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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 
РАТИФІКАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА – ЄС 

ВІДБУЛАСЯ НА УМОВАХ, КОМФОРТНИХ ДЛЯ РОСІЇ 
16 вересня 2014 р. у Києві та Брюсселі синхронно відбулася 

ратифікація Угоди про Асоціацію (УА )та ЗВТ між Україною та 
Європейським Союзом. Втім, важливість цієї події значною мірою нівельована, 
адже чотирма днями раніше Україна та ЄС вирішили піти на поступки Росії і 
відкласти до 2016 р. запровадження зони вільної торгівлі, положення про яку 
складають 4/5 тексту Угоди про Асоціацію та ЗВТ. Решта ж тексту УА – переважно 
політичні декларації, втілення яких без ЗВТ не має особливого практичного 
значення. 

Окрім відкладення вступу в дію ЗВТ, Київ також «заплатив» за 
«дозвіл» Москви на ратифікацію УА голосуванням за закони про 
спеціальний статус для окупованих російськими сепаратистами 
територій Донецької та Луганської областей. Відповідний закон, як і закон 
про амністію для сепаратистів, був проголосований за кілька хвилин перед 
законом про ратифікацію УА, і, очевидно, був частиною нового 
«євроінтеграційного» пакету. 

Вірогідно, на такому розвитку подій наполягли європейські столиці, перш за 
все, Берлін та Париж. Односторонні преференції, які нібито отримав Київ за 
рахунок продовження до 2016 р. нульових мит для українських товарів на ринках 
ЄС, не принесуть великих переваг вітчизняному виробнику через невирішеність 
питань із відповідністю більшості української продукції європейським стандартам 
та сертифікації. При цьому, процеси стандартизації і сертифікації будуть 
загальмовані, бо якраз їх і мав стимулювати вступ в силу положень УА, що 
стосуються ЗВТ. На відкладенні запровадження в Україні стандартів ЄС наполягає 
Росія, тож можна не сумніватися, що до 2016 р. Київ не просунеться значно на 
цьому шляху. 

Погано й те, що рішення Києва та Брюсселя піддатися на тиск 
Москви переконає Кремль, що його силова дипломатія, підкріплена 
«зеленими чоловічками» на танках, працює. Тож не варто дивуватися, 
якщо впродовж 2015 р. Москва буде постійно вдаватися до сили, щоб переконати 
Київ та Брюссель долучити стільки додатків, виключень та обмежень до Угоди про 
Асоціацію та ЗВТ, що й після 2016 р. вона не дасть старт повноцінній інтеграції 
України до європейського ринку. 
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Пропозиції РФ щодо внесення змін до УА Україна-ЄС1 включають 
надзвичайно широке коло питань у сфері митного адміністрування, лібералізації 
тарифів, технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних норм, а також 
енергетики. Йдеться про вилучення зі сфери дії ЗВТ 20% товарів, які Росія, у той 
же час, може продавати Україні із нульовим митом у рамках угоди про ЗВТ СНД. 
Москва також хоче, щоб УА Україна-ЄС доповнили положенням, в якому 
йтиметься, що ця угода не перешкоджатиме укладанню Києвом аналогічних 
договорів із іншими міждержавними об'єднаннями. Фактично йдеться про 
плани Москви в майбутньому таки залучити Україну до своїх 
Митного та Євразійського Союзу, якщо до влади в Києві прийде 
більш лояльне до Росії керівництво. Кремлю важливо, щоб курс 
України на євроінтеграцію не був закріплений як незворотній, і щоб 
його ще можна було «переграти» в майбутньому. Неможливість внесення 
змін до тексту самої УА Кремль не зупиняють, адже всі його вимоги можуть бути 
закріплені додатками до УА або окремими угодами (не виключено, що 
тристоронніми), які мають бути підписані ще до вступу в силу ЗВТ. 

Києву потрібно враховувати, що в 2015 р. його переговорні позиції 
щодо вступу в силу ЗВТ будуть гіршими, ніж зараз, з наступних причин:  

1) якщо зараз до України ставиться прихильно більшість ключових фігур 
Євросоюзу (президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, президент 
Європарламенту Мартін Шульц, Єврокомісари Штефан Фюле та Кетрін Ештон) то 
в новому складі Єврокомісії домінуватимуть політики, які 
скептично ставляться до нашої держави, натомість віддають 
перевагу розвитку економічних відносин із Росією. 1 листопада почне 
виконувати свої повноваження новий Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 
(Люксембург), який вже заявив, що в наступні 5 років ЄС не буде приймати нових 
членів. Він навіть хотів скасувати посаду Єврокомісара з питань розширення та 
європейської політики сусідства, проте потім залишив посаду, призначивши на неї 
австрійця Йоганеса Гана – противника санкцій проти Росії. Єврокомісаром ЄС з 
питань зовнішньої та безпекової політики стала італійка Федеріка Могеріні, 
відома підтримкою газпромівського «Південного потоку». Тож Києву не варто 
очікувати, що ЄС буде активно відстоювати його позиції на переговорах із 
Москвою, і навряд чи тут зможе зарадити навіть новий Президент Європейської 
ради поляк Дональд Туск; 

2) чим довше діятимуть економічні санкції проти Росії, тим 
більше європейський бізнес буде тиснути на свої уряди, вимагаючи 
швидше вирішити українське питання і поновити повномасштабну 
торгівлю із Росією. Українських ринок менший і бідніший за російський, а для 
багатьох європейських столиць прибутки важливіші за декларовані ними 
«європейські цінності». Тому вони тиснутимуть на Київ з вимогою піти на 
поступки Москві, щоб одразу після підписання «мирових» угод можна було 
скасувати санкції; 

3) набиратиме обертів ефект «втоми» від України, і європейські 
чиновники будуть згідні йти на більші поступки Москві, аби хоч якось вже 
«закрити» українське питання. Увага європейських ЗМІ (а отже – і громадськості) 
поступово переключиться на інші теми, і тоді поле для маневру в Росії зросте. Така 
ситуація вже мала місце під час президентства Віктора Ющенка, і поки що немає 
підстав вважати, що цього разу буде краще. 

12 вересня Президент України Петро Порошенко на саміті «YES» 

                                                             
1
 Предложения российской стороны по внесению поправок Соглашения об ассоциации между ЕС и 

государствами - членами ЕС с одной стороны и Украиной с другой стороны в целях минимизации рисков, 

возникающих от вступления в силу указанного соглашения. - http://zn.ua/static/file/russian_proposal.pdf. 
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заявив, що «ми маємо бути максимально гнучкими щодо Угоди про асоціацію, 
щоби зробити все можливе, аби зберегти ті можливості, які ми отримаємо в 
рамках асоціації, і в той самий час зробити це комфортним для Росії».2 Таку 
гнучкість України та ЄС влучно «оцінив» керівник української редакції «Deutsche 
Welle» Бернд Йоханн, який у матеріалі «Київ та Брюссель прогнулися під 
тиском Росії» справедливо відзначив: «Якщо в Угоді про асоціацію будуть 
враховані всі російські поправки, то від нього, мабуть, небагато що 
залишиться. Адаптація України до європейських норм мала стати 
стимулом для економічних реформ, яких гостро потребує країна. Але цей 
стимул втрачається, якщо відкладати процес в довгий ящик».3  

 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

03.09.2014. Єврокомісар Моґеріні та позитивні очікування 
щодо України 

Федеріка Моґеріні вважається представником нового покоління у італійській політиці на 
противагу поколінню Берлусконі-Проді 

Міністр закордонних справ Італії Федеріка Моґеріні офіційно приступить до виконання 
обов’язків верховного представника ЄС із зовнішньої політики 1 листопада. Але протягом трьох 
днів після призначення у Брюсселі італійський політик вже дала зрозуміти, що у баченні 
конфлікту Україна – Росія – ЄС вона не така стримана стосовно Києва і лояльна до Москви, як це 
вважали раніше. 

У першому інтерв’ю після призначення міністр Моґеріні звинуватила президента 
Володимира Путіна у недотриманні домовленостей і заявила, що з волі Москви Росія вже не є 
стратегічним партнером Євросоюзу. За її словами, військова агресія та провокації росіян не 
сприяють розвитку співпраці між країнами єдиного континенту. 

"Кремль діє проти інтересів власного народу", - підсумувала Федеріка Моґеріні виданню 
Corriere della Sera у понеділок. 

Перші декларації нового верховного представника ЄС із зовнішньої політики свідчать, що 
Європа взяла шлях на ізоляцію Росії Путіна через порушення міжнародних угод з боку Кремля. 
Так вважає незалежний італійський експерт Маттео Каццулані, знавець проблематики країн 
Східної Європи. 

"Це дуже важлива заява. Вона пролунала з уст представника Італії, адже відомо, що ця 
країна традиційно орієнтується на Росію", - зауважив оглядач Каццулані у розмові з позаштатним 
кореспондентом ВВС Україна. 

На тлі загострення воєнного протистояння між Україною та Росією Федеріка Моґеріні 
виключає військовий варіант виходу із кризи. Вона продовжує відстоювати дипломатичний шлях 
примирення сторін конфлікту. 

Санкції – один з інструментів, якими володіє нині політика, переконана чільний 
посадовець ЄС. Вже у вівторок пані Моґеріні оголосила у Брюсселі, що до 5 вересня Єврокомісія 
ухвалить рішення про новий пакет антиросійських санкцій. 

Надмірна обережність? 
Ще два місяці тому керівниця італійської дипломатії відносно стримано ставилася до 

запровадження попередніх санкцій проти Москви. 
"Моґеріні вважала, що у війні Росії проти України Москву завжди можна умовити – це був 

її підхід. Тому вона завжди дуже обережно висловлювалася щодо санкцій, щодо жорсткішої 
позиції... Та останній розвиток подій і впевненість європейських політиків у присутності в Україні 
регулярних військ Росії вплинуло на трансформування позиції не лише Моґеріні, а й решти 
політиків", - пояснив посол України в Італії Євген Перелигін для ВВС Україна. 

За його словами, протягом українсько-російського конфлікту Італія послідовно захищала 
позиції України щодо суверенітету і територіальної цілісності держави. Після піврічного досвіду 
спілкування із міністром Моґеріні українські дипломати в Римі мають позитивні очікування від 
майбутньої діяльності італійки в ЄС. 

Знайомство з Україною 

                                                             
2
 Ялтинська Європейська Сім’я. - http://www.eurointegration.com.ua/articles/2014/09/13/7025980. 

3
 Комментарий: Киев и Брюссель прогнулись под давлением России. - http://www.dw.de/комментарий-киев-

и-брюссель-прогнулись-под-давлением-россии/a-17919913. 
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Федеріка Моґеріні цього року двічі відвідувала Україну. В лютому вона була серед членів 
італійської парламентської делегації у Києві. А на початку липня, коли Італія приступила до 
головування в Раді ЄС, перший офіційний візит пані Моґеріні здійснила саме до Києва. 

Напередодні італійського головування в ЄС Федеріка Моґеріні заявляла, що зусилля її 
країни будуть спрямовані на припинення вогню в Україні і пошук взаєморозуміння між сторонами 
конфлікту. 

"Ми також будемо супроводжувати Україну в реалізації конституційних та економічних 
реформ. Пріоритетом на ці 6 місяців буде і робота щодо імплементації Угод про асоціацію з ЄС, 
підписаних 27 червня з Україною, Грузією та Молдовою", - повідомила міністр закордонних справ 
Федеріка Моґеріні на засіданні парламентської комісії наприкінці червня. 

На думку аналітиків, італійський міністр закордонних справ доволі добре обізнана з 
Україною і подіями 2013-2014 рр, а також розуміється на конфлікті між двома сусідніми 
державами та їхніми відносинами з ЄС. 

Нове покоління. Чи буде нова логіка? 
41-річна лівоцентристка Моґеріні є політичним однодумцем 39-річного прем’єр-міністра 

Італії Маттео Ренці, який наполягав на її призначенні очільником європейської дипломатії. 
Глава італійського уряду, як зауважує оглядач Маттео Каццулані, останніми днями зробив 

важливі заяви на підтримку цілісності України і проти будь-якої форми російської агресії. Жоден 
попередній уряд Італії не висловлював такої явної підтримки Україні, зазначає оглядач. 

До того ж експерт Каццулані наголошує на тісних контактах Федеріки Моґеріні з 
адміністрацією президента США. 

"Моґеріні - молодий політик, за свою партійну кар’єру вона налагодила співпрацю з США. 
Вона і нині тісно контактує з адміністрацією Обами. Я сподіваюся, що координація між США та 
Європою виведе зовнішню європейську політику ЄС на більш атлантичний рівень, а не 
вузькоєвропейський. Така спільна закордонна політика могла б ставити на перше місце захист 
демократії і прав людини у проблемних регіонах, нині йдеться передусім про Україну", - зазначив 
незалежний італійський оглядач Маттео Каццулані. 

На покоління нових і молодих політиків на зразок Моґеріні та Ренці покладає певні надії 
політолог Федеріко Арджентієрі, професор John Cabot University (Рим). 

"Є надія, але я не впевнений, що Моґеріні, як і Ренці, порвуть із традицією Берлусконі-
Проді, яка була катастрофічною щодо політики стосовно Росії. Як Сильвіо Берлусконі, так і Романо 
Проді протягом майже 20 років задовольняли усі потреби Росії, нехтуючи при цьому інтересами 
України. На щастя, цей період скінчився. Повторюю, я не впевнений, але є така можливість, що 
нове покоління політиків позбудеться старої логіки і зробить Італію динамічнішою у відносинах з 
Україною та менш поблажливою до Росії", - зазначив професор Арджентієрі у розмові з ВВС 
Україна. 

Дипломатія прямих контактів 
До позитивних українських факторів італійського координування зовнішньої політики ЄС 

посол Євген Перелигін додає і той нюанс, що Федеріка Моґеріні має чудові персональні взаємини з 
керівництвом МЗС України. 

"Такі стосунки були і з Андрієм Дещицею, і нині - особливо помітно - з нинішнім міністром 
Павлом Клімкіним, коли один одному у будь-який час можуть зателефонувати, порадитись... Це 
такі нові віяння дипломатії, коли міністри різних країн перебувають у постійному контакті", - 
додав пан Перелигін. 

Важливою частиною роботи Федеріки Моґеріні у парі з Дональдом Туском, головою Ради 
Європи, експерти називають координаційні функції нових посадовців ЄС. 

Консолідувати позиції 28-и членів спільноти – чи не найбільший виклик, що стоїть перед 
ними на найближчі 5 років. Їхнім попередникам не вдалося згуртувати Європу і виступати у 
зовнішній політиці єдиним фронтом. Тож, усі в очікуванні, чи стане дует поляка й італійки дійсно 
ефективним, чи на них чекає офіційна, але малопомітна роль у верхівці ЄС. 

BBC Україна 

08.09.2014. ЄС та Росія готуються до нових санкцій через 
Україну 

Євросоюз готується до запровадження нових санкцій проти Росії, а російський прем'єр 
Дмитро Медведєв вже розповідає, якими можуть бути нові санкції РФ проти ЄС. 

Очікується, що до вечора понеділка новий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть ухвалити 
через письмову процедуру підписання. Про це голова Європейської Ради Герман ван Ромпей та 
голова Єврокомісії Жузе Мануель Баррозу повідомили у листі до членів ЄС. 

"Ми плануємо ухвалити цей пакет шляхом письмової процедури у понеділок. Він 
підвищить ефективність вже запроваджених заходів", - йдеться у спільному листі ван Ромпея та 
Баррозу. 
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Вони також повідомили, що за дорученням голів держав країн-членів ЄС, Єврокомісія 
підготувала низку заходів, які передбачають обмеження доступу Росії до ринків капіталу, товарів 
подвійного призначення, технологій, а також обмежень для оборонної промисловості. Крім того, 
як очікується, розширять і список осіб - керівників самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", Криму, а 
також російських бізнесменів, проти кого діятимуть персональні санкції, включно із забороною на 
в'їзд до ЄС та замороженням активів. 

Передбачається, що список ухвалених санкцій має бути оприлюднено у Офіційному 
журналі ЄС у вівторок 9 вересня. Проте, як заявила на брифінгу речниця Єврокомісії Піа 
Аренкільде Хансен, введення в дію цих санкцій залежатиме від того, наскільки виконуються умови 
перемир'я в Україні: 

"Чи будемо ми вводити в дію цей пакет санкцій, залежить від того, як реалізовуватиметься 
перемир'я. Залежно від обставин нові санкції можуть бути зупинені", - заявила речниця 
Єврокомісії. 

Про таку можливість говорив напередодні і голова Ради ЄС Герман ван Ромпей. Водночас 
він назвав оголошене 5 вересня перемир'я "хоч і важливим кроком, але не більше, ніж кроком". 

Нові санкції: нафта проти літаків 
За інформацією The Wall Street Journal, до переліку компаній, яким буде важко отримувати 

позики на європейському ринку капіталу, цього разу додадуться такі російські енергетичні 
компанії, як "Роснефть", "Газпромнефть" та "Транснефть", які не зможуть залучати кредити на 
строк у понад 30 днів. Такий перелік компаній називала раніше у Financial Times, яка посилалася 
на критерії нових санкцій - нафтові компанії, що контролюються державою, і мають активи у 
понад 1 трлн руб., що отримують понад половину доходів від продажу чи транспортування нафти 
або нафтопродуктів. 

Крім того, за інформацією WSJ, нові обмеження можуть торкнутися і таких російських 
банків, як ВТБ та "Сбербанк", які не зможуть залучати кошти на понад 90 днів. Обмежень у 
торгівлі зазнають і низка оборонних підприємств, зокрема і "Калашников". 

Санкції також можуть стосуватися нових контрактів на розвідку та видобуток нафти і газу у 
глибоководній акваторії Арктики та сланцевих нафтових проектів. 

Напередодні ухвалення рішення про нові європейські санкції, російський прем'єр Дмитро 
Медведєв дав  інтерв'ю виданню "Ведомости", де розповів, якою можу бути відповідь Росії на нові 
обмеження з боку ЄС та США. За словами пана Медведєва, може йтися про симетричні та 
несиметричні кроки. До несиметричних, наприклад, можна віднести обмеження чи заборону 
Росією польотів західних авіакомпаній над своєю територією у відповідь на нові санкції: 

"Ми виходимо з того, що у нас дружні відносини із нашими партнерами, і тому небо над 
Росією відкрито до прольоту. Але якщо нас обмежують, нам доведеться відповідати". 

Коли раніше подібні погрози вперше пролунали від російського керівництва, оглядачі 
говорили, що зміна маршрутів польотів до Азії дійсно досить дорого коштуватиме певним 
європейським авіакомпаніям, але збитки не будуть непоправними. 

Вартість санкцій 
Наприкінці липня ЄС приєдналися до США та запровадили "другий рівень" санкцій проти 

Росії через її роль у конфлікті в Україні. Ці санкції стосувалися переважно фінансового та 
енергетичного секторів. 

Місяць тому Росія запровадила першу хвилю обмежень на імпорт товарів із ЄС, США, 
Канади, Австралії та Норвегії. І, хоча пан Медведєв в інтерв'ю запевняє, що більшість росіян 
підтримують запроваджену урядом заборону на імпорт європейських харчів, оглядачі назвали це 
рішення санкціями російської влади проти російського народу. 

Втім, ЄС був змушений виділити компенсації європейським виробникам за втрати від 
російського ембарго. Виробникам фруктів, овочів та молочної продукції виділено майже 200 млн 
євро на компенсацію збитків. 

Згідно із опитуванням, проведеним Transatlantic Trends, підтримка санкцій проти Росії є 
дещо більшою, ніж про це пишуть європейські ЗМІ. 

Більшість європейців підтримують застосування подальших санкцій проти Росії навіть за 
умови, якщо вони шкодять відносинам із цією країною. Відповідаючи на запитання, чи варто ЄС 
чи США продовжувати надавати економічну та політичну підтримку Україні, навіть якщо це 
посилює ризики зіпсувати відносини із Росією, позитивно відповіли 73% шведів, 67% поляків, 65% 
німців, 59% британців, 58% французів. Найменша підтримка у Греції (44%) та Туреччині (42%). 
Підтримка у США - 57%. 

BBC Україна 
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12.09.2014. Зустріч YES у Києві: не ялтинська, але європейська 

У перший день Ялтинської європейської стратегії у Києві говорили, що світ має 
сформулювати і дотримуватися єдиної позиції щодо того, як змусити Росію припинити агресію 
проти України. 

Лише рік минув відтоді, як у Криму відбулася ювілейна десята зустріч Ялтинської 
європейської стратегії. А його теми та учасники здаються такими, що були вже у іншому житті. 
Передбачення, висловлені рік тому учасниками зустрічі, і збулися, і не збулися одночасно. 

Прогнози Квасневського 
Між вереснем 2013 і вереснем 2014 сталася і відмова тодішньої української влади 

підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, (попри запевнення, що лунали і на саміті YES), і масові 
протести проти цього рішення на київському Майдані, і перші жертви протестів, і втеча президента 
Януковича з України, і анексія Криму Росією, і розгортання збройного конфлікту на Донбасі, і 
вибори нового президента, який лише рік тому сперечався із радником російського президента 
про безперспективність політики торговельних обмежень, зокрема, і на цукерки Roshen. 

Саме із них рік тому почав розкручуватися маховик конфлікту між Києвом та Москвою, до 
розв’язання якого лише впродовж одного року долучилися США і ЄС. 

Врешті, за цей рік Угоду про асоціацію між Україною та ЄС таки підписали. Як очікується, 
наступного тижня вона має бути ратифіковано українським та європейським парламентами. 

Такими відчуттями ділилися у кулуарах учасники цьогорічної зустрічі, про це казали перші 
спікери форуму. 

"Я казав, що на наступній зустрічі ми будемо святкувати підписання Україною угоди із ЄС, 
а Тимошенко буде на свободі, і тоді це здавалося оптимістичним прогнозом - каже екс-президент 
Польщі Олександр Квасневський, який багато років є активним учасником форумів YES. – Але я 
ніколи не уявляв, що ситуація обернеться таким драматизмом, і стане настільки трагічною, а нашу 
зустріч доведеться перенести із чудового Лівадійського палацу до Києва". 

Ще один із ключових учасників подій минулого року, пов’язаних із втіленням 
європейських прагнень України, європейський комісар з питань розширення Штефан Фюле, також 
говорить про неочікувані повороти долі: "Це мій п’ятий приїзд на зустріч Ялтинської Європейської 
Стратегії, але після незаконної анексії Криму Росією, ми зустрічаємося не в Ялті. Дозвольте тут і 
зараз дуже чітко заявити: ми не забуваємо про Крим, він завжди залишатиметься на порядку 
денному, поки дію міжнародного законодавства не було повністю відновлено". 

Єврокомісар, який незабаром має передати справи своєму наступникові, також каже, що 
Майдан для нього став символом захисту гідності, що базується на європейських цінностях. 

І, як каже Штефан Фюле, сталося це тоді, коли у самій Європі ці цінності стали сприймати 
як належне. 

Водночас, наголосив пан Фюле, Майдан ніколи не мав на меті роз’єднати країну, він мав 
об’єднати українців, аби втілити їх сподівання на краще життя. 

Єврокомісар порадив новій українській владі саме з цих позицій "не втрачати зв’язків зі 
сходом країни". 

Нові обличчя 
Першими спікерами "ялтинської" зустрічі у Києві стали також і особи, які по-новому 

проявили себе впродовж останнього року. 
"Для мене Майдан асоціюється зі свободою. Пан Фюле вже згадав про цінності. Я би назвав 

ці цінності "безпека" та "свобода". Через історичні, географічні та культурні чинники українці 
традиційно обирають безпеку коштом свободи. У 2004 році відбувся тектонічний зсув – у нашому 
порядку денному з’явилася свобода. Але то був лише початок. Люди говорили про свободу, 
визнавали, наскільки вона є важливою для них", - каже співак і активіст Святослав Вакарчук. 

"Що відбулося цього року на Майдані? Люди почали боротися за свободу. За свободу люди 
віддали найцінніше – своє життя. Я сподіваюся, що все більше людей у нашій країні оберуть 
свободу перед безпекою чи стабільністю. Не кажу, що стабільність – це погано. Просто якщо на 
перше місце ставити стабільність, то можна втратити свободу. Якщо ж обирати свободу, то, 
можливо з часом можна досягти і безпеки та стабільності", - вважає пан Вакарчук, і додає, що не 
певен, чи ці зміни вже є незворотніми. 

Про незавершеність процесу говорить і колишній власник Індустріального союзу Донбасу, 
а нині губернатор Донеччини Сергій Тарута: "Майдан не завершився, він продовжується, бо ми не 
досягли цілей, які проголошувалися на Майдані. Ми лише усунули режим Януковича, а решта – 
реформи, свободи, зміни, передача влади – все це залишається нашими завданнями", - каже 
губернатор Донеччини, і пояснює відмінність Донбасу від інших східних регіонів, де події 
розвиваються зовсім іншим чином: 

Губернатор Донеччини Сергій Тарута, співак В'ячеслав Вакарчук та мер Києва Віталій 
Кличко дискутували в перший день зустрічі YES у Києві 
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"Сьогодні багато хто питає, чому це сталося у Донецьку, а не у Дніпропетровську чи 
Харкові. Донбас відрізняється і від Дніпропетровська, і від Харкова. Це індустріальний край, який 
впродовж останніх 10-15 років деградував", – пояснює Сергій Тарута. 

Він також каже і про потужний зовнішній вплив: "Коли стало зрозуміло, що масового 
запиту населення на відокремлення не існує, почався новий етап. Коли стало зрозуміло, що 
протестними рухами Донбас не підірвати, тоді його почали підривати бомбами і танками". 

Втім, і Святослав Вакарчук, Сергій Тарута цілком однаково реагують на питання: що має 
зробити нині світ для України, - сформулювати і дотримуватися єдиної позиції щодо того, як 
змусити Росію припинити агресію проти України, попри те, що і Європі та США це може принести 
певні втрати. 

BBC Україна 

13.09.2014. Київ та Брюссель заявляють, що угоду про 
асоціацію не змінюватимуть 

Президент Петро Порошенко та голова комітету з міжнародних питань Європейського 
Парламенту Елмар Брок у суботу обговорили ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС. 

Пан Порошенко наголосив на тому, що "жодних змін в текст Угоди про асоціацію 
вноситися не буде", повідомляє прес-служба президента. 

Елмар Брок в свою чергу ствердив, що "попри тиск з боку Російської Федерації, європейська 
сторона та Україна не пішли на зміни в угоді". 

Третій учасник угоди 
Перед цим європарламентар Брок у своєму виступі на зустрічі Ялтинської європейської 

стратегії, заявив, що в угоді про асоціацію не змінять "жодної коми". 
Крім того, пан Брок сказав, що Європа хоче мати хороші стосунки з Росії, однак Москва має 

поважати міжнародне право. 
Єврокомісар Штефан Фюле, виступаючи на зустрічі YES, також заявив, що запроваджені 

проти Росії санкції мають повернути Росію за стіл переговорів щодо конфліктних питань. 
Пан Фюле ствердив, що ЄС не дозволить Росії "бути третьої стороною у двосторонній угоді". 
"Росія не буде диктувати нам якісь ультиматуми та умови. Договір про асоціацію у тому 

вигляді, в якому він був підписаний, зараз буде ратифікований, буде зрештою і імплементований", 
- сказав пан Фюле. 

Разом з тим пан Фюле ствердив, що потрібно розпочати переговори про створення зони 
вільної торгівлі між ЄС та Митним союзом. 

"Нам потрібна послідовна політика щодо Росії. Прийшла пора не ховатися за гаслами на 
кшталт ''вільна економічна зона від Лісабона до Владивостока", а визначити конкретний зміст'', - 
сказав пан Фюле. 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час виступу на YES заявив, що 
можливість відкласти застосування зони вільної торгівлі не свідчить про призупинення 
євроінтеграції. 

"Все передбачене в угоді буде впроваджено в повному обсязі та з запланованою 
швидкістю", - сказав пан Клімкін. 

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також назвав відтермінування угоди про вільну торгівлю 
між Україною та ЄС "жестом доброї волі з боку ЄС". 

Прем'єр наголосив, що при більших можливостях для експорту, Україна водночас зберігає 
певні захисні бар'єри для імпорту. 

За словами пана Яценюка, Україна отримає можливість упродовж року провести необхідні 
реформи, які необхідні для участі в зоні вільної торгівлі. 

Напередодні в ЄС заявили, що готові відкласти тимчасове застосування угоди про вільну 
торгівлю між Україною та ЄС до 31 грудня 2015 року. 

BBC Україна 

16.09.2014. Україна та ЄС ратифікували Угоду про асоціацію 

У вівторок Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували 
Угоду про асоціацію. Президент Петро Порошенко та спікер ВР Олександр Турчинов назвали цей 
день історичним. 

За проект закону про ратифікацію проголосували 355 депутатів українського парламенту. 
"З часів другої світової війни жодна нація за прагнення бути європейцями не платила такої 

високої ціни", - наголосив президент України Петро Порошенко у Верховній Раді перед 
голосуванням. 

За словами українського лідера, за це рішення заплатили своїм життям "Небесна сотня" та 
882 українських вояків у зоні АТО. 

"Євроінтеграція стала національною ідеєю України", - наголосив Петро Порошенко. 
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Він додав, що Угода про асоціацію має привести українські стандарти у відповідність до 
стандартів ЄС в галузі прав людини, безпеки та контролю над озброєннями, а також зняти 
торговельні бар'єри. 

Український президент вкотре підтвердив, що жодний параметр Угоди з ЄС не було 
змінено внаслідок переговорів з Росією. 

"Це історичний момент", - сказав голова Європарламенту Мартін Шульц. 
Європейські депутати підтримали ратифікацію домовленостей з Україною 535 голосами 

"за". Проти висловилось 127 членів Європейського парламенту. 
Рекомендації профільного комітету 
Перед цим парламентський комітет з питань європейської інтеграції рекомендував 

Верховній Раді у цілому підтримати законопроект про ратифікацію. 
Заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка була присутня на 

засіданні комітету, визнала, що затримка на майже три місяця з поданням президентом Угоди для 
її ратифікації "пов'язана з тристоронніми консультаціями між Україною, ЄС та Росією для зняття 
занепокоєння Росії щодо Угоди та недопущення погіршення торговельних відносин між Україною 
та Росією". 

Водночас депутати нагадали, що від початку планувалося одночасно з ратифікацією Угоди 
проголосувати за національну програму її імплементації. Однак наразі від цього відмовилися через 
тристоронні домовленості у форматі Україна-Євросоюз-Росія. 

Президент Петро Порошенко у своєму виступі в парламенті перед ратифікацією Угоди 
пообіцяв, що національний план імплементації незабаром презентують. 

Амністія та особливий статус 
Також у вівторок Верховна Рада України на закритому засіданні підтримала президентські 

закони про особливий статус територій Луганської і Донецької областей та про амністію для 
учасників подій на Донбасі. 

Дострокові місцеві вибори на територіях, що зараз підконтрольні самопроголошеним 
"ДНР" та "ЛНР", мають відбутися 7 грудня 2014 року. 

Про це вказано у законі про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей, за який парламент у вівторок, 16 вересня, віддав 277 
голосів. 

Території з особливим статусом на території Луганської та Донецької областей, за законом, 
має визначати своїм рішенням Верховна Рада. 

Також парламент затверджуватиме фінансування, яке спрямовуватиметься на відновлення 
та утримання особливих територій. 

Народна міліція, яка створюватиметься мерами обраних на виборах міст, складатиметься 
виключно з громадян України, які зареєстровані у відповідних населених пунктах. 

Термін чинності особливого статусу цих територій - три роки. 
Амністія не торкнеться вбивць 
За закон "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території 

Донецької та Луганської областей" проголосували 287 депутатів. 
Амністія для активістів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" не поширюватиметься на осіб, 

які вчинили тяжкі злочини або ж причетні до падіння малайзійського літака рейсу MH17. 
Згідно з документом, "амністія не поширюватиметься на дії, що призвели до падіння 17 

липня 2014 року в Донецькій області літака компанії Malaysia Airlines рейсу МН17, та/або 
перешкоджали проведенню розслідування цієї авіакатастрофи". 

Також амністія не стосуватиметься людей, причетних і звинувачених у вбивствах, 
посяганнях на життя державного діяча, диверсіях, захопленні заручників, торгівлі людьми, 
зґвалтуванні та фінансуванні тероризму. 

Після голосування за обидва закони у закритому режимі Верховна Рада перейшла до 
відкритого розгляду питання про ратифікацію Угоди щодо асоціації з Євросоюзом. 

BBC Україна 

16.09.2014. Ратифікація угоди про асоціацію у Європарламенті: 
оплески й скепсис 

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у Європарламенті депутати вітали оваціями 
стоячи, лише крайні праві й "ліві" демонстративно залишились сидіти. Репортаж DW. 

Президент Європарламенту Мартин Шульц назвав цю подію "історичною і 
безпрецедентною, якою всі ми маємо пишатися". Угода була ратифікована абсолютною більшістю. 
"За" проголосувало 535 депутатів, 127 - "проти". Ухвалення угоди по асоціацію з Україною 
євродепутати вітали оплесками стоячи. Щоправда, представники крайніх правих сил та "ліві" 
демонстративно залишилися сидіти на своїх місцях. 

Якщо на дебатах, які передували ратифікації угоди, у залі були присутні лише кілька 
десятків євродепутатів, то під час голосування була заповнена не лише сесійна зала, а й усі гостьові 
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трибуни. На столах кількох парламентарів стояли жовто-блакитні прапорці, та й сама атмосфера у 
залі, підігріта емоційними виступами під час дебатів, які передували ратифікації, була відчутно 
наелектризованою. 

У Європарламенті не лише прихильники України 
Для того, щоб Київ і Страсбург могли синхронно проголосували за текст угоди про 

асоціацію, було організовано телеміст. За подіями у Верховній Раді європарламентарі спостерігали 
на двох великих екранах і промову президента Порошенка не раз зустрічали оплесками. Проте 
після його слів "Хто тепер закриє двері в ЄС перед Україною? Хто буде проти того, щоб запросити 
Україну до Євросоюзу?" у секторі, який традиційно займають позафракційні депутати та політична 
група "Європа за свободу та демократію", що об’єднує консерваторів і євроскептиків, підвелося 
багато рук і залунали вигуки: "Ми!". 

Якщо українські депутати, проголосувавши за угоду, почали співати національний гімн, то 
європейські парламентарі спочатку зустріли цю подію оплесками, проте за хвилину зі свого місця 
підвівся депутат Яцек Саріуш-Вольськи, за ним - Ельмар Брок, потім їхньому прикладу 
послідували майже всі депутати і присутні на трибунах, таким чином вітаючи подію, яка, за 
словами Мартина Шульца, "втілила в життя мрію сотень тисяч українців і тих, хто боровся за неї на 
Майдані". 

Плакати чи радіти? 
Проте дебати щодо ратифікації угоди про асоціацію показали, що рішення, ухвалене 

наприкінці минулого тижня Києвом, Москвою і Брюсселем, про відкладення імплементації угоди 
про асоціацію, було доволі неоднозначно сприйнято серед євродепутатів. 

"Я особисто багато працювала над цією угодою, і сьогодні не знаю: плакати мені чи радіти", 
- сказала німецька депутат Ребекка Гармс. На її думку, відкладення імплементації угоди - "це не те, 
про що мріяли українці". Укладений компроміс щодо відтермінування економічної частини угоди 
Ребекка Хармс назвала "самообманом Євросоюзу". 

Німецький депутат Ельмар Брок доволі оптимістично налаштований з приводу 
майбутнього Угоди. "Ми ратифікуємо цей документ сьогодні, цей текст буде зафіксовано, і ніхто ні 
за яких умов не зможе змінити його", - заявив він. 

Перемога з гірким присмаком 
Польський депутат Яцек Саріуш-Вольський заявив, що "українці заплатили за свій вибір 

тисячами смертей, втраченими територіями і потерпають від економічної нестабільності". На його 
думку, ратифікація угоди стала перемогою і наріжним каменем у відносинах Києва і Брюсселя, 
"незважаючи на прикре призупинення її імплементації". Він нагадав, що текст угоди захищений 
від внесення у нього будь-яких змін і закликав ЄС продовжувати тиснути на Росію через санкції. 

Надзвичайну активність під час дебатів виявили позафракційні депутати та євроскептики. 
Так позафракційний депутат від Італії Жанлука Боннано завив, що називає себе проросійським 
політиком і виступає проти політики санкцій щодо РФ. "Якщо частина українців на референдумі 
висловилася за те, щоб бути з Росією, чому їм цього не дозволяють?" - заявив він. 

Відклали, щоб ратифікувати 
Верховних комісар з питань торгівлі Карл де Гухт категорично відкинув усі звинувачення в 

тому, що відкладення імплементації угоди про асоціацію - є проявом слабкості і програшем ЄС. На 
його думку, односторонні преференції у торгівлі з ЄС, як будуть діяти до 2016 року, дадуть поштовх 
до економічного зростання і створять додаткові робочі місця в Україні. За його словами, лише 
рішення про відтермінування угоди взагалі "зробило ратифікацію можливою". "Після моменту 
ратифікації Угода про асоціацію стане доконаним юридичним фактом, який ніхто не в силі 
змінити", - заявив Карл де Гухт. Він також наголосив, що в разі порушення Росією укладеної 
домовленості, Раді ЄС буде запропоновано змінити рішення щодо відкладання імплементації 
угоди. 

Єврокомісар у справах політики сусідства Штефан Фюле дав чітку відповідь на запитання, 
звідки прийшла ініціатива відкласти імплементацію угоди. "Це прохання надійшло від української 
сторони", - заявив він. За його словами, економічна система країни перебуває під величезним 
тиском через військові дії на сході та російську анексію Криму. А Росія неодноразово офіційно 
заявляла, що в той же день, коли угода буде ратифікована, "Україна відчує великі труднощі у 
торгівлі, і не лише в межах зони вільної торгівлі СНД, оскільки сама Росія накладе жорсткі 
торговельні обмеження". 

DW.DE 

17.09.2014. Німецька преса: Угода між Україною та ЄС - символ, 
але чого саме? 

Ратифікацію угоди про асоціацію України та ЄС німецькі видання називають символічною 
подією. Та якщо одні бачать у цьому символ початку шляху демократичних перевтілень для Києва, 
інші висловлюють скепсис. 
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Берлінська Tagespiegel наголошує на історичному значенні акту ратифікації угоди про 
асоціацію між Києвом та Брюсселем: "Який символізм: два парламенти - український та 
європейський - ухвалюють того самого дня угоду, яка визначає шлях України в напрямку до 
Європи. Вона створює підґрунтя для реформ, які терміново необхідні цій країні, вкритій нальотом 
корупції. Уже задовго до ратифікації в Києві ця угода принесла Україні глибокі зміни. За 
розпочатий європейський шлях вона вже заплатила високу ціну - вбитими на Майдані, анексією 
Криму Росією та подіями в Східній Україні. Конфлікт з Москвою набув такого загострення ще й 
через те, що цей шлях є протилежною моделлю до Росії Володимира Путіна, яка стає дедалі 
автократичнішою. Демократична, процвітаюча, європейська Україна з точки зору Кремля - 
загроза". 

Дещо скептичніше на символізм угоди про асоціацію між Україною та ЄС дивиться 
видання Westfalen-Blatt з міста Білефельд: "Угода з Україною - це символ. Але ніхто ще не знає, 
чого саме. Історія угоди про асоціацію сповнена політичних прорахунків, стратегічних помилок та 
глупства. ... Нині потрібно передусім робити те, що проґавили за минулі три роки - документ 
потрібно вдосконалити. Адже він не враховує політичних та економічних протиріч України - 
країни, де стикаються Схід із Заходом. Україна живе за рахунок та разом із обома блоками - з 
одного боку, Євросоюзом, а з іншого - з Росією та рештою сусідів. Якщо тягнути її в один бік, 
незалежно від того, в який саме, то це не принесе ані миру, ані добробуту. Цей меседж, однак, 
доходить до всіх учасників процесу надто повільно. Немає сенсу долучати Київ до такої 
європейської спільноти, яка відгороджується від своїх сусідів новими стінами. Україна потребує 
особливого статусу, який забезпечить їй майбутнє зі всіма сторонами." 

Інша газета з Білефельда - Neue Westfälische - розмірковує над тим, чи можна вважати 
угоду про асоціацію з ЄС причиною конфлікту з Росією: "З одного боку, побоювання Росії 
опинитися в "оточенні" та остаточно втратити Україну на користь сфери впливу Заходу не були 
секретом. Саме через це Меркель та інші західні політики 2008 року завадили тому, аби Україна 
опинилася в "кімнаті очікування" перед вступом до НАТО. З іншого боку, здивування ЄС рішучості 
Путіна зірвати підписання угоди між Києвом та Брюсселем в останню секунду важко пояснити 
лише глухуватістю Євросоюзу. Учасники перемовин з боку ЄС запевняють, що Москва раніше не 
робила жодних зауважень до цього документу. Однак сьогодні Росія надала аж 2370 пропозицій 
правок до нього. Ідеться про побажання змін до угоди, мета яких - гарантувати, що економічні 
відносини з Росією не зазнають шкоди в разі створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. 
Сьогодні набрання чинності положеннями про вільну торгівлю відклали до 2016 року. Це не є 
ознакою слабкості, а демонструє радше прагматичну політику захисту інтересів. Переваги угоди 
для Києва не зменшуються, тоді як Росія залишається учасником раціонального діалогу. ... Разом з 
тим, і ЄС, і НАТО не можуть вічно уникати відповіді на ключове питання: чи має Україна стати 
членом цих організацій?". 

Sächsische Zeitung з Дрездена не бачить в угоді про асоціацію між Україною та ЄС приводу 
для великої радості: "Важко святкувати з приводу ратифікації парламентами угоди про асоціацію. 
Адже цей шматок паперу розділив країну, зробив з людей затятих ворогів, приніс із собою тисячі 
жертв та невиправдані руйнування. Чи воно дійсно було того варто? Це питання мають поставити 
собі усі ті, хто перетворив суперечності довкола угода на криваве протистояння". 

DW.DE 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

05.09.2014. Статус біженця в ЄС для українців: шансів немає? 

У ЄС стрімко зросла кількість громадян України, які клопочуть про надання їм статусу 
біженця. Особливо це відчула Польща, яка сусідів не видворяє, але й не визнає біженцями. 
Експерти кажуть: українці не про те просять. 

Майже щодня на українсько-польському кордоні зголошуються українські громадяни, які 
заявляють про бажання отримати притулок у Польщі. Донедавна це були здебільшого кримці, але 
нині побільшало мешканців східних областей України. 

За офіційними даними УВКБ ООН, лише за перших сім місяців цього року притулку у 
країнах Євросоюзу попросили понад 4 тисячі українців. Уже ця цифра в чотири рази перевищує ту 
кількість заяв, які були подані за весь 2013 рік. Найбільше звернень отримали Польща, Німеччина 
та Швеція. 

Польща приймає, але… 
При цьому Польща через географічну близькість до України тримає "удар" першою. З січня 

до середини серпня цього року заяви про надання статусу біженця у Польщі подали 1265 громадян 
України, каже в інтерв'ю Polskie Radio речниця управління у справах іноземців Ева Пєхота. 
"Зростання значне, у минулі роки про такий статус клопотали не більше сотні осіб. Надійшло 
удвічі більше заяв про дозвіл на постійне проживання, на тимчасове перебування - така ж 
ситуація. Українці в Польщі зацікавились своєю легалізацією", - зауважує Пєхота. 
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Речник ООН: Понад мільйон переселенців унаслідок конфлікту на Донбасі 
Втікачі від війни в Україні - чи може їх прийняти Німеччина? 
У Німеччині побільшало прохачів притулку з України 
Однак з розглянутих понад півтори сотні справ жодна не завершилась для прохачів 

наданням бажаного статусу біженця. Польська чиновниця каже, що є багато випадків, коли 
заявники не чекають на результати розгляду: залишають Польщу та їдуть далі, вглиб ЄС, або 
повертаються в Україну. Хоча, як пояснює Пєхота, "рішення завжди можна оскаржити, а терміни 
перебування продовжити". "Крім цього, ми надаємо інші форми захисту, якими можна 
скористатись у випадках збройних конфліктів, але тоді особи не мають женевського паспорта, а 
лише польський доумент для іноземця", - пояснює чиновниця. 

"Біженець" - не для втікачів з зони АТО 
Необхідно зазначити, що нині до ЄС, і зокрема до Польщі, українці здебільшого утікають 

від двох обставин: мешканці західних областей - від нової хвилі мобілізації, а жителі східних 
регіонів - з економічних міркувань, каже в коментарі DW правозахисниця, експерт громадської 
організації "Права людини не мають кордонів" Наталя Дульнєва. "Утім, в обох випадках шансів на 
отримання статусу біженця немає. За міжнародними нормами на цей статус може претендувати 
особа, яку переслідують і для якої немає шляхів внутрішньої втечі, а держава не може або не хоче її 
захистити", - пояснює експертка. 

Тому, каже вона, якщо особа втікає від війни на Сході України і минає безпечний західний 
регіон, де їй абсолютно нічого не загрожує, зрозуміло, що статусу біженця у Польщі вона не 
отримає. Те саме з мобілізованими, пояснює Дульнєва: "Якщо чоловік не зможе довести, що він, 
приміром, пацифіст чи має релігійні переконання, які не дозволяють йому брати зброю, а його до 
цього змушують, він теж не може розраховувати на статус біженця". 

Експертка радить українцям "забути" про статус біженця і цікавитись альтернативними 
формами захисту, які пропонує та чи інша країна. Скажімо, Польща надає "толероване 
перебування" або "додатковий захист", якими можуть скористатись саме утікачі з зони військових 
дій. Те, що українцям важко отримати статус біженця, - це не політика окремих країн, а 
міжнародні правила, каже правозахисниця. "Якщо б європейські країни почали роздавати такий 
статус, це означало б, що Україна не здатна захистити своїх громадян", - каже Дульнєва і додає, що 
саме це завадило б євроінтеграційним прагненням України та її переговорам про безвізовий 
режим з ЄС. 

Статусу не дадуть, але й не видворяють 
Представник УВКБ ООН в Україні, Білорусії та Молдові Олдрих Андрисек погоджується, 

що в Україні немає такого стану, який би передбачав надання статусу біженця за кордоном. 
"Відмову можуть обґрунтувати тим, що в країні є безпечні території, де відсутнє жодне 
переслідування. Скажімо, у західних областях. Ми знаємо, десятки тисяч людей переселяються і 
спокійно живуть", - зауважив в коментарі DW Андрисек. Якщо немає індивідуального 
переслідування, то відмова теж можлива, але заявник завжди вправі скористатися іншими 
програмами захисту, каже представник УВКБ ООН. І продовжує: "Одне можу сказати з 
упевненістю: якщо відмовили у статусі, це ще не означає, що людину видворять з країни. Ніхто 
українців не відсилає додому - це важливо. Коли у країні конфлікт, європейські країни людей у 
зону конфлікту не женуть". До речі, жодних квот на видачу статусу біженця у країнах ЄС не 
передбачено. 

Представник УВКБ ООН запевняє, що українське суспільство гідно справляється з 
напливом переміщених осіб. "Я їжджу і бачу, як люди жертовно і з розумінням приносять їжу у 
місця компактного проживання переселенців, як забирають їх в свої оселі. А от владі є ще над чим 
працювати задля покращення державної політики щодо допомоги переселенцям. Влада 
намагається впоратись з новими обставинами", - каже Олдрих Андрисек. І якщо нині здебільшого 
вимушені переселенці осідають у сусідніх з зоною АТО областях, то за умови тривалого військового 
конфлікту і недостатньої опіки над ними, погляди людей можуть скеруватись куди далі, зазначив 
співрозмовник.  

DW.DE 

ЕКОНОМІКА 

12.09.2014. Єврокомісія готова відкласти зону вільної торгівлі з 
Україною 

Задля стабілізації ситуації в Україні Єврокомісія готова відкласти тимчасове застосування 
угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС до 31 грудня 2015 року. 

Про це йдеться у спільній заяві за результатами тристоронніх перемовин між Україною, 
Євросоюзом та РФ, які відбулися у п'ятницю, 12 вересня. 

Відстрочення 
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"Щоб повністю підтримати процес стабілізації України, Комісія готова у випадку 
ратифікації Україною Угоди про Асоціацію з ЄС запропонувати додаткову гнучкість", - говориться 
у заяві. 

Ця "гнучкість", за формулюванням Єврокомісії, полягатиме у "відкладенні до 31 грудня 
2015 року тимчасового застосування зони вільної торгівлі". 

Водночас на цей же період будуть продовжені торговельні переваги ЄС для України. 
У переговорах в Брюсселі взяли участь комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт, міністр 

закордонних справ України Павло Клімкін та міністр економічного розвитку Росії Олексій 
Улюкаєв. 

"Ми домовилися відкласти попередню імплементацію угоди до кінця наступного року. ... 
Це дає певний час для того, щоб обговорити всі проблеми, які можуть виникнути", - цитує Карела 
де Гухта агенція Reuters. 

У заяві також сказано, що сторони на рівні міністрів продовжать консультації щодо 
занепокоєння, яке висловлює Росія через угоду. 

"Сторони погодились, що проблеми, про які говорила Росія, існують й потрібен час, щоб 
розібратися з цими питаннями", - відзначив російський міністр економічного розвитку Олексій 
Улюкаєв після зустрічі. 

У той же час міністр закордонних справ України Павло Клімкін в себе на сторінці у Twitter 
висловив подяку Євросоюзу на "унікальні пропозиції щодо одностороннього доступу до 
європейського ринку". 

"Досягнуті сьогодні домовленості в інтересах України", - додав Павло Клімкін. 
Текст угоди про асоціацію міняти не будуть 
Перед цим президент України Петро Порошенко заявив, що в текст Угоди про асоціацію 

правки вноситися не будуть. 
"Хочу чітко прояснити ситуацію з ратифікацією Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом – ніяких змін щодо тексту по відношенню до того, що я підписав 27 червня в Брюсселі, 
немає", - сказав Петро Порошенко на спільній прес-конференції з Президентом Європейської 
Комісії Жозе-Мануелем Баррозу. 

Він додав, що ратифікація Угоди про асоціацію та та поглиблену і всеохопну зону вільної 
торгівлі українським парламентом запланована на вівторок, 16 вересня. Тоді ж його має 
ратифікувати Європарламент. 

Петро Порошенко також повідомив, що звернувся до Жозе-Мануеля Баррозу з 
пропозицією відкласти запровадження нових ставок мита при доступі європейських товарів на 
український ринок. 

Вже після тристоронньої зустрічі у Брюсселі міністр зовнішніх справ України Павло 
Клімкін підтвердив, що редагувати текст угоди не будуть. 

BBC Україна 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС 

10.09.2014. Рішення про запровадження санкцій ЄС проти Росії 
знову відклали 

Євросоюз знову відклав рішення про запровадження санкцій проти Москви. У деяких 
країнах ЄС вважають, що санкції можуть негативно вплинути на перемир'я на Донбасі. 

Представники 28 країн-членів Євросоюзу знову відклали питання запровадження вже 
ухвалених санкцій ЄС проти Москви. Обговорення має продожитись у четвер, 10 вересня, 
повідомляє інформагентство dpa. 

З дипломатичних джерел у Брюсселі відомо, що деякі держави Євросоюзу застерігають від 
запровадження вже ухваленого в понеділок, 8 вересня, пакету санкцій проти РФ. Причина - 
можливий негативний вплив такого рішення на й без того хитке перемир'я на Донбасі, щодо якого 
було досягнуто домовленостей минулого тижня у Мінську. 

Натомість інші країни, серед яких і Німеччина, вказують на необхідність реалізації рішення 
Європейської Ради від 30 серпня, коли запровадження санкцій було погоджено лідерами держав та 
керівниками урядів ЄС. При цьому офіційне рішення про запровадження санкцій може 
супроводжуватися додатком, згідно з яким заходи можуть бути в будь-який момент бути скасовані 
в разі позитивного розвитку ситуації у Східній Україні, повідомляє інформагенція dpa. 

Не був поки що запроваджений і новий пакет санкцій США проти Москви, про завершення 
підготовки якого у вівторок, 8 вересня, повідомили у Держдепартаменті країни. Між тим онлайн-
видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомило в середу про те, що нові санкції 
ЄС та США проти Росії мають, зокрема, унеможливити мільярдні інвестиції світових енергетичних 
гігантів на кшталт корпорації Exxon Mobil чи BP у розвідку нафтових родовищ у глибинних водах 
Арктики.  

DW.DE 
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10.09.2014. Експерти: новий склад Єврокомісії є "більш 
проросійським" 

У середу нещодавно обраний голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер офіційно оголосив свою 
нову команду. 

Європейська комісія вважається однією з найвпливовіших установ ЄС, оскільки саме її 
члени займаються підготовкою законопроектів, гарантують дотримання договорів ЄС, а також 
ведуть переговори про довгострокові торговельні угоди з міжнародними партнерами. 

На Україну, з огляду на заплановану ратифікації Уголи про асоціацію з ЄС наступного 
тижня в Європарламенті, нові призначення мають безпосередній вплив як з огляду на подальшу 
інтеграцію у Європейський Союз, так і щодо відносин з Росією у газовій сфері. 

На думку експертів, з якими спілкувалась ВВС Україна, новий склад Єврокомісії є більш 
проросійським, ніж того хотілося б Києву. 

Один із найвідоміших політиків у списку членів Єврокомісії Жана-Клода Юнкера – 
Йоганнес Ган, його призначили комісаром з питань розширення та Європейської політики 
сусідства. 

Він досвідчений австрійський політик, знає як працює Європейська комісія зсередини, бо 
працював у команді Жозе Мануела Баррозу комісаром з регіональної політики, однак у нього 
замало досвіду у Європейській політиці сусідства, що викликає занепокоєння, враховуючи те, яке 
надважливе завдання стоїть перед ним нині, - розповідає політолог Стівен Блокменс. 

Тому, на думку дослідника, Йоганнес Ган буде покладатися у цьому питанні на персонал 
Європейської служби зовнішніх справ, яку віднедавна очолює італійка Федеріка Моґеріні, і саме 
тісні робочі відносини з нею матимуть вирішальне значення. 

На щастя, група підтримки України (Support Group for Ukraine) – хаб, ініційований 
Єврокомісією, який координує і сприяє допомозі Україні, вже почав роботу на початку цього року і 
продовжуватиме свою діяльність, забезпечуючи необхідну послідовність і спадковість цієї складної 
політики, базованої на достовірній інформації та якісних експертних оцінках, - підсумовує експерт. 

На думку політолога Аманди Пол, призначення Йоганнеса Гана - не в інтересах України і 
не відповідає її очікуванням з багатьох причин. 

Вона звертає на тісні відносини між Росією та Австрією у контексті зв’язків з "Газпромом" і 
того факту, що офіційний Відень підтримує будівництво "Південного потоку". 

Експерт твердить, що ЄС має активно підключатись до газових переговорів між Україною і 
Росією, оскільки Україна – найважливіша держава-транзитер російського газу, відповідно, 
проблеми між Києвом і Москвою матимуть безпосередній вплив на Брюссель. 

І, щоби не було повторення 2009 року, коли кілька днів Європа не отримувала газ з Росії, 
ЄС має заповнювати свої сховища і паралельно брати активну участь у вирішенні кризи в Україні, 
при цьому Брюссель має стояти пліч-о-пліч з Києвом. 

На думку бельгійського журналіста, склад нової Єврокомісії може бути м’якшим щодо 
відносин з Росією, ніж попередній. Зокрема Верховний комісар з питань зовнішньої політики 
Федеріка Моґеріні відома своїми дружніми відносинами з Росією. 

Призначення колишьного французького міністра фінансів П’єра Московісі на посаду 
комісара з економічних питань також не на користь Україні. 

Нині пріоритет Франції з точки зору економіки – це Росія, каже він. Відповідно від нового 
комісара можна очікувати спроб повернутися до звичних бізнес-відносин з Росією, а разом із ними 
– рішення про доставку "Містралей", - вважає пан Реттман. 

Дружня Україні Польща отримала свого єврокомісара з питань внутрішніх ринків 
Ельжбету Бєньковську, однак вона не матиме жодного впливу на зовнішні відносини, хоча її 
позиція може бути збалансована політикою голови Європейської ради Дональда Туска, - твердить 
журналіст. 

На думку політолога, критично важливу роль у вирішенні конфлікту між Україною і Росією 
матиме Федеріка Моґеріні. 

Але пан Фалег вважає, що, незважаючи на те, що позиція верховного комісара ЄС з 
зовнішньої політики часто сприймається як політика "голубів", надто у країнах Балтії та Східної 
Європи, насправді її підхід швидше схожий на "реальну політику" (realpolitik). 

Італійка Федеріка Моґеріні відіграватиме ключову роль у налагодженні відносин між 
Україною та ЄС 

Експерт вважає, що Федеріка Моґеріні буде враховувати наявність потужних економічних і 
енергетичних інтересів у відносинах між ЄС і Росією і так вона зможе вирішити кризу 
дипломатичним шляхом. 

На думку політолога, пані Моґеріні буде закликати НАТО виступати в якості гаранта 
європейської оборони, особливо у разі подальшої ескалації конфлікту довкола України. 

 
Вона має відіграти ключову роль у досягненні консенсусу всередині Єврокомісії в процесі 

торговельних та енергетичних переговорів з Росією та Україною. Адже погляди на перспективи 
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взаємин з цими країнами у самій Європі різняться, і серйозні розбіжності між комісарами можуть 
стати очевидними вже на стадії обговорення можливого ужорсточення санкцій проти Росії. 

BBC Україна 

11.09.2014. Нова Єврокомісія: хто є хто у команді Юнкера 

Новий президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер представив громадськості свою команду. 
При цьому не обійшлося без сюрпризів та суперечок. До формального призначення комісари 
мають пройти перевірку в комітетах Європарламенту. 

Хто чим опікуватиметься у новому складі Єврокомісії - справа виключно її голови. А отже, 
окремі країни-члени ЄС, якими б впливовими вони не були, не можуть претендувати на те, аби 
закріпити за своїми кандидатами певні конкретні політичні сфери. При цьому багато хто завжди 
забуває про те, що комісари, відтоді як вони розпочинають роботу на своїй посаді, відповідають не 
перед тією країною, яка їх відрядила, а вже перед усім Євросоюзом. Таким чином уряди не можуть 
використовувати "свою людину" як власну руку в Брюсселі й таким чином просувати свою політику 
на загальноєвропейському рівні. Уряди, які вдавалися до подібних спроб, часто розуміли, 
наскільки незалежною раптом ставала позиція їхнього колишнього соратника після переїзду в 
Брюссель та що від нього більше не варто було очікувати жодної лояльності до "країни-
відправника". 

Чи може єврокомісар з питань економіки представляти країну-боржника? 
Тим не менш, уряди й надалі намагаються чинити тиск на голову Єврокомісії з тим, аби 

"вибити" для своїх кандидатів якомога важливіші посади в органі. Або ж вони намагаються 
запобігти тим чи іншим призначенням. Деякі німецькі політики, приміром, забили на сполох, 
коли стало відомо про можливе призначення колишнього французького міністра фінансів П'єра 
Московічі єврокомісаром з питань валютної політики, який таким чином мав би великий вплив на 
загальноєвропейську фінансову та бюджетну політику. У Берліні чи деінде, здається, багато хто 
думає, що будь-який кандидат із Франції, економіка якої наразі переживає не найкращі часи, 
апріорі непридатний для цієї роботи. Так чи інакше, але Москвовічі все ж опікуватиметься у новій 
Єврокомісії одним із ключових секторів та відповідатиме за питання економічної, валютної та 
податкової політики одночасно. 

Поступки британцям 
Натомість за питання, пов’язані з фінансовими послугами, відповідатиме британець 

Джонатан Хілл. Це дуже до смаку британцям, для яких немає нічого святішого за значення 
Лондона як загальноєвропейського фінансового майданчика. Британський уряд, певно, вийшов би 
на барикади в тому випадку, якщо першу скрипку в банківській політиці ЄС грала б людина, яка 
схильна до політики обмежень та втручань у банківські питання. Обрання Хілла на цю посаду 
може означати спробу Юнкера втримати британців від спроб вийти з Євросоюзу. 

Так само як намагання створити противагу Московічі можна тлумачити й призначення 
колишніх прем’єр-міністрів Фінляндії Юркі Катайнена та Латвії Валдіса Домбровскіса. Фінський 
політик опікуватиметься питаннями зайнятості населення, економічного зростання, інвестицій та 
конкурентоспроможності. Домбровскіс відповідатиме за спільну валюту - євро. До того ж, 
Московічі стане "звичайним" єврокомісаром, тоді як Катайнен та Домбровскіс будуть віце-
президентами Єврокомісії, а отже - вищими за ієрархією в органі. 

Шведка-поліглотка в торгівельній галузі 
Однією з найважливіших посад у Єврокомісії є пост єврокомісара з питань конкуренції. Він 

відповідає за функціонування внутрішнього ринку ЄС та є головним антимонопольним 
"наглядачем". Попередній комісар Хоакін Альмунія виписував один за одним штрафи за 
порушення антимонопольного законодавства та вдавався до суперечок із такими глобальними 
бізнес-гігантами, як Google. Замінить нього на цій посаді опинилася датчанка Марґрете Вестаґер. 
Питаннями зовнішньої торгівлі ЄС у новій комісії опікуватиметься шведка Сесилія Мальмстрем. 
Зокрема, вона відповідатиме за розробку запланованої угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом 
та США. Під час роботи їй у черговий раз можуть стати в нагоді знання мов - окрім шведської, 
Мальмстрем вільно розмовляє англійською, французькою та іспанською, також досить добре 
володіє німецькою та італійською мовами. У минулому складі Єврокомісії, в якій вона обіймала 
посаду єврокомісарки з питань внутрішньої політики, шведка була найбільшою поліглоткою. 
Верховною представницею ЄС з питань зовнішньої політики у новому складі комісії, як відомо, 
стане чинна глава МЗС Італії Федерика Моґерині. З огляду на її незначний досвід роботи, з різних 
боків останнім часом лунали слова критики на адресу італійки, мовляв, вона - поганий вибір як 
для голосу Європи у світі. 

У Еттинґера буде начальник 
Федеральний уряд Німеччини знову висунув на посаду єврокомісара Ґюнтера Еттинґера, 

який у ще чинному складі комісії Жозе Мануеля Баррозу поки що опікується питаннями 
енергетики. У Єврокомісії Юнкера він відповідатиме за цифрове господарство ЄС, однак матиме 
над собою начальника - колишнього прем’єра Естонії Андруса Ансипа, який обійме посаду віце-
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президента комісії. Деякі європейські політики вважають нове призначення Еттинґера 
пониженням. 

У цілому вся структура Єврокомісії стала новою - не лише сфери відповідальності почасти 
розподілені по-новому, але й ієрархічна структура комісії стала більш багатоступеневою. Над 
профільними комісарами тепер стоять сім віце-президентів, які координуватимуть їхню роботу на 
матимуть більше повноважень. А над самими віце-президентами стоїть ще й нідерландець Франс 
Тіммерманс, який став чимсь на кшталт "правої руки" Юнкера. За допомогою такої структури 
Єврокомісії Юнкер сподівається підвищити ефективність її діяльності. 

Тож посади нової Єврокомісії тепер розподілені повністю. Однак до формального 
призначення кожен окремий єврокомісар та кожна єврокомісарка мають пройти перевірку на 
компетентність та "незаплямованість" особи в профільних комітетах Європарламенту. Набратися 
сил перед цим випробуванням варто передусім французу П'єру Московічі. Очільник групи 
німецьких Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у 
Європарламенті Герберт Ройль уже говорить про "важке випробування", яке чекає на майбутнього 
єврокомісара, адже він до цього був одним з відповідальних за проведення Парижем "політики 
жити в борг". Однак навіть якщо Європарламент має якісь претензії до конкретно взятого 
комісара, відхилити він може лише призначення усієї комісії. У випадку з комісіями 2004 та 2009 
років парламенту варто було лише пригрозити цим, після чого комісарам, до яких були претензії, 
знаходили заміну. 

DW.DE 

12.09.2014. Санкції ЄС оприлюднено. Постраждав нафтовий 
бізнес Росії і не лише 

Російські нафтові компанії "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром Нефть" потрапили у 
список нових обмежувальних заходів ЄС у відношенні РФ. 

Про це в п'ятницю повідомив "Офіційний журнал ЄС", інформує "Інтерфакс". 
Крім того, ЄС увів обмеження на співпрацю з Росією у сфері розробки родовищ нафти, яку 

важко добувати. 
Згідно із повідомленням "ІТАР-ТАСС", ЄС ввів заборону на торги облігаціями цих компаній 

з терміном обігу понад 30 днів і участь в організації випусків таких паперів.  
ЄС також ввів заборону на організацію боргового фінансування для трьох найбільших 

оборонних концернів Росії - "Уралвагонзавода", "Оборонпрома" і Об'єднаної авіабудівної 
корпорації (ОАК). ЄС заборонив торги облігаціями цих підприємств з терміном обігу понад 30 днів 
і участь в організації випусків таких паперів. 

В списку санкцій Євросоюзу включені дев'ять російських оборонних концернів - це концерн 
"Сіріус", "Станкоінструмент", "Хімкомпозіт", концерн "Калашников", Тульський збройовий завод, 
"Технології машинобудування", "Високоточні комплекси", концерн ППО "Алмаз-Антей" і НВО 
"Базальт". Поставки європейських технологій подвійного призначення цим компаніям 
забороняються з 12 вересня. 

Раніше Європейська правда писала, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає 
внесення до списку ще 24 осіб. 

Зокрема, до списку увiйшли депутати Держдуми Свiтлана Журова, Микола Левичев, Iван 
Мельников, Iгор Лебедєв та Олександр Бабаков, а також лiдер "ДНР" Олександр Захарченко та ще 
деякi керiвники невизнаних республiк сходу України. 

Напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна шкодує 
через те, що Євросоюз вирішив продовжити розмову мовою санкцій. 

"Ми шкодуємо у зв'язку з ухвалення рішення про введення чергових санкцій з боку країн 
ЄС. Неодноразово висловлювали свою незгоду і нерозуміння з приводу тих санкцій, які 
приймалися раніше, і вважали, і вважаємо їх незаконними", - сказав він. 

"Санкції, безумовно, спричиняють певний дискомфорт для російської сторони. Разом з 
тим, не можна не розуміти, що так чи інакше платити за рахунками за ці санкції доведеться і 
європейським компаніям, а також платникам податків, що, власне, вже й відбувається", - додав 
Пєсков. 

Водночас віце-прем'єр уряду Росії Дмитро Рогозін назвав введення санкцій проти Росії з 
боку Заходу "стратегічною помилкою" і "великим прорахунком". 

При цьому він послався на те, що дії Росії стають "злішими". 
"Ми стаємо злішими, нам стає цікавіше, ми починаємо працювати більш організовано, 

дисципліновано. І в цьому дуже великий прорахунок Заходу", - заявив Рогозін в ефірі телеканалу 
"Росія 24". 

Рогозін також недвозначно зазначив, що санкції проти Росії будуть враховані під час 
формування держпрограми озброєнь на 2016-2025 роки. 

Українська правда 
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12.09.2014. ЄС запровадив нові санкції проти Росії та 
сепаратистів 

Європейський союз опублікував список російських компаній і посадовців, яких торкнеться 
новий етап санкцій, впроваджених проти Росії через анексію Криму та підтримку сепаратистів на 
сході України. 

Як сказано в документі, опублікованому в "Офіційному журналі ЄС" у п'ятницю, нові 
санкції введені "через дії, які підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, 
суверенітету та незалежності України". 

Євросоюз ввів заборону на організацію боргового фінансування для трьох найбільших 
оборонних концернів Росії - "Уралвагонзавод", "Оборонпром" й Об'єднана авіабудівна корпорація. 

Заборонена організація боргового фінансування для трьох паливно-енергетичних компаній 
Росії - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпромнефть". 

Окрім того, ЄС заборонив європейським компаніям надавати російським партнерам 
послуги з розвідки та виробництва глибоководної та арктичної нафти, а також для проектів 
видобутку сланцевої нафти. Йдеться, зокрема, про буріння і геологічні дослідженнях свердловин. 

Заборонено постачати товари подвійного призначення дев'яти компаніям оборонного 
сектора РФ, серед них - "Концерн Калашникова". 

До "чорного списку" ЄС потрапили ще 24 особи. Серед них - десять представників "ДНР" та 
"ЛНР", зокрема Олександр Захарченко, а також депутати Держдуми РФ Світлана Журова та 
Володимир Жириновський. 

Під санкції ЄС потрапили 119 осіб та 23 юридичних компаній. 
Керівник Європейської Ради, оголошуючи про рішення запровадити санкції проти Росії, 

наголосив, що залежно від того, як зміниться ситуація в Україні, Єврокомісія може запропонувати 
внести поправки, призупинити або скасувати обмежувальні заходи. 

США приєднуються до санкцій ЄС 
Американський президент Барак Обама напередодні заявив, що США приєднуються до 

санкцій Євросоюзу проти Росії. 
"Ми поглиблюватимемо та розширятимемо санкції проти російських фінансового, 

енергетичного та оборонного секторів. Ці заходи збільшать політичну ізоляцію Росії, а також 
економічні витрати Росії, особливо в галузях, важливих для президента Путіна і близьких до нього 
осіб", - заявив пан Обама. 

США можуть заборонити американським компаніям купувати облігації шести російських 
банків 

Президент США додав, що економічні санкції його країни можуть бути скасовані, якщо 
Росія виконає свої зобов'язання щодо мирного процесу в Україні. 

Якщо ж РФ продовжить свої "агресивні дії та порушення міжнародного права", то її втрати 
зростатимуть, попередив очільник Білого дому. 

Як повідомляє агенція Reuters, санкції, яку готуються впровадити у США, зачеплять 
енергетичний, фінансовий та оборонний сектори російської економіки. 

Джерела агенції повідомлять, що санкції застосують проти шести російських фінансових 
організацій - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москви, ВЕБ і Россельхозбанк. 

Фізичним особам і компаніям США заборонять проводити угоди з новими облігаціями цих 
банків терміном обігу більше 30 днів. 

Відповідь Росії 
Міністерство закордонних справ Російської Федерації у відповідь на рішення ЄС заявило, 

що "нові антиросійські санкції також не залишаться без належної реакції" з їхнього боку. 
У Москві чиновники говорять про можливість заборони імпорту автомобілів, насамперед 

уживаних, а також деяких видів одягу. 
Раніше Москва заборонила ввозити ряд продуктів з країн, які підтримали санкції проти 

Росії. 
У МЗС РФ заявили, що нові санкції загрожують перемир'ю на сході України. 
"Тепер, коли пішов крихкий мирний процес в Україні, почався обмін полоненими, коли, 

здавалося б, всі сили необхідно перенаправити від накопичування взаємних звинувачень і 
санкційної ескалації на сприяння пошуку шляхів виходу з внутрішньоукраїнського конфлікту, 
подібні кроки виглядають особливо недоречними і недалекоглядними", - заявили у МЗС Росії. 

Москва заперечує участь російських військових у конфлікті на сході України. Київ заявляє 
про пряму агресію. 

BBC Україна 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

УЕЛЬСЬКИЙ САМІТ НАТО НЕ ДАВ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ, ЧИ 
ЗДАТНИЙ АЛЬЯНС ЗАХИСТИТИ СВОЇХ ЧЛЕНІВ 

 
Результати Уельського саміту НАТО 4-5 вересня 2014 р. стали 

розчаруванням для тих, хто очікував, що Альянс продемонструє рішучу готовність 
захистити своїх східноєвропейських членів від можливої російської агресії. Члени 
блоку від «старої» Європи не наважилися переглянути 
Основоположний акт Росія-НАТО, не погодилися на створення нових баз 
Альянсу на території Польщі, Румунії та країн Балтії, а також на створення 
системи ПРО для захисту від Росії.  

Схвалений в Уельсі План дій з посилення боєздатності задля 
зміцнення колективної оборони Альянсу насправді не передбачає 
кардинальних змін. Замість постійних військових баз, було вирішено створити 
на території Польщі, Румунії та країн Балтії склади зі зброєю та іншу 
інфраструктуру, яка дозволятиме швидко розгортати там сили оперативного 
реагування НАТО. За іронією долі, східноєвропейським членам НАТО відмовили в 
створенні постійних військових баз ті країни, які свого часу були врятовані 
американськими базами від імовірного радянського вторгнення, перш за все, 
йдеться про Німеччину. Чи захистили би ту ж ФРН склади із американською 
зброєю в часи «холодної війни» – питання риторичне. Споживацькою є й позиція 
таких країн, як Чехія, Словаччина та Угорщина, які, заховавшись під парасольку 
Альянсу, відмовляють в аналогічному праві на захист іншим країнам регіону, не 
роблячи, при цьому, жодного суттєвого внеску в безпеку НАТО. Так, прем'єр-
міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю газеті «Nový Čas» не лише 
виступив проти вступу України до НАТО, але і фактично заявив про 
небажання виконувати союзницькі зобов’язання: «Неправильно, якщо хтось хоче 
таку маленьку країну, як Словаччина, втягнути у великі геополітичні зіткнення. 
Хоча ми є членом НАТО, це не означає, що ми повинні надавати нашу територію 
для іноземних військ»4. 

В Уельсі було вирішено створити Сили оперативного реагування 
НАТО у складі 10 тис. осіб (відповідну угоду підписали Великобританія, Данія, 
Нідерланди, Норвегія, Латвія, Литва та Естонія). Але, по-перше, на створення 
таких сил потрібен час, тоді як МЗС Росії вже зараз заявляє про необхідність 
«захистити» російськомовне населення в Латвії та Естонії – нагадаємо, що саме 

                                                             
4
 Premiér Fico otvorene o konflikte Ruska a Ukrajiny: Slováci sú obeťou propagandy! - 

http://www.cas.sk/clanok/293296/premier-fico-otvorene-o-konflikte-ruska-a-ukrajiny-slovaci-su-obetou-

propagandy.html. 
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під таким приводом РФ розпочала свою агресію в Криму і на Донбасі5. По-друге, 
навряд чи 10 тис. солдат зможуть ефективно протидіяти десяткам тисяч 
потенційних «ополченців» в країнах Балтії (російськомовних жителів без 
громадянства), яких РФ може озброїти для «повстання». 

Ще одне рішення саміту – збільшити витрати членів НАТО на 
оборону до 2% ВВП – лише дублює те зобов’язання, яке члени Альянсу вже 
брали на себе раніше, проте системно ігнорують його виконання. І жодних 
механізмів змусити їх виконувати зобов’язання зараз немає. Члени НАТО також 
домовилися посилити обмін розвідданими, удосконалить оборонні 
плани і проводити більше спільних навчань. 

НАТО не наважилося надати ПДЧ Грузії, запропонувавши їй лише 
пакет додаткових заходів, як мають сприяти її підготовці до членства, але 
офіційно не мають членство за мету. Натомість члени Альянсу домовилися не 
пізніше 2015 р. прийняти рішення щодо запрошення до вступу Чорногорії, яка 
жодним чином не посилить НАТО, а також відома глибоким проникненням в її 
економіку та політику російського капіталу. 

Петро Порошенко, який очолював делегацію України на саміту 
НАТО подякував членам Альянсу «за дуже потужну підтримку, в тому 
числі й фінансову, яку вони сьогодні задекларували, взявши на себе зобов’язання 
щодо наповнення чотирьох трастових фондів, які в першу чергу присвячені 
важливим напрямкам української безпеки»6. Втім, це були швидше слова 
ввічливості, що прозвучали авансом, адже під час саміту країни-члени 
Альянсу надали гарантії перерахування в новостворені трастові 
фонди для України лише €15 млн. євро. Для порівняння: на 
фінансування Сил національної безпеки Афганістану США 
планують виділити наступного року близько $4 млрд., ще близько $1,5 
млрд. надійдуть від інших країн коаліції, зокрема через спеціальні фонди НАТО7. 

Засудження «прямого російського втручання на території України» у 
підсумковому документі саміту, а також у спільній заяві комісії Україна-
НАТО навряд чи переконає Москву вивести війська. Більше практичного сенсу 
має обіцянка «продовжуватимуть працювати для досягнення більшої 
взаємосумісності між збройними силами України та НАТО, у т.ч. шляхом 
продовження регулярної участі України у навчаннях НАТО». До речі, 15 вересня 
на Яворівському полігоні, на Львівщині, розпочалося українсько-
американське навчання «Репід Трайдент – Швидкий Тризуб 2014», в 
якому беруть участь 1200 військовослужбовців із 15 країн, у т.ч. зі США, Канади, 
Польщі, Норвегії, Литви, Грузії, Азербайджану. Втім, навчання важко 
назвати масштабними; прикметно також, що буде використовуватися лише 
українська зброя і техніка – очевидно, щоб уникнути підозр Кремля про 
постачання американської зброї до України. Тижнем раніше, 8-10 вересня, в 
Чорному морі відбулися навчання військово-морських сил України та 
США «Сі Бриз-2014», в яких також взяли участь кораблі Канади, Румунії, 
Туреччини та Іспанії. Росія висловила своє зневажливе ставлення до цих навчань 
провокаційним обльотом своїми військовими літаками канадського корабля 
«Toronto». 

Що стосується запиту України про допомогу зброєю, то в спільній 
заяві комісії Україна-НАТО відзначено: «Союзники взяли до уваги 

                                                             
5
 Выступление Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства 

права К.К.Долгова на Региональной конференции российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии, 

Рига, 13 сентября 2014 года. - http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/0AD973C5C78C12B944257D5400382B03. 
6
 Глава держави: Україна вдячна країнам-членам та партнерам НАТО за підтримку. - 

http://www.president.gov.ua/news/31170.html. 
7
 Тінь Афганістану. - http://gazeta.dt.ua/international/tin-afganistanu-_.html. 
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нещодавній запит України щодо надання військово-технічної 
допомоги, і значна кількість союзників вже надають Україні додаткову 
підтримку на двосторонній основі»8. Втім, попри оптимістичні заяви 
українських високопосадовців, наразі лише Італія підтвердила намір продати 
Україні озброєння (мова йшла про 90 бронемашин «Iveco»). Міністр оборони 
Польщі Томаш Сємоняк заявив про готовність Варшави до угод про постачання 
зброї, якщо Україна звернеться із відповідними пропозиціями. США пообіцяли 
Україні бронежилети, радіостанцій, автомобілі, тепловізори, медикаменти, 
роботи-сапери, обмундирування, засоби індивідуального захисту та сухі пайки на 
$60 млн. 

Отже, саміт в Уельсі ще раз підтвердив, що без повноцінного 
членства в НАТО Україна не може розраховувати і на повноцінну 
допомогу від Альянсу. У цьому контексті важливо, що не лише українське 
суспільство нарешті «дозріло» до членства в НАТО, але й 68% громадян США 
підтримують приєднання України до Альянсі, а також 46% громадян ЄС 
(дані опитування американського Фонду Маршалла, проведеного в червні 2014 
р.)9. У країнах Заходу політики змушені дослухатися до думки своїх громадян, тож 
офіційний Київ має всі підстави вже зараз активно працювати над досягненням 
критеріїв членства, не забуваючи і про інформаційну роботу із громадською 
думкою країн Європі, де противників членства України в Альянсі поки що на 1% 
більше, ніж прихильників10. 

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

03.09.2014. "Український" саміт НАТО: новий виток "холодної 
війни" 

4-5 вересня в Уельсі відбудеться саміт країн НАТО. Подібні зустрічі на рівні лідерів держав і 
урядів проводяться кожні два роки. 

Якщо саміт-2012 називали "афганським", то нинішній наперед охрестили "українським". 
Очікується виступ президента України Петра Порошенка. 
Росію на саміт не запросили. У МЗС РФ у відповідь заявили, що за даних обставин на це і не 

розраховували. 
Генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен, який скоро залишає свій пост, 29 серпня звинуватив 

російську армію в "нелегальному перетині кордону на сході і південному сході України" і веденні 
"стратегії з дестабілізації української суверенної нації". 

За словами британського прем'єра Девіда Кемерона, "Росія намагається змусити Україну 
відмовитися від свого демократичного вибору під дулом автомата". 

Президент Німеччини Йоахім Гаук, виступаючи в Польщі на церемонії з нагоди 75-річчя 
початку Другої світової війни, сказав, що Росія намагається встановити в Європі "новий порядок" 
(загальновідомий вираз з лексикону нацистів). 

Москва заперечує участь своїх військовослужбовців у конфлікті в сусідній країні. У 
телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе-Мануелем Баррозу Володимир Путін заявив, що 
ще виявляє стриманість, але за бажання "зміг би взяти Київ за два тижні". 

Різких слів за останній час сказано було багато. Чи підуть за ними практичні кроки у 
військовій сфері, і якими вони можуть бути? 

Оточення Росії 
Частково плани Альянсу розкрив 1 вересня той самий Расмуссен. За його словами, НАТО 

має намір створити сили швидкого реагування чисельністю в кілька тисяч осіб для захисту своїх 
членів на сході Європи від "можливої російської агресії", які за умови виникнення загрози можна 
було б розгорнути на потенційному театрі впродовж двох діб. 

                                                             
8
 Спільна заява Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів. - http://mfa.gov.ua/ua/news-

feeds/foreign-offices-news/27552-spilyna-zajava-komisiji-ukrajina-nato-na-rivni-glav-derzhav-ta-uryadiv-ukrros. 
9
 Опитування: Більшість американців та європейців за членство України в ЄС і НАТО. - 

http://www.dw.de/опитування-більшість-американців-та-європейців-за-членство-україни-в-єс-і-нато/a-

17913389. 
10

 Там само. 
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У Польщі, Румунії та країнах Балтії для них будуть заздалегідь приготують склади зі зброєю 
і всім необхідним. Там будуть також регулярно проводитися навчання зі швидкого реагування. 

До цих пір Альянс утримувався від розміщення постійних військових об'єктів у Східній 
Європі через неформальну обіцянку, яку дали Росії під час розширення НАТО в 1990-х роках. 
Тепер, на думку західних політиків, Москва сама перекреслила колишні домовленості. 

"Формування експедиційного корпусу чисельністю до дивізії, що включає повітряну і 
морську компоненти - це реально може відбутися", - заявив Російській службі Бі-бі-сі військовий 
оглядач Володимир Мухін. 

"Більш ніж можливо, але до України це прямого відношення не має", - вважає військовий 
аналітик Костянтин Богданов. 

"Військового тиску на східноєвропейські держави-члени Альянсу в Росії ніхто всерйоз не 
планує. Це політичне рішення, спрямоване на заспокоєння еліт і населення цих країн", - 
упевнений він. 

"Що стосується України, сили швидкого реагування теоретично можуть бути використані 
для наведення там порядку, якщо події підуть за найгіршим сценарієм, і Україна уподібниться до 
Боснії в 1993 році. Можливо, натовські штаби розглядають і таку можливість, штаби взагалі 
існують для того, щоб опрацьовувати найнеймовірніші можливості", - додав він. 

Україна і НАТО 
29 серпня уряд України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про відмову від 

позаблокового статусу. 
В той же день Андерс Фог Расмуссен заявив, що Альянс "поважатиме будь-яке рішення 

Києва, в тому числі, можливий рух у бік членства в НАТО". 
Російські аналітики вважають, що дистанція від "руху" до результату велика, і нагадують, 

що Статут НАТО не дозволяє приймати в організацію країни з територіальними проблемами і 
серйозними внутрішніми конфліктами. 

Навіть якщо залишити осторонь Донбас, ні Україна, ні Захід не збираються визнавати 
перехід Криму під російську юрисдикцію - от і територіальна проблема. 

"Неможливо, - упевнений Володимир Мухін. - Почитайте основоположні документи 
НАТО". 

"Ситуація в Україні блокує її вступ до натовських структур і виключає форсовані сценарії, - 
стверджує Костянтин Богданов. - В будь-якому випадку на нинішньому саміті справа не 
просунеться далі загальної дискусії". 

"Можливе посилення військової допомоги Україні з боку Альянсу і, особливо, окремих 
держав, - вважає експерт. - Зокрема, керівництво України нещодавно звернулося до США з 
проханням офіційно надати їй статус "основного союзника поза межами НАТО", яким 
користуються, наприклад, Японія та Ізраїль. Хоча слід зауважити, що Вашингтон поки відреагував 
ухильним мовчанням. 

Знову про ПРО? 
Питання про ПРО вирішує не стільки НАТО, скільки Сполучені Штати. Тим не менш, воно 

заслуговує розгляду в загальному контексті дедалі сильнішого протистояння між Заходом і Росією. 
Чи можуть плани, фактично заморожені Бараком Обамою, ожити, особливо, якщо в 2016 

році на хвилі нинішніх настроїв в Білий Дім прийде президент на зразок Рональда Рейгана? 
Багато військових фахівців давно вказують, що ніяка ПРО не здатна навіть в перспективі 

істотно послабити ядерний потенціал Росії. Будь-яка система за визначенням не є стовідсотково 
надійною, а прорив навіть однієї балістичної ракети може призвести до неприйнятних збитків. 
Важко уявити собі варіант, при якому будь-яка американська адміністрація погодилася б 
ризикувати Нью-Йорком. 

Проте відновлення робіт з ПРО цілком підходить для залучення Москви до витратної гонки 
озброєнь. 

З 1980-х років радянське, а згодом російське політичне і військове керівництво реагує на 
слово "ПРО" як бик на червону ганчірку, і в цьому питанні його нескладно, як кажуть у народі, 
"взяти на понт". 

"Безсумнівно, для Росії це було б болісно. Ще за часів Рейгана і СОІ в СРСР багато говорили 
про якісь дешеві асиметричні відповіді, але після відкриття низки документів стало ясно, що 
витрати були б фантастичними", - вказує Костянтин Богданов. 

Разом з тим, обґрунтувати перед американськими платниками податків мільярдні витрати 
бажанням розорити Росію складно, а аргументи зі сфери національної безпеки частково 
послабшали після обрання в Ірані помірного президента Хассана Роухані. 

"Думаю, при Обамі нічого принципово нового не відбудеться, а яким буде новий президент, 
подивимося", - каже Богданов. 

На думку експерта, "червоною лінією" для Москви, що позначає необхідність якихось дій , 
стало б розміщення об'єктів ПРО в країнах Балтії. 

У Росії кажуть, що і не розраховували на запрошення до Вельсу 
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Куди попливуть "Містралі"? 
Про поставки до Росії зброї або обладнання та технологій подвійного призначення за 

нинішніх обставин, очевидно, не може бути й мови. Однак існують вже укладені контракти, 
найвідоміший з яких стосується розміщеного у Франції замовлення на будівництво двох десантних 
вертольотоносців класу "Містраль". 

Чи отримає їх російський флот? 
"Ці два кораблі, швидше за все, отримає, оскільки французи не знатимуть, що з ними 

робити, і не захочуть платити неустойку, але продовження не буде", - припускає Володимир Мухін. 
З самого початку епопеї з "Містралем" деякі експерти дивувалися, навіщо Росії великі 

десантні кораблі? Які завдання можна вирішувати з їхньою допомогою? 
З Україною є протяжний сухопутний кордон. Грузію за бажання можна наводнити 

військами через контрольований тепер з обох кінців Рокський тунель. У Центральній Азії флоту 
взагалі робити нічого. 

Для російських ВМС набагато актуальнішими є засоби боротьби з авіаносцями і 
субмаринами. 

Висловлювалося припущення, що військово-морське командування замовило саме 
"Містралі", тому що крейсер або протичовновий корабель Росії й раніше не продали б, а хотілося 
отримати якусь велику і телегенічну іграшку. 

Костянтин Богданов нагадує, що "Містралі" передбачається включити до складу 
Тихоокеанського флоту і використовувати для зміцнення оборони Сахаліну і Південних Курил, а 
також для прикриття передбачуваних нафтогазових проектів на шельфі. 

У будь-якому випадку, навіть якщо замовлення не надійде, це навряд чи сильно 
позначиться на російській військовій могутності. 

"Зуби" Москви 
З реакцією Росії ясності ще менше, ніж з планами НАТО. У розпорядженні аналітиків є 

тільки заява заступника секретаря Ради безпеки Андрія Попова від 2 вересня про те, що Росія у 
відповідь на створення сил швидкого реагування може переглянути свою військову доктрину. 

"Не знаю, яких дій можуть вжити", - зізнався Володимир Мухін. 
Експерт припускає, що може йтися про посилення Чорноморського флоту і сухопутних сил 

в західній частині країни, а також про вихід Росії з деяких угод з обмеження звичайних озброєнь, 
тоді як Костянтин Богданов говорить про нарощування існуючого угруповання ВПС і ППО в 
Білорусі. 

"Що стосується власне військової доктрини, не беруся сказати, що в ній можна 
переглянути, - говорить Богданов. - Головну зміну внесли ще в 1999 році, коли Росія оголосила про 
можливість застосування ядерної зброї першою в разі критичної загрози національній безпеці". 

Є думка, що вживати й переглядати нічого не потрібно, бо суверенітет і територіальна 
цілісність Росії в будь-якому випадку стовідсотково гарантовані наявністю ядерної зброї. 
Неминучість відповідної реакції обумовлена не стільки чисто військовими, скільки престижними 
міркуваннями. 

"Безсумнівно, Росія покаже зуби", - упевнений Володимир Мухін. 
Довжина "зубів", очевидно, буде визначатися, з одного боку, політико-пропагандистськими 

мотивами, з іншого - економічними можливостями. 
Що далі? 
Конфлікт навколо України рано чи пізно закінчиться. Чи повернуться відносини між 

Росією і НАТО, і в цілому Росією і Заходом, на колишній рівень? 
Є два підходи до цього питання. 
Частина політологів вважає, що довіра та партнерство більше не повернуться, поки при 

владі в Москві перебуває Володимир Путін. 
Спостерігачі давно відзначають особливість менталітету західних політиків. Негативне 

ставлення до тих чи інших країн та персон вони формують довго, до останньої можливості 
намагаються пояснювати неприємні для них факти випадковістю або кон'юнктурою, сподіваються, 
що опонент схаменеться, але, один раз сформувавши, надалі не схильні його міняти. 

До того ж для західних демократій характерне колегіальне ухвалення рішень, там правлять 
не стільки особистості, скільки істеблішмент. 

Костянтин Богданов налаштований більш оптимістично. 
"Військове співробітництво, і без того невелике, не відновиться, але політичний антагонізм 

поступово знизиться", - прогнозує він. 
"Між двома "холодними війнами" існують важливі відмінності. По-перше, Росія, на відміну 

від СРСР, не має ні ресурсів, ні волі для глобальної експансії. По-друге, дозволю собі процитувати 
американського колегу Тома Грема, який нещодавно написав, що Росія Путіна не є 
альтернативним західному капіталізму проектом, а намагається представити себе як найбільш 
правильний вид Заходу", - зауважив експерт. 

BBC Україна 
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04.09.2014.Німецький експерт: НАТО має вказати Путіну межі 
дозволеного 

Німецький експерт з питань Росії Йорг Гіммельрайх вважає, що країни НАТО мають бути 
готові до відрядження в Україну оперативних груп. В інтерв’ю DW він заявив, що альянс повинен 
вказати Москві кордони. 

DW: Чи зміниться НАТО в результаті конфлікту в Україні? 
Йорг Гіммельрайх: Звичайно, цей конфлікт великою мірі змінить альянс, адже ми маємо 

справу з першим військовим втручанням у Європі після завершення Другої світової війни. Під час 
розробки довгострокової стратегії, яка дозволить швидко відбити удар, ми повинні це враховувати, 
а також те, що подібний напад Путіна на Європу буде мати тривалі наслідки. 

 
Стосовно короткострокових заходів: що конкретно варто зробити НАТО у найближчі 

тижні? Які рішення альянс має ухвалити на своєму саміті? 
- Він повинен вирішити, що країнам НАТО необхідно бути готовими до відправки в Україну 

гнучких оперативних груп, певна річ, за згодою України. Адже йдеться, фактично, про порушення 
Основоположного акту про співпрацю НАТО та Росії від1997 року. Його дія, по правді кажучи, де-
факто зупинена діями Путіна. 

 
Тобто було б краще розірвати договір НАТО-Росія? 
- Я б не став його розривати згідно з нормами міжнародного права, але варто було б 

фактично призупинити його, що й зроблено. Це не перекреслило б у майбутньому можливість 
проведення переговорів у рамках міжнародного права у різноманітних форматах. Але варто 
показати Путіну межі дозволеного. Це дуже важливо, оскільки інакше Путін піде ще далі. Він же 
говорить про Новоросію, у розмові з Баррозу він буцімто дав зрозуміти, що в разі чого міг би взяти 
Київ за два тижні. Все це сказано не просто так, до цього слід поставитися серйозно. 

 
Україна хотіла б одержати зброю від НАТО або з окремих країн альянсу. Чи має це сенс у 

ситуації, що склалася? 
- Ми знаємо, що армія в Україні - це різношерста команда, в якої, по суті, відсутній досвід і 

логістика. Загалом дивно, що сили АТО так довго тримаються. Потрібна ціла низка заходів – сюди 
належить підготовка особового складу, організація логістики, комунікаційні мережі, структури 
ухвалення рішень. Але, зрештою, сюди належить й система озброєння для оборони, щоби бодай 
дати Україні шанс. Які саме країни НАТО будуть займатися цими конкретними речами, поки 
неясно. Зрозуміло, що Німеччина не буде самостійно вириватися вперед. 

 
Якщо говорити про довгострокові наслідки, як НАТО реагуватиме у довгостроковій 

перспективі та як ця криза й реакція на неї відобразиться на стратегії НАТО? Яким буде 
альянс через 10-15 років? 

- Через 10-15 років альянс буде таким, яким він уже був колись. А саме, стане на більш 
конфронтаційну позицію щодо Росії, ніж можна було б собі уявити коли-небудь після розпаду 
Радянського Союзу. Адже Росія розглядалась як стратегічний партнер, це було проявом співпраці 
НАТО й Росії. Такого в найближчому майбутньому не буде. 

DW.DE 

04.09.2014.Найважливішій саміт НАТО за 20 років через 
Україну  

Ньюпорт – Сьогодні у валлійському Ньюпорті відкривається саміт Північно-Атлантичного 
альянсу. Лідери 28 країн-членів обговорять плани Альянсу у відповідь на агресивну політику Росії 
щодо України, зокрема гарантування більшої безпеки членів НАТО, які межують з Росією. Лідери 
країн НАТО обговорять шляхи підтримки України, але наразі про членство Києва в НАТО не 
йдеться. Також на порядку денному саміту і завершення місії НАТО в Афганістані. 

Саміт НАТО мав стати зібранням, яке повинно було підбити підсумки місії в Афганістані 
перед тим, як до кінця року завершиться виведення левової частки військ країн Альянсу та його 
партнерів з тією країни, де вони перебувають вже 13 років. А також, звісно, мало відбутися і 
підбиття підсумків перебування біля керма Альянсу данця Андерса Фога Расмуссена, перед тим, як 
його вже незабаром замінить норвежець Йенс Столтенберг. Але конфлікт в Україні, а перед тим 
анексія Криму Росією, внесли свої корективи. Західна преса вже називає валлійський саміт 
«найважливішим самітом НАТО за останні 20 років». 

І хоча Афганістан буде розглядатися як питання номер один на порядку денному лідерів 28 
країн-членів НАТО, все ж найжвавіша дискусія очікується довкола теми України і відповіді НАТО 
на агресивні дії Росії щодо своєї сусідки. 
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Україна просить військової допомоги НАТО, але Альянс не поспішає надавати таку 
допомогу – мова може йти лише про військове оснащення і зброю нелетальної дії. В західній пресі 
лунають постійні заклики до НАТО, і зокрема лідера Альянсу, США, щоб Україні надали активну 
допомогу бронежилетами, приборами нічного бачення, обладнанням зв'язку, «глушилками» для 
недопущення переговорів мобільними телефонами сепаратистів на Донбасі. 

Плани НАТО в регіоні 
НАТО хоч і не обіцяє збройно допомогти Україні на тлі конфлікту на сході країни, однак 

вживатиме кроків, щоб заспокоїти тих членів Альянсу, які мають побоювання щодо власної 
безпеки через агресивні дії Росії. Щодо України, то НАТО збирається створити спеціальні нові силі 
швидкого реагування – чи навіть «пришвидшеного реагування» – з країнами Балтії, Польщею, а 
також Румунією. 

Як очікується, кількісно ці сили становитимуть десь чотири тисячі вояків і будуть 
розташовані в Балтії і  Польщі. Але, вочевидь, ці нові сили будуть нести службу в регіоні не на 
постійній, а на ротаційній основі.  

Поки що мова йде про створення чотирьох нових баз НАТО на теренах пост-комуністичних 
членів Альянсу, які відчувають загрозу через політику Кремля в регіоні й насамперед його 
ставлення до України. З початку української кризи союз НАТО вже посилив повітряне 
патрулювання в Естонії, Латвії та Литві, а також активізувало польоти в регіоні розвідувальних 
літаків із системами АВАКС. 

Альянс також збільшив свою військово-морську присутність в регіоні Чорного моря, 
прагнучи окрім цього збільшити кількість маневрів в Центральній та Східній Європі. Але, скажімо, 
прохання Польщі про розміщення 10 тисяч вояків НАТО – насамперед американських – на її 
території так і залишилося лише проханням. 

Оглядачі пояснюють це небажанням НАТО йти на пряме зіткнення з Росією і занадто 
загострювати й без того напружену ситуацію на Сході європейського континенту.  

Очікується також, що від усіх членів НАТО вимагатимуть привести свої оборонні бюджети 
до рекомендації витрачати принаймні 2 відсотки ВВП на оборонні цілі. Багато європейських 
членів НАТО не роблять цього або через непросту фінансову ситуацію, або через те, що й без того 
почуваються в безпеці під військовою і геополітичною парасолькою США і НАТО. 

НАТО і Україна 
НАТО дуже пильно стежить за перебігом конфлікту на сході України. Супутникові знімки 

НАТО неодноразово доводили факт нагромадження російських військ уздовж східного кордону 
України, а також Альянс висловлював стурбованість перекиданням російської техніки та живої 
сили для підмоги бойовикам-сепаратистам, а також і недавнім вторгненням російських 
регулярних сил на українську територію вздовж північного узбережжя Азовського моря. 

Блок НАТО відреагував на останнє загострення ситуації оголошенням про створення 
чотирьох трастових фондів. «Ми створюємо чотири трастові фонди для фінансування конкретних 
ініціатив у чотирьох галузях: логістики, управління військами, кібернетичної безпеки та допомоги 
особовому складу, зокрема пораненим військовослужбовцям», – оголосив минулого тижня генсек 
НАТО Андерс Фог Расмуссен.  

На нинішні стосунки України та НАТО впливає й недавнє рішення уряду Арсенія Яценюка 
звернутися до парламенту про скасування позаблокового статусу України і відновлення курсу на 
євроатлантичну інтеграцію, який Київ проводив після Помаранчевої революції. Тоді надії України 
щодо набуття Плану дій щодо членства (ПДЧ) наштовхнулися на небажання Берліну дати ПДЧ 
Україні та Грузії на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році. 

Нині генсек Расмуссен, реагуючи на крок уряду України, сказав, що Україна має право 
прагнути членства в НАТО, проте є критерії для цього, але підтвердив, що рішення саміту 2008 
року про те, що Україна та Грузія одного дня будуть в НАТО, залишається в силі. 

Згідно з даними українських соціологів, за членство в НАТО в Україні виступає приблизно 
40 відсотків населення, стільки ж не підтримують цього і ще 20 відсотків не визначились. Також 
соціологи кажуть, що під час загострень конфлікту на сході України і після анексії Криму Росією, 
максимальна підтримка членства в НАТО часом сягає майже половини населення країни. 

На саміті в Уельсі також може бути надано так званий статус «партнера номер один» Грузії, 
Фінляндії, Швеції, Австралії та Йорданії. Йдеться про те, що НАТО звертатиме особливу увагу на 
безпеку цих країн, які не є членами Альянсу і, наприклад, може використовувати їхню територію 
для своїх військ. України наразі в цьому списку немає. Але Київ прагне отримати статус союзника 
США поза Альянсом, що дало б додаткові безпекові гарантії Україні з боку наймогутнішого члена 
НАТО. 

Радіо Свобода 
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04.09.2014. Україна домовилася щодо постачання високоточної 
зброї 

На переговорах, що пройшли в Ньюпорті (Уельс) на полях саміту НАТО, було досягнено 
домовленість про постачання в Україну високоточної зброї. 

Про це повідомив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції с Генсеком 
альянсу Андерсом фог Расмуссеном. 

"Досягнено домовленості на двосторонньому рівні (з країнами-членами НАТО) щодо 
військово-технічної співпраці, в тому чисті про постачання нелетального та летального озброєння, 
включаючи високоточну зброю", - заявив глава держави. 

Порошенко окремо підкреслив, що цю домовленість досягнено не з альянсом в цілому, а з 
конкретними країнами-учасницями альянсу. 

Між тим, НАТО не має заперечень щодо таких постачань і навіть заохочує їх. "В резолюції 
комісії Україна-НАТО будуть слова щодо заохочення військово-технічної співпраці", - зауважив 
президент. 

Петро Порошенко не уточнив, з якими саме країнами він домовився щодо військової 
допомоги. Відомо, що в четвер він проводив зустрічи з лідерами США, Німеччини, Франції, Італії, 
Великої Британії та Канади. 

Європейська Правда 

04.09.2014.Саміт НАТО: поля для гольфу і маневрів 

Учасники саміту вшанували пам'ять солдатів альянсу, полеглих на полі бою в Афганістані 
Такого Уельс ще не бачив. Неквапливе життя столиці Кардіффа і сусіднього міста Ньюпорт 

порушила одна з найважливіших зустрічей в міжнародному календарі - саміт НАТО. 
Дороги перекриті, повітряний простір закрито, у порту - військові кораблі. Вжиті 

безпрецедентні заходи безпеки - за порядком стежать 10 тисяч поліцейських. Місцеві жителі 
скаржаться і кажуть про незручності, а місцева влада радіє тому, що на Уельс дивиться весь світ. 

До останньої хвилини ніхто не знав, як сюди потрапить президент Обама: "ну, не з Місяця 
ж звалиться", жартували в кулуарах журналісти. Виявилося, що майже вгадали: в середу ввечері 
він приземлився на президентському вертольоті прямо на території курорту "Келтік Менор", де 
проходить дводенна зустріч. 

У четвер для нього і британського прем'єра, які вирішили відвідати одну з місцевих шкіл, 
перекрили дорогу, що веде до неї. Дітлахів заздалегідь попросили написати, яким вони хотіли б 
бачити майбутнє світу. Цитати з цих листів навіть розставили на столах для всіх гостей зустрічі. 

"Келтік Менор", до речі, один з найкращих гольф-клубів у світі, де чотири роки тому 
проводився легендарний Кубок Райдера - регулярне змагання між збірними Європи та США. Але 
зібралися тут лідери близько 60-ти держав не у гольф грати, і не змагатися в тому, хто сильніший, 
а, навпаки, продемонструвати єдиний фронт на фоні того, що в НАТО називають "агресивною 
політикою Росії". 

У центрі уваги цієї зустрічі - тривалий конфлікт в Україні, який затягнув альянс і Росію в 
найглибшу кризу з часів холодної війни. Багато хто навіть назвав цей саміт "українським". 

Один з головних гостей 
Насправді, президент України Порошенко став тут одним із головних гостей. Він спочатку 

провів окрему зустріч з лідерами країн-важковаговиків альянсу - США, Британії, Франції, Італії, 
Німеччини. 

Порошенко за підсумками зустрічі сказав, що отримав те, на що розраховував - посилення 
підтримки. Хоча і не військами - мова, скоріше, йде про інструктаж та експертизу. США, аби 
довести "солідарність з народом України" пообіцяли, що 200 американських солдатів візьмуть 
участь у навчаннях в Україні. 

Президент Порошенко також оголосив, що готовий вже у п'ятницю підписати указ про 
припинення вогню на сході України, якщо на переговорах контактної групи в Мінську буде 
досягнутий консенсус. 

Напередодні саміту президенти України і Росії обговорили новий план з врегулювання 
кризи. Але запропонований Володимиром Путіним план генеральний секретар НАТО Андерс Фог 
Расмуссен тут, у Ньюпорті, назвав "нещирим". 

"Я думаю, що, зрештою, росіяни не зацікавлені щиро у припиненні вогню. Вони і далі 
дестабілізують східну Україну", - сказав генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в 
інтерв'ю ВВС. 

Червона лінія 
Расмуссен поки що не бачить прямої загрози для будь-кого із союзників по НАТО, оскільки, 

за його словами, резолюція альянсу, його оборона і можливості стримування сильні. 
"Росіяни знають, що якщо вони перетнуть червону лінію, ми дамо рішучу відповідь", - 

заявив Расмуссен. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 15 (03.09.2014 — 17.09.2014) 29 of 83 

 

29 of 83 

Але президент Литви Даля Грібаускайте сказала ВВС, що, якщо не вживати жодних 
заходів, її власна країна стикнеться з небезпекою "російської агресії". 

"Я думаю, якщо Росію не зупинять, або російську агресію в Україні не зупинять, то рано чи 
пізно ми побачимо агресора біля наших кордонів, в буквальному сенсі", - сказала Грібаускайте. 

Андерс Фог Расмуссен наголосив, що члени альянсу в індивідуальному порядку мають 
вирішувати, чи виділяти військову допомогу українському уряду. 

Занепокоєння в Балтії 
Першочергове завдання тепер для керівництва організації - заспокоїти і переконати своїх 

членів-сусідів Росії в тому, що їх ніхто не залишить у біді. 
Москва, яку на саміт в Ньюпорт не запросили, називає це безпідставними фантазіями, але 

напруга і занепокоєння у зв'язку з політикою Росії в Україні, особливо в країнах Балтії та Польщі, 
постійно зростають. 

Тепер НАТО збирається створити сили швидкого реагування чисельністю в кілька тисяч 
осіб для захисту своїх членів на сході Європи від можливої російської агресії. На території країн 
Східної Європи буде попередньо встановлене військове обладнання і техніка, що дозволить швидку 
відправку військ в регіон у разі потреби. 

Збільшення оборонних витрат, а також створення можливих нових баз у Східній Європі 
також обговорюються тут у Ньюпорті. 

Важливий момент, про який стало відомо буквально за день до початку саміту: Франція під 
тиском інших членів альянсу, таких як США і Британія, все ж відмовилася від поставки "Містралів" 
Росії. 

Минулого тижня альянс опублікував супутникові фото, на яких, за словами його 
представників, видно сотні російських солдат на території України. 

Керівництво НАТО неодноразово наголошувало, що виключає бойові дії в Україні, але 
головне питання полягає в тому, який сигнал треба послати Росії, щоб вона не розцінила це як 
бездіяльність з боку НАТО. 

Нові санкції 
В суботу лідери ЄС дали Москві тиждень на те, щоб змінити свою політику стосовно Києва. 

В іншому разі збираються запровадити нові санкції. Про новий пакет санкцій можуть оголосити 
вже в п'ятницю. 

Але багато аналітиків погоджуються, що Захід відстає, щонайменше, на кілька кроків від 
Москви в цьому протистоянні. Ситуація змінюється настільки швидко в Україні, що відреагувати 
вчасно іноді зовсім неможливо. Досягти консенсусу всім 28 членам, у кожного з яких є право вето, 
досить складно. 

Тому поки що мова не йде про солдатів НАТО в Україні. Пріоритет - це посилення східного 
флангу. 

Але, з іншого боку, кожен розуміє це "посилення" по-своєму. Польща хоче на постійній 
основі розмістити на своїй території додаткові 10 тисяч військових. Але інші члени альянсу, як 
наприклад Німеччина й Італія, були проти - занадто близько до кордону з Росією - і порушення 
домовленостей 1997 року між НАТО і Росією. Тобто поки що мова не йде про постійні бази 
неподалік від Росії, а, скоріше, про "стійкі", тобто постійної ротації. 

Ще рік тому саміт в Ньюпорті мав стати ареною для того, щоб обговорити майбутнє 
альянсу в цілому, але події в Україні кардинально змінили порядок денний. Для його членів це 
питання вже вирішене - організацію треба посилювати і розвивати. 

BBC Україна 

04.09.2014. Країни НАТО нададуть Україні 15 млн євро 

Петро Порошенко і Андерс Фог Расмуссен вийшли на спільну прес-конференцію по 
завершенню засідання комісії Україна-НАТО 

Саміт НАТО в Уельсі засвідчив підтримку України зі сторони альянсу. Зокрема була 
озвучена сума у 15 млн євро, яку отримає Україна від держав-учасниць НАТО. 

Також у перший день саміту були анонсовані подальші економічні санкції щодо Росії та 
можливе припинення вогню на Донбасі. 

Водночас у Північноатлантичному альянсі попередили, що надання військово-технічної 
допомоги Україні - питання двосторонніх домовленостей з кожною окремою країною. 

Представники держав-членів НАТО під час першого дня саміту в Уельсі підтвердили, що 
альянс продовжує підтримувати України у ситуації з "дестабілізуючим" впливом Росії. 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен повідомив, що країни-члени альянсу 
нададуть українській стороні допомогу в обсязі 15 млн євро. 

"Ми будемо допомагати Україні. Близько 15 млн євро надамо через НАТО. Буде також 
додаткова допомога", - заявив керівник Північноатлантичного альянсу після засідання комісії 
Україна-НАТО. 
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Президент України пояснив, що ці кошти будуть розподілятися по чотирьох трастових 
фондах, які спрямовані на покращення логістики української армії, системи командування, 
системи комунікацій та кіберзахисту. 

"Всі без винятку країни взяли на себе зобов'язання щодо наповнення цих фондів. Також з 
окремими країнами буде досягнуто домовленостей про військово-технічну співпрацю. Причому 
мова йде про постачання як нелетального, так і летального озброєння, включно з високоточною 
зброєю", - відзначив Петро Порошенко. 

Очікування від п'ятниці 
Генесек НАТО закликав російську владу припинити постачання зброї сепаратистам на 

сході України і вивести звідти своїх військових. 
Він також заявив, що Росія повинна припинити незаконну анексію Криму, наголосивши, 

що Захід ніколи не визнає російський статус Криму. 
У британському уряді, ти часом, анонсували нові економічні санкції щодо Росі з боку США, 

Британії та інших західних країн. Очікується, що вони полягатимуть у подальших обмеженнях для 
російського банківського сектора, енергетичного та військового секторів. 

Французький президент Франсуа Олланд заявив, що рішення ЄС про нові санкції 
залежатиме від бажання Москви просувати мирний процес в Україні протягом найближчих годин. 

Крім того, під час саміту президент України заявив, що у п'ятницю може розпочатися 
імплементація мирного плану для припинення вогню на Донбасі. Двостороннє перемир'я 
залежатиме від того, чи досягне політичних домовленостей контактна група, яка працюватиме 
завтра у Мінську. 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і його німецький колега Франк-Вальтер 
Штайнмаєр вже підтримали зусилля Києва щодо припинення вогню на сході України, повідомляє 
російське МЗС. 

"Різка зміна середовища" 
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що нинішній саміт проходить за "різкої зміни 

безпекового середовища" внаслідок того, що Росія "атакує Україну". 
"На жаль, ми все ще бачимо російський вплив на дестабілізацію ситуації у східній Україні", 

- розповів він журналістам перед офіційним початком саміту. 
На думку оглядача ВВС Бріджет Кендалл, цьогорічний саміт НАТО є найважливішим за 

останні десятиліття. Він покаже, чи готовий Альянс упоратися із викликами XXI сторіччя. 
Водночас Андерс фог Расмуссен наголосив, що НАТО як організація не буде постачати 

озброєння в Україну - відповідні рішення мають ухвалити самі країни-члени. 
"НАТО як альянс не бере участь у постачанні обладнання, оскільки у нас його не має. Таке 

обладнання є у конкретних членів альянсу. Відповідно, це рішення – в компетенції окремих країн і 
ми не плануємо втручатися в процес", - попередив очільник Північноатлантичного альянсу. 

Аналіз: Джон Маркус, кореспондент ВВС з питань дипломатії 
Виклик Москви має подвійну природу. 
Росія, по-перше, перевертає безпековий порядок, який встановився після закінчення 

Холодної війни та укладення угоди між НАТО та РФ у 1997 році. 
Той документ, підписаний лідерами НАТО та тодішнім російським президентом Борисом 

Єльциним, був покликаний встановити "довготривалий та всеохопний мир у Євроатлантичному 
регіоні". 

Він містив чіткі вимоги поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх 
держав. З точки зору НАТО дії Росії в Україні є кричущим порушенням принципів ключової угоди 
між НАТО та Російською Федерацією. 

По-друге, готовність Росії підтримувати сепаратистські сили та відбирати території країн, 
які входили до СРСР відродила страхи членів НАТО, які межують з РФ, особливо Польщі та 
Балтійських республік. 

Принципове завдання цього саміту - заспокоїти стурбованих членів НАТО та послати 
чіткий сигнал Москві щодо рішучості Північноатлантичного альянсу. 

BBC Україна 

04.09.2014.Україна і НАТО: саміт слабких надій і обмежених 
можливостей 

Неофіційний "день України" на саміті НАТО в Уельсі пройшов під знаком очікування. 
Можливе припинення вогню на сході України обговорювали більше, ніж допомогу альянсу Києву. 
Репортаж з Ньюпорта. 

"Підходьте ближче, знімайте крупним планом!" Привітно посміхаючись, офіцер у 
камуфляжі зазивав журналістів до намету поруч із прес-центром. Там британська армія 
демонструвала досягнення військової медицини. Зліва на ношах лежав манекен бійця з 
відірваними ногами. У центрі намету іншому манекену робили "операцію". "Це єдиний у світі 
такий тренажер, у нього навіть "кров" тече", - пояснював офіцер. За його словами, у поранених в 
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бою солдатів армій НАТО - високі шанси вижити. На питання DW, чи отримає Україна таке 
медичне обладнання від альянсу, офіцер лише знизав плечима: "Наскільки я знаю - ні". 

Державні та урядові лідери, які приїхали на саміт НАТО в містечко Ньюпорт в Південному 
Уельсі, цього намету не бачили. Для них вибрали інший антураж. Біля входу в котедж Celtic Manor 
організатори встановили макет винищувача "Єврофайтер". На сусідній галявині для гольфу, прямо 
перед телекамерами, стояли танк і бронемашина. Без них зустріч у верхах Організації 
Північноатлантичного договору була б схожа на саміт Євросоюзу. З тією лише різницею, що 
замість звичних для Брюсселя німецьких лімузинів, світових лідерів возили на британських 
"Ягуарах". 

Україна в одному ряду з Іраком 
Хоча Україна не є членом НАТО, події на сході країни обіцяли бути в центрі уваги 

уельського саміту. Але цього не сталося. В усякому разі не так, як очікували деякі спостерігачі. 
З одного боку, в перший день саміту - 4 вересня - прізвище українського президента Петра 

Порошенка справді звучало в прес-центрі частіше за інших. Журналісти різних країн вимовляли 
його без запинки. Порошенко зустрівся з лідерами п'яти провідних західних країн - США, 
Великобританії, Німеччини, Франції та Італії, а також взяв участь у засіданні комісії НАТО-
Україна. З іншого боку, генеральний секретар альянсу Андерс Фог Расмуссен і лідери провідних 
країн-членів у своїх виступах ставили збройний конфлікт в Україні в один ряд із ситуацією в 
Афганістані і в Іраку. 

Нова надія на Мінськ 
Коли з'явилася інформація про те, що в п'ятницю, 5 вересня, Україна може домовитися з 

сепаратистами про припинення вогню, ця новина миттєво витіснила всі інші. Глава міністерства 
закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав на брифінгу, що у нього є хоч і 
невелика, але надія на успіх у Мінську. За його словами, настав час "прямих переговорів". 
Запитували про зустріч контактної групи й українського президента на його підсумковій прес-
конференції з генсеком альянсу Расмуссеном. Порошенко відповів, що Україна готова припинити 
вогонь, і що його обережна надія грунтується на заявах керівництва Росії і самих сепаратистів на 
сході України. 

Расмуссен був також стриманий в очікуваннях. "Якщо заяви російської сторони щирі, ми їх 
вітаємо", - сказав він, натякаючи на недовіру Москві. "Росія не зробила жодного кроку" до миру на 
сході України, вважає глава НАТО, відомий своїми жорсткими висловлюваннями. Позицію 
альянсу він висловив формулою: "Росія воює з Україною в Україні". Для Расмуссена цей саміт - 
останній. Після цього данця організацію очолить норвежець Стольтенберг. 

Допомога від НАТО буде, але не зброєю 
На головне ж для України питання - чим НАТО може конкретно допомогти країні, що веде, 

за її власними словами, війну з Росією, відповіді на саміті в Уельсі не стали несподіваними. Генсек 
Расмуссен заявив, що альянс підтримує Україну, закликав Росію відмовитися від анексії Криму і 
припинити підтримку сепаратистів на сході країни. Такі заяви лунали й раніше. Не стала новиною 
і заява про трастові фонди, за допомогою яких НАТО планує допомогти Україні модернізувати 
свою армію. Поставок озброєнь, "у тому числі – високоточних" Київ чекає від окремих членів 
НАТО, заявив у Ньюпорті президент Порошенко. Ані країни, ані виду озброєнь він, однак, не 
назвав. 

Питання ж про членство України в НАТО, схоже, залишилося за дужками саміту в Уельсі. 
Порошенко натякнув, що час для цього ще не настав. Головний підсумок зустрічі, на думку 
президента України, - "безпрецедентна підтримка", яку він відчув, спілкуючись із західними 
лідерами. Поки це була підтримка більше на словах. 

DW.DE 

04.09.2014. Спільна заява Комісії Україна-НАТО на рівні глав 
держав та урядів 

В той час коли ми зустрічаємося сьогодні, Росія продовжує порушувати суверенітет, 
територіальну цілісність та незалежність України. Попри заперечення з боку Росії, російські 
збройні сили задіяні у безпосередніх військових операціях в Україні; Росія продовжує постачати 
зброю бойовикам у східній Україні; вона тримає тисячі боєздатних військ на своєму кордоні з 
Україною. Цей розвиток подій підриває безпеку України та має серйозні наслідки для стабільності 
та безпеки всього Євроатлантичного регіону. 

Ми, глави держав та урядів у складі Комісії Україна-НАТО, одностайно підтримуємо 
суверенітет України та її територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. 

Ми рішуче засуджуємо російську незаконну та нелегітимну самопроголошену «анексію» 
Криму, а також триваючу та умисну дестабілізацію Росією східної України у порушення 
міжнародного права. Ми закликаємо Росію відмінити самопроголошену нею «анексію» Криму, яку 
ми не визнаємо та не будемо визнавати. Росія повинна припинити надавати підтримку бойовикам 
у східній Україні, відвести свої війська та зупинити свої військові дії вздовж українського кордону 
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та через нього, поважати права місцевого населення, у т.ч. кримських татар як корінного народу, а 
також утримуватися від подальших агресивних дій проти України. Союзники розглядають будь-які 
односторонні військові або руйнівні дії Росії на території України, під будь-яким приводом, 
включаючи гуманітарний, як такі, що є кричущим порушенням міжнародного права. 

Союзники підтримують зусилля Уряду України, у т.ч. шляхом реалізації українського 
Мирного плану, спрямовані на дотримання політичного шляху, який відповідає прагненням 
людей в усіх регіонах України без зовнішнього втручання. Союзники вітають зобов’язання, взяті на 
себе усіма сторонами, у т.ч. у Женеві та Берліні, а також в ході інших триваючих переговорів, 
працювати для досягнення мирного вирішення ситуації. Водночас, не зважаючи на взяті на себе 
зобов’язання, Росія, фактично, здійснила пряме військове втручання на територію України та 
посилила свою підтримку бойовикам. Ми закликаємо Росію змінити курс та вжити активних 
кроків для деескалації кризи, у т.ч. проводити конструктивний діалог з українською владаю. 

Союзники визнають право України на відновлення миру та порядку, захист своїх народу та 
території, а також заохочують Збройні сили України та органи безпеки й надалі докладати 
максимальних зусиль під час поточної операції для запобігання жертв серед місцевого населення. 

Союзники цінують відданість народу України свободі та демократії та його рішучість 
вирішувати власне майбутнє без зовнішнього втручання. Вони вітають проведення вільних та 
справедливих Президентських виборів у складних умовах та підписання Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом, що свідчить про консолідацію демократії України та її європейських 
прагнень. Ми очікуємо, що майбутні вибори до Верховної Ради у жовтні ц.р., як важливий елемент 
українського Мирного плану, сприятимуть цій меті. 

Ми вітаємо дії інших міжнародних гравців, зокрема ОБСЄ, Європейського Союзу і Ради 
Європи, а також союзників індивідуально, що сприяють деескалації та мирному врегулюванню 
кризи. 

В рамках нашого довготривалого Особливого партнерства, НАТО послідовно підтримує 
Україну протягом цієї кризи, та усі 28 союзників, у т.ч. через механізми НАТО, посилюють свою 
підтримку для того, щоб покращити здатність України забезпечувати свою власну безпеку. 
Визнаючи наміри України поглибити Особливе партнерство з НАТО, ми активізуємо наші 
стратегічні консультації в рамках Комісії Україна-НАТО. НАТО вже посилило існуючі програми у 
сфері військової освіти, професійного розвитку, управління сектором безпеки, та наукове 
співробітництво з Україною у сфері безпеки. Ми й надалі будемо зміцнювати наше 
співробітництво у секторі безпеки і оборони в рамках Річних національних програм шляхом 
реалізації програм для України щодо розвитку спроможностей та сталої розбудови потенціалу. У 
цьому контексті, союзники започаткують суттєві нові програми, які зосереджені на сферах 
командування, управлінні та зв’язку, логістики, стандартизації, кіберзахисту, соціальної адаптації 
військовослужбовців, а також стратегічних комунікаціях. НАТО також надасть Україні допомогу у 
реабілітації поранених військовослужбовців. Союзники посилюють присутність своїх радників в 
офісах НАТО в Києві. Союзники взяли до уваги нещодавній запит України щодо надання 
військово-технічної допомоги, і значна кількість союзників вже надають Україні додаткову 
підтримку на двосторонній основі, що вітається Україною. 

НАТО та Україна продовжуватимуть працювати для досягнення більшої взаємосумісності 
між збройними силами України та НАТО, у т.ч. шляхом продовження регулярної участі України у 
навчаннях НАТО. Союзники високо цінують триваючий внесок України в операції Альянсу, Сили 
реагування НАТО, а також Ініціативу Взаємопов’язаних сил. Союзники вітають участь України в 
Ініціативи операційної взаємосумісності з партнерами, цінують прояв Україною інтересу до 
Програми розширених можливостей в рамках цієї Ініціативи та очікують на її майбутню участь. 

За підтримки союзників, у тому числі через Річні національні програми, Україна 
залишається відданою реалізації широкомасштабних реформ, для подолання корупції та сприяння 
інклюзивному політичному процесу, основаного на демократичних цінностях, повазі до прав 
людини, меншин, та верховенстві права. 

Як відзначено на попередніх Самітах НАТО, у т.ч. у Мадриді, Бухаресті, Лісабоні та Чикаго, 
незалежна, суверенна та стабільна Україна, твердо віддана принципам демократії та верховенства 
права має ключове значення для Євроатлантичної безпеки. Ми підтверджуємо нашу тверду 
відданість подальшому розвитку Особливого партнерства між НАТО та Україною, що сприятиме 
розбудові стабільної, мирної та неподільної Європи. 

Сайт МЗС України  

05.09.2014. «Варіант Меркель» 

На саміті НАТО в Уельсі Україні пообіцяли конкретну допомогу лише в реформуванні 
армії, а про поставки воєнних озброєнь сказали: забудьте! 

Саміт НАТО в Уельсі, одна з головних тем якого була присвячена врегулюванню кризи в 
Україні через російську агресію, фактично став повторенням засідання Європейської Ради 
минулого тижня. В обох зустрічах у верхах брав  участь президент України, а в Уельсі ще й 
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відбулось засідання комісії України-НАТО (КУН), а також окрема зустріч Порошенка з Обамою, 
Меркель, Кемероном, Олландом та Ренці. З жалем доводиться констатувати, що зустрічі 
завершилися з однаковим результатом. Українському Президенту названі вище лідери сказали: 
ніяких розмов про військове вирішення конфлікту, хоча українська і просила лише надати 
високоточне озброєння та засоби розвідки, щоб протистояти терористами, озброєним російською 
важкою  зброєю та  регулярним російським військам, які вторглися на територію України 
останніми днями. 

Більше того, стало відомо, що західні лідери наполягають, щоб Україна підписала угоду про 
припинення вогню з терористами. Це попри те, що на Заході вже побачили, що в Україні 
знаходиться понад 200 російських танків і понад чотири тисячі російських солдат. 

Ось що з цього приводу заявив на прес-конференції генсек НАТО Андерс Фог Расмусен: 
«Росія воює з Україною на українській території,  російські війська і російські танки 

атакують українську армію і говорячи про мир, Росія не зробила жодного кроку, щоб забезпечити 
його. Замість того, щоб провести деескалацію кризи, Росія ії лише поглибила. Те, що відбувається в 
Україні має серйозні наслідки для безпеки і стабільності всього Євроатлантичного простору. Ми 
залишаємося об'єднаними у нашій підтримці українського суверенітету та територіальної 
цілісності в рамках міжнародно- визнаних кордонів. Ми рішуче засуджуємо постійне порушення 
міжнародного права. Росія має припинити свої агресивні дії проти України, вивести тисячі своїх 
військ з України і від її кордонів, припинити підтримку сепаратистів в Україні. Ми закликаємо 
Росію відмовитись від незаконної і нелегітимної самопроголошеної анексії Криму, яку ми не 
визнаємо і не будемо визнавати. Це вперше після Другої світової війни, коли в Європі одна країна 
забирає силою територію в іншої. Європа не повинна переходити від верховенства права до 
верховенства сильнішого. Це важливо для миру та безпеки у світі». 

Чудово сказано, все точно акцентовано. Але треба, щось робити з цим. Більше півроку 
пройшло від анексії Криму, а Путін вже реалізує проект «Новоросія». 

На запитання «Дня», яким бачить НАТО вирішення української кризи, яка насправді є 
російською агресією без військової опції (постачання Україні високоточних озброєнь), щоб 
протистояти важко озброєній російській армії, Расмусен відповів наступне: 

«Я не думаю, що будь-хто хотів би, щоб війна чи збройний конфлікт вирішувала цю 
проблему. Ми віримо, що кращий шлях – пошук політичного  рішення і сприяння такому 
політичному рішенню. Я твердо переконаний, що міжнародна спільнота має рішуче відповісти, 
якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, через більш глибокі і жорсткі економічні санкції, які 
точно ударять по російській економіці та ще більше ізолюють Росію». 

Фактично цю відповідь можна розглядати так, що НАТО на саміті в Уельсі прийняло 
варіант німецького канцлера Ангели Меркель, яка виступила проти надання Україні озброєнь, на 
що погодився президент США Барак Обама попри те, що його критикують як демократи, так і 
республіканці. 

Все виглядає так, що НАТО підтримало позицію, ухвалену лідерами ЄС на саміті у минулі 
вихідні. Що в Альянсі так і в ЄС у питаннях безпеки та зовнішньої політики рішення ухвалюються 
консенсусом. Іншими словами, ті ж самі противники серйозних санкцій проти Росії (друзі Путіна – 
прем’єри Словаччини та Угорщини Роберт Фіцо та Віктор Орбан) роблять свою чорну справу і в 
НАТО. 

Тому попри унікальність формату Уельської зустрічі у верхах, на якій як і на саміті ЄС, взяв 
участь український президент, наша країна ні на крок не наблизилася до врегулювання ситуації на 
Донбасі. 

Скоріше за все на крок наблизила нашу країну до Придністровського варіанту на Донбасі. 
Адже у НАТО так і не дали відповіді, як можна змусити Росію вивести війська з України, 
припинити підтримку терористів і зробити реверс по Криму. 

Традиційно з боку Заходу звучать заяви, що санкції будуть збільшені, якщо Росія знову 
роз’ятрює ситуацію в Україні. Та вона тільки це і робить, хоча вже і знає, що Європа спроможна 
піти на дійсно болісні для Росії санкції. 

Єдиний позитив саміту – це утворення Трастового фонду сприяння оборонної 
спроможності України, про який згадувалося на засіданні міністерської зустрічі у червні. 

«Ми ухвалили всеохоплюючий пакет допомоги, щоб Україна могла краще забезпечити 
власну безпеку. Ми будемо фокусувати увагу на кіберзахисті, логістиці, системі командування та 
контролю. А також допоможемо з реабілітацією солдат, поранених під час конфлікту. Будемо 
надавати поради, щоб допомогти Україні здійснювати оборонну реформу. Союзники нададуть 
Україні майже 15 млн. євро через НАТО і на додачу до цього ми очікуємо, що фінансову чи іншу 
допомогу буде надано на двосторонній основі. Незалежна, суверенна і стабільна Україна твердо 
віддана демократії, верховенства права є ключем до євроатлантичної безпеки», – наголосив генсек 
НАТО. 

Порошенко зі свого боку заявив, що ніколи не відчував такої сильної підтримки усіх лідерів 
країн, глав урядів, яка була продемонструвала щодо України під час Уельського саміту. 
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Традиційно журналісти поставили Порошенку і генсеку запитання, коли Україна може 
стати членом НАТО. 

Український Президент дуже тверезо підійшов до цього питання. Він зокрема зазначив: 
«Значна частина реформ для вступу в Альянс стосується економіки, верховенства права, боротьби 
з корупцією. І я думаю, що важливим фактором для України є демонстрація досягнень у цих 
реформах. Війна на сході країни не є виправданням не робити реформи в країні. Тому наступного 
тижня ми представимо програму реформ, яка була розроблена у ті ній співпраці з ЄС та НАТО. 
Нові парламентські вибори дозволять нам прискорити процес реформ і коли країна буде 
відповідати критеріям членства, тоді народ вирішить, коли і як це станеться». 

Зі свого боку Расмусен відзначив, що саме український народ та  українське керівництво 
має вирішувати, як розвивати майбутні відносини з НАТО. Найважливіше, додав він, розробити 
спроможності співпрацювати разом. «І саме тому ми фокусуємо увагу на реформі та модернізації 
українських збройних сил, розвитку сектору безпеки, підвищенні стандартів до натівського рівня і 
це буде фокус КУН (засідання Комісії Україна-НАТО – Ред.) та щорічної національної програми, а 
також трастового фонду, який ми вирішили встановити»,– сказав очільник Альянсу. 

Зарубіжні журналісти запитали Порошенка, які перспективи переговорів у Мінську, які 
відбудуться сьогодні, 5 вересня, і перспективи припинення вогню: чи не приведе це до 
замороженого конфлікту. 

Порошенко відповів наступним чином: «Ми боремось за мир, Україна є об'єктом агресії, і 
ми намагаємося зробити все для негайного припинення цієї агресії та вогню. І саме Україна 
платить щодня найбільшу плату загибеллю солдат, невинних цивільних. Для мене як Президента 
найважливіше робити все, щоб зупинити війну. Чому у мене обережний оптимізм щодо 
тристоронньої групи у Мінську? До цього була заява російського президента у відповідь на заяви 
лідерів та званих ЛНР і ДНР, які сказали, що готові до негайного припинення вогню. Зараз дуже 
важливо мати підтримку ОБСЄ для організації місії з моніторингу і верифікації, негайного 
звільнення заручників, які незаконно утримуються терористами і взяти ситуацію під контроль на 
українсько-російському кордоні, а також виведення всіх російських військ. Я вважаю, що це дуже 
важкий виклик до початку дуже важливих політичних переговорів, враховуючи те, що питання 
українського суверенітету, територіальної цілісності, незалежності не можуть бути питаннями 
переговорів».  

Залишається сподіватися, що на даний момент Росія справді щира у прагненні до миру, а зі 
свого боку на цих переговорах українська сторона зможе захистити свої інтереси. Але до 
оголошення про припинення вогню Україна ні в якому разі не повинна здавати стратегічні міста, 
зокрема Маріуполь, щоб Росія під цю мирну заяву не отримала стратегічний коридор до Криму. 

Газета «День» 

05.09.2014. Чим допоможе НАТО Україні 

На саміті НАТО у Великій Британії Україні пообіцяли 15 мільйонів євро для реформування 
армії, військову допомогу на двосторонньому рівні та лікування поранених учасників АТО. 

У РНБО вже заявили, що припинення вогню на Донбасі не вплине на військові постачання 
до України. 

Хоча українська влада заявляє про вдалий саміт НАТО для України, експерти не схильні 
переоцінювати допомогу, яку пообіцяли країни Альянсу. 

З реальної допомоги на двосторонньому рівні з країнами НАТО Україна раніше отримала з 
Канади та Литви вантажі із гуманітарною допомогою українським військом та засобами захисту. 

На 13-26 вересня на заході України заплановані військові навчання за участі країн НАТО 
"Швидкий тризуб", від яких, на думку експертів, можна отримати значну вигоду. 

Обіцяна допомога 
Після проведення зустрічей з керівниками країн НАТО Петро Порошенко на спільній прес-

конференції з генсеком Альянсу заявив про обіцяну фінансову та військову допомогу. 
Зокрема, НАТО напряму пообіцяло надати Україні допомогу на 15 мільйонів євро. 
Порошенко пояснив, що ці кошти будуть розподілятися по чотирьох трастових фондах, які 

за спеціальною програмою спрямують на покращення логістики української армії, системи 
командування, системи комунікацій та кіберзахисту. 

У альянсі попередили, що надання військово-технічної допомоги Україні - питання 
двосторонніх домовленостей з кожною окремою країною, проте вони таку допомогу 
підтримуватимуть. 

"З окремими країнами буде досягнуто домовленостей про військово-технічну співпрацю. 
Причому мова йде про постачання як нелетального, так і летального озброєння, включно з 
високоточною зброєю. Це - саме те, чого ми чекали", - заявив Петро Порошенко. 

Деякі країни, за словами Петра Порошенка, взяли на себе забезпечення лікування та 
реабілітації поранених українських військових, постачання медичного обладнання та ліків. 

Питання вступу України до НАТО, до проведення реформ та модернізації армії, не стоїть. 
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"Ось чому ми звертаємо таку увагу на реформування та модернізацію українських 
Збройних сил, будемо розвивати сектор оборони, будемо збільшувати його до рівня НАТО", - 
підкреслив генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. 

Також альянс пообіцяв допомогу в модернізації системи зв’язку й інформатизації ЗСУ. 
Експерти скептичні 
Українські військові експерти обережно поставились до отриманих на саміті НАТО 

обіцянок. 
"Допомога НАТО в 15 млн євро важлива. Але, щоб ви розуміли масштаб: 15 мільйонів – це 

вартість половини одного сучасного літака. Навіть не цілого!", - написав у себе на сторінці у 
Facebook колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко. 

Колишній голова оборонного відомства Олександр Кузьмук з оптимізмом оцінив 
домовленості з НАТО, хоч і визнає, що конкретної допомоги зброєю ще немає. 

"Вже можна бути вдячними, що крім "глибокої стурбованості" починається матеріальна 
допомога, яка нам необхідна. Це фінансова допомога та військово-технічна. Врешті ми розуміємо, 
що опиняємось не сам-на-сам з цією війною", - заявив ВВС Україна Олександр Кузьмук. 

На його думку, якщо обіцянка про допомогу була озвучена з такої високої трибуни 
генеральним секретарем НАТО, то підстав сумніватися в її наданні немає. 

Скептично поставився до обіцянок допомоги і порадив дочекатися реальної допомоги 
директор консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець. 

"Упродовж півроку Україна зверталася до НАТО з переліком продукції, яка нам дуже 
необхідна. До сьогодні ми отримали лише індивідуальний захист для бійців від США та Канади", - 
розповів ВВС Україна пан Згурець. 

Він зауважив, що у разі досягнення домовленостей про постачання високоточної зброї на 
двосторонньому рівні, контракти будуть укладатися з окремими компаніями. 

"А компанії на складах не мають техніки, тому таке постачання швидше буде направлене на 
стратегічне переоснащення війська, а не допомогу силам АТО", - вважає експерт. 

Надія на навчання 
На його думку, реальні результати могли б принести військові навчання з країнами НАТО в 

Україні. 
Адже представники США, Великої Британії та інших країн можуть прибути зі своєю новою 

технікою та озброєннями й не забрати це все назад. 
"Якщо держава вирішить привезти двісті "Хамерів" на навчання і не забрати, то ніхто цього 

заборонити не може. Логічно було б, аби американці та британці привезли свої нові протитанкові 
керовані ракети. Ми б навчили своїх інструкторів, як їх швидко опановувати", - припустив Сергій 
Згурець. 

Натомість Олександр Кузьмук заперечив такий формат допомоги, як залишення зброї 
після навчань. 

"Такої практики не існує", - вказав Олександр Кузьмук ВВС Україна, зауваживши, що такі 
речі треба заздалегідь погоджувати з Генштабом. 

ВВС Україна 

08.09.2014. Чотири країни НАТО кажуть, що не 
постачатимуть зброю Україні 

Після саміту НАТО в Уельсі Петро Порошенко заявив, що відчуває підтримку країн - членів 
Альянсу 

Представники США, Польщі, Норвегії та Італії заявили, що не постачатимуть Україні 
зброю, повідомляє Reuters. 

Напередодні радник президента Юрій Луценко заявив, що саме з цими країнами, а також з 
Францією "досягнуті домовленості про військових радників і поставки сучасної зброї" на 
Уельському саміті НАТО минулого тижня. 

На цьому саміті Петро Порошенко заявив, що з окремими країнами Альянсу "буде 
досягнуто домовленостей про військово-технічну співпрацю", уточнивши, що вона полягатиме в 
постачанні озброєння, зокрема, високоточної зброї. 

Крім того, в НАТО пообіцяли надати Україні допомогу на 15 млн євро. 
П’ять країн, з якими Київ досяг домовленостей про радників і постачання зброї, Юрій 

Луценко назвав у дописі на своєму Facebook у неділю вранці. 
Вже до кінця дня чотири з названих ним країн спростували оприлюднену ним інформацію. 
Пакет допомоги 
"Ця новина не відповідає дійсності. Італія разом з іншими країнами ЄС та НАТО готує 

пакет нелетальної допомоги Україні – такої, як куленепробивні жилети та шоломи", - заявив 
агенції Reuters чиновник італійського міністерства оборони. 

Речник норвезького оборонного відомства Ларс Г’ємбле заявив місцевій агенції NTB, що 
тамтешні військові братимуть участь у двох військових навчаннях в Україні. 
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"Однак те, що ми постачаємо зброю в Україну, не відповідає дійсності", - додав він. 
"Угоди про постачання сучасної зброї з Польщі до України на саміті НАТО не укладалося", - 

заявив Reuters речник польського міністерства оборони полковник Яцек Соньта. 
У свою чергу, американський високопосадовець заявив Reuters на умовах анонімності, що 

"жодних пропозицій допомоги Україні летальною зброєю США не робили". 
У Єлисейському палаці від коментарів на цю тему відмовилися, зазначає агенція. 
Раніше генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляв, що Альянс сам по собі 

не займається постачанням військового обладнання, однак це питання може вирішуватися на рівні 
двосторонніх домовленостей Києва з окремими країнами - його членами. 

У ході саміту в Уельсі заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий відмовився 
конкретизувати досягнуті на цьому заході домовленості щодо постачання зброї, назвавши це 
питання "чутливим". 

"Ви чули про високоточну зброю... Я думаю, що результати застосування цієї зброї скоро 
відчують... ті, хто зайшов з агресією на нашу територію", - зазначив він. 

ВВС Україна 

10.09.2014. Референдум про вступ до НАТО – це наша відповідь і 
Путіну, і Європі, і українській владі 

З 28 країн-членів НАТО, лише в трьох країнах – Іспанія, Словенія, Словаччина – 
проводився референдум щодо вступу цих країн до Альянсу. Індикатором народної підтримки 
процесу вступу до НАТО були соціологічні опитування. 

Проте ніякої заборони на всенародне загальне опитування про вступ до НАТО немає. Це 
лише спосіб сформувати громадську думку в контексті набуття членства в НАТО. 

Позитивна відповідь на питання референдуму в день виборів 26 жовтня надасть 
додаткових аргументів Україні щодо приєднання до найефективнішої системи в міжнародному 
безпековому просторі. 

Вторгнення Росії в Україну, яка підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом, є 
опосередкованим вторгненням і в ЄС. адже Україна позиціонує себе як частина об'єднаної Європи, 
яка сповідує європейські цінності й інтегрується до ЄС. 

Російська агресія й окупація частини нашої території – виклик глобальному миропорядку в 
ХХІ столітті, брутальне порушення основоположних принципів міжнародного права, цілей і 
принципів Статуту ООН і міжнародних зобов'язань Росії. 

Сьогодні нам пропонують формулу – отримати від НАТО все, крім самого членства. Проте, 
як ми бачимо, НАТО нам нічого, окрім членства, запропонувати не може. Адже лише саме 
членство в НАТО дає переваги колективної безпеки. НАТО не буде надавати захист країні, яка не 
входить до її структури, незалежно від рівня співробітництва. 

Тому, підтримати пропозицію "Батьківщини" і надати народу можливість висловитись – це 
обов'язок влади, яку привів Майдан. Більше того, влада повинна не перешкоджати Референдуму 
щодо НАТО, але й провести інформаційну кампанію для отримання позитивної відповіді. 

Якщо влада сама не може визначитись, що вона хоче, і коливається під тиском багатьох 
справді непростих факторів, у тому числі й нічних дзвінків від Путіна, то суспільство має право 
сказати своє слово, коли постала реальна загроза суверенітету й територіальній цілісності держави. 

Українці сьогодні самі дійшли до висновку про необхідність членства в Альянсі, і із цим 
необхідно рахуватись. 

Можна закинути, що ми маємо різну ситуацію по регіонах, що частина громадян під 
окупацією не зможе взяти участь у виборах та в голосуванні по питанню референдуму. 

Проте вибори в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі ми ж 
визнаємо, якщо в ньому взяла участь половина громадян України із правом голосу. І ці результати 
будуть легітимними. Тим паче, ми зобов'язані прийняти результати референдуму, який є прямою 
формою демократії. 

Щодо різності кількості голосів по областях, то вони різняться із приводу будь-якого 
питання, яке б ми не поставили. Ця різниця буде й по населеним пунктах, і по окремих вулицях, ба 
навіть будинках. Перефразовуючи класика, "я вам не скажу за всю Одесу", але впевнений, що 
Дерибасівська проголосує за НАТО. 

Проте нам важливий загальноукраїнський результат, це для нас найважливіше. 
Референдум про вступ до НАТО – це можливість продемонструвати російсько-

терористичним бандам наш протест. Це спосіб показати, що ми проти політики Кремля. 
Сьогодні згідно з багатьма соціологічними опитуваннями, підтримка суспільством 

членства України в НАТО сягає 54% – за вступ України до Альянсу. 
Уперше переважає кількість прихильників членства України в НАТО над противниками. 

Ця ситуація склалась й без проведення інформаційної кампанії, яку часто згадують і яку мала б 
проводити влада й громадянське суспільство. Такий результат став наслідком агресії та 
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інформаційної кампанії, яку проводить Кремль проти нас – кампанії цинічної, підлої й підступної, 
кампанії крові й убивств. 

Сьогодні, у час протистояння, результат референдуму буде позитивним, і я абсолютно 
переконаний в успішності референдуму. 

Проте якщо із цим зволікати, ми дезорієнтуємо власний народ, а внаслідок затягування 
війни – можливі залаштункові перемовини й домовленості з Путіним щодо нашого не-вступу до 
НАТО, на що перелякана й розгублена влада може піти. 

Гострота проблеми зменшиться, підтримка суспільством може стати недостатньою. 
Виникне ситуація, коли будуть пропонувати: "Давайте про НАТО не будемо говорити, і тоді 
російські танки залишаться на зайнятих позиціях і не будуть рухатись вглиб країни". 

Це – поразка. 
Ми повинні бути цілеспрямованими щодо НАТО й нашого власного захисту. Наша 

відповідь буде й Путіну, і Європі, і українській владі. 
Путіну цим результатом ми скажемо – руки геть від України! І він не зможе нам усім 

телефонувати ні вдень ні вночі, він не зможе шантажувати й викручувати руки. Путін може 
закидати владі щодо членства в НАТО – але не народу. 

Європа отримає сигнал безпосередньо від суспільства, а не лише від високоповажних 
чиновників. Висловлювання українців за НАТО буде подачею заявки на членство до народів країн 
– членів НАТО. Таке рішення буде постійним нагадуванням і для Меркель, і для Обами, і для всіх 
західних лідерів, що потрібно на нього давати відповідь. 

А наше право бути в системі колективної безпеки НАТО зазначено в установчих документах 
НАТО, де йдеться про те, що всі європейські країни мають право доєднатися до Альянсу. Тому 
жоден лідер, жоден політик країни Альянсу не повинен і не зможе ставити під сумнів бажання 
нашого народу. Зрозуміло, що саме члени Альянсу приймають політичне рішення про прийняття 
країни до НАТО. На саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Альянс уже заявив, що "Україна… 
буде членом НАТО". 

Україна стала на захист європейських цінностей, які є спільними із країнами-членами 
НАТО. Референдум – це сигнал українського суспільства до НАТО. 

Українська влада за результатами референдуму отримає народні директиви зробити все, 
щоб виконати волю народу й добитись членства в Альянсі. Позитивна відповідь на референдумі 
про вступ до НАТО не лише посилить позицію влади в нашій державі, але й змусить її робити все 
можливе щодо інтеграції в НАТО. 

Можливо, набуття членства відбудеться й не зразу, проте думка суспільства неодмінно 
прискорить цей процес. Ніхто не заперечує, що це може статися згодом, але очевидним є те, що 
рішення референдуму цей час скоротить та спонукатиме до створення нових доктрин та нових 
стратегій для реагування на нові загрози. 

Іноді опоненти закидають відсутність відповідних реформ, необхідних для вступу в НАТО. 
Проте влада має відповідальність перед виборцями здійснювати ці реформи сьогодні, до 
референдуму й після нього. Ми всі з Майдану, і знаємо, що під тиском народу – це буде зроблено 
швидше. 

Державні органи у свій час успішно звітували про виконання Державної програми 
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України. А зараз чиновники 
стверджують, що громадяни України не поінформовані про НАТО, нічого не знають та не 
розуміють. 

Український народ – розумний і знає, що є добром, а що є злом, за ким майбутнє, а що є 
минулим. 

Очевидним є й те, що неможливо зробити всіх громадян фахівцями з питань національної 
безпеки та міжнародної політики. 

Референдум буде успішним, якщо всі прихильники НАТО візьмуть участь у голосуванні. 
Диванна сотня повинна почати діяти – зокрема, проголосувати "за" на референдумі, а перед цим 
переконати своїх сусідів, родичів та друзів також зробити це. 

Не саміт НАТО в Уельсі, присвячений Україні, а перемога на референдумі зробить 2014 рік 
– справжнім роком НАТО в Україні. 

Не всі мають змогу стріляти кулями в сторону кремлівських окупантів. Наш голос на 
референдумі – це геополітичний постріл у бік агресорів та їх імперських планів, яким потрібно 
покласти край. Референдум – це асиметрична, "гібридна" відповідь на гібридну війну проти нас. 
Референдум – це позиція правди, за якою – сила! 

Є рішення побудувати стіну на кордоні з Росією. Проте бетонний мур можна обійти, 
проламати важкою технікою. Натомість вибудувавши за допомогою референдуму стіну 
цивілізаційну, стіну цінностей, ми себе оточуємо морально-духовною оболонкою, яку не зможе 
перейти всіляка імперська нечиста сила. 

Це буде непоборна стіна, що відмежовуватиме наше майбутнє від минулого. 
Громадська ліга «Україна-НАТО» 
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11.09.2014. Трансатлантичні розбіжності: Європа і США по-
різному дивляться на членство України в НАТО 

Україна та Грузія у складі НАТО? Для більшості європейських держав-членів альянсу це 
жахливий сценарій. Натомість у США до цього ставляться прихильніше. 

НАТО зобов’язаний колективно захищати своїх членів від зовнішньої агресії. Багато 
європейських політиків цими днями згадують про цей принцип з полегшенням: якби Україна була 
членом НАТО, то російська анексія Криму призвела би до безпосередньої воєнної конфронтації 
між Альянсом та Росією. Членство України та Грузії в НАТО при цьому було предметом дебатів 
кілька років тому. На саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році американці на чолі з президентом 
Джорджем Бушем рішуче просували це питання. Проте деякі європейські держави, зокрема 
Німеччина, побоювалися цього, оскільки вже тоді остерігалися напруження відносин з Росією. 
Тому у Берліні вважають, що мали рацію. 

Речник з питань безпеки фракції Європейської народної партії у Європарламенті Міхаель 
Ґалер вказує також на те, що тоді серед українського населення "чіткої більшості за" вступ до 
НАТО не було. За словами Ґалера, стриманість щодо Росії пов’язували з очікуваннями, що "Росія 
відплатить за це відповідною поведінкою". 

Спочатку була Грузія 
Як і раніше, американці активно підтримують перспективу вступу до НАТО. Міністр 

оборони США Чак Хейгел сказав днями під час візиту до Тбілісі, що його країна буде і надалі 
сприяти членству Грузії в НАТО. США також роздумують над продажем Грузії військових 
гелікоптерів. Між Грузією та Україною існують чіткі паралелі. Багато хто вбачає в російському 
захопленні грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії в 2008 році передвісника анексії 
Криму в 2014 році. В 2008-му Захід також висловлював протест, проте не втрутився і, здається, 
змирився з ситуацією. 

Що стосується українського конфлікту, то член американської Демократичної партії, 
голова сенатського комітету із закордонних справ Роберт Менендес і сенатор-республіканець Джон 
МакКейн висловлювалися за постачання зброї українській армії. В очах же західноєвропейських 
політиків президентові Росії Володимиру Путіну в такому разі забезпечили б провокацію, яку він, 
можливо, шукає для вторгнення. 

Чи стане Україна другим Афганістаном? 
Такі два різні погляди суперечать один одному. Більшість європейських держав-членів 

НАТО не бажають зайвий раз провокувати Росію. США, а також деякі зі східноєвропейських 
членів, які самі постраждали від радянської окупації, висувають протилежні аргументи: якби 
Україна була членом НАТО, то Путін міг би утриматися від кримської авантюри. Експерт з 
політики безпеки брюссельського аналітичного Центру імені Вілфріда Мартенса Роланд 
Фройденштайн вважає, що відмова в 2008 році від надання плану дій щодо членства в НАТО, 
"спонукала Путіна втягнути Грузію у війну". Тісніший військовий зв’язок з НАТО як мінімум 
зробив би російську агресію менш імовірною. 

Роланд Фройденштайн виступає за обмежену військову підтримку Збройних сил України, 
"щоб відбити цілком неспровоковану агресію або хоча б настільки підняти ціну, що у Кремлі 
переглянуть свої дії". У Росії, каже він, "нема необмежених можливостей зі вторгнення" і там 
"згадають про катастрофу в Афганістані". Європарламентарій Ґалер додає, що "Росія ніколи не 
зможе стверджувати, що Україна має намір загрожувати територіальній цілісності Росії". Тож дії 
України носять виключно оборонний характер. 

Жодних "сфер впливу" Росії 
І Фройденштайн, і Ґалер не згодні з натяками багатьох західних політиків, що слід визнати 

сферу впливу Росії. Кожна країна має право вільно обирати собі союзи. Двері до НАТО мають в 
принципі бути відкритими для обох країн. Відмовити їм у цьому "означало би заохочення 
російської поведінки". Передумовою вступу цих країн Міхаель Ґалер називає "стабільну підтримку 
більшістю населення" та згода на це усіх теперішніх держав-членів НАТО. Зрозуміло, що 
останнього поки нема. Чи зміниться така позиція, залежить, за словами Ґалера, від того, "з якою 
Росією доведеться в майбутньому мати справу". З Росією Путіна такого краще не робити. 

Саміт в Уельсі: НАТО готується до крайнього сценарію з Росією 
Проте Захід не повинен лишатися бездіяльним, вважають обидва експерти. "НАТО та ЄС 

потребують нової східної політики", - каже Фройденштайн. ЄС має більше зосереджуватися на 
підтримці громадянського суспільства, а також розвивати відносини з елітами через торгівлю, 
стипендії та спрощення візового режиму. НАТО має продовжувати військове співробітництво, 
"подобається це Кремлю чи ні". Ґалер теж відстоює подальшу цивільну та військову співпрацю. 
Але при цьому важливо "продовжувати діалог між ЄС і Росією" й сприяти діалогу між Росією та 
Україною, Грузією і Молдовою. 

DW.DE 
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

04.09.2014. Глава МЗС Естонії: Ми хочемо постійної 
присутності НАТО 

Напередодні саміту НАТО в Уельсі міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает розповів 
DW про надії на додатковий захист своєї країни та інструменти впливу на Росію, які ще має в 
своєму арсеналі Захід. 

 
DW: Українська криза загострюється дедалі більше, тому візит президента США 

Барака Обами до Естонії є дуже вчасним та чітким сигналом підтримки з боку Вашингтона 
членів НАТО у Східній Європі, зокрема балтійських країн. Однак що конкретно Естонія очікує 
від Обами, окрім символічної підтримки? 

Урмас Пает: По-перше, як Ви сказали, візит Обами до Естонії за день до саміту НАТО - 
дуже чіткий сигнал. По-друге, з політичної точки зору, дуже важливо, щоб результатом візиту 
президента Обами, а також і саміту НАТО став чіткий політичний курс, що полягатиме у прагненні 
до однаковості рівня безпеки усіх членів НАТО незважаючи на географію чи історю. І, по-третє, 
звісно, потрібні деякі конкретні кроки. 

За останні місяці ми вже спостерігали деякі дуже позитивні та адекватні зрушення у 
нашому регіоні, приміром, те, що естонський аеродром Емарі сьогодні є складовою частиною місії 
НАТО з контролю за безпекою повітряного простору в країнах Балтії. До того ж зараз ми маємо 
дещо більше американських солдатів на суші та кораблів НАТО у Балтійському морі. Також у 
нашому регіоні проводяться військові навчання. І, звичайно, хотілося б бачити, що рішення, які 
ухвалюватимуться, залишать усе так, як є, і означать деякі додаткові заходи. Але технічно це 
залежить від військового командування НАТО, яке має робити пропозиції та приймати рішення. 

 
Одним з додаткових заходів, про які Ви говорите, є рішення про розміщення сил 

швидкого реагування у Східній Європі, яке може бути ухвалено на найближчому саміті НАТО. 
Так, це одна з конкретних ідей, і, звісно, я сподіваюсь, що рішення буде прийнято. 
Водночас члени Альянсу у Східній Європі також наполягають на розміщенні в регіоні 

постійних військових баз НАТО. Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung минулими 
вихідними повідомило, що в Східній Європі можуть з'явитися п’ять нових баз НАТО, у тому числі 
одна в Естонії. Чи Ви можете це підтвердити? 

Поки що не можу, адже ухвалення подібного рішення є виключною компетенцією усіх 
країн-членів НАТО та саміту. Тож говорити про щось можна бути лише за кілька днів. 

 
Але Ви сподіваєтесь, що це станеться? 
Як я зазначив, ми уже маємо 150 американських військових на нашій території. І нам, 

звичайно, хотілось би бачити, що така присутність союзників НАТО продовжиться на постійній 
основі. Як, власне, визначати цю присутність, можна буде вирішити пізніше, але найголовніше - 
мати тут відчутну та постійну присутність інших членів НАТО. Адже, окрім символічної 
політичної, це відіграє, також і практичну роль. 

 
Між тим голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики застеріг від 

надто жорсткої реакції на поведінку Москви в Україні. Він хоч і підтримує сили швидкого 
реагування, але відкидає додаткові заходи, аргументуючи це тим, що Росія не є загрозою для 
країни-члена НАТО. Як би Ви відповіли на це? 

Я не відповідатиму на це прямо. Я думаю, що зрозуміло, що нікому не хочеться бути 
свідком того, як у 21-му столітті в Європі одна країна втручається у справи іншої та намагається 
змінити кордони силовими методами. Однак це саме те, що ми уже побачили в Україні та в 
українсько-російських відносинах. Тобто ми не забудемо, що, приміром, Крим був анексований та 
окупований. І зрозуміло, що усе це кардинально змінює ситуацію з безпекою в Європі. 

На прикладі втручання Росії в Україну ми бачимо, що Гельсінський заключний акт 1975 
року (декларація між країнами Варшавського договору та Заходом, в якій була закріплена 
непорушність кордонів та принцип мирного врегулювання конфліктів - Ред.) для РФ більше не 
відіграє жодної ролі. Ми бачимо, що принципи, задекларовані в угоді між НАТО та Росією у 1997 
році (так званий основоположний акт про взаємини, співробітництво та безпеку - Ред.), так само 
для Росії більше нічого не означають. Усі події, що відбуваються в Україні, так чи інакше мають 
прямі наслідки та вплив на багато міжнародно-правових механізмів та документів. Через це я і 
наголошую, що це очевидний факт, що з точки зору потенційних загроз, ситуація через дії Росії в 
Україні змінилась. 
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Ви згадали угоду між НАТО та Росією. З огляду на дії Москви в українській кризі, чи 
думаєте Ви, що в цей документ, який регулює відносини між двома сторонами, мають бути 
внесені зміни? 

Де-факто у будь-якому разі, адже кричущі порушення уже мали місце, в той час як у 
документі йдеться про незмінне безпекове середовище в Європі та його умови. Але це середовище 
було й так змінено. Де-юре ніхто не оголошував про те, що випливає з угоди, але я думаю, що 
завжди важливіше дивитись на події та реальні дії, ніж вірити у те, що говорить одна зі сторін 
конфлікту. Ми всі пам’ятаємо, як росіяни говорили, що вони не мають жодного стосунку до подій у 
Криму, а вже через кілька днів вони нагороджували військових , які були відповідальні за те, що 
відбувалось на півострові. 

 
ЄС оголосив, що може запровадити додаткові, більш жорсткі санкції проти Росії. 

Великобританія, згідно з повідомленнями в ЗМІ, пропонуватиме відключити Росію від 
міжнародної системи обміну фінансовими даними SWIFT. Чи підтримуєте Ви такий крок, який 
міг би суттєво зашкодити російській економіці? 

Ми підтримуємо кінець цієї війни. Ми підтримуємо завершення конфлікту в Україні. Та, на 
жаль, ми бачимо, що політика та дипломатія поки що не призвели до жодних змін. Так само і 
санкції поки що не мали того впливу, який ми сподівались побачити. Тож на сьогодні я не бачу 
жодної іншої можливості, окрім як продовжувати застосовувати різні штрафні заходи й санкції з 
тим, аби зупинити дії Росії в Україні. Звісно, я також не впевнений, що навіть можливі нові санкції 
відразу вплинуть на Росію, і вона припинить свої дії в Україні. Водночас немає жорсткішої або 
кращої опції, ніж ця. 

 
Чи має Захід, на Вашу думку, у своєму арсеналі ще якісь інструменти впливу на 

поведінку Росії? 
Єдиний шлях - намагатись робити це за допомогою економічних важелів. І в цьому ключі 

єдиного дієвого впливу можна досягнути у тих сферах, у яких Росія робить левову частку своїх 
прибутків (у енергетиці - Ред.). 

DW.DE 

04.09.2014.Чому відносини Росії та НАТО зіпсувалися ще до 
України 

Український конфлікт підштовхнув відносини Росії та НАТО до нового охолодження, і є 
побоювання, що підозрілість і ворожнеча часів Холодної війни знову повернулися. 

Відносини погіршувалися роками, незважаючи на окрему плідну співпрацю в Афганістані, 
боротьбу з піратством на морі та спільні миротворчі операції. 

НАТО звинувачує Росію у відправленні регулярних військових частин і важкого озброєння 
до Східної України для допомоги сепаратистам. Деякі називають це прихованим вторгненням. 
Росія відкидає звинувачення і звинувачує прозахідний уряд України в агресії. 

Які інші причини призвели до нинішнього охолодження відносин НАТО з Росією? 
 
Розширення на Схід 
Кінець комунізму призвів до вимог політиків Східної і Центральної Європи щодо членства 

в НАТО для захисту від будь-якої майбутньої агресії з боку Росії. Членство в НАТО також 
розглядалось як знак прихильності до західних цінностей і стандартів. 

1999 року - майже через 10 років після падіння Берлінської стіни - до НАТО прийняли три 
колишні країни Варшавського договору: Чехію, Угорщину та Польщу. 

Інші колишні країни радянського блоку вступили в НАТО в 2004 році: країни Балтії 
(Естонія, Латвія, Литва), Болгарія, Румунія, Словаччина і Словенія. 

Росію особливо розлютило розширення НАТО на країни Балтії, які були раніше частиною 
СРСР і розглядалися Москвою як частина "ближнього зарубіжжя". Ця фраза, яку зазвичай 
використовують російські політики, базується на припущенні, що колишні радянські держави не 
повинні діяти проти стратегічних інтересів Росії. 

На саміті НАТО в Уельсі цього тижня, Фінляндія - не-член НАТО - має підписати угоду Host 
Nation з альянсом, до якого входять 28 країн. Це означає, що Фінляндія надаватиме силам НАТО 
логістичну підтримку - хоча і не буде для них базою - на своїй території. Жодна з країн НАТО не 
має з Росією такого довгого кордону, як Фінляндія. 

Швеція також вирішила підписати угоду, але дата ще не визначена. Ці дві північні країни 
вже тісно співпрацюють з НАТО і можуть стати членами в майбутньому. 

На початку 2008 року Альянс також відкрив перспективу майбутнього членства в альянсі 
для Грузії. Кремль побачив у цьому пряму провокацію, так само, як і у випадку більш тісних 
зв'язків НАТО з Україною. 
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Минулого місяця прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що проситиме 
парламент відкрити шлях для членства країни в НАТО. Раніше його заблокував колишній 
президент Віктор Янукович, друг Москви, якого усунули з посади в лютому після масових 
протестів у Києві. 

 
Протиракетна оборона 
Розвиток систем протиракетної оборони під проводом США непокоїть Росію. 
НАТО стверджує, що щит для перехоплення ракет матиме виключно оборонну функцію, не 

становитиме загрози для Росії і що він призначений, щоб перешкодити будь-якому майбутньому 
ракетному удару країни, що не визнає міжнародних норм. В цьому контексті як потенційні загрози 
безпеці Заходу розглядаються Іран і Північна Корея. 

Росія хотіла мати рівноправне партнерство з НАТО в розробці такої системи. Але це 
прагнення не мало розвитку, і НАТО почало розгортання ракет-перехоплювачів і радарів в Румунії, 
Чехії та Польщі. 

У грудні 2013 у відповідь на цей проект НАТО Росія дислокувала мобільні тактичні ракети 
Іскандер у Калінінградському анклаві. 

 
Грузинський конфлікт 
Коротка війна Росії проти Грузії в серпні 2008 року зіпсувалися відносини з НАТО. 
Під час війни Росія підтримала сепаратистів у двох регіонах Грузії - Південній Осетії та 

Абхазії. Росія розгромила грузинську армію, яка намагалася відновити контроль над Південною 
Осетією. 

Росія ввела війська в Грузію - в певний момент вони підійшли майже впритул до столиці 
Тбілісі - і Захід назвав дії Москви непропорційними. Пізніше Росія визнала два відокремлених 
регіони незалежними, але насправді це стало замороженим конфліктом, оскільки регіони не 
визнали на міжнародному рівні. 

НАТО призупинило Раду Росія-НАТО, створену в 2002 році, після чого Росія призупинила 
військову співпрацю з НАТО. Відносини розморозили наступного року. 

 
Конфлікт у Косові 
Росія - історичний союзник Сербії - стійко підтримувала Белград у конфлікті в Косові. 
Сербія ніколи не визнавала відділення Косова - досягнутого за допомогою НАТО в 1999 

році - хоча вона погодилась не блокувати шлях Косова до членства в ЄС. Багато інших країн також 
не визнали незалежність Косова, оголошену 2008 року. 

Росія заморозила військову співпрацю з НАТО невдовзі після того, як альянс почав 
широкомасштабні бомбардування Сербії в 1999 році. 

Косово, населене переважно етнічними албанцями, відокремилось в результаті збройного 
повстання сепаратистів, і жорстокість сербських сил безпеки спричинила міжнародне обурення. 
НАТО втрутилося, коли цивільні почали масово тікати від сербського режиму до сусідніх країн. 

Під час цієї інтервенції відбулось напружене протистояння з російськими військами в 
столиці Приштині, але незабаром напруження було зняте. 

 
Суперечки щодо Договору 
У 2007 році Росія призупинила своє дотримання Договору про звичайні збройні сили в 

Європі (ДЗЗСЄ). 
Договір, що обмежує кількість ключової військової техніки в окремих регіонах, підписали 

західні країни і країни колишнього Варшавського договору в 1990 році. Його переглянули в 1999 
році з урахуванням інтересів колишніх радянських сателітів, що вступили до НАТО. 

Однак Альянс - на відміну від Росії - відмовився затвердити зміни, наполягаючи на тому, 
що Москва повинна спочатку вивести свої війська, що залишились в Грузії і Молдові. 

НАТО оголосило про плани по розгортанню кількатисячних сил швидкого реагування у 
Східній Європі, ближче до кордонів Росії. 

Сили, які можуть бути мобілізовані протягом 48 годин, складаються з військ держав-членів 
на ротаційній основі. 

Такий крок міг би ще більше підірвати ДЗЗСЄ, хоча НАТО наполягає, що нові сили не 
матимуть постійних нових баз. 

BBC Україна 

11.09.2014. Страх перед "російським ведмедем" накриває Східну 
Європу 

Східноєвропейські держави невдоволені політикою Заходу щодо Росії. Лунають закиди в 
нерішучості та поступливості. Польща, Румунія, Болгарія та країни Балтії вимагають захисту з боку 
НАТО. 
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Якомога більше військ НАТО, якомога ближче до східних кордонів і якнайшвидше - краще 
вчора, ніж сьогодні. Приблизно так можна було б описати позицію Польщі, коли йдеться про 
очікування країни-члена Північноатлантичного альянсу від її союзників з огляду на нинішню 
кризу в Україні. Зазвичай доволі неоднорідна польська політика останніми місяцями напрочуд 
єдина: путінська агресія проти України загрожує безпеці Польщі. 

Болісні спогади про російську окупацію під час Другої світової війни знову спливають у 
свідомості поляків. Згадують й репресії післявоєнного часу, коли Польща була частиною Східного 
блоку. Польська преса пише про початок нових часів конфронтації, сумуючи вже сьогодні за 
роками після перших вільних виборів у червні 1989-го. "Це були найкращі часи Польщі за останні 
століття. Нині вони минули", - написав шеф-редактор польської "Gazeta Wyborcza" Адам Міхник. 

 
Страх перед Росією, розчарування від Німеччини 
Польща критикує стриману політику Німеччини щодо Москви. "Німеччина не захистила б 

Польщу у разі серйозної небезпеки", - таким є висновок публіциста Бартоша Вєлінський у "Gazeta 
Wyborcza". 

Навіть Павел Залевський, із зазвичай дружньої до Німеччини "Громадянської платформи", 
написав нещодавно про "німецьку бомбу у фундаменті Європи". Він стверджує, що Німеччина 
ставить економічні інтереси вище за безпеку Східної Європи. 

Саміт НАТО в Уельсі ані краплі не пом'якшив цієї критики. Польща вважає помилкою 
збереження Німеччиною Основоположного акту НАТО-Росія від 1997 року. Україна нібито у 
більшій безпеці, аніж до саміту. Проте її долю вирішено наперед, тому що Захід, пригальмований 
головним чином Німеччиною, не готовий надати ані військової, ані економічної допомоги. Таким 
є тон коментарів після саміту. "Найгірший сценарій - це розпад України, безпомічність Європи та 
продовження Путіним поточного курсу", - попереджає шеф-редактор видання "Gazeta Wyborcza" 
Адам Міхник. Його прогноз: "Спочатку буде Молдова. Потому ми почуємо, як жахливо 
переслідують росіян в Естонії та Латвії, та що їм неодмінно треба допомогти". 

Атомна зброя на східних кордонах країн НАТО 
Через "заморожений" конфлікт у сепаратистському Придністров'ї Румунія побоюється 

перекидання української кризи на сусідню Молдову. Останні заяви російського міністра 
закордонних справ Сергія Лаврова посприяли неспокою в Бухаресті. Той зазначив, що й інші 
регіони України, де існують подібні проблеми, як на російськомовному Сході країни, не можна 
упускати з поля зору. Лавров конкретно посилався на етнічні меншини румунів, угорців та поляків 
у Західній Україні. 

Президент Румунії Траян Басеску нещодавно сказав, що з раціональної точки зору прямої 
загрози для його країни нібито немає, проте "необхідно підготуватися й до ірраціональної". З 
огляду на ескалацію конфлікту на Сході України він закликав ЄС та НАТО забезпечити українську 
армію зброєю. За його словами, часи "меморандумів про взаєморозуміння та захисних шоломів" 
лише послаблюють нову політику у прагненні зупинити Росію. "Сьогодні на черзі Україна, завтра 
зачепити може будь-кого", - сказав румунський президент. 

Далекоглядні уявлення про необхідну зброю є й у колишнього міністра закордонних справ 
Болгарії Соломона Пассі. Свою вимогу встановити атомну зброю країн НАТО на східних кордонах 
альянсу він підтвердив DW. "Завдяки своїй відлякуючій дії атомна зброя вже запобігла Третій 
світовій війні у ХХ сторіччі. Це було б політично виваженим рішенням задля стабілізації ситуації", 
- сказав Пассі. Тож на його думку, подібний крок став необхідним з огляду на "путінське 
вторгнення в Україну". 

Надія на Альянс 
На відміну від колишнього міністра закордонних справ Болгарії румунський президент 

Басеску схильний до більш традиційної оборони своєї країни. На саміті в Уельсі він, подібно до 
Польщі та країн Балтії, вимагав розміщення військових баз НАТО в Румунії. За словами Басеску, у 
подальшому його країна також хоче взяти участь у програмі НАТО із захисту від кібер-атак , 
спрямованих проти України. 

Напередодні саміту Вища Рада оборони Румунії дала згоду на присутність на своїй 
території бойових літаків Північноатлантичного альянсу. Літаки повинні бути застосовані в 
інтегрованій системі оборони НАТО. Також і у питаннях флоту Румунія прагне більш тісної 
співпраці із союзниками по альянсу. Головна причина - посилена присутність російського флоту у 
Чорному морі. 

DW.DE 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

УКРАЇНА ТАКИ ОТРИМАЛА СВОЄ ПРИДНІСТРОВ’Я, ЯКЕ ВОНА 
ЩЕ Й БУДЕ ЗМУШЕНА ФІНАНСУВАТИ 

 
Небажання політиків втрачати рейтинги та відсутність у них політичної волі 

для очищення силових структур від саботажників та російських агентів позбавили 
Україну можливості обирати між варіантами більш чи менш позитивного 
розв’язання ситуації на Донбасі. Для того, щоб виграти війну, потрібно було 
запроваджувати військовий стан, що дало би можливості мобілізувати ресурс і 
застосовувати закони військового часу до тих генералів, які саботують видачу 
зброї власній армії. Для того ж, щоб публічно визнати неможливість в найближчій 
перспективі повернути контроль над частиною території Донбасу, потрібно було 
не боятися втратити рейтинг напередодні парламентських виборів. 

У результаті офіційний Київ сам загнав себе в пастку із двох поганих 
виборів: або «погана війна», або «поганий мир». Погана війна – це 
безперспективне продовження АТО в його нинішньому вигляді, адже 
антитерористична операція із її обмеженим арсеналом засобів 
апріорі не здатна виграти війну проти регулярних військ Російської 
Федерації. Поганий мир – це самообман, при якому Київ не лише 
погодився передати (шляхом місцевих псевдо-виборів) контроль над 
частиною Донбасу сепаратистам (де-факто – Кремлю), але й 
погодився фінансувати їх коштом державного бюджету. 

Очевидно, що основні умови «врегулювання» ситуації на Донбасі були 
обговорені під час зустрічей і телефонних переговорів П.Порошенка та В.Путіна 
наприкінці серпня – в перших числах вересня, після потужного вторгнення 
регулярних російських військ та нищівної порази українських сил під 
Іловайськом. 5 вересня 2014 р., у Мінську екс-президент України Леонід 
Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представник ОБСЄ 
Хайді Тальявіні, а також керівники самопроголошених ДНР і ЛНР 
Олександр Захарченко та Ігор Плотницький підписали протокол 
консультацій тристоронньої контактної групи, що передбачав припинення 
вогню. І хоча сепаратисти лише частково виконали умови, продовжуючи обстріли 
позицій українських військ і навіть захопивши низку населених пунктів, 16 
вересня 2014 р. Верховна Рада України проголосувала законопроекти 
про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей, а також про амністію сепаратистів. 

«Особливий порядок місцевого самоврядування» 
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запроваджується на три роки, і де-факто означає легалізацію 
контролю сепаратистів за територіями, які вони захопили при 
підтримці РФ. 7 листопада 2014 р. на цих територіях будуть проведені 
місцеві «вибори», які навряд чи будуть відрізнятися від того «референдуму», який 
проводили російські військові в Криму. Місцева влада (де-факто – сепаратисти) 
створять свою «народну міліцію», із ними ж погоджуватиметься призначення 
прокурорів та суддів. Цей «особливий» регіон матиме право «посилювати та 
поглиблювати» відносини із адміністративно-територіальними одиницями 
Російської Федерації шляхом укладання угод. При цьому, фінансування цих 
територій відбуватиметься за рахунок Державного бюджету України11. 

Завдання, які, очевидно, ставитиме Кремль перед цим квазі-
державним утворенням, що формально перебуватиме в складі 
Української держави, включатимуть недопущення входження України до ЄС і 
НАТО, а також створення джерела постійної напруги, який виснажуватиме нашу 
державу в політичному, економічному та безпековому вимірах, і з території якого 
«бацила» сепаратизму буде поширюватися на інші східні та південні області. 
Додатковими «бонусами» можуть станути нелегальне поширення з цього регіону 
по всій Україні зброї, наркотиків та злочинців зі всього СНД. Якщо ж завдання 
стримати Україну від зближення із ЄС та НАТО буде зірвано, тоді ніщо не завадить 
Кремлю провести в регіоні «референдум» і анексувати його за кримським 
сценарієм. 

Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС 
України Григорій Перепелиця в коментарі «Forbes» слушно зауважив 
ще один важливий недолік нинішніх «мирних» домовленостей, а саме 
– відсутність положень, які б зобов’язували Росію вивести свої 
війська. Г.Перепелиця припускає, що в подальшому В.Путін спробує 
легалізувати російську військову присутність у регіоні через «миротворчий» 
статус, як свого часу це було зроблено в Придністров’ї12. Де-факто, офіційний Київ 
– єдина сторона переговорів, яка бере на себе відповідальність за виконання 
«мирних» домовленостей. Москва продовжує робити вигляд, що не є стороною 
конфлікту, а представники самопроголошених ДНР та ЛНР не мають юридичного 
статусу, бо не визнаються Україною. 

Очевидно, що основні переговори відтепер йтимуть про площу території, яку 
«віддають» під контроль сепаратистам. Закон про особливий порядок місцевого 
самоврядування визначає такими території проведення АТО. Проте Москва і 
сепаратисти наполягають, щоб їм віддали всю території Донецької та Луганської 
областей, на що Київ не може піти як з моральних (людські втрати під час 
звільнення цих земель від сепаратистів, а також проукраїнська налаштованість 
значної частини місцевого населення), так і з практичних міркувань (поклади 
сланцевого газу на півночі Донецької області).  

Отже, зазнавши колосальних людських і фінансових втрат, Україна 
зрештою погодилася на умови, які Кремль і сепаратисти пропонували 
ще на початку літа, до початку масштабних бойових дій. Офіційний Київ був 
змушений відступити внаслідок виявленої ним же самим нерішучості, нездатності 
сил АТО протистояти краще озброєній регулярній російській армії, а також під 
тиском ЄС, який, очевидно, ставив примирення як умову ратифікації Угоди про 
асоціацію.  

Запевнення лідера президентської партії Юрія Луценка, ніби Україна взяла 
паузу, щоб набратися сил, а потім знести сепаратистів, як це зробила Хорватія в 

                                                             
11

 Рада проголосувала закони Порошенка по Донбасу. - http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/16/7037933. 
12

 Як далеко може зайти автономія Донбасу. - http://forbes.ua/ua/opinions/1378631-yak-daleko-mozhe-zajti-

avtonomiya-donbasu#print. 
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середині 1990-х рр., не враховують відмінностей ситуації. У Сербській Крайні не 
стояла армія, якої боялася би вся Європа, а на Донбасі (або на кордоні із ним) 
стоятимуть регулярні російські війська, які не дозволять українським збройним 
силам увійти до регіону. Порівняння Мінських домовленостей із Хасав'юртською 
мирною угодою 1996 р., що роблять деякі експерти, також некоректне, бо в Чечні 
йшлося про визвольну боротьбу чеченського народу, тоді як на Донбасі маємо 
справу із спробою Росії анексувати частину території іншої держави – як 
«покарання» України за її європейський вибір. 

Офіційний Київ має реально подивитися на речі і чесно визнати, 
що він вже отримав своє Придністров’я. І жодні фінансові вливання (за 
рахунок інших областей України) не змінять цієї ситуації, бо рішення за 
сепаратистів приймає Кремль. Тож Києву немає сенсу брати на себе утримання 
регіону, який контролюватиме Москва, а краще чесно назвати його «територіями, 
тимчасово окупованими Російською Федерацією». Буде справедливо, якщо 
Москва сама відбудовуватиме регіон, знищений через спровоковану нею ж війну, і 
сама фінансуватиме свої маріонеткові уряди. Визнання реалій дасть можливість 
мирно домовитися про остаточний обмін полоненими, надання можливості 
жителям регіону та біженцям з нього вільно обирати, де їм жити (в Україні чи на 
окупованих територіях), а також облаштувати кордон таким чином, щоб надійно 
убезпечити решту території України. Повернути окуповані території Донбасу буде 
так же складно, як і повернути Крим, і населення всієї України не повинно бути 
заручником цього тривалого процесу. 

 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

03.09.2014. Україна змінить свою Воєнну доктрину 

У середу голова Кабінету Міністрів України Арсеній Яценюк анонсував зміни до Воєнної 
доктрини України. 

Це має стати частиною плану "Відновлення України", метою якого є відбудова Донбасу 
після АТО та поглиблення співпраці з ЄС. 

На думку експертів, саме чинна редакція української оборонної доктрини призвела до 
неготовності країни ефективно захищати свої східні кордони. 

Змінювати свою доктрину готується і РФ. 
План дій "Відновлення України" 
3 серпня прем'єр-міністр Україна Арсеній Яценюк заявив про те, що Україна потребує 

оновлення своєї оборонної доктрини. 
"У новій оборонній доктрині Росія повинна бути визнана як держава-агресор, основна і 

єдина держава, яка загрожує територіальній цілісності і національній безпеці України", - розповів 
Арсеній Яценюк під час засідання уряду в середу. 

Нова воєнна доктрина - частина представленого очільником уряду Плану дій "Відновлення 
України". 

Цей план має на меті відновлення Донбасу після бойових дій, допомогу учасникам АТО, а 
також виконання угоди про асоціацію з ЄС, та введення безвізового режиму з Євросоюзом. 

Серед оборонних ініціатив плану дій також - проект "Стіна", який, за словами Арсенія 
Яценюка, полягає у "будівництво реального державного кордону між Україною і Російською 
Федерацією". 

Раніше губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський та губернатор Донецької 
області Сергій Тарута вже пропонували спорудити на кордоні металічний паркан або ж вирити рів. 

Євроатлантична співпраця 
Арсеній Яценюк також нагадав, що уряд вже схвалив законопроект про скасування 

позаблокового статусу України та відновлення курсу на євроатлантичну інтеграцію. 
Українська влада раніше заявляла про те, що сподівається суттєво поглибити співпрацю з 

НАТО, зокрема, за результатами майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу в Уельсі, який 
пройде 4-5 вересня. 

В уряді говорять про те, що зараз ціль України - отримати "спеціальний статус особливого 
партнера" НАТО та "статус ключового союзника США". 

Чинна воєнна доктрина України 
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Україна не так давно вже змінювала свою Воєнну доктрину - у червні 2012 року її нову 
редакцію підписав тодішній президент Віктор Янукович. 

"Воєнна доктрина України - це система керівних поглядів на причини виникнення, сутність 
і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їм, підготовку держави до 
можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного 
суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів", - 
говориться у документі. 

Особливо у ньому наголошується на позаблоковості України. 
"Україна дотримується політики позаблоковості, розцінює її як важливий фактор 

зниження напруженості воєнно-політичної обстановки в регіоні", - йдеться у 18-й статті чинної 
доктрини. 

На думку військового експерта Володимира Гулими, нинішня Воєнна доктрина до певної 
міри є причиною ситуації, що зараз склалася на Донбасі. 

"На жаль, свого часу у доктрину були внесені основоположні пункти, які не дозволяли нам 
готуватися до оборони з боку РФ. Тому маємо те, що маємо: абсолютно оголений кордон, 
абсолютно невідпрацьовані плані відбиття нападу зі сходу", - вважає експерт. 

Він додає, що зараз очікуються зміни саме до тих статей "воєнної конституції", де йдеться 
по позаблоковість України та напрями небезпеки. 

"Зараз об'єктивно змінилася ситуація. Якщо в нашій попередній доктрині не називалися 
країни, від яких ми очікуємо найбільшу загрозу, то, думаю, у новій це буде визначено. Дійсно, 
найбільшим викликом і найбільшою загрозою, на жаль, зараз для нас на найближчі 5-10 років 
залишатиметься Російська Федерація", - говорить Володимир Гулима. 

Плани РФ 
На початку вересня свої плани змінити воєнну доктрину озвучила і російська влада. 
Мотивується це розширенням НАТО, проблемами протиракетної оборони і ситуацією в 

Україні. 
"Я не сумніваюся, що питання про наближення військової інфраструктури країн-членів 

НАТО до кордонів нашої країни, в тому числі шляхом розширення блоку, збереже своє місце в 
якості однієї з зовнішніх військових небезпек для Російської Федерації", - розповів заступник 
секретаря Ради Безпеки Росії Михайло Попов. 

BBC Україна 

03.09.2014. Арсеній Яценюк представив енергетичну 
стратегію Плану дій "Відновлення України" 

Енергетична стратегія Плану дій «Відновлення України» передбачає залучення ЄС та США 
до оперування ГТС, досягнення ринкових угод на постачання російського газу та його транзит, 
диверсифікацію постачання ядерного палива, укладання договорів на будівництво і добудову 
атомних енергетичних блоків, жорстку економію енергоресурсів із держпітримкою  заміщення 
природного газу. Про це на засіданні Уряду в середу, 3 вересня, повідомив Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк. 

Арсеній Яценюк нагадав що Росія з 16 червня не постачає газ Україні: «Російські бандити і 
терористи умисно знищують енергетичну інфраструктуру України. Цільовим характером, точною 
зброєю, умисно. Знаючи, що потім на відновлення цих енергетичних об'єктів треба тратити 
мільярди, а деякі з енергетичних об'єктів вже сьогодні не підлягають відновленню». 

«Тому ми можемо констатувати надзвичайну ситуацію на енергетичному ринку, яка 
спровокована Росією через відключення газу і через бомбардування російськими терористами 
українських енергетичних об'єктів», - наголосив Глава Уряду. 

Він нагадав, що півроку тому в українських газосховищах було 5 мільярдів кубічних метрів 
буферного газу, який неможливо викачати: «Зараз в українських сховищах знаходиться 16 
мільярдів кубічних метрів газу». 

Уряд також започаткував поставки російського і неросійського газу з Європейського Союзу.  
Загальний обсяг заміщення, який завдяки поставкам з Європейського Союзу отримає Україна, - 15 
мільярдів кубічних метрів газу, 10 із яких Україна отримає завдяки відкритому вчора реверсу зі 
Словаччини, а 5 мільярдів - із інших джерел через Польщу, Угорщину: «Таким чином, ми 
замістили 60% російського газу, який ми отримували від російського «Газпрому», на газ з 
території Європейського Союзу від європейських компаній». 

«Ми не платили 500 доларів за тисячу кубічних метрів газу російському «Газпрому» і 
платити не будемо», - наголосив Арсеній Яценюк. 

Глава Уряду нагадав, що українська сторона запропонувала «суто економічний і 
європейський» підхід: «У низький сезон ми платимо 300 доларів. Це ринкова ціна. У високий 
сезон, коли зима, - платимо 385. При середній ціні виходить 340 доларів. Якщо так не влаштовує, 
ми пропонуємо інший варіант. Є спотовий ринок Європи. За мінусом транзиту ми готові 
прив'язатися до спотового ринку, до фактичної квазігазової біржі і платити так само по ринку». 
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Арсеній Яценюк звернувся до президента РФ Володимира Путіна: «Скидки залиште собі, 
нам не потрібні скидки. Адже скидки в основному в магазинах, де нічого не купують». 

«Ми повинні мати європейський підхід, ринковий контракт, і ми до цього готові. Або через 
рішення Стокгольмського суду, або через тристоронні консультації на рівні Європейського Союзу, 
України і Росії», - підкреслив Глава Уряду. 

Він нагадав, що Парламент ухвалив один із ключових законів щодо реформи українського 
енергетичного сектору - реформування газотранспортної системи: «Україна є однією з небагатьох 
країн, яка дійсно почала виконувати Третій енергетичний пакет. Взірцево - розділюємо 
постачальника, транспорт і зберігання, і запрошуємо наших європейських і американських 
партнерів до участі в операторській компанії, де контроль належить Україні, труба на 100% - 
державна власність, але 49% ми даємо тим партнерам, які готові інвестувати в модернізацію і 
експлуатацію української ГТС». 

Глава Уряду зазначив, що Україна також залежна від Російської Федерації в частині 
постачання ядерного палива на українські АЕС, при цьому загальний обсяг вироблення 
електричної енергії на АЕС становить близько 50%. Арсеній Яценюк нагадав, що Уряд прийняв 
рішення укласти контракт з компанією «Вестін Хаус» на диверсифікацію постачання ядерного 
палива: «Ми почали купувати ядерне паливо не тільки у Росії». 

Щодо кампанії із заміщення використання природного газу, Арсеній Яценюк зазначив, що 
«люди самі зрозуміли, що це дійсно треба робити»: «Споживання природного газу зменшилося на 
30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І це стосується в першу чергу 
населення». 

План дій в енергетичній сфері передбачає оголошення конкурсу на залучення інвестора до 
експлуатації і модернізації газотранспортної системи: «Проводимо енергетичну конференцію в 
Брюсселі з цього приводу. Чекаємо європейців і американців як учасників операторів української 
ГТС». 

Арсеній Яценюк також нагадав, що Росія отримала пропозицію України про перегляд 
ставки транзиту газу і про укладання нового контракту на транзит: «Для забезпечення гарантій 
поставки нам треба мати двосторонні і багатосторонні угоди між Україною і Європейським Союзом 
і перенести точку передачі газу з західного на східний кордон України. Тому ми розпочали 
переговори з нашими європейськими партнерами щодо укладання нових угод». 

Глава Уряду наголосив, що Уряд наполягає на жорсткій економії енергетичних ресурсів: 
«Зима буде непроста. Дещо нам вдалося, але ще багато чого треба вирішити, в тому числі й 
додаткове забезпечення газом, електроенергією, вугіллям». 

При цьому Уряд запроваджує програми щодо бюджетного фінансування заміщення 
використання газу на інші види палива: «Змінив газовий котел на більш ефективний чи на інші 
види палива – держава дала дотацію, дала підтримку». 

При підготовці кроків по енергетичній стратегії Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо 
необхідності будівництва в Україні нових атомних блоків для збільшення обсягу електричної 
енергії, яка виготовляється і виробляється безпечними атомними електростанціями: «Є технічні 
проблеми, пов’язані з тим, що частина блоків побудовані під російські енергетичні реактори, але 
ми зараз знаходимо рішення, і до кінця року підпишемо угоду про будівництво і добудову 
енергетичних блоків». 

«Також у цьому році ми масовано фінансуємо будівництво магістральних ліній 
електропередач, щоб збільшити обсяги постачання електроенергії, в першу чергу з атомних 
електростанцій. Сподіваюся, що в травні  наступного року ми нарешті введемо в експлуатацію цю 
потужну лінію», - повідомив Арсеній Яценюк. 

Що стосується вугілля, Глава Уряду підкреслив, що терористи розбомбили основні шахти, з 
яких постачалося вугілля на українські ТЕЦ: «Тому Уряд вже зараз підписав угоду на 1 мільйон 
тонн постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки. Перший корабель вантажиться. 
Приватні компанії також закуповують вугілля». 

«Ситуація місяць тому була надскладна, але зараз тримаємо баланс. Робимо все для того, 
щоби енергетичний сектор країни працював, щоб забезпечити постачання електричної енергії всій 
країні. Це набагато дорожче, це довше. Але, з іншого боку, ми нарешті переоснастимо наші котли 
на ТЕЦ, перейдемо на дешевше вугілля. І виклики в енергетичному секторі заставлять нас 
проводити реальну модернізацію української ГТС», - підсумував Арсеній Яценюк. 

Урядовий портал 

04.09.2014. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся 
з Сенатором США, членом комітету з питань збройних сил Джоном 
Маккейном 

У четвер, 4 вересня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з Cенатором США, 
членом комітету з питань збройних сил Джоном Маккейном. 
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Глава Уряду висловив високу оцінку активній позиції американського Сенату щодо 
підтримки України в боротьбі з російською агресією. 

Арсеній Яценюк і Джон Маккейн обговорили поточну безпекову ситуацію у Донецькій і 
Луганській областях. Прем’єр-міністр України висловив переконання у тому, що оголошений 
Володимиром Путіним так званий «план» для врегулювання ситуації в Україні є спробою 
приспати пильність міжнародного співтовариства та приховати факт агресії російських регулярних 
військ на Сході. 

Глава Уряду підтвердив потребу України у військово-технічній допомозі міжнародного 
співтовариства для захисту від агресора. Українська сторона розраховує на солідарність партнерів і 
союзників, наголосив Арсеній Яценюк, відзначивши ключову роль США та Європейського Союзу. 

Урядовий портал 

11.09.2014. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
провів зустріч з Президентом Естонської Республіки Тоомасом 
Хендріком Ільвесом 

11 вересня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Президентом 
Естонської Республіки Тоомасом Хендріком Ільвесом в рамках його робочого візиту до України. 

Павло Клімкін висловив вдячність за рішучу підтримку Естонією суверенітету та 
територіальної цілісності України та поінформував естонську сторону про останній розвиток 
ситуації на сході та півдні України, зокрема у контексті дотримання домовленостей, зафіксованих у 
Мінському протоколі. У цьому контексті з українського боку було особливо наголошено на 
важливості підтримки нинішніх зусиль української влади з боку її партнерів, передусім з 
урахуванням нового пакету санкцій ЄС щодо Росії. 

Окрема увага була приділена крокам українського Уряду з метою стабілізації економічного 
становища та реалізації реформ. 

Президент Т.Х.Ільвес підтвердив солідарність Естонії з Україною та наголосив на 
готовності надавати подальшу підтримку нашій країні у здійсненні реформ, а також у подоланні 
наслідків діяльності терористичних угруповань у східній Україні. 

Сторони також обговорили першочергові питання двостороннього порядку денного у  
політичній і торговельно-економічній сферах. 

Також було обговорено питання підготовки до тимчасового застосування Угоди про 
асоціацію з ЄС, яке має розпочатися після ратифікації Угоди Верховною Радою та Європейським 
Парламентом. 

Сайт МЗС України 

12.09.2014. У Брюсселі відбулася тристороння міністерська 
зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ 

У Брюсселі відбулася тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ, в якій 
взяли участь Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Комісар ЄС з питань торгівлі 
Карел де Гухт та Міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв. 

За підсумками зустрічі була оприлюднена спільна заява: 
Спільна міністерська заява щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі 
Сьогоднішня зустріч була продовженням тристоронньої міністерської зустрічі 11 липня 

2014 року в Брюсселі та зустрічі на найвищому політичному рівні, яка відбулася 26 серпня 2014 
року в Мінську. 

Член Європейської Комісії з питань торгівлі К. Де Гухт, Міністр закордонних справ України 
П.Клімкін та Міністр економічного розвитку Російської Федерації О.Улюкаєв погоджуються з 
важливістю просування у питанні лібералізації торгівлі для забезпечення зростання та 
підвищення добробуту, у відповідності до зобов'язань сторін в рамках СОТ. Вони дійшли спільної 
думки щодо необхідності забезпечення того, щоб Угода про асоціацію між Україною та ЄС, 
включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, та Зона вільної торгівлі СНД 
разом сприяли досягненню більш інтегрованого економічного простору в регіоні. 

З метою надання повної підтримки стабілізації України, Європейська Комісія готова, у разі 
ратифікації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, запропонувати додаткову гнучкість. Така гнучкість 
полягатиме у відкладенні тимчасового застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі до 31 грудня 2015 року, одночасно з продовженням  на цей період автономних 
торговельних преференцій ЄС на користь України. 

Сторони продовжуватимуть консультації щодо відповідей на стурбованості Росії. Прогрес в 
рамках згаданих консультацій оцінюватиметься під час тристоронніх зустрічей на міністерському 
рівні. 
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Зазначений процес має бути невід'ємною частиною всеосяжного мирного процесу в 
Україні, з повагою до територіальної цілісності України та її права самостійно визначати власну 
долю. 

Базуючись на такому розумінні, Росія та Україна підтверджують, що продовжуватимуть 
застосування преференційного режиму в рамках зони вільної торгівлі СНД. 

Сайт МЗС України 

13.09.2014. Яценюк про НАТО: це єдина можливість захистити 
Україну 

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна потребує захисту НАТО від зовнішньої 
агресії. 

"У цих конкретних обставинах НАТО є єдиною можливістю захистити Україну", – сказав 
пан Яценюк під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії у суботу. 

Теґи 
Конфлікти, НАТО, Влада в Україні, Україна 
При цьому він визнав, що Україна не приєднається до Альянсу найближчим часом. 
"Але, як йдеться в Біблії, якщо стукати в двері, вони відкриються. Тож ми вирішили 

стукати", – сказав пан Яценюк. 
Прем'єр назвав ключовим пріоритетом не лише для України, а й світу "зупинити Росію та 

припинити війну". 
Він підтримав стратегію західних країн повернути Росію за стіл переговорів завдяки 

санкціям. 
Пан Яценюк відзначив, що російська економіка відчуває вплив цих заходів. Зокрема, він 

згадав, що доходи "Газпрому" впродовж останнього року впали на 40%. 
"Те, що Росія не хвилюється через санкції – це блеф", - додав прем'єр. 

BBC Україна 

15.09.2014. Члени НАТО почали постачати зброю Україні - 
Гелетей 

Міністр оборони України Валерій Гелетей заявив, що деякі країни НАТО почали 
постачання летального та нелетального озброєння в Україну. 

Він також розповів про ситуацію у зоні АТО та розкрив деталі подій, що трапилися з 
українськими військовослужбовцями під містом Іловайськ наприкінці серпня. 

У ті дні, за даними міністра, на Донбасі загинули понад 180 українських бійців. 
Постачання зброї 
Країни НАТО в рамках досягнутих домовленостей на нещодавньому саміті в Уельсі почали 

постачати Україні озброєння, заявив міністр оборони Валерій Гелетей. 
"Процес цей пішов. Це і летальна, і нелетальна зброя", - сказав пан Гелетей в ефірі "5 

каналу" у неділю ввечері. 
Про те, які саме країни погодилися постачати зброю, міністр не уточнив. 
За словами Валерія Гелетея, секретні переговори про постачання озброєння він провів з 

міністрами країн НАТО під час саміту в Уельсі. 
Раніше схожі заяви робив радник президента Юрій Луценко, але їх швидко спростували 

п'ятеро країн-членів НАТО, зокрема і США. 
Ситуація в зоні АТО 
За словами міністра оборони, частина російських військ залишила територію України, 

однак багато військовослужбовців та техніки з РФ все ще залишаються на Донбасі. При цьому Росія 
регулярно спростовує свою причетність до подій на сході України. 

"Хоча і не з такою інтенсивністю, як раніше, але тривають обстріли позицій сил АТО. 
Зважаючи на це, ми готуємося до оборони рубежів. Робляться відповідні укріплення, 
фортифікаційні споруди", - зазначив Валерій Гелетей. 

Зокрема, станом на ранок понеділка, 15 вересня, у Донецьку періодично чутно звуки залпів 
важкої зброї, але активні бойові дії не проводяться, повідомляє веб-сайт донецької мерії. 

Міський транспорт, втім, працює відповідно до власних графіків, продовольства та товарів 
першої необхідності вистачає. 

Події під Іловайськом 
Міністр Валерій Гелетей також розповів про деталі подій, які трапилися під Іловайськом 

наприкінці серпня. 
Глава оборонного відомства зауважив, що тоді українська армія протистояла 

повномасштабному наступу шести батальйонно-тактичних груп, посилених новітньою російською 
зброєю, реактивними системами залпового вогню "Смерч", "Ураган", "Град" і крупнокаліберними 
мінометами "Тюльпан". 
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"Основним напрямком удару російських збройних сил був Луганськ. Суспільство про це 
майже не знало, бо військові, які билися з ворогом, не мали часу писати, телефонувати чи ходити 
по ток-шоу... Але вони вижили, утримали і зупинили агресора, зупинили танковий наступ на 
Луганськ", - наголосив Валерій Гелетей. 

Він додав, що вилучені карти свідчать про плани за три дні встановити повний контроль 
над Донецькою та Луганською областями. 

"Всього за ті дні під Іловайськом, Комсомольським, Новоазовськом, Луганськом, в боях за 
Луганський аеропорт і під Савур-Могилою у нас нараховується 181 загиблий", - повідомив Валерій 
Гелетей. 

Україна та деякі країни Заходу, попри заперечення Москви, звинувачують Росію в 
озброєнні та підтримці проросійських сепаратистів на Сході. 

У Москві стверджують, що ніякої військової допомоги сепаратистам не надають, а на 
Донбасі воюють лише російські "добровольці". 

BBC Україна 

16.09.2014. Заява МЗС щодо висловлювань міністра оборони РФ 
С.Шойгу 

Міністерство закордонних справ України із занепокоєнням сприйняло оприлюднену 
низкою російських ЗМІ заяву міністра оборони РФ С.Шойгу про розгортання «повноцінного та 
самодостатнього військового угруповання на кримському напрямку». 

Створивши на частині суверенної території України «сіру зону», яка де-факто не 
покривається чинними багатосторонніми договорами в галузі контролю над озброєннями, 
Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність в АР Крим та створювати там 
ударне військове угруповання з незрозумілими завданнями. Заявлені російським міністром 
причини таких військових приготувань – зростання іноземної військової присутності поблизу 
російських кордонів та загострення ситуації в Україні – не витримують жодної критики, особливо 
на тлі досягнення домовленості з припинення використання зброї у Донецькій і Луганській 
областях.  

Міністерство закордонних справ України сприймає заяву С.Шойгу як таку, що дестабілізує 
ситуацію у всьому Чорноморському регіоні. 

Закликаємо Російську Федерацію припинити провокаційні дії, що несуть загрозу  
суверенітету, територіальній цілісності України та миру в регіоні. 

Урядовий портал 

ПАРЛАМЕНТ 

16.09.2014. Верховна Рада України прийняла Постанову "Про 
Заяву Верховної Ради України "Про європейський вибір України" 

У Заяві зазначається: 
"В історії новітньої доби України відбулася знаменна подія – українським парламентом 

зроблено визначальний  крок у напрямку європейської інтеграції. 
Подолавши 23 роки вагань і невизначеності, пройшовши важкі випробування, 

протистояння жорсткій агресії, український народ виборов право жити у вільній демократичній 
країні. Лише в союзі рівних, незалежних, заможних, демократичних і правових європейських 
держав можна набути такий статус. 

 Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом надає таку унікальну 
можливість. Її ратифікація дозволяє розпочати  всебічне реформування країни на основі  
європейських стандартів та цінностей. Ми розуміємо, що це буде важкий шлях, але ми не бачимо 
альтернативи для нашої країни. 

 Наразі, всі гілки влади демонструють єдність у баченні європейської перспективи України, 
- і не в останню чергу завдячуючи фактору зовнішнього тиску, відверто спрямованого на відступ 
нашої держави від її доленосного вибору. Той, хто його чинить, має усвідомити, що чим потужніше 
буде цей тиск, тим потужнішим буде йому опір і тим згуртованішим ставатиме народ України у 
боротьбі за вибір свого майбутнього. Адже прагнення до більш високого ступеню цивілізаційного 
розвитку, основу якого становлять демократія і громадянське суспільство є невід’ємною складовою 
стратегічного розвитку нашої країни. 

Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади, що втілює волю своїх 
виборців, заявляє, що, ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, Україна як європейська держава, яка поділяє спільні цінності демократії та верховенства 
права, підкреслює свій суверенний вибір на користь майбутнього членства в Європейському Союзі 
відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз. 
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У зв’язку з цим українські парламентарі наголошують, що ратифікована Угода про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом розглядається Україною як інструмент всебічної 
підготовки для досягнення цієї мети. 

Верховна Рада України розглядає ратифікацію Угоди про асоціацію не лише як 
стимулюючий фактор для здійснення подальших реформ в Україні, але як черговий крок на шляху 
до досягнення кінцевої мети європейської інтеграції – набуття повноправного членства в 
Європейському Союзі. 

Вибір України щодо європейського майбутнього рішучий і остаточний. 
І ніхто не змусить нашу країну змінити вектор руху по цьому шляху". 

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України  

16.09.2014. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей" 

 Законом визначається тимчасовий, строком на три роки з дня набрання Законом чинності, 
порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, 
що визначаються рішенням Верховної Ради України. Встановлюється також, що законодавство 
України в окремих районах на період дії запроваджуваного особливого порядку місцевого 
самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених Законом. 

Зокрема, законом передбачається в окремих районах Донецької та Луганської областей: 
здійснення відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи 

місцевого самоврядування місцевого самоврядування з додержанням Конституції та законів 
України; 

призначення на 7 грудня 2014 року позачергових виборів депутатів районних, міських, 
районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих 
районах; неможливість дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад і посадових 
осіб, обраних на цих позачергових виборах; 

запровадження законами України особливого порядку призначення керівників органів 
прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих 
питань; 

можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян 
України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах 
загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку 
в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них 
законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського 
порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським 
головою; 

здійснення органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади у 
спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України "Про засади державної мовної 
політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, в окремих районах заходів зі сприяння використанню 
російської та інших мов у сфері освіти, в засобах масової інформації і створення можливості для їх 
використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в 
судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших 
сферах суспільного життя; 

можливість укладення відповідними органами місцевого самоврядування та Кабінетом 
Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади для 
забезпечення узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування та центральних і місцевих 
органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку окремих районів угоди щодо економічного, 
соціального та культурного розвитку окремих районів; проведення консультацій з представниками 
органів місцевого самоврядування щодо укладення такої угоди; 

надання державної підтримки соціально-економічному розвитку окремих районів шляхом 
запровадження законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської 
та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об'єктів промисловості, транспортної та 
соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення 
нових робочих місць, залучення інвестицій та кредитів для відновлення та розвитку об'єктів, 
розташованих в окремих районах; затвердження Кабінетом Міністрів України відповідно до 
Закону України "Про державні цільові програми" відповідної державної цільової програми; 
передбачення бюджетного фінансування на державну підтримку соціально-економічного розвитку 
окремих районів та гарантування визначення таких видатків загального фонду Державного 
бюджету України захищеними видатками; сприяння розвитку в окремих районах транскордонного 
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співробітництва, укладення між органами місцевого самоврядування, місцевими органами 
виконавчої влади України у межах компетенції, встановленої законом, з адміністративно-
територіальними одиницями Російської Федерації угод про прикордонне співробітництво. 

Відповідний законопроект зареєстровано за №5081. 
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України  

16.09.2014. Новий порядок на Донбасі: Порошенко йде ва-банк 

Ініціативи Петра Порошенка не отримали однозначного схвалення навіть у середовищі 
провладної більшості 

У президентській ложі Верховної Ради Петро Порошенко не приховував задоволеної 
посмішки: український парламент синхронно з Європарламентом почав ратифікацію підписаної 
ним Угоди про асоціацію. 

 
"Сьогодні українська нація робить крок вперед... Європа для України – це рух вперед, це 

наш рух до майбутнього", – лунали з парламентської трибуни слова міністра закордонних справ 
Павла Клімкіна. 

Однак обличчя десятків депутатів з провладної коаліції були похмурими. А в кулуарах 
парламенту голосніше, ніж голос Клімкіна звучала промова Юлії Тимошенко, яка спеціально 
оперативно прибула до Ради. 

"Ці закони не принесуть миру, але стануть плацдармом Путіна для подальшого завоювання 
України", - говорила вона. 

Йшлося про два президентські законопроекти, зареєстровані у парламенті як невідкладні у 
вівторок зранку, – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей" та про амністію "осіб-учасників подій" на Донбасі. 

Ці закони у таємному режимі були ухвалені на закритій частині парламентського засідання 
у спосіб, який викликав нарікання як у спостерігачів, так і у депутатів парламенту. 

Таємне голосування 
"Янукович і Рибак з "диктаторськими законами" 16 січня були більшими демократами у 

порівнянні з нинішньою владою", - говорить ВВС Україна позафракційна парламентарка Анжеліка 
Лабунська. 

І пояснює: у січні журналісти могли фіксувати "ручне" голосування тодішньої 
пропрезидентської більшості за суперечливі закони про посилення покарання для учасників 
вуличних демонстрацій. У вівторок зранку до ложі преси не допустили жодного журналіста, 
стенограма першої частини засідання не велася, а на парламентському табло не показали детальні 
результати голосування за президентські законопроекти по фракціях. 

"Я в парламенті вже третє скликання, але такого ще не бачила. Я припускаю, що 226 
голосів за ці закони могло й не бути", - каже вона. 

Згідно з офіційними даними, обидва президентські законопроекти набрали понад 270 
голосів депутатів. Конкретні прізвища депутатів, які проголосували, не оприлюднять. 

Підставою для того, щоб провести першу частину засідання Ради у закритому режимі, була 
присутність у стінах Ради начальника Генштабу Збройних сил Віктора Муженка та озвучення ним 
конфіденційної інформації про хід антитерористичної операції на сході України. 

Прізвища понад 270 депутатів, які проголосували за президентські проекти, не 
оприлюднять 

"Напередодні виборів брати на себе іміджевий тягар цих законів ніхто не хотів. Якби ми 
голосували за них у відкритому режимі, кнопки "за" натиснули б хіба що комуністи і частина 
"регіоналів", - ділиться своїм баченням таємності один з депутатів від УДАРу. 

Пізніше, спілкуючись з журналістами, Петро Порошенко заявив, що не побачив 
процедурних проблем з ухваленням законопроектів. 

"Непередбачувані наслідки" 
Про те, що ухвалення цих документів є принципово важливим для президента, свідчили 

події понеділкового вечора. 
Спочатку президент за зачиненими дверима провів консультації з головами 

парламентських фракцій, причому вони тривали понад три години - набагато довше 
запланованого. 

Петро Порошенко назвав свої проекти "інструментом, який дозволяє розпочати політичну 
реалізацію програми з впровадження миру". 

"Звертаю вашу увагу, що зрив цього процесу тягне за собою непередбачувані наслідки, і 
кожен з вас може зрозуміти, які", - заявив глава держави на початку переговорів. 

Після зустрічі з главами фракцій президент ще понад годину обговорював деталі 
законопроектів зі спікером Олександром Турчиновим. 

Лише за підсумками цих переговорів напрацювали фінальний текст документа. На сайті 
Верховної Ради він з’явився уже після початку закритого засідання парламенту і у певних 
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моментах відрізнявся від оприлюдненого інтернет-ЗМІ напередодні проекту документа, який 
викликав шквал критики у соціальних мережах. 

Закони про Донбас 
Президентські законопроекти стосуються окремих районів Донецької та Луганської 

областей, очевидно, тих, які нині зайняті проросійськими сепаратистами, – остаточний список має 
затвердити Верховна Рада. 

На цих територіях діятиме особливий порядок призначення керівників судів та 
прокуратури – у цьому процесі братимуть участь місцеві органи влади. Крім того, там 
формуватимуть з місцевих мешканців загони "народної міліції", які діятимуть разом з 
"офіційними" правоохоронцями. 

Там діятиме особливий режим економічної діяльності, а бюджетне фінансування 
здійснюватиметься за захищеними статтями бюджету. 

Прикордонним територіям України можна буде укладати угоди про транскордонне 
співробітництво з російськими регіонами. 

Крім того, йдеться про гарантії на "вільне користування російською та будь-якою іншою 
мовою у суспільному та приватному житті". 

Окремо прописано норму про недопущення переслідування учасників збройних 
формувань, самопроголошених органів влади у східних областях, якщо вони складуть зброю та 
відмовляться від протиправної діяльності протягом місяця з дня набрання чинності цим законом. 
Амністія не поширюватиметься на осіб, які вчинили тяжкі злочини, а також були причетними до 
падіння літака рейсу МН17 і перешкоджали розслідуванню цієї катастрофи. 

Передбачається, що 7 грудня на цих територіях проведуть позачергові місцеві вибори, і 
обрані на них ради не можна буде достроково розпустити. 

"Капітуляція" 
"Сьогодні оголошено капітуляцію України у цій війні", - говорив у кулуарах парламенту 

лідер фракції "Свобода" Олег Тягнибок. 
На думку критиків президентського підходу до вирішення кризи на Донбасі, реалізація цих 

законів означатиме, що тягар відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу ляже на 
український бюджет, хоча щонайменше частину відповідальності за наслідки конфлікту несе Росія, 
яка, зі свого боку, причетність до подій на Сході заперечує. 

Юлія Тимошенко прибула до парламенту і розкритикувала президентські ініціативи одразу 
після їхнього ухвалення 

Узгодження кандидатур керівників правоохоронних відомств з місцевими органами у 
кулуарах парламенту називали легалізацією структур самопроголошених ДНР та ЛНР, а "народна 
міліція", за словами депутатів, стане просто новою назвою "ополчення", яке веде боротьбу проти 
сил АТО. 

Депутати не могли знайти відповіді на питання, яким чином держава зможе забезпечити 
демократичність місцевих виборів на територіях, які вона не контролює, і чи не стане можливий 
прихід у політичне поле представників "ЛНР" та "ДНР" легалізацією "терористичних організацій", 
як називає українська влада ці формування. 

Турбує також доля державної мови на цих територіях – жодного слова про гарантії її 
функціонування у президентських законах не було. 

А нові можливості для транскордонного українсько-російського співробітництва багато хто 
тлумачив як збереження непідконтрольності міждержавного кордону Києву. 

"Мир такою ціною можна було отримати ще п’ять місяців тому. То хто відповість за сотні 
смертей наших хлопців протягом усього цього часу?" - обурюється Анжеліка Лабунська. 

Співрозмовники ВВС Україна розповіли, що на закритій частині засідання Петро 
Порошенко пояснив необхідність ухвалення законів тим, що це – єдиний шлях до миру, який він 
бачить і за який готовий взяти на себе відповідальність. 

"Президент сказав дуже просто: хто не хоче миру і (відповідно) не хоче голосувати (за його 
закони) – хай складає мандат і йде на фронт", - каже ВВС Україна один з лідерів Партії регіонів 
Борис Колесніков. 

Задати главі державі питання, які б конкретизували його бачення мирного процесу чи 
розсіяли б побоювання депутатів щодо деяких суперечливих положень цих законів, депутати не 
мали можливості. 

"Турчинов поставив закони на голосування у брутальний спосіб", – каже Юрій Сиротюк зі 
"Свободи". 

Шестеро депутатів – четверо членів "Батьківщини" та двоє позафракційних – уже 
зареєстрували в парламенті постанови про скасування рішення про підтримку президентських 
законів. Однак історія свідчить, що шанси такої ініціативи на успіх є мінімальними. 

Відповідальність президента 
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"У нас є проблема. Не підходити до неї, не починати з нею розбиратися – це по-дурному", - 
каже ВВС Україна голова парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Давид 
Жванія. 

За його словами, ухвалені у вівторок закони при всій їхній неоднозначності теоретично 
дозволять розпочати мирний процес на Донбасі. 

Дострокові вибори у нині окупованих районах, за його словами, можна провести у разі 
складення зброї бойовиками, а обрані на них люди у будь-якому разі стануть кращими 
переговірниками з Києвом, ніж нинішні польові командири і самопроголошені "чиновники" 
"народних республік", які часто навіть суперечать один одному. 

"До того, як закони будуть введені в дію, на Донбасі повинен бути встановлений мир і 
українська влада", - однозначно стверджує лідер фракції УДАР Віталій Ковальчук. 

Що робити, якщо "ЛНР" та "ДНР" або, як стверджує низка українських і західних політиків 
- Росія, не припинять спротив урядовим силам на Донбасі і не допустять українську владу на 
підконтрольні ним території? 

Віталій Ковальчук каже, що в такому разі партнери України – ЄС та США – отримають 
можливість запровадити проти Москви ще жорсткіші санкції. Однак сподівається, що до цього не 
дійде, і закони, які взагалі не передбачають існування на сході України жодних "народних 
республік", діятимуть. 

У вівторок лідери сепаратистів заявили, що ухвалені Радою закони "дають шанс на мир". 
При цьому ще напередодні так званий "прем’єр ДНР" Олександр Захарченко заявляв, що його 
самопроголошене утворення вимагатиме від Києва рівноправності. 

Так чи інакше, президент увечері у вівторок заявив, що його закони не діятимуть, якщо 
"відповідних кроків" не зробить "друга сторона" - самопроголошені "республіки". 

Утім, не всі депутати, які підтримали президентські закони, поділяли думку президента про 
те, що ці документи можуть "основою миру на Донбасі". 

"Технічно реалізувати ці закони неможливо – парламенту потрібно приймати додаткові 
рішення. Бо, наприклад, процедура участі місцевих органів влади у призначенні прокурорів ніде 
не прописана, і подібних питань ще чимало. Тому їх ухвалення – це просто елемент гри, 
демонстрація готовності Києва до компромісу", - каже ВВС Україна один з депутатів від УДАРу. 

Єдине, що принципово змінилося після вівторкових голосувань, - це те, що повну 
відповідальність за шлях виходу з кризи на Донбасі, який точно не буде підтриманий усім 
політикумом і всім суспільством, взяв на себе президент Петро Порошенко. При цьому - 
зіпсувавши стосунки з частиною парламентської більшості. І, судячи з радикалізації настроїв як у 
соцмережах, так і в середовищі коаліції, це стане для нього, як мінімум, зайвою причиною для 
головного болю під час передвиборчої кампанії. 

ВВС Україна 

ПРЕЗИДЕНТ 

04.09.2014. Заява Президента України Петра Порошенка за 
результатами засідання Комісії Україна-НАТО на рівні Глав держав 
та урядів країн-членів та партнерів НАТО 

Шановний Генеральний Секретар, Ваші Високоповажності, Пані та Панове! 
Я радий сказати Вам, що сьогодні ми мали відкриту та дуже конструктивну дискусію на 

Саміті Комісії Україна-НАТО. Я ніколи раніше не відчував настільки сильну підтримку, яка була 
продемонстрована сьогодні по відношенню до України, з боку лідерів держав та керівників урядів, 
які представляють народи країн-членів НАТО. 

Це дійсно є визначальною подією на найвищому рівні у 20-річній історії партнерства між 
Україною та НАТО. 

Це партнерство завжди було визначальним фактором міжнародної та регіональної безпеки 
та стабільності. Безпеки та стабільності, які грубо підриваються російською агресією проти моєї 
країни. І кожен керівник Уряду та Глава держави наголошував на необхідності єдності та 
солідарності з Україною, яку має продемонструвати НАТО. 

Із самого початку цієї ворожнечі Альянс надавав Україні максимально можливу політичну 
та практичну підтримку.  Ця позиція була підтверджена главами держав і урядів держав-членів 
НАТО сьогодні. Це високо цінується. 

Ми також вдячні НАТО та окремим союзникам за практичну допомогу Україні в останні 
місяці – гуманітарну допомогу мирному населенню, яке постраждало в результаті збройного 
конфлікту; консультативну підтримку; лікування поранених українських військовослужбовців. 

На зустрічі багато Союзників заявили про додаткову практичну допомогу Україні, що буде 
надана на двосторонній основі, включаючи зобов’язання зробити внесок у новостворені цільові 
фонди з нарощування обороноздатності, і що особливо важливо: реабілітація поранений 
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військовослужбовців, двостороннє військове співробітництво у сфері постачання летальної і 
нелетальної зброї. Ми вітаємо та цінуємо цю демонстрацію істинного особливого партнерства. 

Цілком нова ситуація в контексті безпеки, що виникла внаслідок цієї агресії, потребує 
наших спільних заходів спрямованих на протистояння новим викликам, зокрема загрозі гібридної 
війни, та на побудову нових стратегічних рамок співробітництва Україна-НАТО. 

Ми провели відвертий обмін думками про поточні та майбутні відносин між Україною і 
НАТО в цьому новому середовищі безпеки. 

Ми домовилися, що наша подальша співпраця буде спрямована на досягнення повної 
сумісності між Україною і НАТО та розробку спільних можливостей у військовому, оборонному 
секторі та секторі безпеки. 

Ми будемо зміцнювати наше інтенсивне співробітництво з НАТО в секторі оборони та 
безпеки через програми розвитку та нарощування потенціалу, зосереджуючись на реформах 
Збройних Сил України та інших силових структур. 

Другим важливим елементом нових стратегічних рамок співробітництва Україна-НАТО є 
участь України в ініціативі сумісного партнерства. 

Це дозволить нам підтримувати високий рівень взаємодії між українськими силами та 
силами НАТО, що був досягнутий шляхом безперервної участі наших контингентів в місіях та 
операціях НАТО, спільних військових навчаннях, Силах реагування НАТО. 

Останнім, але не менш важливим елементом, є подальше поглиблення особливого 
партнерства Україна-НАТО. 

Ми вважаємо, що це партнерство буде невід'ємною частиною євроінтеграційного курсу 
України. 

Залишаючись відданою імплементації широкомасштабних реформ, спрямованих на 
інтеграцію з ЄС, Україна буде і надалі переслідувати дану мету через Щорічну Національну 
Програму Співробітництва Україна-НАТО, а також інші існуючі інструменти та механізми. 

Такий підхід створить необхідну синергію між Європейською інтеграцією та 
Євроатлантичним співробітництвом України. 

Сайт Президента України 

04.09.2014. Україна має підтримку країн-членів НАТО - 
Президент 

Президент України Петро Порошенко розпочав свою участь у Саміті НАТО у Південному 
Уельсі з унікальної за форматом спільної зустрічі з Прем'єр-міністром Великої Британії Девідом 
Кемероном, Президентом США Бараком Обамою, Канцлером Німеччини Ангелою Меркель, 
Прем’єр-міністром Італії Маттео Ренці та Президентом Франції Франсуа Олландом. 

«Унікальний формат зустрічі демонструє підтримку країнами НАТО територіальної 
цілісності України, що зіткнулася із зовнішньою агресією», - зазначив Глава Української держави 
на початку зустрічі. 

Керівники держав обговорили глобальний, континентальний та регіональний контексти 
подій на Сході України та відзначили необхідність пошуку шляхів мирного вирішення ситуації, що 
склалася. 

Коментуючи зустріч, Президент України підкреслив, що фактично вперше в історії нашої 
держави відбулася зустріч у форматі лідерів п'яти найбільших країн світу - Президента США, 
Прем'єр-міністра Великої Британії, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Італії та Президента 
Франції, на якій було продемонстровано рішучі наміри щодо підтримки України. 

«Є розуміння, що, підтримуючи Україну, підтримуючи мир, стабільність і деескалацію 
ситуації на Сході, вони підтримують стабільність Європи та світу. Це сьогодні не тільки питання 
українського конфлікту, це - глобальне питання», - наголосив Глава держави. 

Петро Порошенко повідомив, що відбувся обмін думкам щодо кількох напрямків. Зокрема, 
обговорювалась підтримка України у безпековій сфері. «Сьогодні в резолюції Саміту НАТО буде 
чітке твердження, що Україна має підтримку з боку НАТО», - заявив Президент, повідомивши, що 
будуть прийняті визначальні рішення щодо залучення України до спеціальної програми, де будуть 
створені 4 трастові фонди, які сприятимуть вирішенню питань логістики, комунікації, 
кіберзлочинності, соціальної реабілітації поранених. 

За словами Петра Порошенка, окрему увагу учасники зустрічі приділили військово-
технічному співробітництву. В декларації буде зазначено, що НАТО, підтримує двосторонні рішучі 
дії країн-членів щодо забезпечення військово-технічної підтримки для України. «Це - саме те, чого 
ми чекали», - резюмував  Глава держави. 

Він також зазначив, що сьогодні буде обговорено координацію подальших дій, в тому числі 
в питанні застосування санкцій. 

Сайт Президента України 
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04.09.2014.Для імплементації мирного плану важлива 
підтримка місії ОБСЄ – Петро Порошенко 

У імплементації мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі важлива підтримка місії 
ОБСЄ, переконаний Президент України Петро Порошенко. 

«Дуже важливо, щоб ОБСЄ підтримало нас задля того, щоб було розпочато місію 
моніторингу (режиму припинення вогню) і щоб всі заручники, які утримуються терористами, були 
звільнені», - сказав Глава держави на прес-конференції  у Ньюпорті . 

«Ситуацію на російсько-українському кордоні треба розпочати контролювати та треба 
вивести російські війська – це дуже великий виклик, який наразі існує в цих політичних 
перемовинах», - також наголосив Президент. 

Він висловив сподівання на позитивний результат переговорів Тристоронньої контактної 
групи, які мають відбутися 5 вересня у Мінську. «В мене є оптимізм, але дуже обережний, щодо 
зустрічі Тристоронньої контактної групи. Спочатку була заява російського Президента та Уряду, 
очільників Росії і це була відповідь на заяву лідерів так званих ЛНР та ДНР, і вони напоготові 
розпочати швидке припинення вогню», - зазначив Петро Порошенко. 

Він зазначив, що як Президент, докладе максимум зусиль для досягнення головної мети – 
миру на українській землі. «Ми будемо намагатися зробити все для того, щоб зупинити агресію, 
щоб зупинити вогонь, тому що власне Україна сплачує найбільшу ціну кожного дня і ми втрачаємо 
життя своїх солдатів, невинних цивільних», - сказав він. 

Разом з тим Глава держави підкреслив, що суверенітет, територіальна цілісність і 
українська незалежність не є питанням перемовин. «Вони залишаться такими, як вони є. Україна 
суверенна, незалежна та цілісна», - наголосив Петро Порошенко. 

Він також зазначив, що якщо учасники перемовин почнуть здійснювати реальні кроки для 
встановлення миру беззбройним шляхом, українська сторона готова вести діалог у цьому 
напрямку. «Якщо заяви Путіна щодо того, щоб ухвалити політичне рішення, були справжніми, я 
буду радіти цьому. Те, що нам потрібне – конструктивний політичний процес», - констатував 
Президент. 

Сайт Президента України 

04.09.2014.Україна має покращувати співпрацю з НАТО – 
Президент 

Сьогодні для України є важливим  розвиток співпраці з НАТО, заявив Президент України 
Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Андерсом 
Фог Расмуссеном. 

«Найважливіше те, що треба покращити нашу можливість співпраці», - сказав Глава 
держави зауваживши, що наразі це є актуальнішим, ніж питання вступу до Північноатлантичного 
альянсу. 

Для порушення ж питання  щодо приєднання до блоку Україна має здійснити низку 
реформ, переконаний Петро Порошенко. «Ось чому ми звертаємо таку увагу на реформування та 
модернізацію українських Збройних Сил. Будемо розробляти сектор захисту, оборони, збільшувати 
його до рівня НАТО», - зазначив він.   

Президент зауважив, що співробітництво нашої держави з НАТО стосується не лише 
сектору захисту.  За його словами, блок підтримуватиме Україну у боротьбі з корупцією, 
встановленні верховенство закону і права тощо. 

Глава держави підкреслив, що ситуація на Донбасі не повинна стати тим чинником, який 
буде причиною відтермінування реформ. «Наступного тижня ми надамо програму реформ, яка 
розроблена у співпраці з ЄС та з НАТО», - наголосив Петро Порошенко. 

Він також висловив переконання, що прискоренню процесу модернізації Української 
держави  сприятимуть парламентські вибори та оновлення законодавчої гілки влади. 

Щодо визначення часу приєднання України до НАТО Президент сказав: «Коли країна 
зможе відповідати усім критеріям членства, коли український народ вирішить коли і яким чином 
відбудеться приєднання до блоку». 

Сайт Президента України 

04.09.2014. Припинення вогню всіма сторонами має стати 
основою початку мирного процесу - Петро Порошенко 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Канади Стівеном 
Харпером. 

Петро Порошенко поінформував співрозмовника про підготовку плану дій з мирного 
врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях. «Припинення вогню всіма сторонами, 
роззброєння – це те, що має стати основою початку мирного процесу», - підкреслив він.  
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Прем’єр-міністр Канади, у свою чергу, високо оцінив кроки, які вживаються Главою 
Української держави для досягнення миру на Донбасі та рішуче засудив агресію Російської 
Федерації й незаконні дії терористів. 

Президент України і Прем’єр-міністр Канади обмінялися думками щодо актуальних 
аспектів порядку денного двосторонніх відносин. Говорячи про перспективи їх розвитку, Петро 
Порошенко окрему увагу приділив визначній ролі української громади у цьому процесі. 

Петро Порошенко та Стівен Харпер також предметно обговорили перспективи розвитку 
взаємодії України з НАТО. 

Глава держави подякував С.Харперу за тверду позицію Канади у підтримці суверенітету і 
територіальної цілісності України та за практичну допомогу, яка надається канадським Урядом у 
зв’язку з ситуацією на Донбасі. 

Сайт Президента України 

04.09.2014.Президент України провів зустріч з Державним 
секретарем США Джоном Керрі 

В рамках участі у саміті НАТО у Великій Британії Президент України Петро Порошенко 
провів зустріч з Державним секретарем США Джоном Керрі. 

Глава держави висловив вдячність за послідовну та солідарну позицію, міцну підтримку, 
яку Сполучені Штати надають Україні у контексті протидії агресії. «Це – наша боротьба за свободу 
і незалежність, і українці високо цінують підтримку США», - зазначив Петро Порошенко. 

Петро Порошенко поінформував Джона Керрі про кроки, які вживаються українською 
стороною з метою мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, 
про пакет пропозицій до завтрашнього засідання Тристоронньої контактної групи, який 
підготувала Україна. Він зазначив, що наша держава «з обережним оптимізмом чекає на підсумки 
цієї зустрічі». 

З Держсекретарем США були також обговорені актуальні питання порядку денного 
двосторонніх відносин, які мають бути розглянуті під час майбутнього візиту Глави Української 
держави до Вашингтону. 

Джон Керрі підкреслив, що Сполучені Штати Америки і надалі підтримуватимуть всіма 
засобами незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також продовжать 
наполегливо працювати задля консолідації міжнародних зусиль для підтримки України. 

«Ми сподіваємося на реальне припинення вогню, на те, що російські війська залишать 
Україну», - також зазначив Джон Керрі додавши, - «це наша мета і ми маємо обговорити деталі як 
уникнути довготривалої конфронтації». 

Сайт Президента України 

04.09.2014. Президент України Петро Порошенко провів 
зустріч із Президентом Франції Франсуа Олландом 

Президент України Петро Порошенко під час перебування на саміті НАТО провів зустріч з 
Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом. 

Глава держави поінформував французького колегу про серйозне загострення ситуації на 
Сході України у зв’язку із розширенням агресії з боку Російської Федерації. Петро Порошенко 
висловив вдячність за рішучу підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності 
України та за готовність французької сторони здійснювати подальші кроки разом із партнерами з 
ЄС для деескалації ситуації. 

Зі свого боку, Франсуа Олланд відзначив, що зростання напруження на Сході України 
створює ризики для всієї Європи. Він наголосив на готовності Франції сприяти організації та 
проведенню подальших переговорів з метою врегулювання ситуації, зокрема, у «Нормандському 
форматі». Він також підтвердив, що Франція призупинила виконання своїх зобов’язань щодо 
поставки «Містралей» до Росії. 

Петро Порошенко подякував Франсуа Олланду за рішення щодо призупинення поставок 
десантного вертольотоносця РФ. «Це ваше рішення прийнято в правильному місяці у правильний 
час», - сказав Президент. 

Сторони також обговорили першочергові питання двостороннього порядку денного у 
політичній, військово-технічній та торговельно-економічній сферах. 

Окрема увага була приділена ситуації в Україні у контексті майбутніх парламентських 
виборів та заходам, що вживаються керівництвом держави з метою стабілізації економічного 
становища та здійснення реформ. 

Сайт Президента України 
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06.09.2014. Порошенко: війна продовжиться, якщо російські 
війська лишаться на нашій території 

Президент України Петро Порошенко дав інтерв'ю в ефірі програми HARDTalk на 
телеканалі ВВС. 

Він говорив з ведучим Стівеном Сакуром у п'ятницю, ще до підписання угоди про 
двостороннє припинення вогню на Донбасі. 

Український президент розповів про своє бачення мирного процесу на Донбасі та підсумки 
саміту НАТО в Уельсі для України. 

У пошуках миру 
"Я впевнений у тому, що Україна як держава і я, як лідер цієї держави, робимо все 

можливе, щоб у нашій країні настав мир. Я роблю все можливе для того, щоб зупинити війну, щоб 
зупинити масове вбивство мирних громадян та військовослужбовців України", - заявив 
український президент на початку розмови. 

Водночас він визнав, що наразі ні у кого немає твердого переконання в тому, що перемир'я 
буде повністю дотримуватися. 

За словами Петра Порошенка, питання миру стосується не лише соціальних та 
економічних труднощів, а й можливої гуманітарною катастрофи на сході України. 

"Війна продовжиться, якщо все більше російських військ залишатиметься на нашій 
території. Від цього страждатимуть жителі Донецької та Луганської областей. Тому нашу ініціативу 
підтримує не лише весь світ, але і всі жителі Донбасу", - висловив впевненість президент України. 

"Я готовий битися за свою країну і навіть померти за неї. І я запевняю вас, що так само 
думає величезна кількість жителів України", - додав він. 

Оцінки саміту НАТО 
Говорячи про підсумки валлійського саміту Північноатлантичного альянсу, український 

президент визнав, що перед цим реакція країн НАТО на конфлікт в Україні була досить слабкою, 
однак завдяки двостороннім переговорам вдалося досягнути суттєвих результатів, а підсумкова 
декларація виявилась дуже сильною. 

"Ніколи раніше я не бачив, щоб якась країна мала такий рівень міжнародної підтримки, 
яку отримує Україна. Мова про практичні кроки, як, наприклад, фінансування трасту, який буде 
забезпечувати логістику української армії та її кібербезпеку", - пояснив Петро Порошенко. 

Він підтвердив факт двосторонніх домовленостей про постачання в Україну летальних та не 
летальних озброєнь, включно з високоточною зброєю, однак відмовився назвати, які конкретно 
країни здійснюватимуть допомогу. 

"Вперше Україні запропонували по-справжньому сучасну зброю, для захисту її території. 
Це робиться не для того, щоб ми змогли перемогти конкретно у цій війні, а для того, щоб ми могли 
створити у себе європейську систему безпеки", -повідомив очільник української держави. 

Водночас міністерство закордонних справ РФ висловило занепокоєність щодо результатів 
саміту НАТО в Уельсі, зокрема щодо планів розміщення додаткових сил альянсу у його східних 
країнах-учасницях. 

"Сутність і тональність заяв по ситуації навколо України разом з анонсованими планами 
проведення спільних з Києвом навчань країн-членів НАТО на території цієї країни до кінця 2014 
року неминуче призведуть до нагнітання напруги, ставлять під загрозу зриву намічений прогрес у 
мирному процесі в Україні", - вважають російські дипломати. 

Росія готова розділити відповідальність 
Петро Порошенко також прокоментував ініціативи президента РФ Володимира Путіна 

щодо стабілізації ситуації на Донбасі. 
"Пропозиції Путіна я оцінюю як ознаку того, що він готовий розділити відповідальність за 

дотримання перемир'я", - вважає президент України. 
Однак він додав, що мирний процес у Донецькій та Луганській областях не може 

відбуватися за рахунок порушення територіальної цілісності України. 
"Ми не можемо говорити про те, що ми залишимо території, які зараз контролюють 

сепаратисти. Адже мова йде про наші території. Угода має стати основою для політичного діалогу", 
- наголосив Петро Порошенко. 

BBC Україна 

08.09.2014. Порошенко: в цілому режим припинення вогню 
дотримується 

Президент України сподівається, що всім сторонам, які підписали мирний протокол у 
Мінську, вдасться забезпечити режим припинення вогню на Сході. Про це він заявив під час візиту 
до Маріуполя у понеділок. 
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За словами президента, найближчим часом очікується збільшення місії ОБСЄ з контролю 
режиму припинення вогню на 500 спостерігачів. Він сказав, що "в цілому, режим припинення 
вогню дотримується, за винятком інцидентів у Донецьку та Маріуполі". 

Керівник держави закликав військових бути готовими до захисту. "Ми добре знаємо свого 
ворога, і ціну його словам. У мене немає ілюзій щодо нашого супротивника, але є надія", - сказав 
він. 

Перед візитом президента у Маріуполі обстріляли блокпости. Про це пан Порошенко 
повідомив у своєму Twitter. 

У Маріуполі Петро Порошенко відвідав Металургійний комбінат імені Ілліча. Там він 
заявив, що у військових достатньо сил для оборони міста і розповів про визволення з полону 1200 
заручників. 

Президент зустрівся з військовими і розповів про "масштабне перегрупування сил". "Ворог 
не в Карпатах саме тому, що ви своїми грудьми прикриваєте Україну тут, в приазовських степах", - 
заявив він військовим. 

Петро Порошенко також пообіцяв розслідування оточення українських військ під 
Іловайськом. 

"Сил для захисту достатньо" 
"Ми будемо все робити, щоб був мир, але будемо готуватися до оборони своєї країни", - 

сказав пан Порошенко. 
Він зазначив, що віддав накази, щоб оборона "Маріуполя була забезпечена, щоб був 

забезпечений режим високої бойової готовності". 
Президент повідомив, що українським військовим вдалося зупинили "танкові удари по 

Маріуполю, за допомогою яких сподівалися забезпечити прохід до Криму". 
"В Маріуполі, і у всій країні чекають лише одного – миру. За словами голови держави, саме 

тому він пішов на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, вимагаючи гарантій, 
щоб після припинення вогню на землі Донбасу прийшов мир", - йдеться у повідомленні на сайті 
президента. 

Визволили з полону 
Під час поїздки до Маріуполя президент повідомив, що сепаратисти звільнили 1200 

заручників. 
"Вчора наша колона вивела 33 українських військових, які не здалися в полон. Сьогодні 

зустрінуся з ними в Маріуполі", - додав пан Порошенко у мікроблозі. 
Згодом президент у Twitter повідомив, що "перших 20 українських військовослужбовців 

звільнено завдяки Мінському протоколу". 
Режим припинення вогню на сході України набув чинності 5 вересня - згідно з 

домовленостями контактної групи у Мінську. 
"Винні не уникнуть покарання" 
У понеділок президент наголосив, що будуть з’ясовані всі обставини "важких втрат під 

Іловайськом". 
"Причини важких втрат будуть ретельно вивчені та проаналізовані для того, щоб вони не 

повторилися у майбутньому", - сказав глава держави під час зустрічі з військовими. 
За словами Петра Порошенка, розслідуванням факту оточення та загибелі військових в 

районі Іловайську та інших точках здійснює військова прокуратура. 
"Слідчі вивчають, як планувались та проводились ці операції. Призначено військово-

тактичну експертизу, що дасть відповідь стосовно правомірності прийняття рішень командним 
складом сил АТО та ступеню їхньої відповідальності. Винні не уникнуть покарання", - наголосив 
Петро Порошенко, повідомляє прес-служба. 

Президент додав, що рішення будуть виваженими і він не допустить "показової розправи 
над командирами". 

BBC Україна 

10.09.2014. Президент України підписав закон «Про санкції» 

Президент України Петро Порошенко підписав Закон №1644-VII «Про санкції». 
Документ створює механізм невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози 

національним інтересам і безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав 
чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров’ю населення, захоплення заручників, 
експропріацію власності на території України, завдання майнових втрат та створення перешкод 
для сталого економічного розвитку, повноцінної реалізації громадянами України належних їм 
прав і свобод. 

Згідно з Законом, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) можуть 
застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, юридичної чи фізичної 
особи, іноземців або осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну 
діяльність. Застосування санкцій також не виключає вживання інших засобів захисту. 
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Документом затверджується перелік санкцій та порядок їх застосування. Пропозиції щодо 
вживання, скасування та внесення змін до санкцій розглядатимуть Президент України, Кабінет 
Міністрів, Верховна Рада України, Рада національної безпеки та оборони, Служба безпеки та 
Національний банк. Рішення щодо застосування тих чи інших мір вводитимуться в дію Указом 
Президента України та затверджуватимуться постановою Верховної Ради. Рішення набиратимуть 
чинності з моменту прийняття постанови і є обов’язковим до виконання. 

Рішення щодо застосування таких санкцій, як анулювання офіційних візитів, засідань, 
переговорів з питань укладення договорів чи угод, позбавлення державних нагород України тощо, 
вводяться в дію лише Указом Президента і набирають чинності з моменту його видання. 

Припинення дії договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, як 
санкція, здійснюється парламентом за поданням Глави держави або іншого суб’єкта законодавчої 
ініціативи. 

Прес-служба Президента України 

11.09.2014. Світові демократії повинні об’єднатися у боротьбі з 
тероризмом – Президент України 

Сьогодні, коли світ вшановує пам’ять жертв страшної терористичної атаки в Нью-Йорку, 
яка сталася 13 років тому, Україна потерпає від нової хвилі тероризму, заявив Президент України 
Петро Порошенко на церемонії вручення вірчих грамот послами низки країн. 

«Падіння літака MH17 довело, що тероризм є пухлиною, поширення якої небезпечне для 
людського роду. Всі світові демократії повинні об'єднати свої зусилля в боротьбі з цією 
проблемою», - відзначив Президент. 

Петро Порошенко відзначив, що агресія проти України та незаконна анексія Криму 
жорстоко порушили основні принципи міжнародного права. «Я був радий почути від вас чітку 
позицію, що країни, які ви представляєте, ніколи не визнають анексію Криму, і підтримають 
територіальну цілісність України», - сказав Президент. 

Глава держави наголосив, що сьогодні гарантії безпеки, які були дані Україні, включаючи 
Будапештський меморандум, не працюють. «Міжнародно-правові механізми були безсилі 
запобігти агресії щодо України, - констатував Президент. – Ми маємо разом знайти рішення у 
різних багатосторонніх форматах - НАТО, Європейського Союзу, Об’єднаних Націй, як підтримати 
мир та стабільність у світі». 

Глава держави висловив подяку «численним друзям і партнерам за їх важливу підтримку в 
цей критичний момент з відстоювання суверенітету і безпеки України, а також за допомогу у 
вирішенні найнагальніших економічних проблем». 

Вірчі грамоти Президенту вручили посли Об'єднаних Арабських Еміратів Абдусалям Хареб 
Ар-Румейсі, Королівства Іспанія Херардо Анхель Бугайо Оттоне, Словацької Республіки Юрай 
Сівачек, Соціалістичної Республіки В'єтнам Нгуєн Мінь Чі, Південно-Африканської Республіки 
Крістіан Альбертус Бассон, Турецької Республіки Йонет Джан Тезель, Держави Лівія Мохамед 
Салахеддін Нуреддін Шеллі, Республіки Корея Соль Кйон-Хун, Суверенного Військового Ордену 
Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти Антоніо Гадзанти Пул'єзе ді 
Котроне, Королівства Бельгія Люк Якобс, Словенії Наташа Прах, Держави Ізраїль Еліав 
Бєлоцерковські, Республіка Ісландія Крістін Аталбйорг Арнадоттір (з резиденцією у м.Гельсінкі). 

Прес-служба Президента України 

12.09.2014.Світ потребує нової стратегії безпеки - Президент 
України 

Президент України Петро Порошенко виступив на відкритті 11-ї Щорічної Зустрічі 
Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Глава держави відзначив важливість інтеграції України у 
європейські та атлантичні системи безпеки та необхідність створення нової стратегії безпеки у 
світі. 

«Лише тепер ми зрозуміли, наскільки важлива безпека, і я пишаюся тим, що всі наші 
європейські, атлантичні партнери розуміють, що сьогодні йде боротьба не лише за територіальну 
цілісність і незалежність України, але і боротьба за всесвітню безпеку. І це показує необхідність 
створення нової стратегії безпеки», - наголосив Президент. 

«Ми будемо завжди пам’ятати, яку ціну українці заплатили за те, щоб мати можливість 
жити в іншій країні», - відзначив Президент. 

Глава держави наголосив, що вчорашнє рішення про санкції було дуже складним, але 
Європейський Союз знайшов можливість продемонструвати свою єдність та солідарність з 
Україною в той час, коли у нього багато власних проблем. «Це – показник того, наскільки Україна 
близька зараз для кожного лідера, для кожної європейської країни», - підкреслив Президент, 
додавши, що потреби України вимагають добре скоординованої і ефективної політики не лише 
європейських країн, а всього світу. Цей підхід було продемонстровано на саміті НАТО у Ньюпорті. 
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Говорячи про проблему Криму, Президент зазначив: «Кажуть, що ми втратили Крим. Ні, у 
нас вторгнення до Криму. Але Крим буде знову з нами». Президент підкреслив, що це не буде 
робитися військовими засобами. «Ми виграємо це економічне, ліберальне змагання за настрої 
кримчан, тому що ми будемо ефективні, не корумповані, демократичні й вільні», - наголосив 
Петро Порошенко. 

За словами Глави держави, схожим шляхом буде вирішуватися криза на Сході Україні, у 
деяких районах Донецької та Луганської областей. «Коли ми розпочали мирний процес, мало хто 
вважав, що ми можемо встановити мир, навіть нетривкий, але все ж таки мир. Але день у день 
дедалі більше людей починають вважати, що ми досягнемо успіху на цьому дуже складному 
шляху. І навіть зараз не всі розуміють, наскільки це позитивне відчуття не отримувати щовечора 
новини про загибель українських солдатів і цивільних», - сказав Глава держави. 

Президент наголосив: «Для нас, українців, дуже важливо бути разом. Ми можемо 
перемогти, лише коли будемо об’єднані. Я пишаюся, що перед початком виборчої кампанії, коли 
зазвичай внутрішні суперечності сягають найвищого рівня, Україна зараз об’єднана, як ніколи». 

Петро Порошенко відзначив високе представництво учасників цьогорічної зустрічі 
Ялтинської Європейської Стратегії. «Це дуже важливий жест і ознака солідарності з Україною, щоб 
ми зрозуміли, що ми - не самі у цій дуже важкій боротьбі за нашу свободу і демократію. І традиції 
Ялти ми продовжимо у майбутньому», - заявив Глава держави. 

Президент повідомив про заплановану на 16 вересня одночасну ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС у Верховній Раді України та Європейському парламенті. Він 
відзначив, що ніколи подібне рішення не ухвалювалося в такий короткий термін та подякував за 
це Президенту Європарламенту Мартіну Шульцу. Петро Порошенко також висловив подяку всім 
присутнім на засіданні YES, хто з 2007 року «доклав величезних зусиль для того, щоб підготувати 
цей історичний документ». 

Глава держави запевнив, що найближчим часом буде прийнято антикорупційний закон, і 
одразу після парламентських виборів Україна продемонструє значний прогрес у боротьбі з 
корупцією. 

Петро Порошенко повідомив про впровадження стратегії реформ «Україна 2020». «Ми 
проведемо ці 5-6 років, змінюючи країну. Ми змінюватимемо Україну, маючи дуже важливу 
перспективу для українців –членства у Європейському Союзі, тому що українці склали один з 
найскладніших іспитів у своєму житті, щоб стати членами Євросоюзу», - підкреслив Президент. 

Повідомивши про свої плани наступного тижня відвідати з візитом США та провести 
зустрічі з Президентом Америки, чільними урядовцями, Петро Порошенко відзначив сподівання 
отримати у найближчому майбутньому статус союзника США поза блоком НАТО. 

Петро Порошенко високо оцінив збереження традиції проведення щорічної Зустрічі 
Ялтинської Європейської Стратегії та рішення її організатора провести конференцію «навіть за 
умови нинішньої окупації Ялти». «Дуже важливо, щоб така форма діалогу тривала постійно. Я 
переконаний, що в майбутньому у нас буде можливість повернути Ялтинську конференцію туди, де 
вона завжди була», - сказав Глава держави. 

Прес-служба Президента України 

12.09.2014. Президенти України та Європарламенту 
обговорили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейського 
парламенту Мартіном Шульцем, який перебуває у Києві. 

Петро Порошенко подякував Мартіну Шульцу за підтримку України на її шляху до 
європейської інтеграції, особливо – за зусилля з синхронізації процесу ратифікації Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Президент висловив сподівання, що 16 вересня 
Угода буде ратифікована обома парламентами. 

Мартін Шульц назвав ратифікацію Угоди з ЄС «історичним моментом» та повідомив, що 
буде організовано відео-конференцію для одночасного висвітлення цієї події. 

Президент України відзначив, що ця подія продемонструє єдність Європи, Європейського 
парламенту та солідарність об’єднаної Європи з Україною у важкі для неї часи. «Ваша підтримка, 
солідарність та єдність життєво важливі для України зараз», - наголосив Президент. 

Мартін Шульц підкреслив, що це – його перший візит за межі Європейського Союзу у його 
другий мандат голови Європарламенту. «Це показує, що Європейський парламент з вами», - 
відзначив він. 

Прес-служба Президента України 
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12.09.2014. Включення України до ЄС об’єднає Європу в єдине 
ціле – Глава держави 

Визначення України як європейської держави посилить безпеку Європи, переконаний 
Президент України Петро Порошенко. «Європа буде більш безпечною, стабільною, багатою і 
диверсифікованою з точки зору культури», - сказав Глава держави під час дискусії у рамках 
засідання YES. 

Відповідаючи на запитання, що може дати Україна Європі та що можуть отримати країни 
ЄС від поглиблення співпраці з країною, Петро Порошенко зазначив: «Наша співпраця з Європою 
є взаємовигідною. І ми зробимо заради цього все, що від нас залежить». 

На переконання Президента, є значні перспективи розвитку співробітництва, в першу 
чергу, в економічній сфері. «Я особисто вважаю, що Європа просто не може бути Європейським 
Союзом без України, бо Україна має величезні територію, населення, і з економічної, політичної, 
соціальної, культурної точок зору Європа збагатиться», - сказав він. 

Крім того, зауважив Глава держави, включення України до ЄС об’єднає Європу в єдине 
ціле. «Колишня система з двох різних світів зникне після приєднання України до ЄС. Будь-який 
інший союз на європейських теренах без України просто не міг би існувати, і це чудова нагода для 
України – допомогти Європі об’єднатися», - наголосив Петро Порошенко. 

Прес-служба Президента України 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

МВФ 

04.09.2014. Україна отримала другий транш від МВФ за 
програмою "стенд-бай" 

4 вересня Україна отримала другий транш від МВФ за програмою «стенд-бай» у сумі 914,7 
млн. СПЗ (приблизно 1,39 млрд.$), відповідно до Листа про наміри Уряду України і Національного 
банку до Міжнародного валютного фонду, який було схвалено 29 серпня Радою Директорів 
Міжнародного валютного фонду. Частина траншу у сумі близько 1 млрд. дол. США буде 
використана на підтримку державного бюджету. 

Кредит Міжнародного валютного фонду надається Україні за такими умовами: 
• відсоткова ставка складає 3% річних; 
• ставка одноразової комісії (за резервування коштів) - 0,15% (повертається пропорційно 

отриманих коштів); 
• ставка сервісного збору - 0,5% від суми траншу. 
Кожен транш позики погашається наступним чином: 
• пільговий період - 3 роки (здійснюється щоквартально виплата відсотків); 
• погашення основної суми провадиться рівними частинами щоквартально протягом 2-х 

років. 
Урядовий портал 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

РОСІЯ 

03.09.2014.Штайнмаєр: на Порошенку й Путіні лежить 
відповідальність за всю Європу 

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Росію та Україну до 
припинення бойових дій та застеріг від "утворення нової залізної завіси". 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (СДПН) закликав Росію 
та Україну до припинення бойових дій. "Йдеться про те, щоб запобігти утворенню нової залізної 
завіси", - сказав Штайнмаєр у середу, 3 вересня, веб-порталу "Spiegel Online", повідомляє 
інформаційна агенція AFP. Німецький міністр заявив, що "на президентах України і передусім 
Росії лежить у цій ситуації найбільша відповідальність - і не лише за свої народи, але й за всю 
Європу". 

"Якщо подальшому драматичному загостренню ще можна запобігти, то обидві сторони 
мають зараз зробити рішучі кроки до тривалого припинення вогню та дієвого контролю кордонів", 
- продовжив Штайнмаєр. Тож актуальні новини з Москви та Києва про прямі переговори є 
"хорошою новиною". Проте, на його думку, треба зачекати реальних результатів. 

Йдеться про європейській мирний устрій 
"На карту поставлено нескінченно багато: йдеться про життя людей на сході України, 

йдеться про єдність України, йдеться про європейський мирний устрій", - зазначив Штайнмаєр. За 
його словами, світова спільнота привітає наміри до порозуміння, якщо вони будуть серйозними, й 
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активно їх супроводжуватиме. Він запевнив, що Німеччина готова зробити свій внесок у 
стабілізацію ситуації. 

Раніше в середу прес-служба українського президента повідомила, що Петро Порошенко і 
його російський колега Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися про "постійне 
припинення вогню". Згодом прес-служба українського президента уточнила, що сторони 
домовилися про "режим припинення вогню на Донбасі". А речник російського президента Дмитро 
Пєсков у розмові з російським інформагентством РИА "Новости" сказав, що Путін і Порошенко хоч 
і "справді обговорили кроки, які б сприяли припиненню вогню між повстанцями та українськими 
силовиками", однак "домовлятися про припинення вогню Росія не може фізично, оскільки не є 
стороною конфлікту".  

DW.DE 

03.09.2014.Експерти: Мирні плани - блеф 

Адміністрація президента України повідомила про домовленість з президентом Росії щодо 
"режиму припинення вогню". Володимир Путін представив свій "мирний план". Експерти ж миру 
не прогнозують. 

Українських експертів здивувало повідомлення прес-служби адміністрації Петра 
Порошенка вранці 3 вересня протелефонну розмову з президентом Росії Путіним та про 
домовленість між ними щодо "режиму припинення вогню на Донбасі". Науковий директор 
Інституту Євро-Атлантичної інтеграції Олександр Сушко в інтерв'ю DW зазначив, що його 
стурбувало те, що така важлива новина не була оприлюднена у вигляді спільної заяви двох 
президентів, а з'явилась в односторонньому порядку на сайті президента України. "У мене є 
побоювання, що найближчим часом ми побачимо спростування якщо не від Кремля, то від 
сепаратистів", - сказав Сушко. 

Незабаром ці побоювання експерта справдились. Російська агенція "Новости" вдень у 
середу поширила заяву так званого представника так званого міноборони самопроголошеної 
"ДНР" Владислава Брига, який сказав, що про жодні домовленості про припинення вогню не знає. 
За тим прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив РІА "Новости", що "Росія не може фізично" 
домовлятись про припинення вогню, оскільки вона буцімто не є стороною конфлікту. 

А ще пізніше свій план стабілізації ситуації на Донбасі оголосив і російський президент 
Володимир Путін. Він вважає, що треба припинити активні наступальні операції "збройних сил 
"ополчення", відвести збройні підрозділи українських силових структур, запровадити 
міжнародний контроль за умовами припинення вогню, організувати обмін "полоненими". Загалом 
путінський план викладений у семи пунктах, і російський президент наголосив, що його погляди 
та погляди Порошенка "на врегулювання конфлікту "дуже близькі". 

Миру не буде 
Утім, київський політолог Сергій Таран зауважив, що, за заявами, обидві сторони таки не 

повідомляють жодних деталей, умов чи термінів досягнутих домовленостей. Однак, виходячи з 
досвіду попередніх перемовин з російською стороною, експерт в жодному разі не очікує настання 
миру. "Будуть заяви Путіна про його бажання миру, але російські війська і далі перекидатимуться 
на територію України", - сказав експерт. 

Він спрогнозував, що Порошенко також заявлятиме про мир, але його заяви 
спростовуватимуться ескалацією воєнного конфлікту, що спричинить падіння рейтингу 
президента України. "Путін має дві мети: знизити рейтинг Порошенка перед парламентськими 
виборами та показати світові, що він миротворець і прагне миру", - зазначив в інтерв'ю DW Таран. 
Він також не виключив, що Путін намагається попередити рішення на вересневому саміті НАТО на 
підтримку України і домогтись пом'якшення санкцій Заходу проти Росії. 

Московський блеф 
Проте, як сказав в інтерв'ю DW політолог Віктор Небоженко, Північноатлантичний альянс 

навряд чи повірить Путіну. "НАТО на цьому саміті доведеться або погодитись на роль організації 
допомоги з порятунку біженців з України та Східної Європи, або довести спроможність виконувати 
функції воєнно-політичної оборонної організації, готової гідно відповісти на виклик, який Альянсу 
кинув Путін", - сказав експерт. 

На думку Небоженка, у президента Порошенка наразі немає можливості домогтись 
припинення вогню без шкоди національним інтересам під час наступу супротивника. "За умов 
невдалої воєнно-політичної ситуації на Сході України Порошенко намагається заморозити 
конфлікт", - переконаний експерт. Але для Путіна, зазначив політолог, припинення вогню - лише 
слова, за якими стоїть прагнення просунутись ще на 100 кілометрів теренами України і захопити 
Маріуполь. 

Незаморожуваний конфлікт 
Чи означає поспіх, з яким канцелярія Порошенка повідомила про мирні домовленості, 

бажання президента України заморозити конфлікт на Донбасі? Олександр Сушко вважає, що 
наразі може йтись лише про тимчасове припинення бойових дій. "Замороження конфлікту - це 
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коли дві сторони визнають лінію фронту як демаркаційну. Однак зараз домовленість з Москвою 
може означати лише визнання можливості заморозити конфлікт на Донбасі", - сказав експерт. 

У свою чергу, Сергій Таран вважає, що вогонь може бути припинений лише на тиждень-
два, бо для тривалого замороження конфлікту необхідні гарантії міжнародних організацій чи 
країн. "Без таких гарантій припинення вогню перетворюється на фікцію. Але мета Путіна не 
замороження конфлікту, а дестабілізація України з тим, щоб перешкодити її євроінтеграції", - 
наголосив експерт. 

DW.DE 

04.09.2014. Щодо ситуації на українсько-російському кордоні 

Обстановка на державному кордоні, особливо в межах Донецької та Луганської областей, 
залишається напруженою. Державна прикордонна служба продовжує комплекс заходів щодо 
охорони та оборони узбережжя Азовського моря, контролю за державним кордоном в зоні бойових 
дій по другому рубежу.  

Продовжувалися обстріли прикордонних підрозділів та підрозділів АТО з території РФ в 
напрямку н.п. Станично-Луганське та Луганська. 

О 20:00 2 вересня з території РФ по території України здійснено артилерійсько-мінометний 
обстріл в районі н.п. Камишне. За результатами обстрілу отримали поранення два прикордонники. 
Пошкоджено будівлі в н.п. Камишне. 

Протягом всієї ночі здійснювався артобстріл пункту пропуску «Красна Талівка» (Луганська 
область). Обстріл здійснювався з н.п. Прогной (РФ). Після першого артобстрілу о 22:00 російський 
БПЛА провів розвідку району та залетів на територію України на глибину до 3 км. Після цього 
обстріли продовжилися. Враховуючи те, що це вже не перший артобстріл цього пункту пропуску, 
який на даний момент офіційно не діє, складається враження, що російська сторона поставила за 
мету знищити його вщент. Ймовірно, такими діями росіяни намагаються відтіснити 
прикордонників від лінії кордону на цій ділянці, проте підрозділи Держприкордонслужби 
продовжують його контролювати та обороняти. 

Також о 12.50 вчора у повітряний простір України на напрямку «Тітовка (РФ) – 
Олександрівка (Україна, Луганська область) залетів вертоліт «Мі-24», який за деякий час 
повернувся в зворотному напрямку. 

Урядовий портал 

04.09.2014. Чи врахують план Путіна у Мінську 

Петро Порошенко припустив, що завтра у Мінську можуть підписати угоду про 
припинення вогню на Донбасі 

Експерти називають план Путіна "піар обгорткою" домовленостей між президентами 
України та Росії про тимчасове припинення вогню на Донбасі. 

Сім пунктів президента Росії, на думку експертів, є швидше піаром для внутрішнього 
споживання й не всі з них будуть враховані на перемовинах у Мінську в п’ятницю. 

Петро Порошенко у четвер анонсував, що у Мінську о 14.00 можуть підписати документ 
щодо припинення вогню на Донбасі. 

Напередодні зустрічі контактної групи у Мінську президенти України та Росії провели 
телефонну розмову. 

Петро Порошенко після цього висловив надію на успішність перемовин у Мінську, а 
Володимир Путін оприлюднив свій мирний план із семи пунктів. 

У ньому передбачене припинення наступальних дій з обох боків, відведення українських 
військових від "населених пунктів" на відстань артилерійського пострілу, обмін полоненими, 
невикористання української авіації, створення гуманітарних коридорів та міжнародне 
спостереження за режимом припинення вогню. 

Про роль російський військ, вимоги до бойовиків, відновлення кордону між Україною та 
Росією у плані не йшлося. 

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк вже заявив, що план Путін має на меті "заморожування 
конфлікту" на Донбасі та знищення України. 

"Піар-обгортка" 
"План Путіна фактично є юридичним закріпленням військових досягнень Росії в Україні та 

переведенням конфлікту у статус замороженого. Погоджуватись на ці пункти у такому вигляді ніяк  
не можна", - заявив ВВС Україна директор військових програм центру імені Разумкова Микола 
Сунгуровський. 

Пан Сунгуровський вважає, що Володимир Путін міг би зупинити просування військ на 
Донбасі й кровопролиття. 

"Він цього не робить, тому сім пунктів – це блеф", - вважає експерт. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 15 (03.09.2014 — 17.09.2014) 65 of 83 

 

65 of 83 

Головними пунктами, яких, на думку пана Сунгуровського, бракує у плані Путіна, є 
виведення військ РФ з України та відновлення кордону між країнами під міжнародним 
моніторингом. 

Політолог Володимир Фесенко радить простежити хронологію появи мирних пунктів 
Володимира Путіна. 

Він вказує, що спочатку були перемовини президентів, потім заява Петра Порошенка, а 
після цього з’явився план Володимира Путіна. 

"Видається, що росіяни скоригували ситуацію та вирішили скористатися можливістю і 
видати частину домовленостей за мирний план. Скоріше за все, в семи пунктах є частина реальних 
домовленостей з Порошенком", - вважає пан Фесенко. 

Серед них він називає пункти про припинення вогню, міжнародний контроль за цим та 
обмін полоненими. 

"Деякі інші позиції плану – це піар-обгортка, яка виникла після попередніх домовленостей 
президентів. Продукт для своїх, але це не значить, що про це вже домовились", - вважає 
Володимир Фесенко. 

На думку експерта, єдине про що зараз можуть домовитись сторони – про припинення 
вогню й узгодження часу, дати припинення вогню, позиції ворогуючих сторін і деталі 
міжнародного контролю. 

"Українське Придністров’я" 
"Мирний" план Путіна – це план розчленування України та створення маріонеткової 

держави Новоросія", - написав на своїй сторінці у Facebook відомий російський політик Борис 
Нємцов. 

На його думку, якби Володимир Путін хотів миру, то першим пунктом було б виведення 
російських військ з окупованих територій, а також про припинення бойових дій біля Маріуполя. 

Перед засіданням контактної групи у Мінську Петро Порошенко зустрівся з лідерами США, 
Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії 

"Маріуполь взагалі залишився поза межами плану Путіна, він не визнав, що там 
здійснюється агресія", - зауважив Микола Сунгуровський. 

Військовий експерт вказує, що план Путіна напряму передбачає створення "українського 
Придністров’я" і замороження конфлікту на невизначений період. 

"Але де гарантії, що з території "українського Придністров’я" через місяць не будуть 
обстрілювати Харківську та Дніпропетровську області? Відповідати ми не зможемо, бо будуть 
звинувачення у розстрілі мирного населення", - зауважив експерт. 

Співіснування з такою територією пан Сунгуровський порівняв з тим, як Ізраїль має 
постійний конфлікт з палестинцями. 

Володимир Фесенко навпаки вважає, що про припинення вогню на Донбасі Україні треба 
домовлятися у будь-якому випадку, бо країні потрібна пауза для перегрупування сил та посилення 
захисту стратегічних напрямів. 

"Припинення вогню буде тимчасовим, але це може влаштувати усіх. Путін хоче 
використати домовленості для замороження конфлікту, а для України – це менше зло і спроба 
уникнути продовження російської агресії й відновити сили", - розповів ВВС Україна пан Фесенко. 

Хто фінансуватиме Донбас? 
Якщо перемир’я, тимчасове чи довгострокове, буде досягнуто, то важливим питанням буде 

фінансове забезпечення цієї території. 
Щодо цього також у пунктах Путіна не вказано, адже тільки ремонтними бригадами, які 

вказав президент Росії, справа не обійдеться. 
"Сім мільйонів людей на Донбасі не отримують пенсії та зарплати. Тож платити їм 

доведеться з нашої кишені, у першу чергу за рахунок регіонів. Не буде ж Путін скорочувати 
витрати на армію, спецслужби та державний апарат", - вважає російський політик Борис Нємцов. 

Микола Сунгуровський вказує, що Росія за жодних обставин не хоче брати на себе 
фінансування такого великого регіону, який за населенням в рази більший за Крим, та ще й із 
зруйнованою інфраструктурою. 

"Головна мета Росії – щоб за все платила Україна, а "уряди" республік були під патронатом 
Росії. Єдине, що може дати Росія – дешевший газ і подібні речі", - розповів ВВС Україна Микола 
Сунгуровський. 

Володимир Фесенко вважає, що у разі досягнення перемир’я і отримання замороженого 
конфлікту, Україна може тимчасово виграти у фінансовому плані. 

"Якщо буде зафіксовано статус-кво, то частина Донбасу лишиться на певний час під 
контролем сепаратистів, а частина – України. Відповідно, територію під контролем ДНР та ЛНР 
муситимуть фінансувати "республіки" та Росія", - вважає Володимир Фесенко. 

При цьому він визнає, що заручниками ситуації стануть мешканці цього регіону, які після 
місяців війни на собі відчують ще й негативні економічні наслідки замороження конфлікту. 

BBC Україна 
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05.09.2014. Якщо у Мінську ухвалять план Путіна, це буде 
капітуляцією України – експерт 

5 вересня на Донбасі може початися втілення «мирного» плану, який нав’язав Путін і це 
призведе до створення ще одного Придністров’я під назвою «Новоросія». Таким чином експерт 
Григорій Перепелиця прокоментував Радіо Свобода готовність президента Порошенка оголосити 
припинення вогню на Донбасі в разі успіху переговорів «тристоронньої групи» в Мінську 5 
вересня. Натомість радник міністра оборони України Олександр Данилюк зазначає, що Київ має 
демонструвати світу прихильність до мирного врегулювання. Але поступки в питанні державного 
суверенітету неприпустимі. 

5 вересня сторони протистояння на Донбасі можуть оголосити про припинення вогню. Про 
це президент України Петро Порошенко заявив у рамках саміту НАТО у Вельсі. 5 вересня «о 14:00, 
якщо зустріч (контактної групи у Мінську – ред.) відбудеться, я звернуся і дам доручення 
керівництву Генерального штабу про двостороннє припинення вогню, і ми сподіваємося, що 
імплементацію мирного плану буде розпочато», – сказав Порошенко. 

Експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця у коментарі Радіо Свобода 
погодився з тим, що йдеться про мирний план. Тільки з уточненням, що це може виявитися план 
президента Росії Володимира Путіна. 

«Про який саме план іде мова?» 
«Постає питання – про який саме план іде мова? Про план Путіна чи про план Порошенка? 

На цьому ніхто не акцентує уваги. Росія, сепаратисти говорять про мирний план і українська 
сторона говорить про мирний план. Якщо ухвалять план Путіна, то це – капітуляція України. 
Практично вона передбачає абхазізацію Донбасу», – констатує фахівець.   

3 вересня Путін оприлюднив свій план із семи пунктів щодо «припинення кровопролиття 
та стабілізації обстановки на південному сході України». В плані немає жодного пункту про те, що 
мала б зробити Росія для такого мирного врегулювання. 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк називав пропозиції господаря Кремля 
заморожуванням конфлікту на Донбасі. 

«Сім пунктів» російського президента нібито для вирішення кризи в Україні дивним чином 
нагадують план порятунку російських терористів... Цей черговий «план» – спроба 
окозамилювання для міжнародного співтовариства перед самітом НАТО і спроба уникнути 
неминучих рішень Європейського Союзу про нову хвилю санкцій проти Росії», – вважає Арсеній 
Яценюк. 

«Ми вже бачили і одностороннє перемир’я з боку України» 
Григорій Перепелиця перерахував усі попередні спроби досягнення домовленостей з 

Росією – у Женеві, Нормандії, Берліні… Всі ці спроби виявилися марними і завершувалися 
посиленням агресії Росії проти України. 

«Ми вже бачили і одностороннє перемир’я з боку України. Коли Порошенко оголосив 
одностороннє перемир’я, тільки за один день загинуло 20 наших бійців. І це дало терористам 
можливість накопичити сили і нищити наших військових, коли вони не мали права на вогонь у 
відповідь», – нагадує Григорій Перепелиця.    

«Мирне врегулювання може ґрунтуватися винятково на збереженні територіальної 
цілісності» 

Радник міністра оборони України Олександр Данилюк погоджується із Григорієм 
Перепелицею стосовно підступності Путіна. На превеликий жаль, констатує Олександр Данилюк, 
мирне врегулювання на Донбасі навряд чи досяжне. Проте робити все можливе для такого 
врегулювання варто, вважає він. 

«Переконаний, що верховний головнокомандувач відстоює абсолютно правильну позицію. 
Тому що Україна має демонструвати всьому світу, що ми насправді налаштовані саме на мирне 
врегулювання. При цьому, безперечно, мирне врегулювання може ґрунтуватися винятково на 
збереженні територіальної цілісності й державного суверенітету України», – підкреслив Олександр 
Данилюк.  

Президент Порошенко також зауважив, що у разі зриву переговорів у Мінську готовий 
інший варіант, який він назвав «рішучими діями». 

Радіо Свобода 

06.09.2014. Порошенко поговорив з Путіним про виконання 
перемир'я 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Росії 
Володимиром Путіним щодо виконання режиму припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомила прес-служба президента України. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 15 (03.09.2014 — 17.09.2014) 67 of 83 

 

67 of 83 

"Глави двох держав констатували, що режим припинення вогню в цілому виконується. 
Петро Порошенко та Володимир Путін обговорили кроки задля надання припиненню вогню 
сталого характеру", - йдеться в заяві. 

Президенти обговорили необхідність максимального залучення ОБСЄ до моніторингу 
ситуації і контролю за режимом припинення вогню. 

Вдень влада України та сепаратисти заявляли про порушення договору про припинення 
вогню в Луганській та Донецькій області. 

"Після початку режиму припинення вогню з 18.00 5 вересня відбулося десять обстрілів сил 
АТО з боку бойовиків", - заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. 

Самопроголошений прем’єр-міністр "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив українських 
військових у порушенні перемир’я. 

"На сьогодні домовленість про припинення вогню повністю не виконується", - Заявив 
Захарченко, додавши, що в суботу зранку було два обстріли міста Амвросіївка. 

Припинення вогню набуло чинності у 18.00 за київським часом. 
Без втрат 
За даними РНБО, були обстріляні позиції сил АТО в Донецькому аеропорту. 
Андрій Лисенко також заявив, що після 18.00 5 вересня втрат серед військовослужбовців 

України не було. 
"Збройні сили України чітко притримуються режиму припинення вогню", - наголосив пан 

Лисенко. 
Кореспонденти BBC у Донецьку та Маріуполі вказують, що вночі порушення перемир'я 

вони не зафіксували. 
Донецька міська рада також повідомила про відсутність стрілянини у місті протягом ночі. 
За попередніми даними, конфлікт забрав життя близько 2600 людей, у тому числі 837 

українських силовиків. 
Сторони конфлікту обіцяли відвести важке озброєння від лінії дотику один з одним, а вже в 

суботу почати обмін полоненими та забезпечити доставку населенню гуманітарної допомоги. 
Хоча в документі йдеться про територіальну цілісність України, представники сепаратистів 

заявили, що вважають перемир’я тимчасовим заходом та не відмовляються від прагнення до 
незалежності. 

На зустрічі у Мінську підписали попередній протокол про припинення вогню на Донбасі 
ОБСЄ буде контролювати виконання припинення вогню. 
Повного тексту угоди з 12 пунктів ще офіційно не опублікували. 
Припинення вогню 
Петро Порошенко віддав наказ припинити вогонь на сході країни з 18.00 п'ятниці. 

Представники сепаратистів заявили, що вони також припиняють бойові дії. 
У Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи з представниками "ДНР" і "ЛНР" 5 

вересня підписали попередній протокол про припинення вогню на Донбасі. 
Як повідомив президент Порошенко журналістам на саміті НАТО, угода - на основі саме 

його плану та засадах цілісності країни. 
Також пан Порошенко анонсував, що, ймовірно, у суботу відбудеться звільнення 

заручників. 
"Я ще раз хочу наголосити, що цей мирний процес заснований на моєму мирному плані, на 

засадах територіальної цілісності і суверенітету України", - сказав він журналістам в Уельсі. 
У заяві, розміщеній на сайті президента, йдеться про те, що президент розраховує, що 

домовленості, включаючи припинення вогню та звільнення заручників, будуть чітко 
дотримуватися. 

Олександр Захарченко та Андрій Пургін представляли інтереси сепаратистів на 
переговорах у Мінську 

Голова самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко наказав припинити бойові дії, 
повідомив перший "віце-прем'єр ДНР" Андрій Пургін. 

"Віддано наказ припинити вогонь з 18:00 (за київським часом). Наказ відданий всім 
підрозділам ополчення", - сказав Андрій Пургин в Мінську в п'ятницю. 

По завершенню зустрічі у Мінську представник чинного голови ОБСЄ з питань 
врегулювання ситуації в Україні Хайді Тальявіні повідомила, що підписаний протокол містить 12 
пунктів. Однак деталей не оголошували. 

BBC Україна 

08.09.2014. Медведєв: санкції не допомагають встановити мир 
в Україні 

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю російській газеті "Ведомости" заявив, що 
західні санкції проти РФ не вплинуть на ситуацію на сході України. 
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Однак, з його слів, Москва готова запровадити симетричні санкції проти західних країн у 
випадку введення нових економічних обмежень. Зокрема, закрити повітряний простір над Росією 
для їхніх авіакомпаній. 

Нові санкції проти Росії через ескалацію кризи в Україні Євросоюз обіцяє запровадити уже 
у понеділок. 

Перші санкції країни ЄС та США ввели проти Росії після анексії Криму в березні. 
Мир на Донбасі 
"Санкції точно не допомагають встановити мир в Україні. Вони б'ють повз, і це розуміє 

абсолютна більшість політиків. Є просто інерція мислення і, на жаль, бажання використовувати 
силу в міжнародних відносинах", - сказав російський прем'єр щодо західних санкцій проти Росії в 
інтерв'ю російському виданню. 

Пан Медведєв висловив надію, що українська криза буде врегульована "за наявності доброї 
волі керівництва України з використанням зроблених Росією пропозицій". 

"Президент Володимир Путін оприлюднив мирний план, Україна начебто б його прийняла. 
Представники протиборчої сторони, ополченці теж цей план з відомими застереженнями 
прийняли. Так що зараз повинна йти тонка робота, спрямована на збереження миру. Сподіваюся, 
що це вийде", - додав він. 

5 вересня у Мінську були підписані попередні домовленості про застосування мирного 
плану для врегулювання кризи на Донбасі. 

Прем'єр Медведєв також розповів, що від початку бойових дій на Донбасі Росія виділила 
для потреб українських біженців майже мільярд рублів, що становить приблизно 28 млн доларів. 

Він ствердив, що Москва і надалі надаватиме гуманітарну допомогу "близьким регіонам", 
однак відновленням зруйнованої інфраструктури Донбасу, з його слів, повинна опікуватись 
українська влада. 

"Там крім будинків зруйновані і виробничі об'єкти. І як вони будуть відновлюватися - це 
дуже велика проблема. Але нею повинна потурбуватися Україна, якщо українська влада вважає, 
що ці регіони є частиною країни. Ті, хто приймає рішення застосовувати артилерію, танки і літаки 
щодо власних громадян і міст, повинні розуміти, що доведеться за це заплатити колосальну 
економічну ціну. Ті сили, які це заохочують, повинні розуміти, що їм доведеться допомагати. Поки 
цієї допомоги не видно", - заявив пан Медведєв. 

Раніше українська влада заявила про намір відсудити у Росії гроші за збитки, завдані 
Донбасу. 

Недофінансований Крим 
Прем'єр Росії також заявив, що анексований Крим за останні 20 років був "жахливо 

недофінансований". Тепер, з його слів, російська влада має намір виділити з федеральних фінансів 
для інфраструктури та соціальної сфери анексованого півострова майже 650 млрд рублів, що 
становить приблизно 17,7 млрд доларів. 

"Я коли туди потрапив вперше в 2004 році, був здивований - наче повернувся в Радянський 
Союз. Мої знайомі лікарі недавно поділилися враженнями від кримських клінік: "Ми розуміли, що 
там все радянське, але думали, що там кінець 80-х, а опинилася – у середині 70-х". Тобто дуже 
великий накопичений обсяг недофінансування соціальних зобов'язань, інфраструктурних 
проектів", - сказав Дмитро Медведєв. 

Він також наголосив, що Росія повинна створити у Криму автономну енергетичну систему, 
яка не залежатиме від України. "Враховуючи, що Крим - енергодефіцитна територія, це теж стає 
фактором в політичний грі. Хоча в житті все складніше: окремі частини України теж 
енергодефіцитні та отримують електроенергію з Росії (окремі райони на сході України - Ред.). І 
той, хто приймає не дуже розумні рішення про обмеження поставок енергії до Криму, повинен 
розуміти, що можливі симетричні заходи", - сказав він. 

Будівництва моста через Керченську протоку він назвав "недешевим" і ствердив, що 
російська влада зможе його реалізувати "за розумний час з урахуванням того, що кількість 
громадян і вантажів, які прибувають до Криму і Севастополя, буде рости". 

Раніше озвучені ідеї ввести у Криму спеціальний економічний режим, який дозволив би 
вести бізнес за британським правом, він назвав "екзотикою". 

"У нашій країні повинно застосовуватися наше законодавство, сенс у тому, щоб його 
підтягувати під міжнародні стандарти. Наші бізнесмени за певних умов можуть укладати угоди 
згідно з іноземним правом. У цілому угоди між двома російськими компаніями на території РФ і 
щодо майна, розташованого в РФ, повинні підпорядковуватись російському праву", - ствердив пан 
Медведєв. 

Санкції у відповідь 
Дмитро Медведєв заявив, що якщо західні країни вводитимуть нові санкції проти Росії, 

Москва відповідатиме симетрично. Зокрема, з його слів, якщо будуть введені секторальні санкції, 
Росія може закрити свій повітряний простір для західних перевізників, що, як вважає політик, 
може привести до банкрутства авіакомпаній. 
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Прем'єр Медведєв заявив, що Росія одразу не вводила санкції проти західних країни, 
оскільки "була позиція президента - не реагувати на ці дії". 

Дмитро Медведєв упевнений, що заборона імпорту продуктів з ЄС дасть поштовх до 
розвитку російського сільського господарства 

Рішення заборонити імпорт продуктів з західних країн, за словами пана Медведєва, 
"підтримує абсолютна більшість населення". Окрім того, він упевнений, що такі кроки допоможуть 
місцевим фермерам. В той же час він визнав, що російський бізнес зазнав збитків , однак він 
назвав їх "форс-мажорними". 

Він також висловив переконання, що до того часу коли санкції РФ будуть скасовані 
російські постачальники "вже встигнуть обійняти гідне місце на прилавках". 

"Якщо наші партнери візьмуться за розум і вся ця безглузда історія з санкціями згорнеться, 
ми поставимося до цього відповідно. В указі президента прямо передбачено, що уряд має право 
змінити термін дії санкцій", - додав він 

Курс на схід 
Зростання російської економіки цього року пан Медведєв спрогнозував на рівні 0,5%, 

наступного року – 1%. 
"Це мало, не дуже добре. Але й світ перебуває в досить складному становищі … Не можна 

сказати, що ситуація в інших країнах кардинально відрізняється від нашої, крім деяких економік, 
які швидко зростають, таких як Китай", - відзначив пан Медведєв. 

У травні "Газпром" і китайська компанія CNPC підписали договір на експорт російського 
газу в Китай, розрахований на 30 років 

В той же час він ствердив, що Росія давно мала намір вийти на ринки Азійсько-
Тихоокеанського регіону. "Цей розворот, в принципі, назрів. І зовсім не через санкції і загострення 
політичної ситуації", - каже він. 

Політик також заявив, що західні санкції проти Росії зашкодять міжнародному 
співтовариству. 

"Ми ж розуміємо, що санкції спочатку економічні, а потім у відповідь - політичні, а 
політичні речі завжди асиметричні. І це вже страшніше обмежень поставок - можливий злом 
системи безпеки у світі. Сподіваюся, що наші західні партнери цього не хочуть і божевільних серед 
тих людей, які приймають рішення, немає", - сказав російський прем'єр. 

Він навів для прикладу санкцій проти Китаю, які запровадили після придушення протесту 
на площі Тяньаньмень, які, з його слів, близькі до сучасних санкцій проти Росії. 

Заплатити за порушення миру 
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк напередодні заявив, що "світ не має права забути про 

російську агресію" та після встановлення миру на Донбасі повернутись до ведення справ за 
старими правилами. 

Після зустрічі у Мінську президенти України та Росії продовжили телефонні консультації 
щодо перемир'я на Донбасі 

"Росія повинна заплатити ціну. Так, ми за встановлення миру. Але ми й за те, щоби той, хто 
порушив цей мир, той, хто порушив статут ООН, порушив всі можливі і неможливі двосторонні і 
багатосторонні угоди, - заплатив за це ціну. І це – Російська Федерація", - сказав прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк в інтерв’ю телеканалу "1+1". 

Він заявив, що для сталого перемир'я необхідно припинити вогонь, вивести з території 
України "російську армію, найманців та техніку" та відновити контроль над кордоном. 

На переконання українського прем’єра, президент Росії "хоче створити на території 
Луганської і Донецької областей щось на кшталт Абхазії, Осетії, Придністров'я". 

"Чи змінив президент Путін свої плани? За жодних обставин. Його план – це повернення 
України під сферу впливу Росії, в будь-якій формі. Чи захопити її військово, чи політично, чи 
знищити державу як таку", - заявив політик. 

В той же час прем’єр Арсеній Яценюк заявив, що за п’ять років Україна може позбутись 
залежності від Росії у газовому питанні завдяки диверсифікації поставок газу. 

BBC Україна 

09.09.2014. Порошенко та Путін вкотре обговорили перемир'я 
на Донбасі 

Петро Порошенко та Володимир Путін у вівторок провели вже третю за останні дні 
телефонну розмову про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. 

Повідомляється, що політики вкотре домовилися про координацію зусиль у мирному 
процесі. 

Тим часом з Донецька та Луганська надходить інформацію про порівняно спокійну 
ситуацію під час перемир'я. 

У районах на схід від Маріуполя керівництво АТО вирішило ввести серйозні обмеження на 
пересування громадян та транспорту. 
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Президенти говорили про перемир'я та економіку 
У вівторок Президент України Петро Порошенко та його російський колега Володимир 

Путін "обговорили комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням режиму припинення вогню", 
повідомила прес-служба очільника держави. 

Лідери країн поспілкувалися телефоном та домовилися тримати питання перемир'я на 
Донбасі "на постійному контролі". 

Президенти України та РФ говорять про ситуацію у Донецькій та Луганській областях 
фактично кожного дня. Так у суботу вони погодилися, що перемир'я "в цілому" виконується, а у 
понеділок, 8 вересня, домовилися про координацію дій для підтримки режиму припинення вогню 
та моніторингу мирного процесу зі сторони ОБСЄ. 

На веб-сайті президента РФ додали, що Порошенко і Путін говорили також про економіку 
та "вирішення питань", які виникли внаслідок укладення Україною угоди про асоціацію з 
Євросоюзом. 

Ситуація у містах 
Раніше повідомлялося, що обидві сторони конфлікту на сході України звинуватили одна 

одну в порушенні умов перемир'я, яке триває вже четвертий день. 
У вівторок міська влада Донецька повідомила, що у від ранку у місті було тихо. Однак вже 

увечері у міськраді розповіли про нові вибухи, а ситуацію в місті назвали "стабільно напруженою". 
"Періодично у районах міста, за повідомленнями мешканців, чутно залпи з важкої зброї", - 

зазначили у новині на сайті Донецької міської ради. 
Водночас у Луганську говорять про дотримання миру - за повідомленням місцевих жителів, 

в межах міста не стріляють вже четвертий день. Міська влада використовує затишшя для 
відновлення інфраструктури. 

Загалом у РНБО вівторок назвали "першим відносно спокійним днем на сході України". , 
ситуація у зоні АТО залишається стабільною - про це розповів речник Ради нацбезпеки і оборони 
Андрій Лисенко. 

За словами речника Ради нацбезпеки Андрія Лисенка, сторони переважно дотримуються 
режиму припинення вогню, але, при цьому, посилюють свої позиції. 

Комендантська година біля Маріуполя 
З 10 вересня в східних околицях Маріуполя вводяться режимні обмеження для "протидії 

терористичній діяльності". 
Про введення додаткових обмежень та заборон у Новоазовському і Тельманівському 

районах Донецької області, що знаходяться на схід від Маріуполя, повідомляє веб-сайт 
маріупольської міськради. 

Поміж іншого тут забороняється рух автомобільних колон (двох і більше машин), 
перебування без документів, які посвідчують особу, а також "в’їзд чи пересування осіб, які не 
проживають в зазначеному районі, або не підтвердили мету такого пересування". 

Крім того, фактично вводиться комендантська година для пересування людей і транспорту 
у період з 20:00 до 6:00. В інший час машини мають рухатися зі швидкістю не більше 40 км на 
годину. 

Окремо зазначається про заборону підходити без дозволу до позицій АТО та 
фотографувати військову інфраструктуру. 

Такий режим вводиться для "сприяння заходам з оборони держави, протидії терористичній 
діяльності", пояснюють у міськраді Маріуполя з посиланням на керівництво АТО. 

Напередодні, 8 вересня, моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 11 вибухів на схід від міста. 
BBC Україна 

13.09.2014. Гуманітарний конвой повернувся до Росії 

Понад дві сотні вантажівок відвезли гуманітарну допомогу до Луганська та повернулись 
назад до Росії, заявляють у російському митному управлінні. 

В Україні кажуть, що вантаж ввезли незаконно, без дозволу українських митників та без 
супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

В ОБСЄ повідомили, що на територію України в суботу колоною заїхали 220 автомобілів, з 
них 193 з гуманітарним вантажем, решта - автомобілі супроводу. 

У колоні, за словами представників міністерства надзвичайних ситуацій Росії, було зібрано 
2 тонни гуманітарної допомоги: продукті, засобі для очищення води, електрогенераторів. 

Це другий гуманітарний конвой, який Росія відправляє на схід України, з порушеннями 
процедури перетину конвою. 

Перетин кордону 
Представник Південного митного управління Раян Фарукшин надвечір суботи заявив, що 

всі автомобілі, які вдень доставили гуманітарний вантаж в Луганськ, повернулися до Росії. 
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"В 20:30 (за московським часом - Ред.) завершено митне оформлення всіх автомобілів. 
Кількість автомобілів колони в бік Луганська, збігається з кількістю тих, які приїхали", - зазначив 
представник митниці. 

 російський гуманітаний конвой 
Перші вантажівки з гуманітарної колони перетнули український кордон в п'ятницю, 

приблизно в 22:30 за київським часом. Як заявив Раян Фарукшин, на ранок суботи всі вантажівки 
пройшли митний контроль на пункті пропуску "Донецьк" Ростовської області. 

Однак Державна прикордонна служба України заявила, що вантажівки з російською 
гуманітарною допомогою перетнули кордон "в порушення встановленого порядку прикордонно-
митного оформлення" та без присутності представників Міжнародного Комітету Червоного хреста. 

"Українські прикордонники та митники не були допущені до перевірки та оформлення 
вантажу і транспортних засобів", - повідомили у прикордонному відомстві. 

Представник РНБО на брифінгу також підкреслив, що російська сторона здійснила 
"незаконне переміщення так званого гуманітарного вантажу", вміст якого - "невідомий". 

Він повідомив, що представники Червоного Хреста не супроводжували вантаж на території 
України. 

Без супроводу 
Напередодні у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявляли, що не отримали від 

української та російської влади письмової згоди на супровід вантажу. 
Керівник місії ОБСЄ в Ростовській області Поль Пікар сказав, що представники організації 

на кордоні не перевіряли вантаж, а спостерігали, як він перетинав кордон. 
Згідно з даними організації, у колоні було 220 автомобілів, з них 193 автомобілі з 

вантажем, а решта – машини супроводу. 
В той же час у прикордонному управлінні ФСБ Росії заявили, що українські прикордонники 

відмовились оглянути вантажівки разом з російськими колегами, що їм "неодноразово" 
пропонували. 

З його слів, українські митники спостерігали, як російський прикордонники оглядали 
вантаж в колоні. 

"Варто зазначити, роботі української сторони ніхто не перешкоджав. Також в пункті 
пропуску працювали представники ОБСЄ", - сказав представник управління Микола Сініцин. 

Як повідомляє агенція "РИА Новости" перші вантажівик доїхали від кордону до Луганська 
за півтори години. Як розповіли водії "Камазів", перша доставка вантажу зайняла вдвічі більше 
часу, оскільки сепаратисти направляли їх обхідними шляхами через загрозу бойових дій, а тепер 
вони їхали напряму. 

У Луганську гуманітарною допомогою опікуватимуться представники так званої 
"Луганської народної республіки". 

Представник "ЛНР" Валерій Потапов заявив, що другий гуманітарний конвой з Росії 
прибув до Луганська "дуже вчасно". 

Він ствердив, що сепаратисти будуть роздавати продукти місцевим жителям вже з 
понеділка. 

За його підрахунками, першу гуманітарну допомогу в Луганську отримали понад 230 тисяч 
людей. 

Перший гуманітарний конвой Росія відправила в Україну у серпні. Тоді вантажівки 
перетнули кордон без остаточної згоди української влади та без супроводу представників 
Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

У Москві таке рішення пояснювали тим, що досягнення домовленості з українською 
владою затягується. 

BBC Україна 

15.09.2014. Проект "Стіна": чи потрібна українська лінія 
Маннергейма у ХХІ столітті? 

11 вересня у РНБО оприлюднили План заходів щодо охорони українсько-російського 
кордону та адміністративного кордону з Кримом, який ще минулого тижня затвердив уряд. 
Держприкордонслужба, автор плану, розробила масштабний інженерний проект "Стіна" з 
облаштування майже 2,3 тисяч кілометрів досі не демаркованого кордону України з РФ. 

План, зокрема, передбачає зведення земляних та бетонних валів, контрольно-слідових 
смуг, систем оптико-електронного спостереження, сигналізаційних комплексів, рокадних доріг, 
фортифікаційних споруд для перешкоджання руху техніки та людей. Елементом нового 
українсько-російського кордону також мають стати суцільні рови завширшки не менше 4-х метрів і 
завглибшки до 2 метрів. 

На річковій та морській ділянках встановлять системи оптико-електронного 
спостереження надводної обстановки, спостережні вежі та комплексні фортифікаційні споруди, 
щоб завадити висадці десанту. 
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Здійснити все це за планом мають протягом 2014-2015 років "за рахунок бюджету, 
позабюджетних коштів і коштів міжнародної технічної допомоги", говорять у РНБО. 

Кошторису проекту "Стіна" поки немає, однак зрозуміло, що він потребуватиме значних 
витрат. 

"Всі кошти, які зараз запитують міліція, прикордонники та Міноборони, ми виділяємо. 
Держава готова фінансувати свою оборону - у нас інших варіантів немає", - запевнив ВВС Україна 
член парламентського комітету з питань бюджету Олег Медуниця. 

У п'ятницю, 11 вересня, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що уряд виділив перші 
100 млн грн на побудову "Стіни" та направив техніку на місце робіт. 

ВВС Україна опитала військових експертів щодо ефективності та реалістичності проекту 
"Стіна". 

Сергій Згурець, директор консалтингової компанії "Defence express": 
Це буде один з наймасштабніших проектів у Європі, якщо він буде реалізований. Але 

враховуючи велику довжину кордону з РФ і заявлену технічну насиченість, дуже важливо 
зрозуміти показники його вартості. 

Якщо ми говоримо про систему охорони кордону, то нам, з одного боку, треба 
забезпечувати його контроль, а з іншого - швидке реагування. В рамках співпраці України з ОБСЄ 
та ЄС вже обговорювалися можливості використання послуг європейських компаній для контролю 
за кордоном за допомогою супутників. На це може бути виділено гроші Євросоюзу, який свого часу 
допомагав облаштовувати технічними засобами кордон між Болгарією та Туреччиною. 

Проблема ж реагування зачіпає силові структури, які повинні мати оперативні засоби для 
перехоплення порушників кордону. Один рівень - реагування на порушення, які можуть усуватися 
силами прикордонників. Зовсім інший - випадок агресії, для якої необхідна відповідь мобільної 
оборони збройних сил. 

На основі заяв влади про те, що на кордоні планують рити окопи, рови, і т.ін., можна 
зробити висновок, що перемогли прихильники ідеї статичної оборони. А вона є достатньо 
вразливою та неефективною, якщо супротивник використовує авіацію або далекобійні засоби 
враження. Тоді про розташування всіх цих інженерних споруд йому буде заздалегідь відомо, й 
пробити в них діри стане занадто просто. 

Тому витрачати гроші на українську "лінію Маннергейма" та "Стіну", боюсь, занадто велика 
розкіш зараз. Адже нам треба переозброювати армію, робити замовлення для оборонної 
промисловості і т.д. 

Запропонований проект "Стіна" за своїм технічним рівнем близький до того, що 
використали в Ізраїлі на кордоні з деякими палестинськими зонами. Він досить складний 
технологічно - з точки зору витрат ізраїльська система контролю кордону є однією з найдорожчих 
у світі. Але в сегменті електронно-оптичних датчиків та радіолокаційних станцій (РЛС) Ізраїль 
займає провідні позиції у світі. Якщо ж Україна почне закуповувати такі датчики за кордоном, то 
їй доведеться витратити дуже значну суму коштів. 

Визначити вартість проекту можна буде лише тоді, коли стане відома вартість всіх його 
компонентів: чи це будуть РЛС, чи датчик, хто буде створювати системи збору інформації і т.д. Це 
насправді масштабний проект, яких Україна ще не реалізовувала. Тому тут треба думати. 
Можливо, доцільніше було б зараз ці гроші витратити на доведення до нормального бойового 
стану підрозділів збройних сил та забезпечення їх озброєнням. 

Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва: 
Цей проект та всі його споруди важливі для мирного часу - для контролю за перетином 

кордону, роботи КПП, перешкоджання контрабанді чи діяльності невеликих груп терористів. Але 
він зовсім не гарантує захист від повномасштабного військового вторгенння з використанням 
потужної техніки. 

Тому проект "Стіна" має більше психологічний характер для українського суспільства та 
української влади. Це такий психологічний фактор відмежування від Російської Федерації та її 
простору. Заспокоєння українського населення. 

Згадати хоча б те, що є зараз у цьому проекті одне слабке місце - та частина кордону у 
Луганській та Донецькій областях, яку Україна сьогодні не контролює. Саме тому що така діра 
поки все одно залишатиметься в українсько-російському кордоні, то проект під назвою "Стіна" 
матиме більше психологічне значення, ніж військове. 

Втім Уряд вже зараз має вирішити питання його фінансування. Думаю, що при бажанні 
такі кошти цілком реально знайти. Може йтися як про державний бюджет, так і про міжнародну 
допомогу. 

Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки 
Центру ім. Разумкова: 

Актуальність проблеми укріплення українсько-російського кордону є беззаперечною. Але 
чи це повинно бути щось на кшталт стіни, чи має йтися про комплекс сучасних засобів 
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спостереження за лінією кордону та мобільних груп реагування у безпосередній близькості до 
нього - питання. 

Більш ефективним виглядає саме другий варіант, адже робити якусь лінію Мажино чи 
Маннергейма у ХХІ столітті - досить дивне рішення. 

Як зразок зараз згадують Ізраїльську стіну. Але є ще один приклад - американсько-
мексиканська стіна. Ефективність використання ресурсів, витрачених на її будівництво, викликає 
багато запитань. 

Україні зараз, насамперед, необхідно провести демаркацію кордону з Росією. Повинні бути 
і якісь фізичні засоби захисту, які б стримували контрабандистів чи нелегалів. Але якщо йдеться 
про агресію чи проникнення груп бойовиків, то навряд чи їх зупинить протитанковий рів чи 
колючий дріт. 

На кордоні необхідно облаштувати технічні засоби цілодобового спостереження. Також у 
безпосередній близькості, але на безпечній відстані від можливих обстрілів з Росії, мають 
розміщуватися групи оперативного реагування для підтримки прикордонників чи нанесення 
ударів по незаконних озброєних групах. 

Головне - рішення щодо таких проектів не повинні бути поспішними й викликати підозри, 
що основна їхня мета - це освоєння коштів. 

BBC Україна 

15.09.2014. Росія застерігає від "прихованої імплементації" 
угоди з ЄС 

Російська влада попереджає, що скасує режим вільної торгівлі з Києвом, якщо Україна 
таємно впроваджуватиме аналогічний режим з ЄС раніше 2016 року, та пропонує юридично 
закріпити тристоронні домовленості. 

Тим часом український президент Петро Порошенко вніс у парламент законопроект щодо 
ратифікації Угоди про асоціацію з Євросоюзом, за який голосуватимуть у вівторок. 

"Прихована імплементація" 
У понеділок, 15 вересня, голова уряду РФ Дмитро Медведєв під час зустрічі з віце-

прем'єрами застеріг Київ від прихованого впровадження повноцінної зони вільної торгівлі з ЄС до 
кінця 2015 року. Якщо це станеться, то Москва скасує зону вільної торгівлі з Україною, попередив 
очільник російського кабміну. 

"Ми повинні дивитися за тим, щоб не відбувалося прихованої імплементації, тобто 
прихованого застосування цих правил без окремого акту. Якщо ми дійсно це побачимо, то нам 
доведеться випустити той документ, який зараз розміщений на сайті уряду, щодо переходу в 
торгівлі з Україною з особливого режиму в рамках зони вільної торгівлі до звичайного режиму", - 
сказав Дмитро Медведєв. 

При цьому прем'єр РФ зазначив, що при збереженні зони вільної торгівлі з Україною, Росія 
буде максимально уважно відслідковувати, як ведеться торгівля, враховуючи той факт, що 
європейські партнери надають Києву односторонні пільги. 

Також він акцентував увагу на тому, що Україна та Євросоюз "почули певні аргументи" 
російської сторони. 

Юридичне закріплення домовленостей 
Перед цим міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що Росія прагне 

юридично закріпити досягнуті домовленості щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
повідомляє російська агенція "РИА Новости". 

Міністр вже підготував відповідні листи до комісара ЄС з питань торгівлі та міністра 
закордонних справ України. 

"Ми вважаємо необхідним юридичне оформлення цих домовленостей на рівні рішення 
Ради міністрів європейського співтовариства та акту Верховної Ради України, які 
супроводжуватимуть процес ратифікації", - сказав Олексій Улюкаєв під час зустрічі прем'єр-
міністра РФ Дмитра Медведєва з віце-прем'єрами. 

У п'ятницю, після тристоронніх переговорів між Україною, ЄС та Росією, у Єврокомісії 
заявили про готовність відкласти тимчасове застосування угоди про вільну торгівлю між Україною 
та ЄС до 31 грудня 2015 року. Водночас представники ЄС та української влади наголосили, що текст 
Угоди про асоціацію змінюватися не буде. 

Речник Єврокомісара з питань торгівлі Войтек Талко у коментарі BBC News пояснив, що 
росіяни не висували пропозиції щодо зміни тексту Угоди. 

"Їх перш за все турбує можливість серйозних втрат від того, що Україна та ЄС лібералізують 
свою торгівлю. Ми не вважаємо це переконливим аргументом. Ми думаємо, що російська сторона 
також може отримати користь від неї", - говорить Войтек Талко. 

Він додав, що тристоронні консультації між Україною, ЄС та Росією тривали вже кілька 
місяців, тож пропозиції Москви про відкладення імплементації договору про зону вільної торгівлі 
Києва з Євросоюзом не з'явились "в останню хвилину". 
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Ратифікація угоди 
Як і обіцялось раніше, у понеділок президент України Петро Порошенко вніс у парламент 

законопроект щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Євросоюзом. 
Верховна Рада України та Європейський парламент планують синхронно проголосувати за 

ратифікацію у вівторок, 16 вересня. 
У пояснювальній записці до законопроекту прогнозується, що завдяки скасуванню чи 

зменшенню імпортних мит Євросоюзом українські експортери економитимуть 487 млн євро 
щороку (головним чином це стосується аграрних підприємств, сфери переробки 
сільськогосподарської продукції а також хімічної та текстильної промисловості). 

Орієнтовний строк виконання Угоди про асоціацію - 10 років. 
У пояснювальній записці також згадуються тристоронні переговори щодо запобігання чи 

мінімізації наслідків угоди для російської економіки. 
"У разі вироблення взаємоприйнятних рішень з цих питань до Угоди про асоціацію в 

установленому порядку може бути внесено відповідні зміни", - попереджають автори документу. 
BBC Україна 

16.09.2014. Меркель - Путіну: Російські війська з Донбасу 
необхідно вивести 

Канцлерка ФРН Анґела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром 
Путіним нагадала, що виведення російських військ з Донбасу - ключовий елемент вирішення 
конфлікту. 

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель провела у понеділок, 15 вересня, 
телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Говорили передусім про 
реалізацію мінських домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначила 
прес-служба німецького уряду в офіційному повідомленні. 

Меркель, зокрема, наголосила на тому, що ключовими елементами для "сталого вирішення 
конфлікту" є виведення всіх російських військових формувань та забезпечення ефективного 
контролю на українсько-російському кордоні. 

Крім того, канцлерка привітала "компроміс, знайдений у тристоронніх переговорах між 
Росією, Україною та Євросоюзом щодо зони вільної торгівлі", йдеться в повідомленні. Як відомо, 
Київ, Москва та Брюссель домовилися про те, що двосторонні правила зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС діятимуть лише з 2016 року. Натомість Росія на цей час не скасовуватиме 
преференцій для українських товарів, які імпортуються до РФ. 

Свою позитивну оцінку досягнутим домовленостям, згідно з повідомленням прес-служби 
Кремля, дав і Путін. Російський президент та німецька канцлерка також "обмінялися думками 
щодо ситуації із забезпеченням поставок російського газу до країн ЄС", зазначається у 
повідомленні. 

За даними кремлівської прес-служби, Путін і Меркель домовилися про продовження 
консультацій у тристоронньому форматі. Очевидно, йдеться про перемовини у форматі Україна-
Росія-Євросоюз щодо пошуку рішення в українсько-російській газовій суперечці. 

Готовність Росії до газових переговорів з Україною за участі ЄС Путін підтвердив також у 
розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, повідомила 15 вересня прес-служба 
Єврокомісії. 

DW.DE 

США ТА КАНАДА 

04.09.2014. В Сенаті США підтримали позицію Обами щодо 
України 

Американські сенатори, які напередодні тиснули на Обаму щодо посилення військової 
підтримки України, позитивно сприйняли позицію президента, сформульовану ним під час візиту 
до Естонії перед самітом НАТО в Уельсі, втім закликали не зупинятися на цьому. 

Про це, як передає власний кореспондент Укрінформу, йдеться, зокрема, в заявах сенатора-
демократа Роберта Менендеса та республіканця Боба Коркера, які обіймають керівні посади в 
Комітеті зовнішніх відносин Сенату США. 

"Я високо оцінюю взяті президентом Обамою зобов'язання перед Україною та нашими 
союзниками, які зіткнулися з безпосередньою російською загрозою… Я вітаю підтримку, що надав 
президент Обама в контексті військової підготовки та допомоги Україні, що включає в себе 
екіпіровку та зброю, які допоможуть українським солдатам захистити себе", - наголосив Менендес. 

Він також підтримав зусилля Обами в Уельсі щодо роботи із союзниками по НАТО з 
надання Україні та іншим східноєвропейським союзникам суттєвої військової підтримки. 

"НАТО повинна надати Росії безпомилковий сигнал про те, що розглядаються всі варіанти 
допомоги Україні та нашим союзникам", - наголосив Менендес. 
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Сенатор Боб Коркер, зі свого боку зазначив, що оголошені Обамою плани про майбутнє 
НАТО "було приємно почути". Водночас, конкретизував він, "щоб найкраще продемонструвати 
нашу рішучість сьогодні, потрібно негайно запровадити стабільний обмін розвідданими з 
Україною, забезпечити підтримку українського уряду відповідною летальною зброєю, а також 
накласти додаткові руйнівні санкції на Росію, поки вона не припинить свою агресію". 

За словами Коркера, попри спростування Росії, вона, по суті, вторглася в Україну. Тому 
США і ЄС, зазначив сенатор, повинні реагувати адекватно, а не продовжувати "тривожну 
нерішучість". 

УКРІНФОРМ 

04.09.2014. Обама та Кемерон написали статтю в "The Times" 
про те, як вони підтримують Україну 

В четвер, в день початку саміту НАТО президент США Барак Обама і прем'єр-міністр 
Великої Британії Девід Камерон виступили зі статтею в британській газеті The Times, в якій вони 
обіцяють спільну підтримку Україні в її протистоянні з Росією 

«Односторонньою анексією Криму і введенням військ на південний схід України, 
порушуючи суверенітет іноземної держави, Росія пішла наперекір базовим принципам 
міжнародного життя», - пишуть Обама і Камерон, передає Еспресо.TV з посиланням на «Радіо 
Свобода».  

«Перед обличчям спроб Росії за допомогою зброї примусити суверенну державу 
відмовитися від законного права на демократію і визначення свого майбутнього, ми повинні 
підтримати правомірний вибір України демократичного шляху розвитку, а також і далі 
допомагати їй в нарощуванні свого потенціалу».  

У статті йдеться, що Альянс повинен забезпечити постійну присутність у Східній Європі, 
підкріплену сухопутними, повітряними, морськими і спеціальними силами швидкого реагування, 
які можуть бути оперативно розгорнуті в будь-якій точці земної кулі.  

Президент США і прем'єр-міністр Великої Британії закликали партнерів на НАТО 
виконати взяте на себе зобов'язання виділити не менше двох відсотків ВВП своїх країн на оборонні 
потреби з метою демонстрації «непохитної колективної рішучості» союзу.  

Нагадаємо, сьогодні у Великій Британії розпочинається саміт НАТО. На саміт запрошені і 
представники України. В рамках заходу президент України Петро Порошенко зустрінеться зі всіма 
28 членами Альянсу.  

Учасники зустрічі планують ухвалити план дій, який стане реакцією НАТО на конфлікт 
навколо України. Північноатлантичний альянс має намір переглянути свої відносини з Росією. 

За повідомленнями ЗМІ, з Бараком Обамою Порошенко зустрінеться сьогодні перед 
початком саміту. 

Espreso.tv 

08.09.2014. Україна і США починають навчання "Сі Бриз" у 
Чорному морі 

Українсько-американські навчання "Сі Бриз" проводяться з 1997 року 
В понеділок у північно-західній частині Чорного моря починаються навчання ВМС України 

та США "Сі Бриз-2014". 
Навчання стартують на тлі безпрецедентного загострення відносин між Україною й Росією 

та оголошеного 5 вересня перемир'я на Донбасі. 
Вони триватимуть три дні і проводитимуться згідно з програмою двосторонньої співпраці 

між міністерствами оборони України та США. 
Темою маневрів, як йдеться на сайті українського міністерства оборони, є "проведення 

міжнародної операції зі встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому 
районі". 

"Учасники маневрів у морі відпрацюють такі завдання, як навчання з контролю за 
цивільним судноплавством у визначених зонах, пошук і виявлення судна-порушника, проведення 
доглядових операцій, надання допомоги кораблю, що зазнав аварії та інші", - зазначено у 
повідомленні міноборони. 

Ані наземної фази, ані заходження іноземних кораблів у порт Одеси чи інших міст України 
план навчання не передбачає. 

Деякі експерти вважають "Сі-Бриз" викликом намаганням Росії домінувати у 
чорноморському регіоні. 

У минулі роки через надмірну політизацію співпраці з країнами НАТО та активність 
проросійських політичних організацій попередньо сплановані навчання доводилося скасовувати. 
Зокрема 2009 року Верховна Рада не санкціонувала проведення "Сі Бризу". 
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2006 року, коли навчання хотіли провести поблизу Феодосії, Верховна Рада не ухвалила 
типове рішення про тимчасове перебування іноземних підрозділів на території країни. 

Цього року планується, що крім України і США у цих дванадцятих за рахунком навчаннях 
"Сі Бриз" братимуть участь Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. 

Грузія, Норвегія, Швеція і Франція направили своїх військовослужбовців як спостерігачів, 
додали у міноборони. 

BBC Україна 

15.09.2014. Rapid Trident: до сценарію включили "зелених 
чоловічків" 

Цього року сценарій американо-українських навчань Rapid Trident на Яворівському 
полігоні у Львівській області підкоригували з огляду на події на cході України. 

Поправки до звичного сценарію, який змальовує конфлікт двох гіпотетичних країн, 
враховують реальність "багатопланової війни, використання різних засобів, в тому числі засобів 
інформаційного впливу", - сказав в інтерв'ю ВВС Україна речник навчань підполковник Олександр 
Поронюк. 

За словами підполковника Поронюка, "зелені чоловічки обов'язково матимуть 
відображення в цьому сценарії". 

Український офіцер пояснює, що мова йде також про "інформаційні аспекти і провокації", 
як можливі загрози під час справжніх бойових дій. 

Навчання Rapid Trident мали відбутися ще в липні. Однак через напружені події на сході 
України час проведення маневрів змістився. 

"Ці навчання є найбільш масштабним заходом військової співпраці України та її партнерів 
в цьому році. На навчання прибули представники 15 країн, в них беруть участь близько 1200 
військовослужбовців та приблизно 140 одиниць техніки", - заявив командувач навчаннями з 
української сторони полковник Олександр Сівак. 

Після анексії Криму Росією Україна мала лишень недовгий перепочинок, щоб провести 
мобілізацію і привести до ладу свої Збройні Сили, проблеми яких українська влада ігнорувала 
впродовж багатьох років. 

Протистояння на Сході виявило не тільки слабкість матеріального забезпечення і 
фінансування армії. 

Українським військовим на Донбасі довелось мати справи з противником, який постійно 
змінював форми боротьби. 

За визначенням української сторони та розвідок НАТО, головним гравцем проти України 
стала Росія. Російська техніка була представлена як трофеї, що їх сепаратисти начебто здобувають у 
боях з українською армією, а участь російських кадрових підрозділів перемішана з потоком 
войовничо налаштованих проти України добровольців. 

Однак російська сторона категорично відкидає ці звинувачення. 
На більшості спільних із країнами НАТО навчаннях в сценаріях завжди фігурували 

незаконні військові формування. Самі ж маневри з огляду на ревні погляди з боку противників 
НАТО в Україні, мали обов'язковий "миротворчий характер". 

Навчання Rapid Trident 2014 триватимуть з 15 до 26 вересня. Найбільшим на них є 
український контингент, який налічує близько 600 військовослужбовців та 140 одиниць техніки. 

Командування військ США у Європі направило на навчання близько 200 десантників 173 
парашутно-десантної бригади. 

У навчаннях також беруть участь представники Великої Британії, Польщі, Німеччини, 
Канади, Румунії, Литви, Латвії, Молдови, Болгарії, Азербайджану, Грузії, Норвегії та вперше 
Іспанії. 

Основна мета навчань - досягти взаємодії багатонаціональних штабів та підрозділів під час 
виконання миротворчої операції. 

Однак ці тренування, які давали можливість українським військовим додатково постріляти, 
політати і поїздити на виділені країнами НАТО кошти, виявились не зовсім тим, що згодом 
побачила українська армія на Донбасі. 

"Терористи" в уявних сценаріях ніколи так масово не використовували бронетехніку, 
артилерію і системи реактивного залпового вогню типу "Град", як це робили "ополченці" у 
Донецькій та Луганській областях. 

Не зовсім НАТО, але в дусі натівської програми 
Ще задовго до того часу, як на одному з найбільших у Європі армійських полігонів у 

Яворові розпочалась церемонія відкриття навчань, українське суспільство накрила чергова хвиля 
дискусій про те, яким чином країна має оборонятися від Росії. 

Непопулярність НАТО, як подразника східного сусіда, раптом змінилась масовими 
закликами до вступу в альянс. 
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Навчання Rapid Trident були сприйняті багатьма в Україні саме як свідчення більш 
активного втручання НАТО у ситуацію. 

В соціальних мережах можна бачити фотографії німецьких танків "леопард" та навіть 
реактивних винищувачів, які нібито прибули для проведення навчань. Проте вхід "колон іноземної 
техніки" має лише віртуальний характер. 

Представник американського контингенту на навчаннях полковник Фред Рензі сказав, що 
американці не привезли з собою ніякої техніки. 

"І американці, і учасники навчань від інших країн привезли із собою лише особисту 
стрілецьку зброю, з іноземної техніки на навчаннях можна бачити хіба що американські "Хамери", 
які США передали Україні ще у 2000 році", - пояснює підполковник Олександр Поронюк. 

Рік тому на аналогічних навчаннях з німецької сторони був задіяний транспортний літак С-
160, який використовувався для висадки парашутного десанту. 

Ці навчання як і багато інших навряд чи можна назвати "натівськими". 
Адже вони мають двосторонній характер і є таким собі щорічним нагадуванням про 

важливість військової співпраці між двома країнами. 
Щоправда, інші країни в цих навчаннях теж беруть участь. Це типова практика. Варто 

згадати, хоча б військово-морські навчання Sea Breeze, до яких традиційно залучаються як країни 
партнери США по НАТО, так і учасники програми "Партнерство заради миру", яка пов’язує з 
альянсом і Україну. 

На відміну від попередніх років, коли в навчаннях від України брали участь підрозділи 8-го 
армійського корпусу, тепер на Яворівському полігоні тренуються в основному курсанти Академії 
Сухопутних Сил. Сам армійський корпус цього року воює на Сході. 

Від американських військ, дислокованих у Європі, в Rapid Trident бере участь близько 200 
десантників 173 парашутно-десантної бригади. 

Як повідомляли ЗМІ, декілька рот цієї бригади в розпал конфлікту на сході України 
терміново передислокувалися до Польщі, Естонії, Латвії та Литви, що стало реакцією НАТО на дії 
Росії проти України. 

Rapid Trident мали пройти у липні, але вони розпочалися лише зараз. 
З політичної точки зору, це перша поява американського контингенту на території України 

з часу початку подій Євромайдану, а також демонстрація підтримки з боку США. 
У тому ж таки липні далеко від Яворівського полігону на території Росії у Челябінській 

області мали розпочатися і миротворчі американо-російські навчання Atlas Vision. 
Паралельно у Польщі тривають навчання Maple Arch за участі українських військових 
Їх перенесли на "невизначений термін". Знову ж таки через події на сході України. Така ж 

доля спіткала й інші спільні російсько-американські військові заходи, сплановані раніше. 
А набагато ближче до Львівщини у Польщі стартували навчання Maple Arch, які теж вже 

стали традиційними і залучають спільний польсько-українсько-литовський батальйон. Вже 15 
років тренувати його злагодженість допомагає Канада. 

За інформацією ВВС Україна, на навчання до Польщі поїхали українські десантники 80-ої 
окремої аеромобільної бригади. Ті самі, що брали участь у бойових дії в Краматорську, 
Слов’янську, Луганському аеропорту. 

Всі ці навчання дають змогу українським військовим набувати досвід дій у складі 
багатонаціональних сил. Ніяких особливих преференцій для вступу в НАТО це Україні не 
відкриває. 

Однак з іншого боку, здатність до такої взаємодії, а не якась уніфікована зброя чи згадувана 
деякими політиками неіснуюча єдина "натівська" форма одягу, якраз і є тим "стандартом", який 
об’єднує сили різних країн альянсу та їхніх партнерів для відбиття агресії. 

BBC Україна 

16.09.2014. Канада ввела додаткові санкції проти Росії 

Голова МЗС Канади оголосив про введення санкцій проти п’яти російських компаній, 
одного банку та чотирьох фізичних осіб. Оголошення збіглося у часі з візитом українського 
президента Порошенка до Оттави. 

Уряд Канади ухвалив рішення посилити санкції проти Росії. Про це повідомив міністр 
закордонних справ Джон Берд. "Незважаючи на зусилля президента Порошенка покласти край 
насильству у Східній Україні, режим Путіна продовжує воєнну агресію. Наприклад, сьогодні ми 
бачимо повідомлення, що президент Путін наказав збільшити кількість військ у Криму", - цитує 
його слова інформагенція AFP. 

Під санкції потрапив "Сбербанк России" - він тепер не зможе отримувати кредити, 
терміном дії більше 30 днів. Також обмеження застосовані щодо п’яти оборонних підприємств: 
ВАТ "Долгопруднинське науково-виробниче підприємство", ВАТ "Калінінський 
машинобудівельний завод", ВАТ "Митищинський машинобудівельний завод", Науково-дослідний 
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технологічний інститут приладобудування ім. Тихомирова, Морський науково-дослідний інститут 
радіоелектроніки "Альтаїр". 

Крім того, уряд Канади заборонив в’їзд на територію країни та заморозив активи чотирьох 
генералів збройних сил Росії: генерала армії Дмитра Булгакова, генерал-лейтенанта Юрія 
Садовенка, генерал-полковника Миколи Богдановського та генерал-полковника Олега Салюкова. 

Оголошення про посилення санкцій Канади збіглося у часі з візитом українського 
президента Порошенка до Оттави. 

DW.DE 

17.09.2014. США привітали Україну з угодою про асоціацію 

Держдепартамент США привітав Україну з угодою про асоціацію з Євросоюзом і назвав її 
ратифікацію історичним кроком. У четвер, 18 вересня, відбудеться зустріч Петра Порошенка з 
Бараком Обамою. 

Влада США привітала Україну з угодою про асоціацію з Євросоюзом і назвала її 
ратифікацію історичним кроком. Таким чином керівництво країни виконало волю українців, 
йдеться в повідомленні представника Державного департаменту США Марі Харф, розміщеному на 
офіційному сайті. 

Водночас США похвалили закон про особливий статус для сепаратистів у Східній Україні, 
повідомляє агентство dpa. "Ми також вітаємо прийняття українським парламентом законів про 
амністію та особливий статус для деяких районів Донецької і Луганської областей, це були два 
важливі зобов'язання, які Україна взяла на себе при укладенні угоди про припинення вогню в 
Мінську 5 вересня", - зазначено в заяві. Нові закони є ознакою того, що Київ хоче мирним шляхом 
врегулювати конфлікт, що триває впродовж декількох місяців. 

Марі Харф також закликала Росію і сепаратистів відповісти взаємністю і почати негайне і 
повне здійснення дванадцяти кроків угоди про припинення вогню. Росія повинна припинити свою 
незаконну військову інтервенцію в Україну, вивести всі військові сили і спорядження з України та 
від її кордону, припинити підтримку сепаратистських сил у Східній Україні, а також погодитися на 
створення ефективного механізму для забезпечення безпеки та моніторингу українсько-
російського кордону. 

Очікується, що президент України Петро Порошенко у четвер, 18 вересня відвідає 
Вашингтон, де виступить з промовою у Конгресі, а потім зустрінеться з президентом США Бараком 
Обамою, повідомляє dpa. Нагадаємо, Порошенко вже зустрічався з Обамою 4 червня у Варшаві в 
рамках урочистостей з нагоди ювілею польського руху "Солідарність".ну допомогу 

DW.DE 

ЕСТОНІЯ 

11.09.2014. Президент України провів зустріч з Президентом 
Естонії 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Естонської Республіки 
Тоомасом Ільвесом, який прибув до Києва. 

Президент України поінформував про ситуацію в країні та подякував за підтримку з боку 
Естонії на міжнародній арені. 

Петро Порошенко назвав 3 індикатори деескалації на Донбасі – виведення російських 
військ, закриття українсько-російського кордону, а також звільнення всіх заручників. 

Тоомас Ільвес наголосив, що Естонія буде відстоювати запровадження санкцій щодо РФ з 
боку Європейського Союзу за умов відсутності прогресу у мирному врегулюванні ситуації на 
Донбасі і відсутності ознак деескалації конфлікту. 

«Суверенітет та територіальна цілісність України є абсолютом, і ніхто не має право їх 
порушувати - це наша принципова позиція», - заявив Президент Естонії. 

Співрозмовники також торкнулися запланованих на 26 жовтня парламентських виборів в 
Україні. «Ми зараз живемо в абсолютно новій країні, і ми маємо надати можливість людям 
підтвердити, хто їх представники», - сказав Петро Порошенко. Зі свого боку, Тоомас Ільвес 
підтримав проведення виборів в Україні, позитивно оцінив прагнення забезпечити їх прозорість та 
демократичність. 

Співрозмовники також обговорили питання демократичних та економічних перетворень, 
зокрема успішний досвід Естонії в боротьбі із корупцією та запровадження прозорості. Президент 
України відзначив, що естонська модель електронного врядування є дуже цікавою для України. 

Президент Ільвес запросив Президента Порошенка відвідати Естонію із офіційним візитом 
на початку грудня цього року. 

Прес-служба Президента України 



INTERNATIONAL WEEKLY # 15 (03.09.2014 — 17.09.2014) 79 of 83 

 

79 of 83 

СЛОВАЧЧИНА 

16.09.2014. Словаччина надає Україні гуманітарну допомогу 

Словаччина в черговий раз надає Україні гуманітарну допомогу. Віце-прем’єр-міністр - 
Міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак передав 
Міністру охорони здоров’я України Олегу Мусію сертифікат на 172 аптечки, директору 
міжнародно-правового департаменту Державної прикордонної служби України Олександру 
Мельникову сертифікат на 100 аптечок, заступнику Міністра оборони України Ігорю Кабаненку 
сертифікат на три тонни гуманітарного вантажу для військових. 

Під час зустрічі в Посольстві Словаччини Мирослав Лайчак зазначив, що його країна не 
лише сусідка, а й надійний друг і партнер України. «Я був би дуже радий, аби в українців не було 
необхідності використовувати цю допомогу, щоб агресія припинилася і люди не страждали. Однак 
потрібно вірити в краще, але бути готовими і до гіршого. Тому ми передаємо допомогу, щоб 
висловити нашу солідарність і підтримку вашої боротьби за право самим визначати своє 
майбутнє», - зазначив він. 

Олег Мусій від імені Уряду України подякував дружньому словацькому народу та Уряду 
країни за підтримку. Він зауважив, що агресія Росії є загрозою для всієї Європи. «Дякую за 
прихильне ставлення, за гуманітарну допомогу, яку ви вже надавали і надаєте зараз. Ці аптечки 
дуже потрібні нашим бійцям, ваша благодійність допоможе врятувати не одне людське життя. 
Маю велику надію на те, що у найближчому майбутньому ми у спільному домі разом будуватимемо 
відкриту, цивілізовану, демократичну Європу», - сказав він. 

З березня по вересень 2014 року Словаччина надала Україні допомоги на суму майже 100 
тисяч Євро (медичні засоби, аптечки, генератори та освітлювальні прилади). Близько 60 учасників 
національного спротиву, а також військові отримали медичну допомогу та пройшли реабілітацію в 
закладах цієї країни. У вересні передано 10 тисяч євро Київському центру дитячої нейрохірургії. 
Нині зі Словаччини прибуло близько трьох тонн гуманітарного вантажу, постачаються 
аптечки.веренітету, територіальній цілісності України та миру в регіоні. 

Урядовий портал 

ПОЛЬЩА 

09.09.2014. Міністр оборони Польщі: "ми готові продавати" 
зброю Україні 

Міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк каже, що у справі постачання зброї "чим тихіше, 
тим краще" 

Польща готова постачати зброю до України, якщо українська сторона висловить відповідне 
бажання, заявив в ефірі радіостанції RMF FM міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк. 

"Ми готові до продажу (зброї), якщо таким буде бажання української сторони. Сподіваюся, 
розмови (з цього приводу) відбудуться протягом найближчих тижнів. НАТО на саміті сказав, що 
сприяє тому, щоб (його члени) домовлялися з Україною у двосторонньому порядку", - сказав він. 

Міністр додав, що Польща уже спрямувала до України дві тисячі бронежилетів і заявив, що 
польська промисловість готова до подальшої співпраці з Україною. 

Коментуючи недавні заяви Юрія Луценка про готовність п’яти країн НАТО постачати 
зброю до України та пізніші спростування наявності таких домовленостей, пан Сємоняк заявив: 
"Це – справи, про які не потрібно забагато дискутувати на блогах і навколо яких провадити 
пропаганду, ці справи потрібно вирішувати... Навколо них чим тихіше, тим краще". 

Раніше радник президента, голова партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявив, 
що на Уельському саміті НАТО Україна досягнула "домовленостей про військових радників і 
поставки сучасної зброї" з Польщею, Італією, США, Норвегією та Францією. 

Пізніше представники чотирьох з цих країн заперечили цю інформацію. 
Менше заяв 
Разом з тим, Томаш Сємоняк спростував закиди, що суперечності навколо можливих 

постачань зброї до України пов’язані з тим, що країни НАТО не вірять, що їхнє озброєння 
дозволить Києву вести ефективні воєнні дії проти російської армії. 

"Українська армія, незважаючи на величезні труднощі, справляється", - заявив він. 
У той же час міністр зазначив, що постачання зброї є досить тривалим процесом. 
"Поставити зброю до армії, яка не готова її використовувати, не так просто. Навчання 

тривають тижнями, місяцями... Коли ми замовляємо якесь устаткування у мирний час, це теж 
триває довго", - заявив пан Сємоняк. 

"Мені видається, у цій справі повинно бути менше заяв у пресі, а більше конкретних 
розмов", - резюмував він. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 15 (03.09.2014 — 17.09.2014) 80 of 83 

 

80 of 83 

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що з окремими країнами НАТО "буде 
досягнуто домовленостей про військово-технічну співпрацю", уточнивши, що вона полягатиме в 
постачанні озброєння, зокрема, високоточної зброї. 

BBC Україна 

10.09.2014. Польща припинила реверс газу до України 

Польща припинила реверсні поставки газу до України. В "Укртрансгазі" кажуть, що це 
сталося через обмеження , які запровадила російська компанія "Газпром". В "Газпромі" 
стверджують, що поставки газу не зменшували. 

Про припинення реверсу газу з Польщі журналістам у Києві повідомив керівник компанії 
"Укртрансгаз" Ігор Прокопів. 

"Сьогодні Російська Федерація почала обмежувати поставку газу до Польської Республіки, 
щоб розірвати реверс з Польщі, який ми одержуємо. О 14.00 поляки припинили реверс до України, 
майже 4 млн. кубометрів на добу", - сказав пан Прокопів. 

Чиновник додав, що польська сторона спробує знайти ресурс на внутрішньому ринку. 
За його словами, Польща попросила два дні технічної перерви в поставках газу до України 

для пошуку необхідного ресурсу. 
Польща недоотримує газу 
Раніше польська компанія газова PGNiG повідомила про скорочення поставок газу зі Сходу 

– з ділянок газопроводів на території України і Білорусі. 
Як йдеться в офіційному повідомленні на сайті компанії, 8 вересня поставки газу 

зменшились на 20%, а 9 вересня на 24% по відношенню до того, який об’єм компанія замовляла у 
"Газпрому". 

Як випливає з повідомлення PGNiG, 8 вересня скорочення на 20% було зафіксовано з двох 
пунктів здачі в Білорусі та одного в Україні. 

Разом з тим концерн "Газпром" заперечує зменшення поставок газу до Польщі. 
"Повідомлення інформаційних агентств про зниження обсягу поставок газу "Газпромом" 

на адресу польської компанії PGNiG некоректні. Нині в Польщу поставляється точно такий же 
обсяг газу, як і в попередні дні - 23 мільйони кубометрів на добу", - повідомив представник 
"Газпрому" російським інформагентствам. 

Сподівання на реверс 
Україна очікувала, що частину обсягів газу, який вона раніше отримувала з Росії, буде 

отримано шляхом реверсу з Польщі і Словаччини. 
Прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що завдяки реверсу з Європи Україна замістить 60% газу, 

який раніше купувала у Росії. 
У планах уряду було отримувати приблизно 10 млрд куб. м газу зі Словаччини, ще 5 млрд 

куб. м газу - з Польщі та Угорщини. 
BBC Україна 

12.09.2014. Польща поновила реверс газу в Україну 

Польський оператор газопроводів компанія Gaz-System поновила реверсні поставки газу в 
Україну. 

Про це повідомляє Gaz-System. 
"Оператор газопроводів Gaz-System інформує, що нинішня ситуація у газотранспортній 

системі дозволяє транспортувати газ через пункт "Германовіце" у напрямі України відповідно до 
потреб клієнта", - йдеться у повідомленні. 

Інформується, що газотранспортна система Польщі є "повністю збалансованою", ведеться 
моніторинг поставок газу зі східного напряму. 

У ПАТ "Укртрансгаз", який керує газотранспортною системою України, Укрінформу 
підтвердили цю інформацію. "Ця інформація відповідає дійсності. Постачання відновлене", - 
повідомив керівник прес-служби компанії Максим Білявський, не уточнивши, про які обсяги 
йдеться. 

Як нагадує Gaz-System, реверс газу з Польщі в Україну через пункт "Германовіце" 
здійснюється з листопада 2012 року за принципом "поставок, що перериваються". Це означає, що у 
будь-який момент Gaz-System може призупинити реверс газу, якщо технічні умови не дозволяють 
безпечно постачати газ в Україну. На сьогодні технічні можливості реверсних поставок газу з 
Польщі в Україну становлять 4 млн куб. м газу на добу. 

Нагадаємо, реверс газу з Польщі в Україну був призупинений 10 вересня. Це було пов'язано 
зі зниженням добових поставок до Польщі російського газу. Зокрема, заявку польської 
нафтогазової компанії PGNiG  за понеділок "Газпром" не виконав на 20%, за вівторок - на 24%, за 
середу - на 45%. У п'ятницю PGNiG висловила сподівання, що проблема зі зниженням поставок 
газу зі східного напряму буде швидко вирішена. 
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УкрІнформ 

НІДЕРЛАНДИ 

09.09.2014. Експертний звіт: "Боїнг" був прорешечений над 
Донбасом великою кількістю об'єктів 

Пасажирський літак, який належав Malaysia Airlines і розбився на Донбасі, перед падінням 
було пошкоджено внаслідок потрапляння в нього низки об’єктів, йдеться у звіті слідчих. 

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17, який у липні цього року впав у Донецькій 
області, розбився внаслідок структурних пошкоджень, викликаних потраплянням у нього 
"високоенергетичних об’єктів". Про це йдеться в попередньому звіті експертної комісії з 
розслідування аварії малайзійського пасажирського авіалайнера, повідомляє інформаційне 
агентство dpa. У попередньому звіті, опублікованому у вівторок, 9 вересня, в Гаазі, не уточнюється, 
чи літак було збито ракетою. 

Зображення пошкоджень літака MH17 показують, що повітряне судно було пронизане 
ззовні в багатьох місцях, що і спричинило катастрофу. Слідчі не знайшли жодних свідчень того, 
що аварія сталась внаслідок технічної проблеми чи помилки екіпажу, йдеться у звіті. 

Інформаційне агентство AFP зауважує, що експерти здійснили розслідування на базі 
інформації з "чорних скриньок", фото- та відеоматеріалів з місця подій, а також інформації від 
українських авіадиспетчерів. У нідерландському відомстві з безпеки польотів зазначили, що наразі 
йдеться про попередню версію розслідування. Вичерпний звіт експерти мають намір опублікувати 
наступного року. 

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який здійснював рейс Амстердам-Куала-Лумпур, був 
збитий 17 липня над територією, яка контролюється самопроголошеною "Донецькою народною 
республікою". На його борту перебували 298 осіб, всі з яких загинули в результаті катастрофи. 
Раніше припускалось, що літак міг бути збитий ракетою класу "земля - повітря". Україна і Захід 
виходять із того, що літак збили проросійські сепаратисти. Москва покладає провину за 
авіакатастрофу на Київ. 

Оскільки більшість загиблих були громадянами Нідерландів, саме ця країна й очолила 
розслідування причин авіакатастрофи. 

DW.DE 

09.09.2014. Прем'єр Нідерландів: Пріоритетом залишається 
повне розслідування щодо Боїнга 

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте вважає оприлюднення попереднього звіту щодо 
катастрофи Боїнга на сході України важливим кроком у з'ясуванні обставин трагедії. Однак він 
наголошує, що пріоритетом залишається проведення повного розслідування. 

Про це він заявив на прес-конференції у вівторок, повідомляє власний кореспондент 
Укрінформу. 

"Це питання далеке від закриття. Передусім, це попередній звіт, остаточні висновки 
дослідники зроблять протягом 2015 року. Розслідування прокуратури щодо винних у катастрофі 
триває. Пошукова місія не завершена. Ці три пункти залишаються пріоритетними", - відзначив 
Рютте. 

За його словами, Нідерланди як ніхто хочуть з'ясувати обставини катастрофи, однак для 
цього необхідно здійснити великий обсяг робіт. На думку Рютте, не варто робити остаточних 
висновків до встановлення точних фактів. "Крок за кроком наші фахівці працюють над 
встановленням неспростовних фактів. Ми як ніхто зацікавлені у тому, щоб з'ясувати, що сталося. 
Саме тому точність має бути на першому місці", - наголосив він. 

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Рада з питань безпеки Нідерландів оприлюднила 
попередній звіт щодо обставин катастрофи Боїнга МН-17 над Донеччиною. Згідно із звітом, 
жодних ознак технічних несправностей або помилки екіпажу під час аварії Боїнга не було - літак 
розпався на частини в повітрі в результаті ушкодження фюзеляжу ззовні. 

УкрІнформ 

09.09.2014. Україна погоджується зі звітом комісії по MH17 

Україна вважає об'єктивним звіт нідерландської комісії з безпеки щодо причин катастрофи 
малайзійського "Боїнга" рейсу MH17. Про це заявив віце-прем'єр Володимир Гройсман. 

"Ми все зробимо для того, щоб з українського боку підтримати продовження робіт з 
уламками та рештою тіл невинно загиблих людей на території падіння літака", - сказав він. 

При цьому віце-прем'єр зазначив, що висновки міжнародних експертів не стали 
несподіванкою. 
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За його словами, результати розслідування роблять попередню версію української сторони 
"ще більш очевидною". 

Україна та західні країни стверджують, що лайнер над Донеччиною збили проросійські 
сепаратисти із зенітно-ракетної установки "Бук", яку перевезли з Росії. 

Звіт комісії 
Нідерландська комісія з безпеки у вівторок оприлюднила попередню доповідь щодо 

причин катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу MH17. Остаточні результати розслідування 
міжнародні експерти обіцяють оприлюднити пізніше. 

"Перші результати розслідування вказують на зовнішні причини аварії MH17. Для 
визначення точної причини авіакатастрофи необхідні додаткові дослідження", - повідомляється в 
оприлюдненій доповіді. 

Комісія з безпеки сподівається, що додаткові докази в майбутньому будуть доступні для 
розслідування. 

Малайзійський пасажирський літак упав на Донеччині 17 липня. В авіакатастрофі загинули 
298 людей. 

Рештки літака були на території, яку контролювали проросійські бойовики. Доступ 
міжнародних експертів та рятувальників до місця падіння "Боїнгу" деякий час був обмежений. 

У серпні міжнародні експерти припинили роботу на місці авіакатастрофи через 
відновлення бойових дій у регіоні. 

Зовнішні ушкодження 
"Рейс MH17 Malaysia Airlines розпався у повітрі, ймовірно, в результаті структурних 

ушкоджень, що спричинили високошвидкісні об'єкти, які проникли у літак ззовні", - сказано у 
опублікованому звіті. 

Експерти не знайшли ознак того, що аварія сталась через технічну несправність авіасудна 
або через дії екіпажу. 

Як сказано в доповіді, дані з бортового самописця, реєстратора даних рейсів і управління 
повітряним рухом дозволяють припустити, що політ MH17 проходив нормально до 13:20 UTC. 

"Записи розмов з членів екіпажу в кабіні, які зафіксовані бортовими самописцями, не 
виявили жодних ознак будь-яких технічних несправностей або надзвичайної ситуації", - сказано у 
звіті. 

У кабіні не було чути жодних попереджувальних сигналів, які могли би вказати на технічні 
несправності, кажуть експерти. 

Радіопереговори з Управлінням повітряним рухом України підтверджують, що екіпаж не 
робив екстреного виклику. В той же час виклики українського управління у період між 13:20 та 
13:22 UTC залишились без відповіді. 

Історія обслуговування літака також підтверджує, що перед вильотом з Амстердаму не 
повідомлялось про технічні проблеми. Також зазначено, що у рейсі MH17 був кваліфікований і 
досвідчений екіпаж. 

Експерти відзначають, що уламки на землі дозволяють припустити, що літак розпався під 
час польоту. Детального вивчення уламків, як сказано у звіті, наразі не вдалось провести. Однак 
наявні зображення показують, що літак був пошкоджений у численних місцях. 

Характер пошкодження фюзеляжу літака і кабіни "свідчить про можливе влучення 
багатьох високошвидкісних об'єктів, які проникли ззовні". 

"Цілком імовірно, що це пошкодження призвело до втрати структурної цілісності літака, 
що призвело до його розпаду. Це також пояснює раптовий кінець реєстрації даних самописців, і 
втрату контакту з управлінням повітряним рухом і зникненням літака з радарів", - сказано в звіті. 

Нідерландська комісія з безпеки координує міжнародні зусилля щодо розслідування 
авіакатастрофи - у ньому беруть участь фахівці з Британії, Німеччини, Австралії, Малайзії, США, 
України та Росії. 

Україна та західні країни стверджують, що лайнер був збитий над Донеччиною 
проросійськими сепаратистами із зенітно-ракетної установки "Бук", яку перевезли з Росії. 

Росія заперечує звинувачення у постачанні зброї сепаратистам на сході України. 
BBC Україна 

10.09.2014. Скіфське золото повернулося, але не все 

Нідерланди повернули до України скіфське золото та скарби сарматів, однак лише ту 
частину експозиції, яку брали з Києва. Експонати із кримських музеїв досі залишаються у 
приватному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. 

Суперечка з приводу права на володіння цінними предметами із музеїв анексованого 
півострова триває між Україною та Росією вже півроку. 

Хоча експозиція "Крим - золотий острів у Чорному морі" в Амстердамі завершилася три 
місяці тому, приблизно 565 експонатів із музеїв Сімферополя, Керчі, Бахчисарая і Херсонеса 
залишатимуться у Нідерландах до юридичного вирішення суперечки. 
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19 коштовних предметів старовини, що повернулися до Києва, виставили на показ у Музеї 
історичних коштовностей України в Києво-Печерській Лаврі. 

Персонал музею вже констатує підвищений інтерес глядачів до експозиції. 
"Тільки до України" 
Виставка, що від минулого року мандрувала Європою, так само викликала інтерес і в 

тамтешньої публіки. А драматичні події, що паралельно розгорталися на їхній батьківщині - 
Євромайдани, анексія Криму - лише підігрівали його, розповіла ВВС Україна завідувач музею 
Людмила Строкова. 

За її словами, експозицію в Амстердамі відвідали 35 тисяч людей. 
Проблеми виникли тоді, коли експозиція завершилася, і настав час повертати коштовності 

до України, частину якої на той момент вже анексувала Росія. Це спричинило юридичну колізію 
для музею в Амстердамі. 

"Музей Алларда Пірсона отримав ноту від України, у якій зазначено, що ці експонати 
належать музейному фондові України і повинні бути повернутими сюди. Також була вимога від 
кримських музеїв, аби коштовності повернули до Криму. Через це музей не взяв на себе 
відповідальність самостійно вирішити це питання", - розповіла пані Строкова. 

Аби убезпечитися від судових позовів, експонати вирішили залишити в Амстердамі, доки 
суд не вирішить їхньої подальшої долі. 

Людмила Строкова, висловлюючи позицію української сторони, апелює до міжнародного 
законодавства. 

"Крим - це українські території, тимчасово окуповані російськими військами. Згідно з 
міжнародним законодавством про культурну спадщину, ввозити культурні цінності на окуповані 
території заборонено. Оскільки Крим і кримські музеї - у складі України, то куди повинні 
повернутися ці експонати? Тільки до України", - вважає вона. 

Безцінна колекція 
У числі тих предметів, які повернули до Києва, меч з Товстої могили, золоті прикраси та 

інші предмети. Вони належали скіфам і сарматам, які жили на території України, починаючи з 
середини першого тисячоліття до нашої ери. 

Страхова вартість київської частини експозиції - майже 11,5 мільйонів євро. 
Попри значну чисельну перевагу, кримська колекція дешевша - приблизно 1,5 мільйона 

євро. Це пов'язано, зокрема, з тим, що у ній багато виробів з кераміки та інших матеріалів. 
"Але я не думаю, що від цього треба відштовхуватися при оцінці кримських матеріалів, 

тому що це, безперечно, дуже гарні і цінні колекції", - наголошує Людмила Строкова. 
За її словами, для України ті предмети, перш за все, становлять культурну та історичну 

цінність. 
"Для мене все це взагалі безцінне", - додає вона. 
"Частина російської культури" 
Міністерства культури та закордонних справ України наполягають на поверненні усіх 

предметів Києву, а не анексованому Криму. 
У середині травня міністр культури України Євген Нищук своїм наказом передав їх на 

постійне зберігання Національному музею історії "до стабілізації політичної ситуації в Автономній 
Республіці Крим". 

"Позиція нідерландської сторони є досить конструктивною і дає нам всі підстави 
розраховувати, що ці музейні експонати не будуть передані до АР Крим, щоб вони не опинилися в 
руках іншої держави", - заявляв з цього приводу ще у березні речник українського 
зовнішньополітичного відомства Євген Перебийніс. 

Втім, у Сімферополі та Москві також вважають, що музей Алларда Пірсона на їхньому боці. 
"Щойно закінчиться строк прямого договору, повертатимемо експозицію у Крим. 

Музейники голландської сторони висловлюють абсолютну переконаність у тому, що за прямими 
договорами виставка має повернутися у лоно Криму", - заявляла в інтерв'ю ВВС Україна міністр 
культури самопроголошеної Республіки Крим Арина Новосельська. 

"Оскільки на даний момент музеї Криму є частиною російської культури, міністерство 
культури РФ і міністерство закордонних справ, зрозуміло, надають всіляке сприяння, для того щоб 
ці речі повернулися назад", - у свою чергу сказав спеціальний представник президента Росії з 
міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой в інтерв'ю газеті "Новые известия". 

У квітні член президії кримського парламенту Валерій Косарев заявив, що у разі 
неповернення експозиції, самопроголошена республіка перерве будь-яку співпрацю з музеями 
Європи. 
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