017 року», - сказав заступник міністра промисловості і торгівлі РФ Юрій Слюсар. За його 
словами, вже зараз заміну поставкам продукції з України для потреб російського ОПК готові взяти 
на себе підприємства з країн Митного союзу і Китаю.  «Щодо електроно-компонентної бази, яка 
складає значну частину програми імпортозаміщення, ми розраховуємо на наших білоруських 
колег. Зокрема, обговорюються варіанти розширення інтеграції в ряд проектів заводу «Інтеграл», 
аж до створення спільного підприємства з його участю», - сказав Слюсар.  

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія за 1,5-2,5 
роки зможе відмовитися від співробітництва з Україною у сфері виробництва зброї, але висловив 
сподівання, що цього не відбудеться. Проте вже 14 травня Путін поставив вимогу перед урядом РФ 
відмовитися від кооперації з іноземними партнерами при виробництві зброї і військової техніки, 
щоб «не залежати ні в одному з напрямів переоснащення армії та флоту на нову систему 
озброєнь».  

Росія в березні, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і 
продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів. 
Внаслідок цього США, Євросоюз, Канада, Японія та інші країни запровадили санкції проти РФ. 

УНІАН 
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РОСІЯ 

06.08.2014. Міноборони Росії заперечує концентрацію своїх 
військ на кордоні з Україною 

Росія заперечує нарощування своїх військ на кордоні з Україною. Заяви Пентагону й НАТО 
про це в російському оборонному відомстві назвали дезінформацією світової громадськості. 

У Росії заперечують заяви представників Пентагону та НАТО про нарощування кількості 
російських військових поблизу кордону з Україною. Міністерство оборони РФ назвало це 
дезінформацією світової громадськості, передає інформагенція "Інтерфакс" у середу, 6 серпня. 

Представник міноборони, генерал-майор Ігор Конашенков заявив "для офіційних 
представників Пентагону й НАТО", що здійснення такого маневру багатотисячним угрупованням 
військ із озброєнням та воєнною технікою "в такі стислі терміни, а тим паче приховано для 
спостерігачів із ОБСЄ, які перебувають сьогодні в регіоні, неможливо". 

Раніше у НАТО попередили про концентрацію близько 20-тисячного російського 
контингенту на кордоні з Україною, який може здійснити пряме вторгнення під прикриттям 
"гуманітарної" або "миротворчої" місії. В Альянсі закликали Росію відвести всі її війська від 
українського кордону, покласти край постачанню зброї та проникненню бойовиків через кордон та 
вплинути на проросійських сепаратистів. Про зростання вірогідності прямого російського 
вторгнення в Україну у середу також заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Уряд 
Німеччини висловив занепокоєння пересуваннями російських військ поблизу України. 

Як відомо, 25 червня Рада Федерації Росії відкликала свій дозвіл, який уповноважував 
президента Володимира Путіна застосувати армію на території України. Відповідну пропозицію 
верхній палаті російського парламенту подавав Путін, пояснивши такий крок бажанням "створити 
умови для мирного процесу в Україні". 

Німецька хвиля 

07.08.2014. Росія заборонила транзитні перельоти 
українським авіакомпаніям 

Російський уряд ухвалив рішення заборонити транзитні рейси українських авіакомпаній 
через свою територію до низки країн, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. 

"Росія припиняє транзитні рейси українських авіакомпаній через повітряний простір 
Російської Федерації до Грузії, Азербайджану, Вірменії та Туреччини", - заявив російський прем'єр 
на засіданні кабміну. 

Крім того, за його словами, Росія розглядає можливість закриття свого повітряного 
простору для авіакомпаній зі США та ЄС у відповідь на західні санкції щодо російської авіакомпанії 
"Добролет". 

"По-перше, це заборона використання повітряного простору нашої країни для транзитних 
рейсів європейських та американських авіакомпаній в регіони Східної Азії", - повідомив пан 
Медведєв. 

При цьому Росія розробляє питання про зміну так званих точок входу і виходу у свій 
повітряний простір для регулярних і чартерних рейсів американських та європейських 
перевізників. 

На засіданні російський прем'єр також оголосив перелік іноземної продукції, на яку Росія 
накладає санкції. 

BBC Україна 

08.08.2014. Росія заявила про завершення масштабних 
військових навчань 

У військовому відомстві РФ стверджують, що навчання проводилися за тисячу кілометрів 
від кордону з Україною 

Командно-штабні навчання військово-повітряних сил і сил протиповітряної оборони, які 
проходили на території Росії з 4 серпня, завершені, повідомило міноборони РФ. 

"Сьогодні 8 серпня 2014 на полігоні "Ашулук" в Астраханській області завершилися планові 
навчання Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони, які проводились під 
керівництвом головнокомандувача ВПС", - йдеться в повідомленні прес-служби міноборони РФ.  

Зазначимо, навчання, які проводились з 4 серпня, викликали стурбованість США. На думку 
офіційного представника держдепартаменту США Джен Псакі, маневри такого роду є 
"провокаційними" і служать лише для ескалації напруженості на російсько-українському кордоні.  

У міноборони РФ подібні побоювання назвали безпідставними. Представник російського 
військового відомства в той же день заявив журналістам, що астраханський полігон "Ашулук" 
знаходиться майже за тисячя кілометрів від російсько-українського кордону.  
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Українська влада також висловлювала стурбованість військовими навчаннями РФ. 
Зокрема, спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявляв, якщо 9 серпня не 
відбудеться руху назад учасників навчань, то "це вже зовсім інша ситуація".  

"Ми чекаємо, коли завершаться ці навчання і якщо відбувається відвід військ, то це були 
навчання. Якщо ні - то було щось інше", - сказав Лисенко. 

За останньою інформацією РНБО, Росія сконцентрувала 45 тис військових біля кордону з 
Україною та продовжує звозити техніку. 

Група "Інформаційний опір" представила карту щодо розташування російських військ та 
військової техніки поблизу кордонів з Україною. 

ipress.ua 

10.08.2014. Росія відпустила п´ятьох українських офіцерів 

П’ятеро українських військовослужбовців, затриманих раніше у Росії, повернулися на 
територію України. Вони продовжать службу у своїй військовій частині. 

Українських офіцерів, що перейшли кордон з Росією, де пізніше були затримані, у ніч з 9 
на 10 серпня передано назад в Україну. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на силові 
структури Ростовської області. Солдати повернуться до служби у військових частинах на Донбасі і 
продовжать боротьбу з сепаратистами. 

"Передача командира батальйону 72-ї бригади і чотирьох молодших офіцерів відбулася на 
пункті пропуску Чертково у Ростовській області вночі в неділю", - повідомили агентству. У цілому 
близько 300 українських солдатів та прикордонників були змушені перетнути кордон під час боїв 
минулого тижня, нагадує Reuters. Більшість з них повернулася в Україну, але, як повідомлялося 
раніше, суд затримав п’ятьох офіцерів української армії за підозрою в "застосуванні заборонених 
методів ведення війни проти жителів Донбасу". 

Утім, 9 серпня представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін повідомив, що 
затриманих у Росії солдатів не переслідуватимуть у кримінальному порядку та пообіцяв надати їм 
можливість повернутися додому. "Під час розслідування з'ясувалося, що військовослужбовці 72-ї 
бригади Збройних Сил України Іван Войтенко і четверо його підлеглих виконували накази вищого 
командування і не скоювали злочинів проти населення Донецької та Луганської областей України" 
- передає слова Маркіна "Інтерфакс-Україна". 

Німецька хвиля  

11.08.2014. Росія розпочала нові навчання - з бойовою стрільбою 

Масштабні навчання Повітряно-десантних військ Росії за участю трьох тисяч військових 
стартують у понеділок у Псковській області. 

Про це в понеділок повідомила представник управління прес-служби і інформації 
Міноборони РФ по ПДВ майор Ірина Круглова, передають РІА Новости.  

"З 11 по 16 серпня на території Псковської області проходитимуть двоступеневі дивізіонні 
командно-штабні навчання (КШН) 76-й гвардійської Чернігівської десантно-штурмової дивізії з 
десантування\м на незнайомій місцевості та проведенням етапу бойової стрільби", - сказала 
Круглова.  

За її словами, на незнайому місцевість десантуються три тисячі людей. Літаки Іл-76 
скинуть з повітря 12 об'єктів військової техніки.  

"Для нанесення повітряного удару по наземних цілях умовного противника, перекидання і 
підтримки практичних дій десантників з повітря в навчаннях буде задіяно більше 30 літаків і 
вертольотів військово-транспортної, фронтовий і армійської авіації Су-34, Ка-52, Мі-28, Мі 24, Мі-
8, Іл-76", - додала вона.  

Активна фаза навчань пройде 14-15 серпня, під час якої буде проведено розіграш 
практичних дій із захоплення і знищення стратегічно важливих об'єктів умовного противника.  

Завершиться вчення етапом бойової стрільби, який проходитиме як вдень, так і вночі.  
Як уточнила Круглова, стрільба буде проводитися з усіх видів штатної зброї, що 

складається на озброєнні десантно-штурмового з'єднання, включаючи бойові розрахунки 
артилерії 2С-25 "Спрут", 2С-9 "Нона", Д-30 та засоби ППО ЗРК "Стріла-10", ПЗРК "Голка".  

Як відомо, 8 серпня закінчилися масштабні навчання ВПС РФ і сил протиповітряної 
оборони Росії.  

Навчання, що проходили 4 серпня, викликали заклопотаність держдепартаменту США. 
Українська правда  
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11.08.2014. Україна у червні зупинила експорт військової 
продукції до Росії 

З квітня Україна припинила постачання зброї до Росії, а з червня заблокувала експорт 
товарів військового призначення. 

Про це BBC Україна повідомив перший заступник Державної служби експортного 
контролю Сергій Химченко. 

Також державний монополіст з експорту зброї "Укроборонпром" офіційно повідомив BBC 
Україна, що з березня 2014 року підприємства-учасники концерну призупинили відвантаження 
товарів військового призначення до Російської Федерації. 

Проте, як заявив BBC Україна керівник Центру дослідження армії, конверсії та 
роззброєння Валентин Бадрак, частина товарів подвійного призначення постачалася до Росії 
підприємствами, які не входять до "Укроборонпрому", зокрема ДП "Антонов", "Мотор Січ" та 
іншими. 

Ці підприємства для експорту продукції мають брати дозвіл у Державної служби з 
експортного контролю. 

Загалом частка поставок до Росії у 2013 році складала 18% від загального військового 
експорту. 

Блокування експорту озброєнь 
У відповіді на запит BBC Україна Державна служба експортного контролю (ДСЕК) заявила, 

що з 1 квітня 2014 року ДСЕК не надавала дозволу українським компаніям на експорт до РФ зброї. 
Окрім того, починаючи з червня 2014 року Служба "зупинила дію всіх раніше наданих 

дозволів на експорт до РФ інших товарів військового призначення: запасних частин, 
комплектуючих, послуг з ремонту озброєнь та військової техніки". 

"Після такої офіційної відповіді можна вважати, що експорт військової продукції до Росії 
зупинено всіма підприємствами", - заявив BBC Україна директор консалтингової компанії Defence 
Express Сергій Згурець. 

На початку квітня 2014 року тоді ще перший віце-прем’єр-міністр Віталій Ярема повідомив 
про плани розірвати військову співпрацю з Росією, а 16 червня новообраний президент Петро 
Порошенко заборонив будь-яку співпрацю з РФ у сфері військово-промислового комплексу. 

Втрата у 300 млн 
Дані про продаж зброї Україною належать до закритої інформації. 
У відповіді на запит BBC Україна державний концерн-монополіст у цій сфері 

"Укроборонпром" відмовився називати конкретну суму, яку Україна втратила від розриву 
військових відносин з Росією. 

"Наприкінці березня 2014 року підприємства-учасники концерну призупинили 
відвантаження товарів військового призначення до Російської Федерації", - повідомив BBС Україна 
директор концерну Роман Романов. 

Єдина названа цифра - частка експорту до Росії, яка у 2013 році складала 18% від прибутку 
концерну. 

При цьому майже половина з цього обсягу, як стверджують в "Укроборонпромі", – це 
цивільна продукція. 

Приблизну суму виторгу порахували експерти Центру дослідження армії, конверсії та 
роззброєння - трохи більше двох мільярдів доларів. 

"За нашими підрахунками, на Росію у 2013 році припадало 300 доларів експорту військової 
продукції ", - заявив BBC Україна керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння 
Валентин Бадрак. 

BBC Україна  

14.08.2014. Баррозу: Порошенко та Путін погодились на 
консультації щодо угоди "Україна-ЄС" 

Петро Порошенко та Володимир Путін за посередництва Єврокомісії домовились про 
тристоронні переговори, заявив у четвер ввечері глава Єврокомісії Баррозу. Мова йтиме, в тому 
числі, про газ та вільну торгівлю. 

Президенти України, Росії та Європейська комісія домовилися провести переговори про 
постачання газу та угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Ці переговори 
триватимуть одночасно зі спробами стабілізувати ситуацію в Україні, повідомляється у заяві 
голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, яку пізно увечері в четвер, 14 серпня, поширила прес-
служба комісії ЄС. 

Баррозу провів у четвер телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. 
Вони обговорили шляхи деескалації кризи в Україні. 

"Було досягнуто домовленостей провести консультації між президентами Росії, України та 
Європейською комісією з питань, пов'язаних із імплементацією угоди про зону вільної торгівлі між 
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ЄС та Україною, а також про постачання газу, паралельно з зусиллями для стабілізації політичної 
та безпекової ситуації", - наголошено у заяві Єврокомісії. Подальші умови переговорів будуть 
узгоджуватися "за допомогою дипломатичних каналів". 

Де і коли відбудуться ці перемовини, поки що не зрозуміло. Однак вони мають пройти за 
особистої участі президентів України та Росії, наголошується в повідомленні агентства Reuters із 
посиланням на джерела у Єврокомісії. 

Німецька хвиля 

США ТА КАНАДА 

06.08.2014. Пентагон: російські війська нарощують 
потужність 

Росія продовжує посилювати свою військову присутність біля кордонів України, що 
погіршує й без того напружену ситуацію у східній Україні, заявили в Пентагоні. 

Американці стверджують, що йдеться не тільки про збільшення кількості російських 
військових, а й про нарощування їхньої атакувальної спроможності. 

Ще більше додає ескалації й проведення РФ широкомасштабних навчань військово-
повітряних сил неподалік української території. 

Російські війська біля України 
У вівторок речник Пентагону адмірал Джон Кірбі заявив, що Росія продовжує стягувати 

свої війська до кордону з Україною. 
За його словами, зараз вздовж українського кордону з Україною перебуває більше 10 тисяч 

російських військових. 
Наприкінці липня посол США в НАТО Девід Лют говорив про 15 тисяч вояків РФ біля 

Донецької та Луганської областей. 
Водночас заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу повідомив про 

близько 20-тисячний контингент, який РФ сконцентрувала у прикордонних з Україною регіонах. 
За даними НАТО, лише за останній тиждень російське угрупування збільшилось на 8 тисяч солдат. 

Представники української влади говорять про ще більшу кількість. 
Так речник РНБО Андрій Лисенко озвучив інформацію, згідно з якою "загальна кількість 

накопичених РФ збройних сил та підрозділів внутрішніх військ складає близько 45 тисяч осіб". 
За його словами, біля кордону з Україною нині перебуває іще близько 160 російських 

танків, 1300 бойових броньованих машин, 130 ракетних систем залпового вогню та 350 
артилерійських систем. 

Вплив армії РФ  
Речник Пентагону Джон Кірбі наголосив, що кількість зосереджених російських військ - це 

не ключовий показник в даному випадку. 
"Головне те, що Росія і далі зміцнює свої підрозділи, вони у високій готовності і мають те, 

що ми називаємо комбінованими можливостями: бронетехніку, артилерію, ППО і спецназ. І вони 
зараз ближче до кордону, ніж були навесні", - заявив американський адмірал. 

За словами речника Пентагону, хоч російські підрозділи біля кордону і не надто чисельні, 
їхня присутність продовжує нагнітати напругу та погіршувати ситуацію на сході України. 

Також в оборонному відомстві США вкотре згадали про те, що Росія продовжує 
підтримувати сепаратистів, а її важка військова техніка перетинає український кордон в обох 
напрямках. 

Широкомасштабні навчання 
Ситуацію погіршують також масштабні військові навчання, які Росія розпочала 4 серпня в 

Астраханській області на полігоні Ашулук. 
Полігон знаходиться менш ніж за тисячу кілометрів від кордону з Україною, причому 

військово-повітряні навчання за охопленням території значно виходять за межі полігону. 
"Всього в навчаннях буде задіяно більше 100 літальних апаратів різних родів авіації, таких 

як винищувачі Су-27, МіГ-31, багатофункціональні комплекси Су-34, фронтові бомбардувальники 
Су-24, вертольоти Мі-8, Мі-24 і Мі-28Н", - цитує представника міноборони Росії "Інтерфакс". 

В РНБО України розцінили проведення безпрецедентних за масштабністю військових 
навчань на кордоні з Україною як провокацію. 

Прес-секретар Держдепартаменту США Джен Псакі також виловила стурбованість щодо 
російських маневрів. "Подібні навчання - провокативні, і лише сприяють ескалації напруженості", 
- заявила вона. 

У відповідь Міноборони РФ повідомило, що запланувало провести навчання ще у 
минулому році. Триватимуть вони до 8 серпня. 

BBC Україна 
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06.08.2014. Розслідувати катастрофу Боїнга американці 
допомагатимуть з Києва 

Група з 12 військових експертів США приїхала до Києва, щоб надати допомогу 
міжнародним експертам у розслідуванні катастрофи Боїнга-777 "Малайзійських авіаліній". 

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє прес-служба відомства. 
"За зверненням Держдепартаменту команда з 12 військовослужбовців буде оцінювати, 

надавати поради та рекомендації посольству США і його співробітникам стосовно можливої 
підтримки США Нідерландів, Австралії, Малайзії та інших країн, які проводять пошукові операції 
щодо рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", - сказав Кірбі. 

Експерти також надаватимуть поради щодо комунікацій та логістики. 
При цьому, за словами речника, вони не виїжджатимуть за межі Києва. 

Укрінформ 

07.08.2014. США поки не планують озброювати Україну 

Сполучені Штати не бачать нагальної потреби в розширенні військової допомоги Україні. 
Про це повідомив на прес-конференції у Вашингтоні президент США Барак Обама. 

На його переконання, бойовики на сході України поки не здатні мірятися силами з 
українською армією, навіть якщо чинять чимало насильства. 

За словами Обами, США щоденно перевіряють, що саме потрібно Україні, аби протистояти 
проросійським терористам. 

"Треба враховувати, що російська армія набагато більше української. Тому, питання не в 
тому, чи буде в української армії додаткове озброєння", – сказав Обама. 

"Якщо ми побачимо, що Росія вторглась (в Україну), це, звичайно, інше питання, але поки 
ми не на цій стадії", – зазначив президент США. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати планують виділити $19 млн на оснащення та 
тренування чотирьох рот та тактичної штаб-квартири Нацгвардії України. 

Тиждень 

09.08.2014. В США "гуманітарний конвой" Росії в Донбас 
вважатимуть за вторгнення 

США будуть вважати прямим вторгненням введення Росією військ для доставки 
"гуманітарної допомоги" в зону АТО в Україні. 

Про це заявила постійний представник США при ООН Саманта Пауер на засіданні Ради 
Безпеки ООН, повідомляє кореспондент ЛІГАБізнесІнформ. 

"Будь-яка одностороння інтервенція Росії на українську територію - навіть під приводом 
надання гуманітарної допомоги - буде абсолютно недопустима і викличе глибоку тривогу. Крім 
того, вона буде розглядатися як вторгнення в Україну", - зазначила Пауер. 

Американський дипломат привітала рішення Міжнародного комітету Червоного Хреста 
знайти можливості для надання гуманітарної допомоги населенню в зоні АТО. 

"Якщо Росія бажає направити допомогу цьому населенню, я впевнена, що мої колеги в Раді 
можуть прийняти оперативні заходи, щоб переконатися, що міжнародна організація, подібна 
МКЧХ, доставить її за Росію", - додала Пауер. 

Укрінформ 

10.08.2014. Обама і Меркель: будь-яка інтервенція в Україну є 
"неприйнятною" 

У суботу світові лідери вели активні переговори щодо української кризи. 
Зокрема, Барак Обама і Ангела Меркель у телефонній розмові погодилися, що будь-яка 

інтервенція в Україну з боку Росії є "неприйнятною", навіть під виглядом гуманітарної допомоги. 
А Петро Порошенко повідомив західним лідерам, що Київ розглядає можливість 

відправити в Луганськ гуманітарну місію - але лише міжнародну і за низки умов. 
На тижні польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський припустив, що Росія 

могла накопичити війська на кордоні з Україною для військового вторгнення. 
Заступник глави АП Валерій Чалий заявив 8 серпня, що Україні вдалося зупинити 

провокацію на кордоні, коли Росія намагалася ввести війська під виглядом гуманітарної допомоги. 
"Червона лінія" 
Західні лідери знову попереджають Росію про неприйнятність введення військ в Україну. 
Як повідомила прес-служба Білого дому, президент США і канцлер Німеччини в 

телефонній розмові "погодилися, що будь-яке вторгнення Росії в Україну, навіть під егідою 
"гуманітарної місії", без формальної згоди і дозволу українського уряду, є неприйнятним, порушує 
міжнародне право і потягне за собою додаткові наслідки". 
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Барак Обама обговорив кризу і з британським прем'єром Девідом Кемероном, повідомила 
прес-служба останнього. 

У цій розмові американський лідер сказав, що якщо Росія надішле війська в Україну, до неї 
застосують ще жорсткіші санкції, передає Reuters. 

Тим часом Росія наполягає на тому, що на Донбас насувається гуманітарна катастрофа, якій 
необхідно зарадити. 

Міністр закордонних справ Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США 
закликав до "негайних заходів, які би упередили гуманітарну катастрофу, що нависла над 
південно-східними регіонами України". Про це повідомило російське МЗС. 

Але пан Керрі наголосив, що "Росія не повинна вторгатися в Україну під прикриттям 
гуманітарних конвоїв чи інших приводів для "миротворства"", заявили в Держдепі. 

Київ готовий до міжнародної допомоги 
У суботу телефони розривалися і в Києві. 
Пан Порошенко, як повідомила його прес-служба, поговорив з канцлером Німеччини пані 

Меркель та віце-президентом США Джо Байденом. 
Він повідомив політикам, що Київ розглядає можливість спрямувати гуманітарну місію в 

Луганськ. 
"Ми готові прийняти гуманітарну допомогу, але якщо ця місія буде міжнародною, без 

всякого військового супроводу, надійде виключно через пункти пропуску на кордоні, які 
контролюються українськими прикордонниками і в супроводі українських військових", - цитує 
пана Порошенка його прес-служба. 

А пану Байдену український президент запропонував долучитися до цієї допомоги під 
егідою Червоного хреста. 

Своєю чергою віце-президент висловив підтримку зусиллям України налагодити 
гуманітарну допомогу "без всякого іноземного військового супроводу місії". 

А пані Меркель, як повідомляють, заявила таке: "Будь-яке вторгнення, навіть якщо воно 
називається гуманітарним, є вторгненням, і це червона лінія, яку жодна держава не може 
перетинати". 

BBC Україна 

11.08.2014. США оцінює збитки від санкцій Росії в 715 мільйонів 

США в 2013 році імпортували сільськогосподарської продукції (включаючи рибу і 
продукцію лісового господарства) до Росії на 1,3 млрд доларів, з них 55% становили продукти, що 
потрапили під відповідні "продовольчі" санкції РФ. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства сільського господарства США, пише "Прайм". 
За даними USDA, Росія є 5-м найбільшим в світі імпортером агропромислових товарів 

після Євросоюзу, Китаю, США та Японії. 
Сумарна вартість зовнішніх поставок сільгосппродукції в РФ в 2013 році становила 40,4 

млрд доларів. 
Головний гравець на російському сільськогосподарському ринку за підсумками 2013 року - 

ЄС. 
Імпорт європейської сільгосппродукції становив близько 40% від цього ринку, вважають в 

Мінсільгоспі США. 
Бразилія - другий найбільший постачальник продукції АПК в РФ, на неї припадало близько 

9% від російського сільськогосподарського ринку. Сполучені штати займали близько 4% 
російського ринку АПК в 2013 році. 

США стали найбільшим постачальником горіхів в Росію за підсумками 2013 року, другий 
найбільший імпортер - Іран. 

Росія була 8 найбільшим ринком для імпорту риби та продукції рибогосподарського 
комплексу з США в 2013 році, поставки в РФ за цей період становили 83 млн доларів - близько 2% 
від усього експорту цієї продукції зі Сполучених штатів. 

При цьому основним продуктом рибогосподарського комплексу США, яке поставляється в 
Росію, була червона ікра. 

Як відомо, Росія ввела пакет заходів у відповідь на санкції США, Австралії, Канади, 
Євросоюзу і Норвегії 7 серпня. 

Відповідні санкції представляють собою заборону терміном на 1 рік на імпорт до Росії з цих 
країн фруктів, овочів, молочної та м'ясної продукції. 

Під обмеження не потрапили деякі види готової продукції з м'яса (за винятком ковбаси) і 
риби. 

За даними Федеральної митної служби, сумарний імпорт "забороненого" продовольства з 
цих 4 країн і ЄС становив приблизно 9,1 млрд доларів в 2013 році. 

Економічна правда  
 


