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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НАРОЩУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ВИМАГАЄ ВІД ЄВРОСОЮЗУ
БІЛЬШ РІШУЧОЇ ТА СИСТЕМНОЇ ПОЛІТИКИ
За 10 місяців російської агресії проти України Євросоюз так і не виробив
чіткої стратегії протидії, яка включала би ефективні механізми стримування
Москви
від
нарощування
військових
дій.
Реагування
залишилося
симптоматичним – лише як реакція на найбільш різкі погіршення ситуації. При
цьому, системне розширення постачання сепаратистам важких озброєнь і
тренованих «добровольців» з Росії не лише не призводило до посилення тиску на
останню, але й не завадило окремим високопосадовцям ЄС повести мову про
можливе поетапне скасування діючих санкцій. Європейську єдність підриває
подвійна гра низки столиць, які намагаються в сепаратному порядку мінімізувати
для своїх економік негативний вплив від погіршення відносин із Росією. Рішучі
заяви Європарламенту вже традиційно перебувають у дисонансі із обережними
напівзаходами виконавчих органів ЄС.
У Резолюції від 15 січня 2015 р. Європарламент продемонстрував
політичну волю називати речі своїми іменами: засудив щоденні
порушення перемир’я сепаратистами і російськими військами, а також
терористичні акти, вчинені сепаратистами; визнав агресивну експансіоністську
політику РФ загрозою не лише Україні, але і ЄС; засудив «неоголошену гібридну
війну» Росії проти України, вказавши на основні її складові. Відзначення в
Резолюції незаконності використання військової сили для захисту
«так званих співвітчизників за кордоном» вказує на неправомірність
відповідної аргументації Москви як щодо України, так і до кран Балтії та інших
пострадянських держав.
Європарламент закликав продовжувати режим нинішніх
санкцій, доки Росія не виконає низку конкретних зобов’язань, зокрема:
дотримання Мінських угод, виведення російських військ і озброєнь з України,
звільнення Надії Савченко та інших політичних в’язнів, повернення Україні
контролю над всіма територіями, включно із Кримом. У разі подальшої
дестабілізації України, Резолюція пропонує Європейській Раді розширити санкції
в сфері ядерної співпраці та обмежити доступ РФ до міжнародних фінансових
трансакцій. Європарламент фактично закликав членів ЄС допомагати Україні
оборонною зброєю, у т.ч. на умовах ленд-лізу, наголосивши, що правових
обмежень для цього не існує. Резолюція також закликає держави-члени надати
Україні допомогу в проведенні реформ і ратифікувати Угоду про асоціацію з
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Україною до Ризького саміту.1
Втім, Резолюції Європарламенту не є обов’язковими до виконання, тож
Москва більше зважає на такі кроки, як грудневий візит лояльності
Президента Франції Франсуа Олланда до Москви; січневі пропозиції
італійки Могеріні щодо поетапного відновлення відносин із Росією
(на тлі нарощування агресії); запрошення Путіна відвідати в
лютому 2015 р. Угорщину. Така дворушність, а також січнева перемога
євроскептиків на парламентських виборах у Греції дають підстави Кремлю
розраховувати, що санкції не лише не будуть посилені, але й не будуть
продовжені, адже достатньо буде лише одного голосу проти. Небажання таких
сильних гравців, як Франція чи Італія продовжувати санкції, цілком може бути
реалізовано руками нового прем’єра Греції чи діючого прем’єра Угорщини.
Трагедій під Волновахою та в Маріуполі могло би і не статися,
якби Росія чітко знала, яку ціну їй доведеться заплатити за
нарощування агресії. Проте механізмів превентивної дипломатії Євросоюз так
і не виробив. Напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ
19 січня 2015 р. всім вже було відомо, що про посилення санкцій навіть не
йтиметься. І хоча початкові ідеї Федеріки Могеріні щодо нормалізації відносин із
РФ втратили шанси після активізації військових дії російських сепаратистів, проте
сама спроба винести на обговорення послаблення тиску за умов, коли Росія не
виконала жодного пункту Мінських угод, додала Москві впевненості у безкарності.
Такий самий ефект мала відсутність чіткої офіційної реакції ЄС на масовані
штурми російськими військами і сепаратистами Донецького аеропорту, а також
м’яка й позбавлена конкретики заява речниці Федеріки Могеріні щодо розстрілу
автобусу із мирними мешканцями біля Волновахи.2
Лише після обстрілу житлових кварталів Маріуполя та десятків загиблих
мирних жителів Федеріка Могеріні визнала у своїй заяві, що підтримувані
Росією сепаратисти відмовляються дотримуватися режиму припинення вогню, і
пригрозила, що це «неминуче призведе до подальшого сильного погіршення
відносин між Євросоюзом і Росією».3 Схожу заяву зробив і Президент
Європарламенту Мартін Шульц.4 При цьому, названі європейські
високопосадовці, а також Ангела Меркель5 закликали Росію вплинути на
сепаратистів, хоча насправді вони чудово знають, що обстріли
українських позицій здійснюються за вказівкою російського
військового командування і є наслідком російського «впливу» на
бойовиків. Адже саме Москва постачає сепаратистам озброєння і саме вона
вирішує, коли і якою мірою його застосовувати.
Не мала успіху дипломатична тактика єврочиновників з невизнання прямої
участі Росії в конфлікті з метою залишити Володимиру Путіну простір для
маневру і завершення війни із «збереженням обличчя». Навпаки, Росія
багаторазово наростила військову підтримку сепаратистів, які вже неприховано
European Parliament resolution of 15 January 2015 on the situation in Ukraine (2014/2965(RSP)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150011+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
2 Statement by the Spokesperson on the death of civilians in eastern Ukraine. - http://eeas.europa.eu/statementseeas/2015/150113_01_en.htm.
3 Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the attack on Mariupol. http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150124_01_en.htm.
4 Schulz on the rebels’ attack against civilians in Mariupol. - http://www.europarl.europa.eu/thepresident/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2015/press_release-2015january/html/schulz-on-the-rebels--attack-against-civilians-inmariupol;jsessionid=3694F91657C9AE208C2CB174F200AAF6?webaction=view.acceptCookies.
5 Bundeskanzlerin Merkel hat heute Telefonate mit den Staatspräsidenten der Ukraine und Russlands geführt. http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2015/01/2015-01-25-telefonat-merkelputin-poroschenko.html.
1
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наносять артилерійські удари по житловим кварталам українських міст. Тож
настав час припинити підігрувати Москві, вдаючи, ніби сепаратисти діють не за її
вказівками, і розпочати переговори напряму із країною-агресором, яка
має розуміти, що саме вона нестиме всю повноту міжнародно-правової
та фінансової відповідальність за подальші військові дії.
Одночасно Євросоюз має багаторазово збільшити всебічну підтримку
України – як фінансову, так і оборонним озброєнням (як закликає Резолюція
Європарламенту від 15 січня), адже українська армія зараз у прямому сенсі
боронить безпеку всієї Європи. Якщо російська агресія доб’ється своїх цілей в
Україні, то дуже скоро так ж участь чекатиме на країни Балтії і, можливо, Польщу
та Румунію. І тоді для країн ЄС мова йтиме вже не про гроші і не про зброю, а про
життя їх солдат і мирних жителів.
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
12.01.2015. Штайнмаєр: Саміту "нормандської четвірки" в
Астані не буде
Після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" у Берліні міністр закордонних справ
ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що плани щодо саміту в Астані зірвались. Однак міністри
вирішили продовжити консультації.
У Берліні пізно ввечері у понеділок, 12 січня, завершилась зустріч міністрів закордонних
справ країн "нормандської четвірки". До журналістів вийшов лише господар зустрічі - глава МЗС
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він заявив , що "плани щодо саміту в Астані зірвались",
повідомляє dpa. За словами німецького міністра, для його проведення не виконані необхідні
передумови. "Над ними ще треба працювати", - сказав Штайнмаєр.
Як повідомив кореспондент DW, перемовини в особняку МЗС ФРН на березі Тегельського
озера тривали чотири години. Міністри домовились продовжити пошук можливостей реалізації
Мінського протоколу від 5 вересня минулого року. Штайнмаєр заявив, що він та його колеги
намагатимуться забезпечити проведення уже в наступні дні засідання контактної групи під
головуванням ОБСЄ. Крім того, додав Штайнмаєр, на зустрічі у Берліні вирішено продовжити
роботу з підготовки "зустрічі на більш високому рівні".
Утім, не виключено, що наступного тижня відбудеться ще одна зустріч глав
зовнішньополітичних відомств Німеччини Штайнмаєра, України Павла Клімкіна, Росії Сергія
Лаврова та Франції Лорана Фабіуса. У спільній заяві після зустрічі міністри наголосили, що
основою пошуку мирного рішення на Донбасі є виконання Мінських домовленостей, однак "вони
постійно порушуються", додає dpa.
Сталось, як і передбачали
Як відомо, глави зовнішньополітичних відомств Франції, Росії та України прибули на
запрошення міністра закордонних справ Німеччини Штайнмаєра для обговорення можливості
проведення 15 січня в Астані зустрічі на рівніглав держав та урядів цих країн з приводу
врегулювання кризи в Україні.
Перед зустріччю Штайнмаєр заявив, що не знає, "чи буде сьогодні ввечері досягнутий
прогрес, чи буде достатньо необхідного взаєморозуміння, що дозволило б продовжити роботу в
такому форматі". Разом з тим Штайнмаєр вважав, що "було б помилкою не зробити таку спробу
зараз, на початку нового року", зазначає агенція dpa.
Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини наголосив, що в сутичках на Донбасі
продовжують гинути люди. "Гуманітарна ситуація там, як і раніше, дуже тривожна", - сказав
Штайнмаєр та додав, що ніхто не має права у цій ситуації залишатися байдужим.
Нагадаємо, раніше у понеділок німецький МЗС заявив, що проведення чотиристоронньої
зустрічі у "нормандському форматі" в Астані малоймовірне. Проведення саміту в Астані МЗС
пов'язало з результатами зустрічі міністрів закордонних справ.
DW.DE
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22.01.2015. У Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних
справ у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Росія,
Франція)
За підсумками зустрічі було прийнято Спільну заяву:
Спільна заява Міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Росії й України за
результатами зустрічі у Берліні 21 січня (неофіційний переклад)
Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Росії й України продовжили дискусії про
шляхи просування до мирного врегулювання кризової ситуації на сході України на основі
Мінських домовленостей, включаючи й сталий політичний процес.
Вони з серйозним занепокоєнням зазначили, що їхній заклик повністю поважати режим
тиші не був дотриманий і, навпаки, бої у регіоні Донбасу різко загострилися, що призвело до
загибелі багатьох людей, серед яких є цивільні. Це має припинитися негайно, і режим тиші має
бути відновлений. Міністри закликали всіх причетних на місці подій повністю дотримуватися
цього режиму.
Міністри закликають усі причетні сторони припинити бойові дії і відвести важке озброєння
відповідно до лінії розмежування, визначеної у Додатку до Мінського меморандуму від 19 вересня
2014 року, що має відбуватися за спостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і за
підтримки узгоджених механізмів на місцях.
Міністри повторюють, що відчутний прогрес у повній імплементації Мінських
домовленостей має бути досягнений ще напередодні запланованого саміту в Астані, зокрема
шляхом створення належних умов для дієвого припинення вогню, укладення домовленості про
способи доставки гуманітарної допомоги та продовження процесу звільнення затриманих.
Міністри підтверджують свою підтримку Тристоронній контактній групі і закликають усі
сторони, що підписали Мінські домовленості, зустрітися найближчими днями й обговорити
реалізацію припинення вогню та відведення важких озброєнь відповідно до лінії розмежування,
узгодженої у Мінську 19 вересня, і створити умови для повного втілення положень Мінських
домовленостей.
Вони також закликають Тристоронню контактну групу створити робочі групи з конкретних
аспектів реалізації Мінських домовленостей.
Сайт МЗС України

ІНШІ ПОДІЇ ЄС
14.01.2015. У Могеріні зробили заяву щодо теракту у Волновасі.
Про бойовиків і не згадали
Євросоюз наголошує на необхідності суворого дотримуватися протоколу про припинення
вогню від 5 вересня і реалізації меморандуму від 19 вересня.
Про це йдеться в заяві речниці високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та
політики безпеки Федеріки Могеріні після загибелі мирних жителів в автобусі під Волновахою.
Водночас заява жодним чином не вказує на винуватців трагедії, повідомляє "Європейська
правда".
"Оновлена інтенсифікація, незважаючи на угоду про припинення вогню, стрільби і
бомбардувань у Східній Україні призвела сьогодні до трагічної загибелі десяти мирних жителів,
коли в автобус потрапив снаряд", - зазначає речниця Могеріні.
"Наші думки-з родинами тих, хто загинув. Це підкреслює необхідність суворого
дотримання протоколу про припинення вогню від 5 вересня і реалізації меморандуму від 19
вересня", - наголошує вона.
"Тривале припинення вогню залишається ключем до успіху в поточних зусиллях щодо
досягнення стійкого політичного врегулювання на основі поваги суверенітету України та її
територіальної цілісності. ЄС готовий підтримати будь-які зусилля задля цієї мети", підкреслюється в заяві.
Напередодні представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв направив керівництву
Євросоюзу звернення, у яких поінформував про брутальний теракт під Волновахою, скоєний 13
січня проросійськими терористами, повідомляє сайт МЗС.
Він закликав до його негайного і рішучого засудження з боку ЄС.
Як відомо, 13 січня о 14:25 бойовики обстріляли блокпост українських силовиків під
Волновахою. Один із снарядів розірвався біля пасажирського автобуса, який перевозив місцевих
жителів. У результаті на місці загинуло десятеро цивільних. Пізніше від отриманих ран померли
чоловік і жінка.
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Таким чином, кількість жертв досягла 12-ти людей. Понад півтора десятки поранених
жителів залишаються в лікарні.
Українська правда

14.01.2015. Могеріні: ЄС не визнає анексію Криму і за тисячу
років
Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні вважає,
що за збереження нинішньої ситуації на сході України санкції також не мають змінюватися.
Про це вона заявила на засіданні Європейського парламенту 14 січня в Страсбурзі,
підсумовуючи дебати щодо України.
"Треба чітко говорити, що санкції пов’язані із ситуацією "на землі" і тому санкції будуть
змінюватися залежно від цієї ситуації – в сторону зменшення, збільшення. Або не
змінюватимуться, якщо немає змін", - заявила вона, коментуючи політику ЄС щодо обмежень,
введених проти Росії.
Могеріні також запевнила, що ЄС ніколи не визнає незаконну анексію Криму.
"Ми ніколи не сприймемо зміни кордонів силою. Ні зараз, ні в цьому столітті, ні в цьому
тисячолітті. Ми навіть не припускаємо такої можливості", - заявила Високий представник ЄС.
Водночас, вона закликала не обмежувати політичний діалог з Москвою щодо українського
врегулювання: "Це не означає, що ми не повинні говорити. Ми маємо говорити, і українці з
росіянами також повинні говорити. І моя роль – допомогати в цих переговорах".
"Це не означає, що я маю бути м’якою. Але навіть для того, щоби бути жорсткою, я маю
говорити", - додала Могеріні.
Українська правда

15.01.215. Могеріні пропонує знімати санкції з Росії, якщо та
виконає Мінські угоди
Санкції ЄС проти Росії повинні бути розподілені на два пакети: заходи, пов'язані з анексією
Криму, та інші, пов'язані з "дестабілізацією східної України".
Про це йдеться документі, надісланому Високим представником ЄС з питань зовнішньої
політики та політики безпеки Федерікою Могеріні міністрам закордонних справ країн ЄС
напередодні їх засідання в понеділок, повідомляє EUobserver.
Зокрема, як зазначається, санкції, пов'язані з Кримом, такі як чорні списки чиновників
низького рівня і заборона на інвестиції ЄС повинні "залишатися в силі до тих пір, поки анексія
зберігається".
Водночас, економічні санкції щодо російських банків і енергетичних компаній, можуть
бути "пом'якшені", якщо Росія дотримуватиметься мінських угод про припинення вогню,
перестане втручатися у відносини Україна-ЄС, і постачатиме газ до Європи.
Проте документ Могеріні, як зазначається, є досить невиразним щодо ступеню
відповідності реакції ЄС.
З одного боку згадується "повна реалізація" мінських угод в якості умови.
Проте в інших частинах документу говориться про "вибірковий і поступовий" відкат
санкцій "пропорційно мірі, в якій Росія відреагує", або у відповідності з "ефективними кроками, які
піддаються перевірці".
Окрім того документ передбачає початок "неформального діалогу" між інститутами ЄС і
Євразійським економічним Союзом щодо технічних питань, які ведуть до "встановлення офіційних
відносин".
Також мова йде про зустрічі на рівні Росія-ЄС щодо енергетичних питань, візового діалогу,
переговори щодо змін клімату, обміну студентами тощо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський парламент у резолюції, яку мають
розглянути в четвер, пропонує посилити санкції проти Російської Федерації, а також впровадити
чітку систему індикаторів, за виконання яких буде можливе зняття існуючих санкцій.
Українська правда

15.01.2015. Європарламент: Агресії Кремля щодо України немає
виправдання
Європарламент у своїй резолюції закликав Єврокомісію продовжити
тиснути на Москву через санкції, а країни ЄС - допомогти підвищити
обороноздатність України. Києву нагадали про необхідність реформ.
У четвер, 15 січня, під час засідання у Страсбурзі Європарламент ухвалив резолюцію щодо
ситуації в Україні. Євродепутати засудили російську агресію проти Києва, запропонували
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Єврокомісії залишити Москву під санкціями і закликали країни-члени ЄС активніше допомагати
Україні у проведенні реформ та подоланні наслідків гуманітарної катастрофи на Донбасі.
Жодних виправдань
"Європарламент рішуче засуджує агресію та політику експансії Росії, включно з анексією
Криму, розгортанням неоголошеної гібридної війни проти України з елементами інформаційної
війни та кібератак, використанням регулярних та нерегулярних збройних сил, пропагандою,
економічним тиском, енергетичним шантажем, дипломатичною та політичною дестабілізацією", йдеться у тексті ухваленого документу.
Євродепутати нагадують Кремлю, що у сучасній Європі немає "виправдання для
використання сили з метою захисту так званих історичних чи безпекових інтересів чи для захисту
тих, кого хтось вважає "співвітчизниками за кордоном". Вони також закликали Москву "негайно
припинити поставки зброї, устаткування та військової сили" для підтримки сепаратистів.
Санкції можуть мати вищий рівень
Схоже, що більшість євродепутатів переконані, що економічні санкції на сьогодні є для
Росії єдиним стримуючим фактором у війні проти України. Тож резолюція закликає Єврокомісію
продовжувати режим санкцій доти, поки Росія "не почне повною мірою поважати і виконувати
зобов’язання у рамках Мінського протоколу". При цьому у документі говориться, що Брюссель має
чітко озвучити ті пункти, після виконання яких санкції з Росії можуть бути зняті: дотримання
режиму припинення вогню, відкликання російських військ з території України, видача всіх
ув’язнених українських громадян, включно з Надією Савченко, і відновлення територіальної
цілісності України, в тому числі повернення Криму.
У разі, якщо Кремль продовжуватиме наступ на Україну, Європарламент пропонує перейти
до нового рівня санкцій. Вони заторкнуть співпрацю з Росією у сфері ядерної енергетики та
обмежать спроможність російських підприємств та банків проводити міжнародні фінансові
трансакції.
Проте при цьому депутати наголошують, що санкції були введені для того, щоб змусити
Росію змінити свою зовнішню політику, і є лише частиною ширшого підходу до відносин з
Москвою. "Політичні та дипломатичні канали у спілкуванні з Росією повинні залишатися
відкритими для того, щоб уможливити дипломатичне рішення конфлікту", - говориться у
резолюції.
Пропаганда вбиває
Європейські політики переконалися у тому, який потужний негативний вплив на хід подій
в Україні та в ЄС має російська пропаганда. Про це свідчить те, що до тексту резолюції включений
заклик до Єврокомісії "протягом двох місяців підготувати та представити на розгляд
Європарламенту комунікативну стратегію на противагу російській пропагандистській кампанії
щодо ЄС, її східних сусідів та самої Росії".
Євродепутати також переконані, що ЄС повинен активніше залучитися до процесу
проведення реформ в Україні і надання технічної допомоги, зокрема відрядити до українського
уряду групу радників і експертів з європейських інституцій. Резолюція також закликає українську
владу створити міністерство чи офіс з питання інтеграції та координації допомоги ЄС.
Під час дебатів, які пройшли у Страсбурзі напередодні голосування, майже всі промовці
наголошували на тому, що боротьба з корупцією повинна стати першою і головною метою реформ
українського уряду. Ця позиція знайшла своє відображення у тексті резолюції. Євродепутати
закликали Київ негайно імплементувати Національну стратегію проти корупції і радять створити
незалежне Антикорупційне бюро.
В окремому пункті Європарламент ще раз звертає увагу української влади на необхідність
"неупереджено та ефективно розслідувати всі інциденти масового насилля, які відбулися на
київському Майдані, в Одесі, Маріуполі, Слов’янську й Іловайську". Водночас Європарламент
привітав рішення Інтерполу задовольнити звернення української влади і оголосити у міжнародний
розшук екс-президента Віктора Януковича.
Торгівля зброєю дозволена
У липні 2014 року Європейська Рада зняла ембарго на торгівлю зброєю з Україною. Тому
Європарламент наголошує, що на сьогодні "не існує юридичних обмежень, які стримували б
країни-члени ЄС від надання Україні оборонного озброєння". "ЄС має розглянути можливості
підтримати український уряд у його намаганнях зміцнити свою обороноздатність і захистити
зовнішні кордони України", - наголошується у тексті документу.
Київ не повинен вважати підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом кінцевою
метою своїх відносин з ЄС. Тому євродепутати ще раз нагадали: згідно зі статутом ЄС, Україна, як і
будь-яка інша європейська країна, "яка віддана принципам демократії, поважає головні свободи та
права людини", може подати заявку на членство в цій організації.
DW.DE
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15.01.2015. «ДНР» і «ЛНР» – це фантоми, реальною стороною у
війні є Росія – Перепелиця
Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо України, під запитанням – чи
визнають бойовиків терористами.
Європарламент у четвер може визнати угруповання «ДНР» і «ЛНР» терористичними.
Саме цього дня законодавчий орган Євросоюзу голосуватиме за нову резолюцію щодо ситуації в
Україні. Про ймовірність визнання «ДНР» і «ЛНР» терористами на рівні ЄС раніше заявив
президент України Петро Порошенко. Втім, деякі експерти кажуть, що це – малореально, бо
процедура тривала і потребує бездоганної доказової бази.
Визнати терористичними угруповання «ДНР» і «ЛНР» закликала міжнародну спільноту
Верховна Рада. У відповідному зверненні у звʼязку з подіями під Волновахою бойовиків називають
порушниками міжнародного законодавства і прав людини, а Росію – стороною, яка їх підтримує.
«Кожного дня світ є свідком зухвалого порушення міжнародного права, основоположних
прав людини, права на життя мирних громадян України, які стали заручниками бойовиків на
окупованій ними території Донбасу, – заявила у Верховній Раді голова парламентського комітету з
питань євроінтеграції, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко. –
Цивілізований світ не може і не має права мовчки спостерігати за цією трагедією українського
народу».
Серед адресатів звернення – зокрема і Європейський парламент, який у четвер
голосуватиме за нову резолюцію щодо України. У день трагедії під Волновахою президент України
Петро Порошенко заявив, нібито президент Європарламенту Мартін Шульц пообіцяв йому, що у
документі буде і пункт про визнання бойовиків на Донбасі терористами.
«Мартін Шульц запевнив, що у четвер Європарламент закличе керівництво Євросоюзу
включити так звані «ДНР» і «ЛНР» до списку терористичних організацій. І це буде належна
міжнародно-правова оцінка діям бойовиків, які не хочуть спокою на Донбасі і відмовляються
виконувати мінські домовленості», – зазначив Порошенко.
«У тероризму багато облич» – євродепутат
На дебатах напередодні найактивніше цього положення у резолюції вимагали деякі
польські і литовські євродепутати. Серед них – і Петрас Ауштревічус.
«У тероризму багато облич: це і джихадисти, і бойовики «Талібану», й ісламісти у Нігерії, і
бандити на сході України, підтримувані і фінансовані Росією. Всі вони мають одну спільну рису:
вони ненавидять західні свободи і цінності демократичного суспільства», – наголосив євродепутат
від Литви.
Втім, за даними деяких ЗМІ, у проекті резолюції Європарламенту пункту про визнання
угруповань «ДНР» і «ЛНР» терористичними немає. Директор Інституту зовнішньої політики
Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця пояснює, що така процедура –
складна і тривала. І хоч у світі нині існують десятки злочинних організацій, лише одиниці
визнають терористичними на міжнародному рівні.
«Потрібне усвідомлення міжнародною спільнотою їхньої не тільки локальної
небезпечності, але й міжнародної. Усвідомлення, що вони складають міжнародну загрозу. Крім
того, ще треба довести, що та чи інша організація є саме терористичною», – каже конфліктолог.
Діяльність угруповань «ДНР» і «ЛНР» за статтею про тероризм Генеральна прокуратура
України розслідує з травня. Григорій Перепелиця каже: дієвіше було б вимагати від міжнародної
спільноти визнання реального противника української армії у війні на Донбасі.
«Для нас «ДНР» і «ЛНР» є фантомними організаціями, тому що в реальності вони не
мають ніякої самостійності. У реальності вони створені як інструменти російської гібридної війни
проти України. Реальною воюючою стороною є не «ДНР» чи «ЛНР», а Росія, і тому треба говорити,
що Росія є терористичною країною», – наголошує він.
Водночас, за словами експерта, визнати Росію державою-спонсором тероризму за нинішніх
умов нереально. За даними Державного департаменту США, нині таких країн – усього 4: це Іран,
Сирія, Судан і Куба.
Радіо Свобода

16.01.2015. Визнання Росії спонсором тероризму дозволило би
Заходу суттєво розширити санкції
14 січня Верховна Рада підтримала проект постанови про звернення до Європейського
парламенту, ПАРЄ та інших парламентів з приводу масового розстрілу людей під Волновахою. 15
січня Європарламент повинен був закликати керівництво ЄС визнати ЛНР і ДНР терористичними
організаціями, але це рішення так і не було ухвалене, — пише видання «Новое время».
Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський пояснює, що факт
визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями, розв'язав би руки Раді Безпеки ООН для
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того, щоб прийняти санкції стосовно Росії, незважаючи на те, чи буде Росія проти. Якщо Росію
визнають спонсором тероризму, стороною конфлікту, вона втратить право вето.
«Це би підштовхнуло наших партнерів до рішучіших дій і підсилило би ефект політичної
солідарності. Є певні економічні кола на Заході, яким поки що не вигідно змінювати свою думку»,
— говорить експерт.
«Потрібен факт визнання терористичною організацією, а далі потрібно довести факт участі
Росії у спонсорстві цих терористичних організацій, що було би досить вагомим кроком», — вважає
пан Сунгуровський.
Це питання порушувалося ще під час подій у Криму — експерти рекомендували МЗС, СБУ
та іншим силовим структурам розпочати процес визнання озброєних формувань у Криму
терористичними організаціями, а Росію визнати спонсором тероризму.
«Це давало можливість розгорнути проти них ширші санкцій і розширити до процедур
організацій у боротьбі з відмиванням коштів, які спрямовані на фінансування терористичних
організацій, пояснив пан Сунгуровський. — Тоді своєчасність і жорсткість санкцій була б дещо
іншою і пішла би на користь Україні».
Центр Разумкова

19.01.2015. Ніхто в ЄС не виступив за послаблення санкцій
проти РФ – глава МЗС Польщі
На засіданні Ради ЄС глави МЗС країн-членів домовилися не змінювати свою політику
щодо РФ, і ніхто з учасників засідання не висловлювався за послаблення санкцій.
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина на брифінгу в Брюсселі.
За його словами, жваві дискусії тривали протягом чотирьох годин, і найважливішим
висновком, на його думку, стало те, що ЄС вирішив не змінювати свою політику щодо Росії,
незважаючи на те, що раніше лунали думки про потребу корекції політики щодо РФ.
"ЄС не змінює політики щодо Росії. Європейська політика змінюватиме політику російську,
і це незмінно. Сподіваємось, ця політика призведе до зміни політики РФ щодо України", - сказав
Схетина.
"Немає жодних сумнівів, що санкції потрібно тримати. Жодних інших голосів з цього
приводу тут не звучало", - додав він.
"Найбільш м’якою щодо РФ позицією на засіданні була думка, що ЄС у стосунку до Росії не
може спиратися лише на санкції. Але ніхто не говорив, що санкції потрібно послабити чи взагалі
скасувати", - зазначив глава МЗС Польщі.
За його словами, не буде також і іншого формату розмов з Росією з огляду на те, що
запланована в Астані зустріч у нормандському форматі не відбулася.
Українська правда

19.01.2005. Могеріні: Ми не ухвалюватимемо нових санкцій, є
інші важелі впливу на Росію
На засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться в понеділок в Брюсселі, Буде
обговорюватися російське питання, але не буде ухвалено жодних рішень що санкцій.
Про це заявила високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка
Могеріні, спілкуючись із журналістами перед початком засідання, повідомляє кореспондент
"Європейської правди".
"У нашому порядку денному буде дискусія щодо Росії, але не щодо санкцій, тому не
чекайте якихось рішень з цього приводу", - заявила вона, додавши, що перегляд санкцій можливий
лише на рівні саміту ЄС виходячи з подій на Донбасі .
Могеріні заявила, що на засіданні Ради ЄС буде обговорюватися інші шляхи впливу на
Росію. "Ми будемо думати над тим, як використовувати інструменти, яку у нас є крім санкцій,
більш ефективно"
Вона підтвердила, що в рамках розгляду російського питання будуть обговорюватися
останні події на Донбасі, де протистояння між проросійськими бойовиками та силами АТО в
останні дня суттєво загострилося. "Звичайно ж посилення напруження на Сході України не є
доброю новиною", - зазначила Високий представник ЄС.
За словами високого представника ЄС, ключовою темою засідання буде питання протидії
тероризму: "Ми почнемо з питанням про те, що робити з тероризмом і не лише в Європі, але й по
всьому світу".
Водночас, вона не зазначила, чи буде обговорюватися пропозиція про визнання "ДНР" та
"ЛНР" терористичними організаціями, про що говорив напередодні глава представництва ЄС в
Україні Ян Томбінський.
Українська правда
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28.01.2015. Безпека під питанням: діалог ЄС і Росії на тлі
українського конфлікту
Конфлікт в Україні дедалі більше загострює кризу у відносинах між ЄС та Росією. У якому
форматі вони розвиватимуться? DW шукала відповіді на конференції з питань безпеки в Берліні.
Від моменту анексії Росією Криму й початку воєнних дій на сході України тональність у
діалозі між Москвою та Брюсселем стає жорсткішою: взаємні санкції, зниження товарообігу,
заморожені політичні контакти і звинувачення на адресу одне одного. Дедалі прохолоднішими
стають і відносини між Москвою та Берліном.
У російській зовнішній політиці відбувся перелом, вважає Йоахим Краузе з Інституту
політики безпеки при університеті німецького міста Кіль. Доказом цього, за його словами, є не
лише втручання Москви в справи країн-сусідів Росії та модернізація й нарощування військових
потужностей. Це видно і з того, яким "брудом" Росія поливає Захід у ЗМІ, каже Краузе.
Зі зміною зовнішньополітичної доктрини Москви експерт частково пов'язує і розвиток
подій на Близькому Сході. Кількість джихадистів по всьому світу, за словами експерта, за останні
чотири роки зросла майже вдвічі. Однією з причин Краузе називає "жорстокість режиму
сирійського президента Башара аль-Асада", з якою він протистоїть власному народу. "Сирія
сьогодні - це найбільша кузня джихадистів. Чому Асад може собі це дозволити? Тому що він
отримує зброю з Росії та Ірану. Це теж речі, які потрібно розглядати в контексті", - зауважує
експерт.
Стратегічні зміни в Москві
Злам у російській зовнішній політиці стосовно Заходу Краузе характеризує так: "Геть від
партнерства, вперед до стратегічного суперництва". Москва, за його словами, сприймає Захід як
слабке співтовариство з великою кількістю центрів. І це співтовариство в очах кремлівських
стратегів "дедалі більше деградує", підкреслює Краузе. Саме тому, вважає експерт, серед
наближених до Кремля діячів панує думка про те, "що на західний устрій, який спирається на
інститут права, більше не варто орієнтуватися зовсім, і що кожен повинен брати собі те, що може".
У Німеччині цю стратегічну зовнішньополітичну віху в Росії, за словами Краузе,
усвідомлюють не до кінця. "У Німеччині весь час говорять про деескалацію. Або про те, що
потрібно вибудовувати довіру. Але як можна вибудовувати довіру до уряду, який нас постійно
обманює в тому, що стосується України?", - риторично запитує експерт.
Безпека в Європі: нові правила?
Тим не менш, вибудувати архітектуру безпеки в Європи без Росії не вийде, вважає віцепрезидент Європарламенту Александер Ламбсдорфф, який раніше відповідав за відносини з
Москвою в німецькому МЗС. Разом із іншими політиками та експертами він обговорював майбутнє
відносин між Росією і ЄС на конференції з питань безпеки в Берліні, організованій німецькою
газетою Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Саме через важливість ролі Москви в гарантуванні безпеки в Європі сьогоднішню політику
Берліна, який, з одного боку, називає неприйнятною політику Кремля щодо України, а з іншого демонструє готовність до діалогу, експерт називає правильною. Росія, за словами Ламбсдорффа,
"офіційно" перетворилася на державу, яка "щонайменше ставить під питання" основоположні
принципи, які гарантують територіальну цілісність і суверенітет держав Європи, закладені в хартії
ОБСЄ. Але які саме правила повинні бути замість цих, з російської точки зору незрозуміло, каже
європейський політик. "Я бачу, що відбувається в східній Україні, але я не бачу, яких правил хоче
Росія", - резюмує він.
Якісне використання чинних форматів діалогу
Із занепокоєнням німецькі політики спостерігають і за внутрішньополітичною ситуацією в
Росії, де держава дедалі більше тисне на правозахисників, громадянських активістів, меншини та
інакомислячих. Але ж саме захист кожної окремої людини за допомогою інститутів права повинен
мав би бути гарантований в Росії для того, щоб можна було почати наново вибудовувати довіру до
Москви з боку Заходу, вважає голова Німецького товариства досліджень Східної Європи Рупрехт
Поленц. У той же час німецький політик, який з 2005 по 2013 рік очолював комітет Бундестагу з
питань зовнішньої політики, радить не скорочувати всю комплексність відносин між Росією і ЄС до
українського конфлікту.
"Існує кооперація з Росією в інших стратегічних областях. Наприклад, ведуться переговори
в рамках групи Е3+3 (Китай, Франція, Німеччина, Росія, Великобританія, США) з метою
забезпечити реалізацію мирної ядерної програми Ірану так, щоб її можна було б перевірити", каже він. "І я вважаю правильним використовувати наявні формати діалогу (між Заходом і Росією
- Ред.) й там говорити про те, що нас турбує", - вважає Поленц.
Замало Європи
Серед російсько-європейських форматів діалогу, які "працюють", на думку Йоахима Краузе
можна виділити насамперед "прямі контакти" між президентом Росії та окремими лідерами
держав та главами урядів. Ідеться, наприклад, про німецьку канцлерку Анґелу Меркель. У той же
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час подібні контакти не функціонують на рівні "Москва - Брюссель", наголошує експерт і додає:
"На жаль".
Тим часом "спільна європейська" позиція в діалозі з Росією необхідна, каже Рупрехт
Поленц. "Ми не маємо права говорити тільки за себе, минаючи всіх інших", - вважає німецький
політик. За його словами, недостатньо, щоб "тільки німецький та французький міністри
закордонних справ докладали зусиль".
DW.DE

29.01.2015. Нові євросанкції щодо Росії: чи підтримають їх
греки, які симпатизують Москві?
Міністри закордонних справ ЄС на позачерговій зустрічі відреагують на ескалацію
конфлікту на сході України.
Брюссель – Міністри закордонних справ ЄС збираються сьогодні для
оновлення своєї позиції щодо зростання агресії Росії в Україні. Як пояснюють
експерти, дипломати можуть підготувати нові імена росіян для «чорного списку» та
можливі нові економічні санкції. Водночас, новим ембарго може завадити новий
уряд Греції. Афіни на початку тижня заявили, що не підтримують ініціативи щодо
нових санкцій.
Розширення санкцій щодо фізичних та юридичних осіб Росії запропоноване проектом
рішень сьогоднішньої наради голів європейських МЗС. Можливість посилення тиску на Москву
запропонували до розгляду Європейська рада та голова дипломатичної служби ЄС Федеріка
Моґеріні після зростання напруги на Донбасі, зокрема, суботньої кривавої атаки по Маріуполю.
Водночас, новообрана в Греції правляча партія «Сіріза» та щойносформований уряд
піддали критиці заяву голів урядів держав ЄС щодо вивчення можливості нових санкцій щодо
Росії. Представники згаданої грецької політичної сили навіть у Європарламенті досі виступали із
підтримкою політики Росії, зокрема, незаконного референдуму про відокремлення Криму. Нині
свою позицію щодо відмови підтримки санкцій Афіни пояснюють, мовляв з новим прем’єрміністром щодо цього не проконсультувалися, а міністр закордонних справ Греції напередодні
додав:
«Кожен має усвідомити, що Греція – це реальна й нормальна країна Євросоюзу. Ми не
другорядні, ми не відносимося до держав нижчої категорії».
Через відмову санкціонувати Росію у греків поменшало друзів у ЄС – аналітик
Санкції проти Росії було доволі складно ухвалювати настільки різними 28-ма державами, а
тепер через Грецію це може стати ще складніше, – вважає аналітик брюссельського Європейського
політичного центру Іван Поль, однак, треба ще побачити, як насправді поводитиметься грецька
дипломатія в Брюсселі:
«Очевидно, що проблеми із солідарністю в такому складному питанні, як санкції, тепер
можуть поглибитися. Але греки можуть стати поміркованішими впродовж переговорів із
партнерами по ЄС. Після цієї заяви нового уряду Греції, друзів у ЄС у них поменшало. Побачимо,
що буде далі, адже друзі в Євросоюзі їм будуть ще потрібні в інших сферах, де Афіни мають свої
інтереси».
З огляду на те, що питання санкцій вирішується тільки за одностайної згоди всіх країнчленів, у дипломатичних колах у Брюсселі все ж майже переконані: нові імена таки з’являться у
існуючому «чорному списку» персон нон-ґрата й тих, чиє майно на території співдружності буде
арештоване. Так само, міністри закордонних справ сьогодні можуть розглянути можливість нових
обмежень для російського нафтового та банківського секторів. Водночас, найбільші сумніви
залишаються щодо пропозиції виключити Росію із платіжної системи SWIFT, кроку, який, як
вважається, вдарить по російській економіці найвідчутніше.
Характерно, що на позачергову зустріч європейських міністрів запросили й голову
українського МЗС Павла Клімкіна, який також матиме зустріч з керівництвом НАТО.
Найвірогідніше, що будь-які остаточні нові санкційні рішення сьогодні ухвалені не будуть,
– каже аналітик Іван Поль. Нові обмеження можуть бути впроваджені або наступного тижня
постійними представниками ЄС при євроустановах, або ж самими лідерами країн ЄС на лютневому
саміті.
Українська діаспора в Брюсселі нагадала ЄС, що в Україні йде війна
Напередодні поблизу європейських установ чергову маніфестацію провели українці Бельгії.
Активісти спробували нагадати Європі та світові про те, що в Україні йде війна, про «скоєння
кремлівським режимом злочинів проти людства» та вимогу визнати терористичними
організаціями так звані «ДНР» та «ЛНР».
Як пояснюють організатори акції, вони мали на меті привернути увагу до української кризи
напередодні екстренної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, призначеної на четвер.
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Європейські дипломати, як очікується, планують проаналізувати ситуацію в Україні та
визначити подальші кроки європейської співдружності, включно із можливим посиленням
санкцій щодо Росії.
Радіо Свобода

29.01.2015. Стурбований
Брюсселя

Москвою,

Лукашенко

дрейфує

до

Офіційний Мінськ через політику Росії щодо України хоче поліпшити взаємини з ЄС?
Українська криза та політична солідарність з Києвом, яку виявляє білоруське
керівництво, сприяє налагодженню тісніших контактів між Мінськом та
Європейським союзом. Але ЄС не відмовляється від своєї головної претензії до
Мінська – вимозі звільнення усіх «політичних в’язнів» у Білорусі.
Олександр Лукашенко не має репутації політика, який поетично висловлюється на адресу
білоруської мови. Але саме це він зробив, коли зустрічався з молоддю раніше цього місяця.
«Культура – ось що робить білоруську людину білорусом. Це не лише література, музика чи
архітектура, але також і наша мова, якою ми всі повинні володіти. Також наша історія, яку ми
повинні пам’ятати. І наші цінності, які ми маємо поважати», – сказав Лукашенко.
Несподіваний захист національної ідентичності, зокрема білоруської мови, був одним з
кількох ознак останніми місяцями, які свідчать, що авторитарний білоруський президент не
почувається комфортно в геополітичній тіні Росії.
«Не має значення, хто прийде на білоруську землю, я буду боронитись. Навіть, якщо це
буде Путін», – сказав Лукашенко минулоріч у травні в інтерв’ю російському телеканалові
«Дождь».
Вплив конфлікту в Україні
Криза в сусідній Україні, під час якої Лукашенко постійно захищав територіальну цілісність
та суверенітет України, дала також йому можливість відігравати посередницьку роль для
припинення насильства, а також відчинила двері до налагодження взаємин із Заходом.
«Беручи до уваги наростання проблем у стосунках президента Лукашенка з Кремлем, це є
додатковим стимулом для нього спробувати налагодити відносини з Європейським союзом», –
каже Грант Костанян з Центру досліджень європейської політики у Брюсселі.
Майя Коціянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Федеріки
Моґеріні, сказала Радіо Свобода, що ЄС «віддає належне» позиції Лукашенка щодо України.
Один з представників ЄС, який попросив, аби його не називали, сказав, однак, що «ще
зарано» говорити про прогрес у відносинах ЄС і Мінська, хоча «позитивні кроки» були помічені.
«Мінськ раптом усвідомив той факт, що світ має багато нюансів і не можна спиратися лише
на одного партнера»,– сказав цей єврочиновник.
За понад 20 років перебування при владі, Лукашенко вправно балансував між Москвою та
Заходом, приймаючи щедрі вливання та запевнення в безпеці від своїх покровителів у Росії, в той
сам час протидіючи спробам Москви підірвати суверенітет Білорусі чи навіть інкорпорувати його
країну до складу Російської Федерації.
Але на цей раз тверда позиція Лукашенка, можливо, має глибше коріння.
Минулого тижня державні ЗМІ Білорусі оголосили про нову політику «дерусифікації» в
школах, спрямовану на відродження білоруської мови.
Згідно з опитуванням 2009 року, 53,2 відсотка білорусів вважають білоруську мову своєю
рідною, у порівнянні з 73,6 відсотками у 1999 році. А 26 січня уряд оголосив про найбільшу
військову мобілізацію мирного часу, яка стосуватиметься 15 тисяч громадян Білорусі.
1 лютого в дію вступить нова військова доктрина Білорусі, яка прямо проголошує, що
«надсилання озброєних груп, нерегулярних військ, груп найманців, які використовують зброю
проти Республіки Білорусь з боку іноземної держави чи держав від імені іноземної держави»
потягне за собою оголошення війни.
У грудні під час низки кадрових пертурбацій, Лукашенко призначив Олександра Косинця
главою своєї адміністрації. Цю посаду вважають другою за впливом у Білорусі.
Косинець походить з Вітебська і, як Лукашенко, колись був чиновником радянського
штибу. Але він також є білоруським патріотом, який придушував прояви російського націоналізму
в своїй області. Він також звів пам’ятник великому князю литовському Ольгерду у Вітебську
минулого року попри спротив місцевих росіян та проросійських казаків.
Роль нової економіки
Водночас, хоча і «зі швидкістю равлика», Мінськ намагається реформувати та
модернізувати свою економіку.
Грант Костанян зауважив, що 55% білорусів нині працюють у приватному секторі – це
значне зростання за останнє десятиліття.
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Приватний сектор Білорусі дуже зацікавлений у покращенні торгівельних відносин з ЄС на
противагу старим державним підприємствам, які традиційно прив’язані до російської економіки.
Зближення поглядів між Мінськом та ЄС через Україну, як виглядає, створює нагоду для
покращення взаємин.
ЄС помітив, що Лукашенко звільнив з в’язниць кількох політичних активістів, яких ЄС
вважає «в’язнями сумління». У відповідь, Брюссель скоротив список білоруських чиновників,
проти яких діють санкції ЄС.
Мінськ також трохи зблизився з балтійськими державами та Польщею, враховуючи
спільність позицій щодо України. Міністр закордонних справ Латвії, яка нині головує в ЄС, Едгарс
Рінкевічс каже про нову сторінку у відносинах з Білоруссю.
ЄС провів два раунди переговорів з Мінськом щодо візової лібералізації у 2014 році і третій
раунд очікується цієї весни. Джерела в ЄС кажуть, що угоду про візову лібералізацію може бути
парафовано під час саміту «Східного партнерства» в Ризі у травні цього року.
Представники ЄС однак підкреслюють, що не пом’якшують своїх вимог щодо потреби
звільнення усіх політичних в’язнів у Білорусі і це залишається головною перешкодою на шляху до
нормалізації відносин.
«Міжнародна амністія» каже, що в Білорусі за ґратами все ще перебувають семеро
політичних в’язнів.
Костанян каже про ознаки того, що президент Лукашенко хотів би прибути на саміт
«Східного партнерства», але Коціянчич, не виключаючи такої можливості, наполягає однак на
тому, що зарано поки говорити про рівень представлення Білорусі на саміті у Ризі.
Радіо Свобода
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
УКРАЇНА Є КЛЮЧОВОЮ ДЕРЖАВОЮ ДЛЯ БЕЗПЕКИ СХІДНИХ
РУБЕЖІВ НАТО
26 січня 2015 р., на підсумковому брифінгу після позачергового засідання
Комісії Україна-НАТО, Генсек Альянсу Єнс Столтенберг назвав
«нонсенсом»6 заяву російського президента Володимира Путіна, ніби
на Донбасі з метою геополітичного стримування Росії воює «іноземний
натовський легіон», а не українська армія.7 Генсек НАТО справедливо
відзначив, що єдині іноземні війська, які присутні в Україні, – це російські.
Та, попри всю абсурдність путінської заяви, вона потребує належної уваги,
оскільки може вказувати на логіку Кремля в подальшому розгортанні конфлікту:
По-перше, заява Путіна може дати старт новому етапу підготовки
громадської думки РФ до масованого наступу регулярних російських
військ – у «відповідь» на вигадану натовську агресію і на «захист» братнього
українського народу від натовських «загарбників».
По-друге, заява покликана мобілізувати громадську думку, а
головне – «добровольців» для нарощування воєнної авантюри, адже
бажаючих воювати проти НАТО в Росії значно більше, ніж тих, хто хоче боротися
проти України.
По-третє, Путіну потрібна «велика» перемога, яка надовго
зробить його улюбленим Вождем російського народу, і за яку йому будуть
пробачені всі економічні негаразди. Такою може стати лише перемога над силами
НАТО – нехай навіть вигадана.
По-четверте, своєю заявою Путін публічно перевів конфлікт в
площину протистояння Росія-НАТО, фактично оголосивши Альянс
агресором, війська якого нібито воюють проти російських геополітичних
інтересів з території України. Таким чином пересічному росіянину
нав’язується думка, що Росія і НАТО де-факто вже перебувають у
стані війни, причому агресором виступив саме Альянс. Це означає, що в очах
російського громадянина отримують легітимацію будь-які можливі майбутні
«оборонні» військові акції російських сил щодо території / літаків / субмарин /
військовослужбовців країн-членів НАТО (найбільш імовірно, проти балтійців,
поляків, румун).
Отже, попри прагнення керівництва НАТО будь-що уникнути
NATO Secretary General statement on the extraordinary meeting of the NATO-Ukraine Commission. http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_116862.htm.
7 Putin calls Ukrainian army ‘NATO legion’ with geopolitical aim to contain Russia. - http://itartass.com/en/russia/773395.
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протистояння із Росією через Україну, Путін фактично вже оголосив
Альянс учасником збройного протистояння на Донбасі. У зв’язку із цим
надзвичайна обережність НАТО щодо питання постачання Україні озброєнь
остаточно втрачає сенс, адже в російській паралельній реальності мова йде вже не
про зброю, а про натовських солдат, які нібито воюють в Україні проти російських
інтересів.
Наразі НАТО реагує на російську агресію заходами посилення
безпеки своїх східноєвропейських членів. Командувач військ США у Європі
генерал Бен Ходжес прогнозує, що вже за кілька років Росія буде спроможна вести
одночасно кілька військових операцій проти держав-сусідів, співставних за
масштабом із нинішньою агресією проти України.8 Тож прийнято рішення про
створення міжнародних штабів НАТО в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії і
Болгарії; там також буде розгорнуто сили швидкого реагування на основі
збройних сил Німеччини, Нідерландів і Норвегії; розглядається можливість
переміщення до Східної Європи частини важкої техніки з американської бази в
Німеччині. Польща закупає високоточні крилаті ракети і підводні човни,
збільшують видатки на оборону країни Балтії.
Втім, навіть в разі успішної реалізації всіх названих заходів, оборона
балтійських країн залишиться критично вразливою для російської агресії –
особливо регіони із високою часткою етнічного російського населення. Звісно ж,
це не відміняє необхідності посилення обороноздатності, проте основний акцент
має робитися на створенні умов, за яких вірогідність російської агресії
буде знижена до мінімуму. Добитися цього можна лише позбавленням
російського керівництва спокуси продовжувати використання військових авантюр
для підняття рейтингу і укріплення своїх владних позицій.
Вірогідність російської агресії проти країн Балтії значно більше
залежить від результатів «української» кампанії Путіна, ніж від заходів
з посилення безпеки східних членів НАТО. Адже в разі успіху військової
авантюри в Україні у Путіна неодмінно виникне спокуса повторити цей досвід у
країнах Балтії. І не варто тішити себе ілюзіями, що Путін не наважиться на
агресію проти члена НАТО: по-перше, він переконаний, що загроза ядерної війни
не дозволить США втрутитися; по друге, не вірить у солідарність європейських
членів НАТО та в їх військову спроможність протистояти Росії; по-третє, у своїй
паралельній реальності Путін вже воює проти НАТО в Україні, і, як він вважає,
доволі успішно.
Тож єдиним реальним запобіжником проти майбутнього
російського вторгнення в країни НАТО може стати провал російської
військової кампанії в Україні. Успішна оборона України змусить путінський
режим шукати інших, невійськових способів подовження свого правління
(можливо, за допомогою повернення до економічного зростання, що
потребуватиме зняття економічних санкцій, а отже – примирення із Заходом).
У цьому контексті надзвичайно важливим питанням з точки зору
безпеки і України, і самих членів НАТО, є надання військової допомоги
Києву. За оцінками командувача сухопутних сил США у Європі генераллейтенанта Бен Годжеса, за час «перемир’я» Росія подвоїла кількість важкої
техніки, яка є в розпорядженні сепаратистів на Донбасі. 9 У той же час, Україні
союзники не спішать постачати навіть обіцяну несмертельну зброю, таку як
дрони-розвідники, радари управління вогнем, захищені системи командування і
Russia could soon run multiple Ukraine-sized operations: U.S. general. http://www.reuters.com/article/2015/01/16/us-nato-russia-idUSKBN0KP1F620150116.
9 Американський генерал про російську зброю на Донбасі. - http://ukrainian.voanews.com/content/us-generalrussian-weapons-in-donbas/2607764.html.
8
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бойові мережі.10 Хоча посилити військову допомогу Києву закликають навіть
прихильник «фінляндізації» і нейтралітету України Збігнев Бжезінський та
ймовірний наступний кандидат в президенти від Демократичної партії Гіларі
Клінтон11, не кажучи вже про Голову комітету Сенату США з питань збройних сил
Джона Маккейна, який постійно дорікає Білому Дому за відмову надати Україні
летальну зброю для захисту від агресії.
Каменем спотикання в цьому питанні залишається позиція
президента США Барака Обами, який продовжує ігнорувати
необхідність підтримки України озброєнням, попри те, що це питання
підтримується і республіканцями, і демократами. За таких обставин, імовірно,
питання постачання необхідного Україні озброєння може бути більш ефективно
вирішене на рівні двосторонніх переговорів із іншими членами НАТО, такими як
Канада, Британія чи Польща. А Сполучені Штати, в такому випадку, могли би
виступити фінансовими гарантами угод. Одночасно необхідно проводжувати
працювати із тими американськими партнерами з Республіканської та
Демократичної партії, які підтримують надання Україні військової допомоги,
зокрема добитися, щоб це питання було серед важливих тем майбутніх
президентських праймеріз.
Києву важливо донести до своїх партнерів у НАТО, що безпека
східноєвропейських членів Альянсу і безпека України тісно пов’язані
між собою спільною загрозою. Ефективне вирішенням відповідних проблем
потребує тісної взаємовигідної практичної співпраці,
незалежно від того,
наскільки близькою чи віддаленою вважають Брюссель і Київ перспективу вступу
України до НАТО де-юре. Тим більше, що скасування позаблокового статусу
України рішенням конституційної більшості її парламенту 23 грудня 2014 р. зняло
правові
перепони
для
всебічного
поглиблення
співробітництва
із
Північноатлантичним Альянсом.

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
14.01.2014. НАТО закликає
сепаратистів на Донбасі

Росію

зупинити

підтримку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав Росію зупинити підтримку
сепаратистів на сході України і використати «весь свій вплив», щоб спонукати їх виконувати
мінські домовленості.
Виступаючи в Берліні після зустріч з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, Столтенберґ
заявив, що альянс хоче «співпраці, а не конфронтації» з Росією, але для поліпшення відносин
Москва має так само цього хотіти.
Генсекретар НАТО також заявив, що нещодавня відмова України від позаблокового статусу
є «початком процесу, який може завершитися подачею заявки на членство» в альянсі.
За його словами, якщо Україна прагне вступити в НАТО вона має спочатку виконати
основні критерії для членства – існування демократичного, відкритого суспільства і здатність
внести вклад у колективну безпеку альянсу.
Росія заперечує участь у конфлікті на сході України своїх регулярних військ, про що
заявляють і в Україні, і на Заході, але визнає наявність там так званих «добровольців» із Росії.
Радіо Свобода

У США назвали види озброєння, яке Україна може отримати від Вашингтона. http://www.radiosvoboda.org/content/article/26803472.html.
11 Hillary Clinton urges more financial, military aid to Ukraine. http://www.politico.com/multimedia/video/2015/01/hillary-clinton-urges-more-financial-military-aid-toukraine.html.
10

18 of 45

INTERNATIONAL WEEKLY # 1 (12.01.2015 — 29.01.2015)

19 of 45

15.01.2015. У НАТО готові домовлятися про купівлю-продаж
зброї Україні
Під час зустрічі спільної робочої групи (СРГО) з питань обороно-технічного
співробітництва НАТО-Україна задекларовано прагнення 28 країн-членів НАТО допомогти
Україні боротися з тероризмом.
Про це під час засідання СРГО заявив заступник генерального секретаря НАТО з питань
оборонних інвестицій Патрік Оруа, передає кореспондент Укрінформу.
«У першому з початку української кризи засіданні спільної робочої групи з питань
оборонно-технічного співробітництва НАТО-Україна брали участь урядовці, керівники
національного оборонно-промислового комплексу. На ньому наголошувалося, що усі 28 країнчленів НАТО в дуже важкі для України часи опікуються військово-технічною співпрацею з
Україною. Адже є розуміння необхідності зробити внесок у боротьбу з тероризмом», - зазначив він.
Заступник генерального секретаря НАТО зазначив, що у відносинах між Україною та НАТО
необхідні зміни та запровадження нового формату. Зокрема, спільного головування в складі СРГО.
Це «сприятиме підвищенню ефективності протистояння викликам, що постали перед
Міністерством оборони України та прискоренню запровадження стандартів держав НАТО».
«Питання купівлі-продажу зброї для потреб ЗС Україна має вирішувати під час контактів з
країнами-членами НАТО. І в двосторонньому форматі обговорювати обсяг та перелік тієї
допомоги, яка буде надаватися тим чи іншим країнам», - підкреслив Патрік Оруа.
Укрінформ

15.01.2015. У Києві проведено засідання Спільної робочої групи
Україна–НАТО з оборонно-технічного співробітництва
Делегацію Альянсу очолив заступник Генерального секретаря НАТО з питань оборонних
інвестицій Патрік ОРУА, а делегацію України - Голова Міжвідомчої комісії з політики військовотехнічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони
України Олег ГЛАДКОВСЬКИЙ.
У ході засідання сторони обговорили стан і перспективи співробітництва в обороннотехнічній сфері, а також співпрацю в рамках робочих груп Конференції національних директорів з
озброєння, Агенції НАТО із забезпечення і Організації НАТО з питань науки і технологій.
Особливу увагу було приділено подальшій реалізації Трастових фондів НАТО в Україні з
реформування систем логістики і стандартизації, а також удосконаленню спроможностей системи
управління та зв’язку Збройних Сил України.
Глава делегації України подякував стороні НАТО за допомогу, яку надає в Україні
Конференція національних директорів з озброєння.
Сторони домовились про продовження прагматичного партнерства у рамках діяльності
Спільної робочої групи Україна–НАТО з питань з оборонно-технічного співробітництва з
урахуванням нагальних потреб розвитку обороноздатності України та можливостей Альянсу.
Сайт МЗС України

25.01.2015. НАТО звинуватив Росію у підтримці останніх
наступів бойовиків на сході України
Генеральний секретар НАТО звинуватив Росію у підтримці останніх наступів
сепаратистів у східній Україні та вкотре закликав РФ не підтримувати бойовиків.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на тлі трагедії в українському портовому
місті Маріуполі звинуватив російські війська у підтримці дій сепаратистів на Сході України та
закликав Росію відмовитися від цієї підтримки, припинити спроби дестабілізувати ситуацію, а
також виконати свої міжнародні зобов’язання. Відповідна заява Столтенберга опублікована у
суботу, 24 січня, на сайті Північноатлантичного альянсу.
"Протягом кількох місяців ми бачили присутність російських збройних сил на Сході
України, а також суттєве збільшення російського важкого озброєння, такого як танки, артилерія і
вдосконалені системи ППО", - наголосив Столтенберг. Він також зазначив, що російські війська
підтримують наступальні операції бойовиків командними і контрольними системами, а також
системами залпового вогню і радіоелектронним озброєнням.
"Боротьба на Сході України різко загострилася", - наголосив Столтенберг. Як зазначається у
повідомленні, зафіксовано масштабні наступи підтримуваних Росією сепаратистів у кількох місцях
у Донецькій, а також у Луганській областях. За словами Столтенберга, це повна зневага режиму
припинення вогню.
Нагадаємо, унаслідок обстрілу житлових кварталів Маріуполя в суботу, 24 січня, загинули
30 людей, ще 75 поранених перебувають у лікарнях міста. Місія ОБСЄ встановила, що обстріл
здійснювався із підконтрольної бойовикам території.
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29.01.2015. В НАТО виключають можливість конструктивних
відносин з РФ через Україну
Головнокомандувач військами НАТО в Європі Філіп Брідлав виключив можливість
конструктивних взаємин з Москвою через конфлікт на сході України.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню Die Zeit, пише Deutsche Welle.
За його словами, Росія намагається повернути Україну у власну зону впливу і при цьому
застосовує нетрадиційні методи ведення війни.
"Росіяни використовують всі інструменти, які є у розпорядженні держави: жорсткий
дипломатичний тиск, потужну дезінформаційну кампанію, приховані військові можливості і
зелених чоловічків" – сказав він.
Серед інших важелів впливу Росії на Україну главком назвав інтенсивний економічний
пресинг, постачання енергоносіїв, вимоги про дострокове повернення позики.
Брідлав додав, що Росія підтримує сепаратистів танками, гарматами і системами
протиракетної оборони, тим самим підриваючи безпеку не тільки України, але і всього
євроатлантичного простору".
Він підкреслив, що без готовності Росії "дотримуватися міжнародного права" не можна
будувати стосунки "у звичному ключі". З його точки зору, конфлікт на Україні не має військового
вирішення і для його врегулювання необхідні мирні переговори між Москвою і Києвом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО хочуть відновити комунікацію з колегами з
генштабу РФ.
Українська правда

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
13.01.2015. НАТО розширить навчання у Балтійському регіоні
через російські маневри
У відповідь на посилені останнім часом військові маневри Росії НАТО розширить військові
навчання у Балтійському регіоні. Між тим Москва планує збільшити військову присутність у
анексованому Криму та Арктиці.
НАТО оголосив про розширення військових навчань у Балтійському регіоні у відповідь на
посилення російських маневрів протягом останніх тижнів. На першому етапі ці навчання повинні
бути об’єднаними, щоб поліпшити координацію окремих держав-членів Альянсу. Про це заявив у
вівторок, 13 січня, головнокомандувач сил НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав,
повідомляє агенція Reuters. Також, за словами генерала, розглядається питання щодо проведення
додаткових навчань.
Тим часом начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що зусилля міноборони
РФ у 2015 році зосереджуватимуться на "підвищенні бойових можливостей з’єднань і військових
частин збройних сил, нарощуванні бойового складу у відповідності з планами військового
будівництва". Особлива увага, за словами Герасимова, приділятиметься групуванню у Криму,
Калінінградській області та Арктиці, повідомляє "Інтерфакс".
Як відомо, у березні минулого року Росія анексувала український півострів Крим.
Нагадаємо, НАТО значно розширив патрулювання повітряного простору над країнами
Балтії в контексті української кризи. Тепер на базах в Польщі, Литві та Естоніїі розміщені замість
чотирьох 16 літаків, які здійснюють патрулювання.
DW.DE
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖН
МОСКВА ПРАГНЕ СИЛОЮ ЗМУСИТИ КИЇВ, БРЮССЕЛЬ І
ВАШИНГТОН ПОГОДИТИСЬ НА ВСІ ЇЇ ВИМОГИ
Після безуспішних спроб змусити Україну погодитися на російські умови
продовження мирних переговорів, серед яких – відновлення фінансування
Києвом окупованих територій і визнання територіальних захоплень, зроблених
сепаратистами під час «перемир’я», Москва вдалася до зриву запланованого на 15
січня 2015 р. саміту в Астані у «норманському» форматі (за участі України, Росії,
Німеччини та Франції), а російські війська разом з сепаратистами поновили
масовані обстріли українських позицій.
Берлінські переговори керівників МЗС у «норманському»
форматі 12 січня проходили під обстріли Донецького аеропорту і закінчилися
безрезультатно. А вже наступного дня сепаратисти обстріляли блокпост
українських силовиків під Волновахою, вбивши 11 і поранивши 17 мирних
жителів. 16 січня лідери самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» Олександр
Захарченко та Ігор Плотницький проігнорували запрошенням ОБСЄ приїхати на
Мінські переговори, приславши замість себе представників, які не мали належних
повноважень.
Причини зриву російською стороною переговорів стали очевидними 18
січня 2015 р., коли МЗС РФ оприлюднило заяву, в якій звинуватило Петра
Порошенка в ігноруванні послання Володимира Путіна від 15 січня, в
якому українській стороні пропонувалося віддати сепаратистам
територію Донецького аеропорту і визнати всі територіальні
захоплення сепаратистів під час «перемир’я». У відповідь Київ резонно
запропонував виконувати Мінські домовленості, відповіді на що не отримав.
Характерним для російського уявлення про виконання домовленостей є той
факт, що в той час, як на чергових Берлінських переговорах 21 січня 2015 р.
міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції у спільній заяві
закликали припинити вогонь і відвести важкі озброєння, російські війська та
сепаратисти вели масовані артобстріли і штурм Донецького аеропорту,
зруйнувавши його вщент. А вже через день лідер проросійських бойовиків
Олександр Захарченко заявив, що «спроб розмовляти про перемир’я з їхнього
боку більше не буде», і пригрозив Києву наступом на трьох напрямках
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одночасно.12 24 січня 2015 р. сепаратисти показово обстріляли житлові квартали
Маріуполя, вбивши 30 і поранивши близько 100 мирних жителів. Одночасно
російські бойовики посилили обстріли по всій лінії фронту та активізували наступ
на транспортну розв’язку в м. Дебальцево. Після атаки на Маріуполя навіть
традиційно обережна у висловлюваннях Місія ОБСЄ заявила, що обстріл було
здійснено з території, підконтрольної самопроголошеній ДНР.13
Зі слів російського міністра Сергія Лаврова можна зробити
висновок, що обстріли Волоновахи і Маріуполя стали «покаранням»
Києву за відмову виконувати чергові «мирні» пропозиції Путіна:
«…если бы украинские власти приняли предложение Президента России от 15
января с.г. о срочном отводе тяжелых вооружений от линии, зафиксированной
в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г., то трагедий Волновахи,
Донецка и Мариуполя могло бы и не произойти».14
Очевидно, активізація Москвою військових дій на Донбасі мала
на меті:
1) зірвати заплановані на 15 січня переговори в Астані у невигідному для
Москви «нормандському» форматі, що передбачав участь у них лідерів Німеччини
та Франції;
2) змусити Київ погодитися на перегляд Мінських домовленостей, зокрема,
визнати збільшення контрольованої сепаратистами території і відмовитися від
вимоги встановлення контролю над українсько-російським кордоном;
3) змусити Київ поновити фінансування окупованих територій і
відмовитися від планів проведення мобілізації;
4) показати Києву, що відмова від виконання вимог Москви буде
«каратися» масовою загибеллю солдат і мирних жителів;
5) дестабілізувати Україну, відволікаючи Київ від проведення реформ,
зриваючи залучення інвестицій та відновлення економіки;
6) мобілізувати на війну розрізнені групи сепаратистів, які за умов
перемир’я почали воювати між собою.
Остаточно переконавшись, що переговори для Москви – лише спосіб
затягування конфлікту, і жодні домовленості Путін виконувати не збирається, як
не має він намірів і скористатися нагодою завершити війну із «збереженням
обличчя», український парламент 27 січня 2015 р. офіційно визнав
Російську Федерацію державою-агресором і закликав міжнародне
співтовариство визнати факт агресії проти України, окупацію її території і
посилити вимоги щодо повернення до міжнародно-визнаних кордонів.
Відтепер Україна має підстави вимагати позбавлення Росії права вето в Раді
Безпеки ООН при розгляді російсько-українському конфлікту, а також
запровадження проти значно потужніших міжнародних санкцій РФ, як проти
країни агресора. Відкриваються також нові перспективи перевести переговорний
процес у більш відкритий та чесний формат, в якому Москві буде складніше
ховатися за спини керованих нею сепаратистів і доведеться самій нести
відповідальність за розв’язану нею війну.

Захарченко: ДНР больше не будет пытаться говорить с Киевом о перемирии. http://ria.ru/world/20150123/1043920345.html.
13 Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), 24 January 2015: Shelling Incident on
Olimpiiska Street in Mariupol. - http://www.osce.org/ukraine-smm/136061.
14 Сообщение для СМИ О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лаврова с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности/заместителем
Председателя Европейской комиссии Ф.Могерини
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/9725F96595533F4E43257DD8004ABF7C.
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
18.01.2015. Заява МЗС України щодо стану виконання Мінських
домовленостей
З часу підписання Мінських домовленостей 5 та 19 вересня 2014 року, під якими, окрім
України та ОБСЄ, поставили підписи офіційний представник Російської Федерації, а також
О.Захарченко та І.Плотницький, Україна невпинно вимагає їхнього повного виконання.
Зазначені домовленості, які побудовані на Плані Президента України з мирного
врегулювання ситуації на Донбасі, включають всі ключові елементи, необхідні для якнайшвидшої
деескалації ситуації, її стабілізації та початку відродження Донбасу, а саме: припинення вогню,
відновлення українського контролю на українсько-російському державному кордоні, повне і
негайне виведення іноземних військ та найманців, забезпечення виходу на лінію розмежування
від 19 вересня 2014 р., відведення важкого озброєння, звільнення заручників та незаконно
утримуваних осіб, покращення гуманітарної ситуації в регіоні, і проведення місцевих виборів за
українським законодавством.
Україна повною мірою виконує Мінські домовленості і чотири довгих місяці чекає на їх
виконання з боку Росії та бойовиків.
13 листопада 2014 року представники України та Росії підписали робочий документ, який
передбачав чіткий графік імплементації положень Мінського меморандуму, зокрема, в частині
забезпечення двостороннього припинення вогню, відведення важких озброєнь та повернення на
лінію розмежування.
Російська сторона відкликала свій підпис з-під цього документа. Сьогодні Україна вкотре
звернулася до Російської Федерації з пропозицією підписати графік імплементації Мінських
домовленостей саме в редакції від 13 листопада і забезпечити припинення вогню з 19 січня.
Переконані, що це дозволить негайно припинити вогонь та убезпечити мирне населення
регіону від обстрілів бойовиків, чим вони займаються чотири останні місяці. Початок неухильного
виконання цього документа створить належні передумови для проведення вже найближчим часом
консультацій Тристоронньої контактної групи, зустрічі міністрів закордонних справ України,
Франції, Німеччини та Росії, а в подальшому – саміту глав цих держав та урядів в Астані.
Вимагаємо, щоб нарешті цей план був виконаний.
Українська сторона готова брати участь у консультаціях Тристоронньої контактної групи з
підписантами Мінських угод у будь-який час, що було наочно продемонстровано під час скайпконференцій 19 грудня 2014 р. та 9 січня 2015 р., а також останньої зустрічі контактної групи у
Мінську 24 грудня 2014 року.
Президент Російської Федерації неодноразово підтверджував свою відданість імплементації
Мінських домовленостей у повному обсязі та без винятків. Така позиція була озвучена у тому числі
у ході багатосторонньої зустрічі на найвищому рівні в Мілані.
Останні два місяці бойовики безперервно штурмують Донецький аеропорт, в якому
постійно знаходяться українські «кіборги». Тому байки про "взяття аеропорту" просимо залишити
для внутрішньої пропаганди.
Україна неухильно дотримується всіх пунктів Мінських угод і вимагає цього від Росії.
Сайт МЗС України

19.01.2015. Київ лобіює нові
компенсація Москвою збитків.

умови

скасування

санкцій

–

Україна наполягає, що Євросоюз може розпочинати перегляд санкцій, впроваджених
проти РФ, тільки у разі, коли Москва офіційно погодиться на компенсацію всіх завданих Україні
збитків.
Про це йдеться в позиційному документі українського МЗС, який підготовлений до
засідання Ради ЄС у закордонних справах та направлений всім главам МЗС країн ЄС.
"Європейська правда" має копію даного документу, дві сторінки англійською.
"Україна стурбована ідеями (в Євросоюзі) про те, щоби знизити тиск санкційної політики
ЄС щодо Росії і продовжити співпрацю з російською владою попри те, що Москва досі не бере
зобов’язання зупинити агресію (проти України)", - розпочинається даний документ.
Київ обґрунтовує причини, з яких навіть діалог про послаблення чи зняття санкцій наразі є
неможливий.
"Москва поширює в ЄС пропаганду насильства та підтримує тероризм... ЄС у своїх 20
рішеннях за минулий рік висунув до РФ 24 вимоги щодо деескалації ситуації, досягнення миру та
стабільності в Україні. Росія виконала лише 4 з них, і далі демонструючи повне ігнорування
міжнародного права", - йдеться в документі.
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Київ наводить також декілька позицій, яких, на думку України має дотримуватися Рада ЄС.
Зокрема, в декількох формулюваннях Європу застерігають від пом’якшення санкцій з метою
"домовитися з Путіним".
"До санкцій призвело порушення Росією міжнародного права, а не навпаки. Тому
підставою для зняття санкцій має бути відновлення чіткого дотримання міжнародного права з
боку РФ, а не навпаки", - нагадують українські дипломати.
"Поступки з боку щодо санкцій означатимуть готовність ЄС на поступки у питаннях
дотримання міжнародних принципів – суверенітету, територіальної цілісності та непорушності
кордонів… Це призведе до заморожування конфлікту на Донбасі та відкладення кримської
проблеми на тривалий термін", - йдеться також в документі.
Особливу важливість має нова вимога щодо умов повного зняття санкцій, яка досі не
оприлюднювалася в офіційних документах від МЗС.
"Для того, щоби (Євросоюзом) розглядалася можливість повного зняття санкцій з Росії та
повернення до політики "відносин, як зазвичай", потрібно не лише завершення окупації та
дестабілізації Росією Криму та Донбасу, але також згода Росії на повну компенсацію всіх завданих
Україні збитків відповідно до міжнародно визнаної практики", - наполягає МЗС України.
Також в Києві вважають, що можливість для формалізації відносин ЄС-Євразійський союз
має з’явитися лише за умови виконання Москвою мінських домовленостей.
Продовжити дискусію між Києвом та Брюсселем з цього питання пропонується під час
саміту Україна-ЄС.
Українська правда

23-24 січня відбувся робочий візит Міністра закордонних справ
України П.Клімкіна до Австрії
В рамках візиту відбулися переговори з Федеральним міністром Європи, інтеграції та
закордонних справ Австрії Себастіаном Курцем.
Була обговорена ситуація в Україні. Сторони були єдині в тому, що процес мирного
врегулювання в Україні потребує нових імпульсів. Наголошувалось на необхідності припинення
вогню, проведення засідання тристоронньої контактної групи та повноцінній реалізації Мінських
домовленостей.
Австрія заявила про намір фінансувати будівництво тимчасового житла для 500 біженців з
Донбасу та брати участь в інших проектах допомоги цивільному населенню України.
Сайт МЗС України

24.01.2005. МЗС звинуватив Росію у підтримці бойових дій на
Донбасі
Міністерство закордонних справ України назвало обстріл Маріуполя злочином проти
людяності, звинуватило в цьому Росію і закликало Спеціальну Моніторингову Місію ОБСЄ
долучитися до його розслідування.
"Обстріл відбувся на тлі зроблених напередодні ватажком терористичного угруповання
"ДНР" заяв про готовність до подальших атак українських міст, а також значної активізації
перекидання регулярних підрозділів російських збройних сил, зброї та важкої техніки на
територію Донецької та Луганської областей", - йдеться в заяві МЗС України.
МЗС України покладає відповідальність за те, що с талося, на Росію, та закликає до
дотримання Мінських домовленостей.
"Росія, яка продовжує підтримувати терористичну діяльність незаконних збройних
формувань на Донбасі і військовослужбовці якої беруть безпосередню участь у бойових діях проти
України, несе повну відповідальність за невинні жертви у Волновасі, Дебальцевому, Донецьку,
Маріуполі та багатьох інших містах і селах України. <...> Ми також вимагаємо від Росії повного
виконання Мінських домовленостей, включно з негайним виведенням всіх своїх збройних
підрозділів з території України, закриттям українсько-російського кордону та встановлення
міжнародного моніторингу", - йдеться в заяві МЗС.
Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс у своєму Twitter-акаунті так само звинуватив у обстрілі
Маріуполя Росію.
"Війна проти України триває - терористи обстрілюють Маріуполь. Час для розмов Росія
використовує для підтримки терористів. Росія обрала ізоляцію та санкції", - написав пан
Лінкявічюс.
Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт назвав атаку бойовикоів на
Маріуполь "терором".
"Яка мета нерозбірливих обстрілів Маріуполя російськими ракетами? Просто терор? Чи
підготовка до наступу?", - написав він у своєму Twitter-акаунті.
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Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк попросив скликати засідання Ради безпеки ООН з
приводу обстрілу житлового району Маріуполя.
Він також заявив, що скликав зустріч послів Великої сімки і послів країн-членів Радбезу
ООН.
Голова РНБО Олександр Турчинов назвав обстріл житлового району Маріуполя злочином
проти людяності і прямо звинуватив у цьому Володимира Путіна.
"Кров цих людей, як і багатьох інших українців, лежить безпосередньо на президентові
Російської Федерації Путінові, накази якого реалізовують криваві злочинці. Тому відповідальність
буде неминуча", - заявив він.
Голова самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко 24 січня в Донецьку констатував,
що почався наступ на Маріуполь.
"Сьогодні почався наступ на Маріуполь. Це буде найкращим пам'ятником усім загиблим", сказав він. Раніше бойовики "ДНР" заперечували інформацію про те, що обстріл вівся з їхнього
боку.
24 січня бойовики обстріляли Маріуполь з систем залпового вогню "Град". Загинуло 27
людей, ще 97 - поранені.
BBC Україна

28.01.2015. Україна звинувачує Росію у фінансуванні тероризму
Україна провела експертні консультації з представниками Росії, у рамках яких було
презентовано "вичерпні докази того, що фізичні і юридичні особи РФ спонсорують тероризм".
Про це на засіданні уряду заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Глава МЗС заявив, що ці консультації є необхідним елементом перед подачею Україною
позову проти Росії до Міжнародного суду ООН за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу
з фінансуванням тероризму.
"Росія є державою-агресором і спонсором тероризму в Україні", - заявив прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк, водночас нагадавши, що Україна вже подала два позови проти Росії до
Європейського суду з прав людини.
У неділю на екстреному засіданні Рада нацбезпеки та оборони доручила уряду "почати
процедуру звернення до Гаазького трибуналу щодо злочинів проти людяності, скоєних проти
українських громадян у 2014-2015 роках".
"Не повторимо помилок"
За словами пана Клімкіна, експертні консультації відбулися минулого четверга у Мінську,
оскільки це було єдине місто, в якому погодилася зустрітися російська сторона.
"Чому ми почали з цих консультацій? Ми повністю виконуємо положення всіх
міжнародних конвенцій. Ця конвенція передбачає, що ми маємо розпочати з експертних
консультацій, надати відповідну юридичну аргументацію. В разі незгоди сторін ми можемо йти
спочатку в арбітраж, а потім в Міжнародний суд ООН", - пояснив міністр.
Він запевнив, що Україна "не повторить помилок" Грузії, котра "одразу подала справу до
Міжнародного суду ООН, і це подання було відхилено з формальних ознак і причин".
"Ми будемо чітко слідувати юридичній логіці і юридичній процедурі. Ми доведемо вину
російської сторони і отримаємо відповідні рішення міжнародних інстанцій", – заявив Павло
Клімкін.
У квітні 2011 року стало відомо, що Міжнародний суд ООН визнав, що не має компетенції
розглядати позов Грузії проти Росії.
У якості основної причини цього рішення у суді назвали те, що грузинська сторона перед
подачею позову не робила позову вирішити спірне питання шляхом переговорів з російською
владою.
Україна надіслала Росії ноту з приводу порушення нею Конвенції про боротьбу з
фінансуванням тероризму у липні цього року.
"Україна вважає, що Росія безпосередньо причетна до фінансування тероризму на території
України, відправлення зброї, тренованих агентів і підтримки бандитів та терористів, які вчиняють
злочини проти людяності на території української держави", - заявив тоді Арсеній Яценюк.
Обстріл Маріуполя
Консультації стосовно ймовірного позову проводилися до обстрілу Маріуполя, внаслідок
якого загинули 31 людина та близько сотні зазнали поранень.
Спостерігачі ОБСЄ заявили, що обстріл здійснювався з території, контрольованої
бойовиками "ДНР".
У доповіді на засіданні уряду Павло Клімкін заявив, що Україна "надала абсолютно
вичерпні докази щодо того, хто здійснив цей терористичний акт" у Раді безпеки ООН, на Постійній
раді ОБСЄ та на засіданні Ради міністрів країн Ради Європи.
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"Весь цивілізований світ не має жодних сумнівів щодо терористичного характеру дій так
званих "ДНР" та "ЛНР". Він також не має жодних сумнівів щодо того, хто цю активність скеровує та
фінансує", – заявив він.
За словами пана Клімкіна, обстріл у Маріуполі "виходить за рамки визначення тероризму",
і МЗС, згідно з недільним рішенням РНБО, "почало роботу", аби притягнути винних у ньому до
відповідальності у Міжнародному кримінальному суді.
Наразі Україна не ратифікувала Римський статут, яким засновано Міжнародний
кримінальний суд у Гаазі.
BBC Україна

ПАРЛАМЕНТ
27.01.2015. Екстрена Рада: багато галасу і мало результатів
На позачерговому засіданні парламенту депутати схвалили заяву про визнання Росії
агресором та дозволили президенту повертати на службу люстрованих військових.
За гучними анонсами спікера у суботу після обстрілу "Градами" Маріуполя, позачергове
засідання Ради було не надто продуктивним.
РНБО не ухвалило рішення про можливе запровадження воєнного стану, а тому парламент
до цього питання також не звертався.
Депутати ухвалили політичну заяву і оголосили Росію агресором та назвали "державою, яка
всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН".
Рада також змогла ухвалити в цілому поправки до закону про люстрацію, які дадуть змогу
президенту повернути до керівництва армії люстрованих спеціалістів.
Депутати не змогли запровадити механізм визнання організацій терористичними,
відклавши остаточне голосування на потім.
Навіщо зібрались
"Не розумію, навіщо нас зібрали, засідання можна було не проводити", - розповів ВВС
Україна співрозмовник з фракції "Народного фронту".
У порядку денному, за його словами, не було жодного нагального проекту, який потребував
позачергового зібрання.
"Насправді, навіть заява щодо Росії – чисто політична, нічого суттєвого вона не дасть", скаржився депутат.
Він припускав, що в суботу засідання анонсували, а не проводити не наважились.
У порядку денному були десяток проектів.
Першим йшла заява щодо Росії, потім закон про визнання організацій терористичними,
поправки до люстрації, а ще кілька проектів про можливість позбавлення телеканалів ліцензій.
Ще до засідання стало зрозуміло, що забирати ліцензію у каналів за показ російських
персон нон грата не будуть.
"Не буде сьогодні голосування, щоб дати кільком чиновникам право забирати ліцензії. Не
справа це позачергового засідання", - заявив журналістам депутат з БПП, радник президента
Микола Томенко.
Представник БПП Віктор Чумак прогнозував, що депутати мають ухвалити хоча б у
першому читанні поправки до люстраційного закону, аби повернути на найвищі посади в армії
люстрованих.
"Наприклад, повернути до командування Геннадія Воробйова", - прогнозував пан Чумак.
Останніми тижнями низка депутатів говорили про можливість відставки начальника
Генштабу пана Муженка й нібито призначення на його місце пана Воробйова.
Геннадій Воробйов командував сухопутними військами, поки Віктор Янукович не звільнив
його 17 січня 2014 року.
Тоді опозиція стверджувала – за відмову застосовувати армію проти Майдану.
Росія - агресор
Керівник комітету у закордонних справах Ганна Гопко зачитала заяву Ради і 271 депутат її
ухвалив.
Верховна Рада визнала Росію агресором та назвала "державою, яка всебічно підтримує
тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН".
Рада послалася на норми Статуту ООН та рішення Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня
1974 року про визначення агресії.
"Очевидною є причетність Росії до таких терактів як збиття цивільного пасажирського
літака, трагедій у Волновасі, Донецьку та Маріуполі", – йдеться у документі.
"Добрі наміри залишити двері відкритими для діалогу з керівництвом Російської Федерації
лише провокують нові криваві терористичні акти в Україні", – констатує заява Ради.
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Окреме положення документу називає "терористичними організаціями" так звані "ДНР" та
"ЛНР".
Депутати звернулися до партнерів посилювати санкції проти Росії та надати Україні
військову допомогу.
"Заява має політико-правовий характер. Ми визнаємо Росію агресором. Звертаємося до
наших партнерів, а міжнародні організації та партнери вибиратимуть, які пропозиції приймати", заявив ВВС Україна член парламенту, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк.
Щоправда Україна ще у квітні окремим законом визнала російську військову агресію та
назвала її окупантом.
Така норма міститься у статті 2 закону про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України, який ухвалили після анексії Криму.
Повернути люстрованих
Поправки до люстраційного закону на початку планували у першому читанні, проте
проголосували одразу в цілому.
"Мова йде про генерал-полковника Коваля – українського патріота, мова йде про генералполковника Воробйова", - пояснив з трибуни глава комітету з питань нацбезпеки та оборони
Сергій Пашинський.
Саме їх, за словами депутата, можуть виключити зі списку люстрованих.
Для виключення зі списку люстрованих міністр оборони має зробити спеціальне подання,
його погоджує оборонний комітет Ради, а затверджує рішення - президент.
Щоправда пан Воробйов і так працює на посаді заступника керівника Генштабу.
Проект закону про визнання організацій терористичними виявився надто сирим, то ж його
відправили у комітет на підготовку до другого читання.
Кабмін запропонував, щоб "терористичними організаціями" визнавав Вищий
адміністративний суд за поданням Генпрокурора, або просто РНБО.
Депутати ж наполягають, щоб остаточне рішення було за парламентом.
Рішення щодо ліцензій телеканалів, як і очікувалось, на позачерговому засіданні не
розглядали.
Вже наступного вівторка депутати зберуться на своє планове засідання.
BBC Україна

ПРЕЗИДЕНТ
19.01.2015. Президент України провів
міністром Республіки Польща Евою Копач

зустріч

з

Прем’єр-

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки
Польща Евою Копач, яка перебуває зі своїм першим робочим візитом в Україні. Візит польського
прем’єра присвячений поглибленню двосторонніх економічних стосунків між урядами України та
Польщі, а також нарощуванню взаємовигідної торгівлі між двома країнами.
Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан україно-польських стосунків,
координацію дій щодо поглиблення європейської інтеграції України та забезпечення фінансової
допомоги Україні з боку Європейського Союзу, зокрема Третього пакету макрофінансової
допомоги ЄС.
Президент України подякував Прем’єр-міністру Польщі за гуманітарну допомогу, яка
надається Польщею.
Окрему увагу сторони приділили співпраці в оборонній сфері, зокрема в контексті
активізації взаємодії у військово-технічному співробітництві та пришвидшенні процесу
формування Українсько-польсько-литовської бригади.
У ході обговорення співпраці двох держав в енергетичній сфері Прем’єр-міністр висловила
готовність польської сторони взяти участь у модернізації українських електростанцій з метою
розширення їхніх технічних можливостей щодо використання різних видів вугілля, що у свою
чергу спрятиме зростанню енергетичної незалежності України.
Окремо Ева Копач повідомила про рішення польського Уряду надати Україні кредитну
допомогу у розмірі 100 млн євро, яка може використовуватись Україною на проекти щодо
відновлення Донбасу та на заходи щодо підтримки реформ.
Крім того, Прем’єр-міністр повідомила про рішення польської сторони виділити 500
додаткових стипендій для студентів з сімей українських військовослужбовців та мешканців
Донбасу для навчання в освітніх закладах Польщі.
Голова Ради міністрів Республіки Польща запросила Президента України взяти участь в
урочистостях з нагоди вшанування 70-ї річниці звільнення концтабору «Аушвіц».
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Сьогодні ж у Києві має відбутися чергове засідання Міжурядової українсько-польської
комісії з питань економічного співробітництва.
Голову Ради міністрів Республіки Польща супроводжують міністри фінансів, культури та
національної спадщини, інфраструктури та розвитку, науки та вищої освіти, національної освіти, а
також заступники міністрів закордонних справ, економіки та національної оборони.
У робочій зустрічі також взяли участь Заступник Глави АПУ з міжнародних питань
В.Чалий, Посол України в Республіки Польща А.Дещиця, Посол Польщі в Україні Г.Литвин,
представники польського уряду.
Сайт Президента України

21.01.2015. Президент закликав розширити фінансування
України — зустріч з директором-розпорядником МВФ
Президент Петро Порошенко на зустрічі з директором-розпорядником Міжнародного
валютного фонду Крістін Лагард закликав розширити фінансування України та перейти до
програми Extended Fund Facility (EFF).
Глава держави під час зустрічі, яка відбулась в рамках Давоського форуму, звернув увагу,
що Україна успішно виконує програму stand-by, а також реалізує реформи, необхідні для
забезпечення фінансової стабільності та відновлення економічного зростання.
Крістін Лагард повідомила журналістам після зустрічі, що найближчим часом запит
України буде передано на розгляд Ради директорів Фонду. Вона відзначила, що програма EFF буде
розглянута на заміну чинної програми stand-by.
«Українська влада демонструє відданість намірам здійснити довгострокові структурні
реформи», — сказала директор-розпорядник МВФ. Вона відзначила, що фіскальні заходи, які вже
запровадженні, націлені на відновлення зростання економіки.
Міністр фінансів Наталія Яресько, яка також була присутня на зустрічі, зазначила, що
Україна потребує механізму розширеного кредитування, щоб встановити більш тривалий термін
співпраці з Міжнародним валютним фондом. За її словами, також будуть проведені консультації з
тримачами суверенних боргових зобов’язань з метою поліпшення середньострокової боргової
стійкості. «Механізм розширеного кредитування дозволить нам отримати доступ до додаткових
ресурсів, які в свою чергу дозволять нам повернутися до економічного зростання, відновити
адекватні резерви іноземної валюти і забезпечити економічну та фінансову стабільність у
майбутньому», — наголосила Міністр.
Сайт Президента України

21.01.2015. Президент обговорив з Генеральним секретарем
ОЕСР плани підтримки України на шляху реформ
Президент Петро Порошенко на зустрічі у Давосі з Генеральним секретарем Організації
економічного співробітництва та розвитку Хосе Анхелем Гурріа обговорив програму взаємодії та
план дій з підтримки програми реформ в Україні.
Хосе Анхель Гурріа підтвердив, що залишається чинним рішення Організації від 12 березня
2014 року про призупинення процесу вступу Росії до ОЕСР та активізації співробітництва
Організації з Україною. Він наголосив на тому, що всі члени Організації продовжують
дотримуватися цієї позиції.
Вже найближчими днями заплановано проведення спільних заходів щодо реалізації
антикорупційної політики України та побудови інституційної спроможності. Загалом йдеться про
реалізацію низки проектів у стратегічних секторах економіки: агробізнесі, машинобудуванні,
енергетичному секторі, зокрема щодо відновлюваної енергії, а також підтримки малого та
середнього бізнесу.
Хосе Анхель Гурріа запевнив у тому, що ОЕСР готова розширити програми співпраці з
Україною. Він зазначив, що свою готовність виступити донорами вже підтвердили Естонія, Литва,
США, Словаччина, Швеція та загалом Європейський Союз.
Президент Порошенко відзначив, що 15 років співпраці України та ОЕСР створюють
хорошу базу для реалізації спільних проектів, які сприятимуть втіленню реформ та імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Глава Української держави проводить у Давосі низку двосторонніх зустрічей у рамках
Всесвітнього економічного форуму.
Сайт Президента України
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24.01.2015. Президент провів зустріч з Прем’єр-міністром
Туреччини Ахметом Давутоглу
Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Турецької Республіки
Ахметом Давутоглу.
Прем’єр Туреччини висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
«Територіальна цілісність та суверенітет України важливі не лише для вас, але і для всього світу»,
— сказав Ахмет Давутоглу.
Прем’єр-міністр Туреччини відзначив, що Україна та її стабільність є ключовими для
чорноморського регіону. В свою чергу Президент України закликав до спільних зусиль в питаннях
забезпечення регіональної безпеки.
Ахмет Давутоглу наголосив на тому, що Туреччина не визнає анексії Криму.
Петро Порошенко висловив занепокоєння станом дотримання прав кримськотатарського
народу. «Сьогодні кримські татари перебувають під величезним тиском та потребують підтримки»,
—сказав Президент. У свою чергу Ахмет Давутоглу запевнив у тому, що питання Криму потрібно
завжди тримати на порядку денному.
Співрозмовники обговорили активізацію двостороннього співробітництва, зокрема у
військово-технічній сфері та енергетичному секторі. Прем’єр-міністр Туреччини запропонував
Україні скористатися досвідом реформ, які його країна провела у 25 секторах економіки.
Також йшлося про фінансову допомогу Україні в рамках співпраці з МВФ та турецькі
інвестиції в українську економіку. Петро Порошенко й Ахмет Давутоглу домовились, що міністри
фінансів та енергетики обох країн зустрінуться найближчим часом для дальшої взаємодії.
Сайт Президента України

24.01.2015. Ми не дамо терористам вчиняти
українській землі — зло буде покаране — Президент

хаос

на

Президент України, перебуваючи в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), провів низку двосторонніх
зустрічей з лідерами країн світу, а також телефонні переговори з Віце-президентом Сполучених
штатів Америки Джо Байденом, Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Високим
представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки
Федерікою Могеріні.
«Весь світ сьогодні сколихнула жалива трагедія в Маріуполі. Терористична атака забрала
десятки українських життів, поранено більше сотні безневинних жертв, в тому числі й діти. Зло
буде покаране», — заявив Президент України під час свого відльоту із Саудівської Аравії.
«З перших же хвилин почалася спецоперація, яка спрямована на притягнення до
відповідальності тих, хто скоїв цей злочинний акт. Державні й силові відомства у чіткій
координації надають необхідну допомогу всім постраждалим під час теракту. Ми зробимо все для
захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави і не дамо терористам вчиняти хаос
на українській землі», — заявив Президент України.
Президент досяг домовленості щодо необхідності проведення переговорів у Женевському
форматі за участі Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, України і Російської
Федерації.
«Ми наголошуємо на тому, що українські спецслужби та силові структури мають
неспростовні докази щодо того, хто організував і виконував цю терористичну атаку. Вони є
доказовою базою для притягнення до відповідальності організаторів і виконавців. Ми
наполягатимемо на визнанні в світі так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями», —
заявив Глава держави.
Президенту про ситуацію доповіли Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ,
Начальник Генерального штабу, які заявили, що «незважаючи на численні атаки, українські
війська не відступили на жодному напрямку».
Президент дав доручення підготувати екстрене засідання Ради Національної безпеки і
оборони.
Президент України доручив Міністерству закордонних справ готуватися до засідання Ради
Безпеки Організації Об’єднаних Націй та підготувати заяви, які будуть зроблені в усіх
міжнародних організаціях.
Сайт Президента України
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25.01.2015. Україна має докази причетності Росії до злочинів на
Донбасі — Президент
Україна має беззаперечні докази підтримки Російською Федерацією терористів на Донбасі
та її причетності до вчорашніх подій у Маріуполі, заявив Президент Петро Порошенко на засіданні
Ради національної безпеки і оборони.
«Перехоплення радіо- і телефонних розмов, які мені були наведені СБУ, неспростовно
свідчать про те, що ця атака була здійснена терористами, які, на жаль, підтримуються Російською
Федерацією», — сказав він.
На переконання Глави держави, доказом є і блокування Росією заяви Ради безпеки ООН та
її мовчання щодо оцінки дій терористів на території Донецької і Луганської областей — атаки на
Волноваху, ганебного поводження з українськими військовополоненими, трагедії на тролейбусній
зупинці в Донецьку.
«Вважаю, що це справа честі кожної країни — чітко визначити своє ставлення до трагедії в
Маріуполі, Волновасі. І ухиляння від справедливих та чесних оцінок і є, в тому числі, підтримкою
тероризму, чого ми аж ніяк допустити не можемо», — наголосив Петро Порошенко.
Він також повідомив, що Служба безпеки України затримала корегувальника вогню, який
працював під час атаки терористів на Маріуполь. За словами Президента, він вже дає свідчення,
які завтра будуть оприлюднені. «Весь світ має бачити що і хто несе відповідальність за загибель
десятків мирних мешканців і сотень поранених мирних людей», — підкреслив Глава держави.
Президент відзначив «професійні та ефективні дії Збройних Сил України у відповідь на
атаки вздовж всієї лінії фронту». Так, за інформацією Міністерства оборони, останніми днями
загалом було ліквідовано більше 700 бойовиків, вісім систем залпового вогню «Град», в тому числі
чотири з шести, які проводили обстріл Маріуполя, знищено декілька автівок з боєприпасами та сім
одиниць бронетехніки.
Водночас Глава держави висловив стурбованість заявою ватажків бандформувань щодо
одностороннього виходу з Мінських угод, «які передбачають деескалацію конфлікту, перекриття
кордонів, звільнення незаконно утримуваних осіб, відведення важкої артилерії і припинення
вогню і були визнані світовою спільнотою».
Тож, зважаючи на загострення ситуації, на розгляд РНБО винесене питання щодо
надзвичайних заходів протидії російській загрозі та проявам підтримки тероризму на території
України, стратегія дій в умовах активізації терористичних угрупувань.
У цьому контексті Петро Порошенко також повідомив про проведення низки переговорів
щодо підтримки України.
«Ми координуємо нашу діяльність з іноземними партнерами. Неодноразові телефонні
переговори з Віце-президентом США Джозефом Байденом, переговори в Ер-Ріяді з Президентом
Франції Франсуа Олландом, президентом Європейської ради Дональдом Туском, багатьма главами
держав і урядів, у тому числі країн ЄС, Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та
політики безпеки Федерікою Могеріні призвели до того, що завтра має відбутися засідання Ради
міністрів закордонних справ ЄС, де будуть скоординовані наші подальші спільні кроки щодо
забезпечення безпеки України і збільшення тиску на РФ», — констатував він.
Вчорашні події у Маріуполі Президент назвав «найжахливішою трагедією, яка відбулася за
час війни». Він підкреслив, що якби бойовики та російська сторона дотримувалися Мінських
домовленостей та імплементації Мирного плану, і техніка була відведена, «не було б навіть
фізичної можливості виникнення таких трагедій, як під Волновахою та у Маріуполі».
Учасники засідання вшанували пам’ять загиблих мирних громадян України, які останніми
днями загинули від рук проросійських терористів у Волновасі, Донецьку, Маріуполі, інших містах
та селах Донбасу.
Сайт Президента України

28.01.2015. Порошенко
імперському божевіллю"

закликав

протистояти

"новому

Президент України Петро Порошенко закликав весь світ "протистояти новому імперському
божевіллю".
Виступаючи після участі у заходах з нагоди вшанування 70-ї річниці звільнення
концтабору Аушвіц-Біркенау, він порівняв стан справ у сучасній Європі із тим, що відбувалося у
30-х роках минулого століття, і закликав не допустити повторення трагічних подій.
Український лідер також виступив за створення постійної експозиції України у музеї
Аушвіц-Біркенау.
У вівторок на місці колишнього нацистського табору смерті зібралися приблизно 300
в'язнів Аушвіца.
Це остання велика подія, яку відвідує така кількість людей, що вижили у концтаборах.
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На вшанування також приїхали лідери держав та представники багатьох військових
союзників.
Урочистості відбуваються в Освенцимі на півдні Польщі, де в період між 1940 і 1945 роками
убили понад мільйон людей, більшість з них були євреями.
Загроза війни
Виступаючи у Польщі, Петро Порошенко закликав весь світ "не допустити повторення
трагічних подій".
"Єдиним фронтом протистояти новому імперському божевіллю, новим претензіям на
панування в Європі", - сказав він.
Петро Порошенко, президент України
"Не стану проводити очевидні й явні паралелі між тим, що відбувалося в Європі в
тридцятих роках минулого століття, і тим, що коїться тепер. Загроза континентальної війни тепер
велика, як ніколи. Хай ніхто навіть і не сумнівається: амбіції та апетити агресора перевершують
розміри України", - заявив пан Порошенко.
"У сімдесятий рік перемоги над нацизмом, в яку українці зробили колосальний внесок; в
рік сорокаліття Гельсінського заключного акту, моя країна вступила в умовах російської агресії і
грубого порушення норм міжнародного права", - сказав український лідер.
На його переконання, Росія грубо порушила зафіксовані у тому документі принципи.
"І сьогодні вже онуки та правнуки тих, хто боронив Україну понад сім десятиліть тому,
полишили свої домівки, щоб захистити рідних та близьких і всю Вітчизну від дій агресора", наголосив президент.
Попри заяви Києва та західних лідерів, Росія постійно заперечує участь своїх військових у
конфлікті на сході України.
"Мільйони українців"
Петро Порошенко також розповів про втрати та внесок жителів України і запропонував
створити у музеї Аушвіц-Біркенау постійну експозицію України.
"Нам треба зібрати документи та речові реліквії, пов'язані з перебуванням мешканців
українських земель у цьому таборі. Цей план, сподіваюсь, реалізуємо за кілька років, щойно
почнемо виходити із поглибленої війною економічної кризи", - заявив він.
Президент зазначив, що з шести мільйонів євреїв, яких знищили нацисти, чверть - євреї
родом з України.
"Мільйони українців у складі союзницьких армій, українського визвольного руху та
радянських партизанських з'єднань зі зброєю в руках протистояли нацистській навалі, а відтак і
Голокосту. Тисячі й тисячі українців на окупованих територіях, ризикуючи власним життям,
рятували євреїв", - додав президент.
Петро Порошенко додав, що кожен п'ятий, які загинули у боях за визволення Освенцима,
був українцем.
"Майор Анатолій Шапіро – український єврей з Полтавщини. Саме солдати його
батальйону першими пройшли під сумновідомою брамою з написом "Праця звільняє" (Arbeit
macht frei)", - наголосив голова держави.
Днями міністр закордонних справ Польщі Гжегош Схетина заявив, що Освенцим звільнили
насамперед українці. Його російський колега Сергій Лавров назвав ту заяву блюзнірською.
Російський президент Володимир Путін не брав участі у жалобних заходах в Освенцимі туди відрядили голову його адміністрації Сергія Іванова.
За словами пана Схетини, Росія сама вирішила, що президент не представлятиме її на
цьому заході.
Аушвіц-Біркенау звільнили військові Червоної Армії Радянського Союзу 27 січня 1945.
BBC Україна

28.01.2015. Порошенко - Путіну: вимагаю припинити вогонь і
звільнити заручників
Президент Петро Порошенко направив лист Володимиру Путіну з вимогою виконувати
Мінські домовленості та звільнити всіх заручників, включаючи Надію Савченко.
Про це український лідер сказав у інтерв’ю польському телеканалу TVN-24, повідомляє
прес-служба президента.
"Позавчора (25 січня) я направив лист президенту (Росії) Путіну, одним з основних
елементів якого була вимога не лише припинення вогню і виконання Мінських домовленостей, але
звільнення Надії Савченко та всіх заручників", - повідомив Порошенко.
Він нагадав, що ПАРЄ також вимагає звільнення Надії Савченко, оскільки вона стала
делегатом Асамблеї.
Порошенко наголосив на необхідності виконання Мінських домовленостей всіма
сторонами. Він підкреслив, що санкції щодо Росії є ефективними.
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"Маємо створити умови, щоб примусити Росію до переговорів та виконання зобов’язань,
які вона вже на себе взяла", - сказав український президент.
Українська правда

28.01.2015. Президент України провів зустріч з Міністром
фінансів США
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром фінансів США
Джейкобом Лью, під час якої обговорювались питання поглиблення двостороннього
співробітництва між Україною та США у фінансово-економічній сфері та надання Сполученними
Штатами додаткової фінансової допомоги Україні.
Президент України подякував Міністру фінансів США за «дуже важливий візит і потужний
сигнал з боку Сполучених Штатів на підтримку України в різних сферах: політичній, фінансовій та
військовій».
«Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за додаткові два мільярди доларів
фінансових гарантій, які дозволять нам значно укріпити фінансову стабільність», – сказав
Президент України.
Президент наголосив на важливості розширення співпраці між Україною та Міжнародним
валютним фондом. «Ця співпраця є не просто прямою фінансовою допомогою, а, скоріше,
«фінансовою подушкою» для проведення глибинних реформ в Україні, які є критично
необхідними і активно проводяться», – наголосив Глава держави.
Міністр фінансів США висловив співчуття Президенту України та всьому українському
народові у зв’язку з трагедіями останніх днів на Донбасі і запевнив у солідарності американців з
українцями в ці важкі дні.
«Ми бачимо, наскільки складні завдання стоять перед Україною в напрямку реформування
країни, але ми заохочуємо продовжувати цей шлях. Ми перебуваємо у тісній координації з
Міжнародним валютним фондом, розуміючи, що вам доводиться вирішувати водночас подвійне
завдання: впровадження реформ та забезпечення безпеки», – наголосив Джейкоб Лью.
Міністр фінансів США також висловився за міцну трансатлантичну солідарність з
Україною, повідомивши, що Сполучені Штати працюють в тісній координації з Європейським
Союзом задля підтримки України та політики щодо Росії для підсилення дипломатичних
можливостей врегулювання ситуації на Донбасі.
Президент України поінформував, що зусилля української влади зосереджені на
відновленні макроекономічної стабільності та довіри до банківського сектора. Він також повідомив
Міністру фінансів США про хід реформ, зокрема дерегуляцію, реформу правоохоронної та судової
сфер, а також антикорупційну політику. Триває конкурс на посаду Директора Антикорупційного
бюро, який вже викликав зацікавлення з боку кількох десятків авторитетних фахівцівпретендентів як з України, так і з інших країн світу, включно зі Сполученими Штатами Америки,
зазначив Глава держави.
Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку зусиль України щодо повернення
активів, які були вкрадені представниками попереднього режиму. Це, на переконання Петра
Порошенка, не тільки допоможе в подоланні корупції, а стане жорстким превентивним заходом.
Співрозмовники обговорили також більш довготермінові інструменти розвитку української
економіки, зокрема технічне співробітництво між Україною та США, експертну підтримку
Сполучених Штатів у сфері бюджетного планування, державних закупівель та інших сферах
державної політики. Також Президент Порошенко повідомив, що очікує на участь Америки в
Донорській конференції, запланованій на квітень цього року.
Сайт Президента України
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УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
14.01.2015. Місія ОБСЄ збільшиться до 950 осіб - МЗС
Загальна чисельність місії ОБСЄ разом з українським персоналом збільшиться до 950 осіб.
Про це сказав у середу речник МЗС Євген Перебийніс на брифінгу в Києві.
Він нагадав про ухвалене нещодавно рішення збільшити кількість міжнародних
представників місії в Україні до 500.
"Разом з українським персоналом загальна чисельність СММ складатиме 950 осіб".
За його словами на даний момент 220 представників місії знаходяться на Донбасі,
очікується прибуття ще 20 спостерігачів у це регіон до кінця поточного тижня.
Він нагадав, що місія фіксує погіршення ситуації в зоні АТО через збільшення кількості
обстрілів.
Українська правда

15.01.2015. Автобус під Волновахою пошкодили ракетою, буде
спільне розслідування - ОБСЄ
Військові представники Росії та України в Спільному центрі з контролю і координації, а
також керівництво т. зв. "ДНР" погодилися провести спільне розслідування обстрілу автобуса з
мирними жителями під Волновахою 13 січня.
Про це йдеться в останньому звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
У ньому зазначається, що "13 січня орієнтовно о 14:35 за місцевим часом місцева дорожня
поліція підтвердила місії ОБСЄ, що ракета типу "Град" розірвалася біля цивільного автобуса, коли
він зупинився на КПП українських збройних сил орієнтовно за 2 кілометри на північ від
Волновахи".
Спостерігачі ОБСЄ прибули туди о 17:45 і стали свідками того, як з автобуса витягли двох
загиблих пасажирів. Автобус був подірявлений осколками від вибуху ракети, який, за оцінкою
спостерігачів, стався приблизно за 12-15 метрів від автобуса.
Представники моніторингової місії відвідали шпиталь у Волновасі, співробітники якого
підтвердили, що 10 пасажирів автобуса загинули на місці, а двоє померли пізніше в лікарні. Ще 17
пасажирів дістали поранень.
"На пропозицію спеціальної моніторингової місії український генерал-майор, який є
головою української групи в Спільному центрі з контролю і координації, та російський генералмайор, представник Збройних сил РФ у центрі, а також керівництво "Донецької народної
республіки" погодилися провести спільне розслідування під керівництвом центру", - зазначено у
звіті.
У ньому сказано, що паралельно "моніторингова місія продовжить спостереження і зробить
свої висновки щодо інциденту".
У прес-службі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) агентству "ІнтерфаксУкраїна" повідомили, що спостерігачі ОБСЄ не проводитимуть самостійного розслідування
злочину поблизу Волновахи.
"СММ не провадить самостійних розслідувань, а тільки здійснює спостереження за
ситуацією і веде її моніторинг", - пояснила прес-аташе місії СММ ОБСЄ Ірина Гудима.
Вона зазначила, що результати цього моніторингу, у випадку їх важливості, можуть потім
лягти в основу відповідного розслідування.
Раніше заступник голови місії ОБСЄ на сході України Олександр Хуг підтвердив створення
спільного органу для розслідування обстрілу пасажирського автобуса поблизу Волновахи.
"Наша місія виступила з ініціативою для зацікавлених сторін заснувати спільний орган, до
складу якого входитимуть представники спільного центру з контролю і координації від України,
Росії та "ДНР" з метою проведення ними спільного незалежного розслідування того, що сталося", заявив він на брифінгу в Донецьку.
Про створення відповідної робочої групи раніше повідомило "Інтерфаксу" джерело в
керівництві "ДНР". За його словами, "існує домовленість про створення багатосторонньої робочої
групи, до її складу увійдуть представники ОБСЄ, "ДНР", України й Росії" і вона "розслідуватиме
події поблизу Волновахи".
Українська правда
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15.01.2015. ОБСЄ: Бойовики стріляють з житлових кварталів,
ставлячи під загрозу життя цивільних
Бойовики обстрілюють Донецький аеропорт з житлових кварталів, чим ставлять під
загрозу життя мирного населення.
Про це заявив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ
Олександр Хуг на прес-конференції в Донецьку в четвер.
"Ми повинні констатувати, що атаки на аеропорт ведуться або з безпосередньої близькості
до аеропорту з території житлового району, або з околиці міста (Донецьк). Це не може не
викликати вогню у відповідь, і в результаті страждають мирні мешканці", - сказав він.
Хуг розповів, що бої за аеропорт ведуться із застосуванням важкого озброєння як з одного,
так і з іншого боку. Він також зазначив, що протягом дня бої тривали та ініціювалися по черзі
обома сторонами.
У зв'язку з цим заступник керівника СММ ОБСЄ в чергове закликав припинити вогонь і до
спільних дій, "щоб уникнути подальших втрат серед мирного населення".
Як відомо, у четвер повідомлялося про масивні атаки на позиції сил АТО в Донецькому
аеропорту, двоє українських військовослужбовців загинули під час цих боїв.
Пізніше артилерія терористів, яка вела вогонь з Макіївки по населених пунктах поблизу
Донецького аеропорту (Веселе, Піски), розвернулася в інший бік і почала обстрілювати Єнакієве та
Донецьк. Серед мирного населення є жертви.
У прес-центрі АТО вважають, що бойовики мають на меті звинуватити Збройні Сили у
зриві мирних домовленостей та загибелі мирних громадян.
Українська правда

17.01.2015. В ОБСЄ сказали, звідки обстріляли автобус під
Волновахою
Сліди від снарядів на блокпосту під Волновахою, де був обстріляний пасажирський автобус,
12 людей загинули, а 17 дістали поранень, свідчать: ракети було випущено з північного - північносхідного напрямку.
Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ.
"Спостерігачі провели комплексне обстеження території, де стався теракт, зосередивши
увагу на п'яти воронках від вибухів снарядів. За оцінкою спостерігачів, усі воронки - наслідок
вибуху снарядів ракет, випущених з північно-північно-східному напрямку", - зазначено у
повідомленні.
Заданий напрямок вказує на територію Донеччини, окуповану бойовиками.
Як відомо, 13 січня вдень під обстріл бойовиків біля села Бугас під Волновахою потрапила
маршрутка. Загинули 12 людей.
Розслідування злочину перебуває на контролі Донецької обласної прокуратури,
кваліфікується за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
У СММ ОБСЄ в четвер повідомили, що розслідуванням трагедії займатиметься робоча
група у складі військових України та РФ, а також представника "ДНР".
15 січня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ провела аеророзвідку над місцем розстрілу
пасажирського автобуса під Волновахою.
Українська правда

24.01.2015. Маріуполь обстріляли з території "ДНР" - ОБСЄ
Спостережна місія ОБСЄ визнала, що Маріуполь обстріляли з "Градів" та "Ураганів" з
території, підконтрольної самопроголошеній "ДНР".
Про це ідеться у звіті спостережної місії ОБСЄ в Україні.
Внаслідок обстрілу Маріуполя, підконтрольного українському уряду, загинули 30
мешканців, а ще 102 отримали поранення.
Останні дані щодо загиблих повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Населення Маріуполя складає півмільйона людей.
Бойовики "ДНР" у суботу заявили, що розпочали наступ на Маріуполь.
"Гради" та "Урагани"
"Спеціальна моніторингова місія провела дослідження на місці падіння снарядів й
встановила, що це були ракети "Градів" та "Ураганів", - йдеться у звіті.
Експерти встановили, з яких напрямків прилетіли снаряди.
"Аналіз ушкоджень показав, що ракети "Граду" прилетіли з Північного Сходу - з району
селища Октябрь, а ракети "Урагану" прилетіли зі східного напрямку - з району селища Зайченко.
Обидва пункти підконтрольні "ДНР", - йдеться у звіті місії ОБСЄ.
Згідно з даними ОБСЄ, обстріл Маріуполя почався 24 січня о 9.15 за київським часом.
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Обстріл стався у районі вулиці Олімпійська за 400 метрів від блокпосту українських
військових.
О 10.20 місія ОБСЄ прибула на місце та побачила сім вбитих цивільних.
"Спостерігачі побачили знищені вікна у дев’ятиповерховій будівлі, які виходять на
Північний Схід", - йдеться у звіті.
Учасники місії бачили мінімум 19 влучень ракет. Місія отримала інформацію про 20
загиблих і 75 поранених, з яких десять людей перебували у критичному стані.
О 13.02 та 13.21 місія ОБСЄ знову почула обстрілі міста реактивними системами залпового
вогню зі східного напрямку, які тривали вісім секунд.
BBC Україна

ООН
14.01.2014. Рада Безпеки ООН засудила обстріл автобуса на
сході України
Члени Ради Безпеки ООН найрішучішим чином засудили обстріл пасажирського автобуса
в районі міста Волноваха на Донеччині, в результаті якого 11 людей загинули і 17 отримали
поранення.
Члени Ради Безпеки у своїй заяві висловили глибоке співчуття і співчуття сім’ям загиблих,
а також підкреслили необхідність проведення об’єктивного розслідування та притягнення до
відповідальності винних у цьому злочині.
Вони також підкреслили необхідність суворого дотримання Мінського протоколу від 5
вересня і меморандуму про його реалізацію від 19 вересня.
В результаті попадання снаряда в пасажирський автобус у районі контрольованого
сепаратистами Донецька загинуло щонайменше 11 осіб.
Представники української влади заявили, що автобус проїжджав повз військового
блокпоста, коли в нього потрапив снаряд, випущений з системи залпового вогню.
Президент України Петро Порошенко, заявив, що від трагедії, що сталася, «холоне душа», і
поклав відповідальність за загибель людей на проросійських сепаратистів.
Зі свого боку сепаратисти відмовилися брати на себе відповідальність за подію.
Російське інформагентство ТАСС з посиланням на міноборони самопроголошеної
«Донецької народної республіки» повідомило, що сили сепаратистів непричетні до інциденту,
який міністерство назвало «провокацією» української влади.
Атака на автобус стала черговим ударом по угоді про припинення вогню, укладеною
українським урядом і проросійськими сепаратистами у вересні минулого року.
Повідомлення про інцидент надійшли в той момент, коли зустріч лідерів Німеччини,
Франції, України та Росії щодо української кризи була відкладена після того, як на зустрічі в
Берліні міністрам закордонних справ чотирьох країн не вдалося досягти прогресу щодо реалізації
вересневої угоди.
Голос Америки

23.01.2015. Радбез ООН вимагає розслідувати обстріл Донецька
Рада безпеки ООН засудила обстріл зупинки громадського транспорту в Донецьку, в
результаті якого загинуло щонайменше семеро людей.
Члени Радбезу, включно з Росією, заявили про необхідність проведення об'єктивного
розслідування і притягнення до відповідальності винуватців обстрілу.
У ООН також наголосили на необхідності "повного виконання" мінських домовленостей
про припинення вогню на сході України.
У четвер мінометний снаряд потрапив у зупинку громадського транспорту на вулиці
Купріна, загинули пасажири тролейбуса і автомобіля поруч.
Моніторингова місія ОБСЄ за формами вирв на зупинці в Донецьку дійшла висновку, що
тролейбус обстрілювали з північно-західного напряму.
Спостерігачі також відзначили, що на власні очі бачили 7 тіл загиблих. Пізніше вони
зв'язались з міським моргом, де їм повідомили, що туди надійшло загалом вісім тіл людей, що
загинули внаслідок вибухів на вулиці Купріна в Донецьку.
Українська сторона поклала відповідальність за обстріл на проросійських бойовиків,
заявивши, що "місце трагедії розташоване поза межами дії української артилерії такого типу".
У сепаратистів у обстрілі звинуватили українські війська. У міністерстві зовнішніх справ РФ
також заявили, що обстріл зупинки в Донецьку вчинили українські силовики.
BBC Україна
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23.01.2015. ООН: Конфлікт на Донбасі забрав життя понад
5000 осіб
Від початку збройного протистояння на Сході України загинуло вже понад п'ять тисяч осіб.
Такі дані оприлюднили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.
За останніми оцінками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку
збройного конфлікту на Донбасі кількість загиблих перевищила вже п'ять тисяч осіб. Про це у
п'ятницю, 23 січня, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на заяву офіційного
представника ООН Руперта Колвілла, з якою він виступив у Женеві. Згідно з цими даними, лише
за останні дев'ять діб на Сході України загинуло 262 особи.
В ООН, між тим, нарікають на те, що нові правила перетину лінії розмежування за
спеціальними перепустками значно ускладнюють доставку гуманітарної допомоги до кризових
регіонів та ще більше ускладнюють життя населення регіону, що потерпає від бойових дій.
Як стало відомо, Європейський Союз має намір розширити обсяги гуманітарної допомоги
жителям Сходу України. Наступного тижня єврокомісар із гуманітарної допомоги Христос
Стиліанідес збирається відвідати Київ і Дніпропетровськ, щоби "продемонструвати солідарність та
упевнитися, що наша допомога прибуває туди, де вона справді потрібна".
ЄС може підтримати українців медикаментами, продуктами та модульними містечками.
Вже цього тижня гуманітарна допомога надійде до України з Естонії. У гуманітарному вантажі генератори, спальні мішки, розкладні ліжка та лікарняні ліжка - загалом на 120 тисяч євро,
повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на естонські ЗМІ. Досі країни
Євросоюзу вже надали Україні гуманітарну допомогу на 76 мільйонів євро, повідомляє агенція epd.
За даними ООН, загалом близько 600 тисяч людей стали внутрішніми переселенцями в
межах України і майже стільки ж виїхали до інших держав, у першу чергу до Росії.
DW.DE

ПАРЄ
26.01.2015. На сесії ПАРЄ обговорять ситуацію в Україні
Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи розпочне роботу у Страсбурзі в
понеділок. Очікується, що ситуація в Україні буде серед головних тем.
У суботу голова ПАРЄ Анна Брассер закликала всі сторони конфлікту припинити бойові дії
та поважати мінські домовленості.
Також у понеділок відбудеться позачергове засідання Радбезу ООН, на якому обговорять
загострення ситуації в Україні.
У суботу внаслідок артилерійських обстрілів житлових районів Маріуполя загинуло 30
людей, понад сотню отримали поранення.
Спостережна місія ОБСЄ визнала, що Маріуполь обстріляли з "Градів" та "Ураганів" з
території, підконтрольної самопроголошеній "ДНР".
Водночас у "ДНР" заявили, що не причетні до обстрілів, попри те що напередодні лідер
сепаратистів Олександр Захарченко оголосив про "початок наступу на Маріуполь".
Припинити бойові дії
Серед питань, раніше внесених до порядку денного сесії Парламентської асамблеї Ради
Європи - гуманітарна ситуація в Україні.
У вівторок буда запланована доповідь щодо України комісара Ради Європи з прав людини
Нілса Муйжніекса. Остаточний порядок денний буде затверджений у перший день роботи сесії.
Напередодні голова ПАРЄ Анна Брассер виступила з заявою щодо загибелі цивільних у
Донецьку та Маріуполі.
"Я серйозно стривожена поновлення насильства і провокаційними заявами, що ставить
мирний мінський процес під загрозу", - йдеться у заяві пані Брассер.
За її словами, мінський процес "наш шанс зупинити війну".
"Я закликаю до негайного припинення військових дій, виведення військ і важких озброєнь,
а також звільнення всіх заручників і затриманих осіб" - йдеться у заяві голови ПАРЄ.
У понеділок увечері за київським часом відбудеться позачергове засідання Ради Безпеки
ООН щодо ситуації в Україні.
У суботу Рада безпеки не змогла узгодити текст заяви щодо обстрілів Маріуполя. За
словами російських дипломатів, обговорення ситуації на Донбасі тривало весь день, "однак досягти
консенсусу не вдалося, оскільки делегація Великобританії наполягала на засудженні радою
окремих заяв" представників самопроголошеної "ДНР".
Також Спікер Верховної Ради закликав депутатів зібратись для підготовки позачергового
пленарного засідання.
Цей тиждень був запланований як тиждень для зустрічі з виборцями.
Справа Савченко
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У день відкриття сесії ПАРЄ заплановані акції на підтримку українки Надії Савченко. Її
адвокати раніше закликали до глобальної акції, яка має привернути увагу до справи Савченко.
Вони заявляють, що її стан пані Савченко погіршується через тривале голодування, яке
жінка оголосила на знак протесту проти її утримання у російському СІЗО.
Надія Савченко
У Росії Надію Савченко звинувачують у причетності до вбивства журналістів. Льотчиця це
заперечує і стверджує, що її викрали і незаконно вивезли до Росії.
Надію Савченко обрали депутатом парламенту України та делегували до ПАРЄ.
Раніше президент ПАРЄ Анн Брассер закликала спікера Держдуми РФ Сергія Наришкіна
посприяти тому, аби Надія Савченко взяла участь у зимовій сесії Асамблеї.
У відповідь пан Наришкін, який приїде до Страсбурга, заявив, що Надію Савченко
відпустять лише за рішенням суду.
Росія у ПАРЄ
Росія може призупинити своє членство у ПАРЄ - з такою заявою напередодні сесії виступив
голова Держдуми РФ Сергій Наришкін.
У квітні 2014 року через анексію Криму російську делегацію в ПАРЄ до кінця року
позбавили права голосу, права брати участь у засіданнях статутних органів і в моніторинговій
діяльності асамблеї.
Для того, щоб вийти з Ради Європи, країні не потрібно робити процедурних зусиль достатньо лише сповістити про це Генеральний секретаріат, згідно з уставом РЄ.
Якщо це зроблено протягом перших дев'яти місяців фінансового року, то країна перестає
вважатися членом Ради Європи з наступного року. Якщо ж повідомлення передано в останні три
місяці фінансового року, то офіційний вихід буде відкладений до кінця наступного фінансового
року.
У п'ятницю доповідач ПАРЄ по Росії Андреас Гросс зустрівся в Москві зі спікером
Держдуми РФ Сергієм Наришкіним.
"Наша бесіда була конструктивною, але у мене немає оптимізму щодо того, що Росії на
майбутній сесії повернуть її повноваження в Асамблеї. Пан Наришкін заявив мені, що ті, хто
проголосував у квітні за позбавлення делегації Росії частині повноважень, повинні враховувати,
що Росія може вважати для себе непродуктивним членство в Раді Європи за такої дискримінації", сказав пан Гросс Російській службі "Голосу Америки".
BBC Україна

26.01.2015. Президент ПАРЄ: Тепер Росія зобов'язана звільнити
Савченко
Бюро парламентської асамблеї Ради Європи дійсно ухвалило рішення про те, що Надія
Савченко отримає матиме міжнародний імунітет, який зобов’язує РФ звільнити її.
Про це повідомила на прес-конференції в Страсбурзі президент ПАРЄ Анн Брассер, передає
Європейська правда.
"Сьогодні відбулося засідання Бюро ПАРЄ (керівного комітету). Зокрема, ми вивчили і
обговорили те питання, що Надія Савченко не змогла прибути до Страсбургу", - повідомила вона,
підтвердивши дані джерел Європейської правди.
"Правила ПАРЄ стверджують, що на членів асамблеї поширюється імунітет. Всі ми маємо
не лише недоторканість на період сесії (у Страсбурзі), але також повинні мати імунітет, необхідний
для відвідання сесії. Тобто країна (Росія) має знати всі обмеження для поїздки депутата на
засідання", - пояснила Брассер.
"Тож якщо однин з депутаті перебуває за гратами, він має бути звільнений владою, яка
його утримає", - уточнила вона.
Анн Брассер додала, що формально таке рішення ще не ухвалене, його має ухвалити
регламентний комітет, в який спрямована пропозиція Бюро, однак президент ПАРЄ не має
сумнівів, що необхідне рішення буде ухвалене.
"Ми сказали нашим російським колегам, що вони мають звільнити Савченко, якщо вони
хочуть діяти у відповідності з нашими правилами (Ради Європи)", - наголосила Брассер.
Українська правда

27.01.2015. Дебати в ПАРЄ: пристрасті навколо українського
питання
У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) цього разу емоцій не бракувало. Навколо
тексту резолюції "Гуманітарна ситуація українських біженців та переміщених осіб" розгорілись
палкі дебати.
Особливу активність під час дебатів у Страсбурзі проявили депутати від політичної групи
соціалістів та "лівих". Вони наводили цифри кількості біженців і переміщених осіб в Україні,
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говорили про те, що обстріли мирних жителів на Донбасі ведуть сили і сепаратистів, і Нацгвардії, а
також розсипалися в компліментах на адресу російської влади, яка, за їхніми словами, "робить усе
можливе, щоб допомогти біженцям з України".
Французький соціаліст Рене Руке заявив, що для стабілізації становища на Донбасі
"сепаратисти повинні припинити військові дії, українська влада покласти край хвилям мобілізації,
а Росія - переконати бойовиків у необхідності деескалації". Австрійський соціаліст Штефан Шенах
звернув увагу на те, що люди, які виїжджають із зони конфлікту, де "немає опалення,
електроенергії, нормального житла, тікають від беззаконня і насильства". На його думку, для
поліпшення ситуації супротивні сторони за допомогою ОБСЄ повинні вийти на домовленість про
припинення вогню, а Україна має повернути контроль за своїми кордонами.
Британський консерватор лорд Річард Балф, у свою чергу, нагадав присутнім, що російські
громадяни підтримують політику Володимира Путіна. "Ми, звичайно, повинні засудити, те що він
робить в Україні, але не повинні підтримувати жодну зі сторін", - вважає депутат.
Пропаганда від Пушкова
Українським журналістам, судячи з усього, було важко без емоцій слухати виступи
російських депутатів. Один з журналістів з Києва кілька разів знімав навушники, коли слово брали
представники Росії. Голова російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков у своєму виступі
намагався переконати присутніх у тому, що "в жодному українському місті немає ніяких терактів".
За його словами, "українська влада направляє військову силу в міста, щоб нищити мирних
громадян", які, на думку російського депутата, лише "вимагали для своїх впливових регіонів
особливого статусу". А наприкінці виступу Пушков заявив: "Жоден росіянин не вторгся в Україну,
ми не бачимо цьому жодного доказу і не збираємося самі комусь щось доводити".
Відродження сталінських часів
Проте, виявилося, що деяких депутатів ПАРЄ не так легко вразити кремлівською
риторикою. Швейцарський депутат Ерік Воруз заявив, що в Росії триває відродження сталінської
політики, яку "активно проводить у життя колишній офіцер КДБ Володимир Путін". "ПАРЄ
зобов’язана чітко висловитися щодо держави, яка підтримує на сході України та в Криму озброєні
сепаратистські загони та мафіозні угрупування", - заявив він.
Український депутат Сергій Соболєв також пояснив своїм європейським колегам, що
єдиною причиною, через яку сотні тисяч людей залишили свої домівки є російська окупація.
Угорський депутат Немет Золт вважає, що сьогодні вся Європа повинна протистояти
"імперіалістичним інстинктам" Росії. "Ми закликаємо Москву поважати територіальну цілісність
України", - сказав депутат. На його думку, європейська спільнота має гарантувати Україні "гідне
європейське майбутнє і допомогу з відновленням регіону, що постраждав від збройного
конфлікту".
"Успіхи" російської дипломатії?
Дебати в ПАРЄ проходили на тлі кулуарних розмов про те, чи готова асамблея продовжити
санкції проти Росії. Вже зранку вівторка російські депутати роздавали коментарі, що
Моніторинговий комітет, куди було передано питання розгляду російських повноважень, нібито
підготував позитивну для Росії доповідь. За їхніми словами, в ній пропонується повернути
російській делегації право голосу, позбавивши їх при цьому деяких незначних прав у ПАРЄ до
літньої сесії.
Виступи на дебатах, присвячених питанню українських біженців, засвідчили, що російській
делегації вдалося переломити настрої ПАРЄ на свою користь, вважає експерт аналітичної групи
"Geostrategy" Сергій Даниленко. За його словами, впродовж тривалого часу росіяни вели системну
боротьбу за думку кожного депутата ПАРЄ, досконально вивчивши його особисті уподобання,
симпатії, бізнес-інтереси. "З власних джерел групі стало відомо, що російські посольства у
європейських країнах виходили на особистий контакт з представниками цих держав у ПАРЄ і, як
кажуть, "розробляли" їх довго і терпляче", - сказав експерт.
На думку Сергія Даниленка, якщо в середу, 28 січня, асамблея голосуватиме за резолюцію
про питання повноважень російської делегації, котра, ймовірно, запропонує м’який варіант
санкцій, вона буде підтримана більшістю голосів ПАРЄ. "А жорсткі поправки, які, очевидно,
запропонує українська делегація, достатньої підтримки серед депутатів не знайдуть", - прогнозує
аналітик.
DW.DE
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29.01.2015. ПАРЄ позбавила Росію права голосу і вимагає
звільнити Савченко протягом доби
«Росію очікує тотальна ізоляція країни-агресора. Це сценарій, який Росія навіть не могла
собі уявити в страшному сні» – Соболєв.
Страсбург – Депутати ПАРЄ проголосували за обмеження повноважень
російської делегації до початку весняної сесії. Про це йдеться у резолюції, яку
ухвалили у сесійній залі у середу пізно ввечері після бурхливих обговорень дій Росії
на території України. Думки депутатів розділилися на проросійські і антиросійські,
причому на боці перших опинилася, серед інших, і член української делегації,
депутат Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Юлія Льовочкіна. Вона відверто
засуджувала дії українського керівництва у врегулюванні кризи на Донбасі,
називаючи президента і уряд «партією війни». Однак більшість присутніх депутатів
все ж засуджували дії Росії як агресора щодо своїх сусідів. Зокрема у резолюції
згадуються не лише події на сході України і анексія Криму, а й конфлікти у Грузії і
Молдові.
В українській делегації говорили, що призупинення повноважень делегації Росії до квітня
– позитивне рішення, бо таким чином навесні буде можливість переглядати це питання на основі
задокументованих закликів ПАРЄ вивести російські війська з українського кордону і припинити
надавати військову допомогу сепаратистам.
Впродовж зимової сесії представники російської делегації неодноразово заявляли, що
право голосу на ПАРЄ для них ключове, і, якщо вони його втратять, то і сенсу брати участь у
засіданнях вони не бачать. Коли ж росіяни побачили результат голосування, зокрема те, що за
резолюцію проголосували 148 депутатів, а проти лише 64, то рішення голови делегації було не
просто піти, а і гримнути дверима.
Голова російської делегації Олексій Пушков заявив, що коли депутати ПАРЄ не хочуть
діалогу до квітня, то вони не матимуть його до наступної зими, бо делегація Росії не повернеться у
Страсбург до кінця 2015 року.
Питання Савченко
Дискусія по Україні у ПАРЄ фактично розпочалася з питання про негайне звільнення
української льотчиці Надії Савченко як члена української делегації ПАРЄ. До цього закликала
також президент ПАРЄ Анн Брассер. Однак російська делегація відразу чітко заявила, що Надію
Савченко може звільнити лише російський суд. Коли ж українські і європейські парламентарі
почали говорити про дипломатичний імунітет Надії Савченко, то і тут росіяни продемонстрували
свою непохитність, заявивши, що українську льотчицю звинувачують у тяжких кримінальних
злочинах, і на момент арешту депутатом вона ще не була.
Щоправда, за кілька годин до початку голосування резолюції щодо повноважень російської
делегації Олексій Пушков запропонував так званий компроміс – Росія дозволяє делегації ПАРЄ
приїхати до Надії Савченко і подивитися, в яких умовах вона перебуває, який її стан здоров’я, і
поговорити з нею.
Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін у відповідь на цю пропозицію заявив, що візит
делегації ПАРЄ – ідея цікава, але проблему звільнення вона не вирішує.
«Надія сама неодноразово казала, що такий варіант є неприйнятним. І взагалі російська
делегація займається певною підміною понять. Адже ніхто не вимагає закриття кримінальної
справи, йдеться про зміну запобіжного заходу. Зрештою, ніхто не скасовував поняття презумпції
невинуватості, і поки провина Савченко не доведена у суді, вона може і має бути звільнена,
особливо маючи тепер міжнародний імунітет», – сказав адвокат Марк Фейгін.
За свою «поступку» російська делегація просила не забирати у неї голос на засіданнях
ПАРЄ. Зокрема Пушков сказав, що у випадку, якщо повноваження делегації Росії обмежать, то
вона сама припинить співробітництво з ПАРЄ, зокрема у питанні Надії Савченко.
Тому після голосування по резолюції, де міститься заклик звільнити українську льотчицю
впродовж наступних 24 годин, представники російської делегації вийшли до преси і відразу
заявили, що не повернуться у стіни ПАРЄ до кінця цього року і співпрацювати у питанні Надії
Савченко теж не будуть.
На Росію чекає міжнародна ізоляція?
Чимало депутатів ще під час дебатів звинувачували російську делегацію у своєрідному
шантажуванні Асамблеї через погрози припинити співпрацю і навіть взагалі вийти зі складу Ради
Європи у разі голосування не на користь Росії. Зокрема, депутати з Великої Британії, Литви і Чехії
заявили, що Росія сама заганяє себе у глухий кут у відповідь на репліку російського депутата
Слуцького, що Москва не дозолить принижувати себе чи відмовитись від ідеї підтримки так
званого «русского мира».
Думки багатьох делегатів підсумував український депутат Верховної Ради Сергій Соболєв:
«Фактично Росію очікує повна ізоляція в цій сесійній залі. Далі це означає продовження процесу –
вони вже можуть бути виключені з Комітету міністрів (це інший орган, що має виконавчі
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повноваження), а далі – тотальна ізоляція країни-агресора. Це сценарій, який Росія навіть не
могла собі уявити в страшному сні, коли готувала агресію проти України».
Самі ж росіяни з такою точкою зору офіційно не погоджуються і кажуть, що
використовуватимуть для міждержавного діалогу, зокрема, такий майданчик, як Парламентська
асамблея ОБСЄ, де не передбачені санкції проти окремих делегацій. Що ж до участі у роботі Ради
Європи і взагалі членства у цій організації, рішення обіцяють ухвалити наприкінці року: членські
внески, мовляв, все одно вже заплачені наперед.
Радіо Свобода

РАДА ЕВРОПИ
25.01.2015. Рада
Мінського протоколу

Європи

закликає

повернутись

в

рамки

Генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд назвав терористичну атаку проросійських
сепаратистів проти мирного населення Маріуполя "абсурдним кровопролиттям".
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає збройний напад донбаських
сепаратистів на Маріуполь "кричущим порушенням Мінського протоколу". Він звернувся до
бойовиків самопроголошених республік із закликом "продовжувати мирні переговори, а не вести
абсурдне кровопролиття". "Умови припинення вогню повинні поважатися, а всі сторони мають
повною мірою втілювати у життя мінські домовленості", - йдеться у заяві, поширеній у Страсбурзі
ввечері у суботу, 24 січня.
Генерального секретаря Ради Європи підтримала президентка ПАРЄ Анн Брассер. Вона
закликала "всі сторони конфлікту припинити збройне протистояння" і дотримуватись
домовленості про припинення вогню.
"У той час, коли дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту останнім часом були
посилені, особливе занепокоєння викликають нові сплески насилля та провокативної риторики,
які ставлять під загрозу прогрес мирних домовленостей, досягнутих у Мінську", - заявила
президентка ПАРЄ. На її думку, мінські домовленості є єдиним шансом зупинити війну, оскільки
"вони були підписані представниками всіх сторін". Анн Брассер закликала до "негайного
припинення військових операцій, відведення військ та важкої зброї, а також до звільнення усіх
заручників та незаконно ув'язнених осіб".
У понеділок, 26 січня, у Страсбурзі відкривається зимова сесія ПАРЄ, на якій
вирішуватиметься питання повноважень делегації Росії в асамблеї. 25 січня до Страсбурга
прибуває спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін, який офіційно включений до складу російського
делегації у ПАРЄ. Планується, що пообіді відбудеться його зустріч з Анн Брассер.
DW.DE

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ
14.01.2015. РФ хоче припинити транзит газу через Україну. У
Європі здивовані
Транзит газу до Європи, який здійснюється через Україну, буде перенаправлений.
Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер під час першого візиту до Росії нового
заступника голови Єврокомісії з енергетики Мароша Шефчовича.
Міллер доніс до Шефчовича нову переговорну позицію російської сторони: український
транзитний потік буде перенесений в Туреччину, і Європа повинна поспішити побудувати
газотранспортні потужності, щоб отримати цей газ в новій точці здачі-прийому на кордоні
Туреччини та Греції.
Також "Газпром" заявив, що будує свою переговорну позицію з ЄК, відштовхуючись від ідеї
єдиного покупця, проголошеної новими чиновниками Брюсселя.
"Ми свою стратегію і подальші дії будуємо, враховуючи план створення в ЄС Енергетичного
союзу. Для нас це нові виклики і можливості. Сподіваємося, що створення Енергетичного союзу
жодним чином не приведе до зниження надійності та безпеки енергопостачання", - сказав Міллер,
цитує його російський "Інтерфакс".
Міллер знову підтвердив, що проект "Південний потік" закритий.
"Газопровід "Турецький потік" є єдиним маршрутом, по якому можуть поставлятися 63
млрд кубометрів російського газу, що йдуть зараз поки транзитом через Україну. Інших варіантів
немає. Наші європейські партнери про це проінформовані, і тепер їхнім завданням є створення
необхідної газотранспортної інфраструктури від кордону Туреччини та Греції", - сказав він.
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"У них на це є максимум кілька років. Це дуже-дуже жорсткий графік. Щоб укластися в ці
терміни робота з будівництва нових магістральних газопроводів в країнах ЄС повинна бути
розпочата прямо сьогодні. В іншому випадку ці обсяги газу можуть опинитися на інших ринках", застеріг Міллер.
Шефчович в свою чергу заявив, що рішення "Газпрому" викликає подив Єврокомісії.
"Сьогодні ми дізналися, що той газ, який йде транзитом через Україну, цей обсяг буде
перенаправлений в уже новий трубопровід. Йдеться про досить великі обсяги газу, який, напевно,
не потрібен ні Туреччині, ні країнам Південно-Східної Європи", - сказав він журналістам.
"Ми повинні спочатку проаналізувати, скільки газу потрібно Туреччині, країнам Південної
і Центральної Європи", - додав він.
"При цьому виникає питання, що повинні робити далі країни Центральної Європи. Треба
подивитися, можливо, ми можемо знайти якесь краще рішення, економічно більш обгрунтоване", сказав Шефчович.
Українська правда

22.01.2015. Київ і Москва звинувачують одне одного в обстрілі у
Донецьку
У міністерстві зовнішніх справ РФ вважають, що обстріл зупинки в Донецьку вчинили
українські силовики. У Києві відповідальність покладають на бойовиків та Російську Федерацію.
Вранці у четвер у Ленінському районі було обстріляно зупинку громадського транспорту.
За даними прокуратури Донецької області, загинули щонайменше 7 людей. Сепаратисти
кажуть про 13 загиблих.
"Злочин проти людяності"
"Приголомшені новим жахливим злочином у Донецьку, де вранці 22 січня в результаті
обстрілу українськими силовиками зупинки громадського транспорту загинули і отримали
поранення десятки мирних громадян", - сказано в заяві російського МЗС.
Обстріл у Москві розцінюють як провокацію з метою зірвати "мирне врегулювання".
"Стає очевидним, що "партію війни" в Києві та її зарубіжних покровителів не зупиняють
людські жертви", - сказано в заяві.
Прем'єр Арсеній Яценюк заявив про "жахливий акт проти людяності".
"Російські терористи сьогодні знову вчинили жахливий акт проти людяності. І
відповідальність за це несе Російська Федерація", - заявив він після церемонії Дня Соборності.
У міністерстві зовнішніх справ України наголосили, що "без активних наступальних дій
незаконних збройних формувань, без підтримки їх з боку Російської Федерації, зокрема шляхом
надання важкого озброєння, в Україні не гинули б мирні люди".
Глава МЗС Павло Клімкін назвав обстріл зупинки спільним горем і закликав Росію
"зупинити терористів".
Хто стріляв?
За словами співрозмовника BBC Україна, який був на місці подій, снаряд потрапив у дах
магазину поруч із зупинкою громадського транспорту в Ленінському районі міста.
Інцидент стався поруч із донецьким заводом "Гормаш".
За повідомленнями Донецької облдержадміністрації, постраждали пасажири тролейбусу та
автомобіля, що був поруч.
Очевидець розповів ВВС Україна, що обстріл могли здійснити з невеликої відстані.
У медіацентрі РНБО заявили, що стріляли з пересувного міномета.
"Наголошуємо, що найближчі позиції сил АТО перебувають у селі Піски. ... Місце трагедії
розташоване поза межами дії української артилерії такого типу", - заявив на брифінгу речник
інформцентру РНБО Андрій Лисенко.
В Міноборони наголосили, що місце обстрілу - у 15 кілометрах від позицій АТО.
Водночас у так званій "ДНР" звинувачують в обстрілі українську артилерію.
13 січня в від обстрілу під Волновахою загинули 13 пасажирів автобуса. Сторони конфлікту
тоді також поклали відповідальність одна на одну.
BBC Україна

41 of 45

INTERNATIONAL WEEKLY # 1 (12.01.2015 — 29.01.2015)

42 of 45

23.01.2015. Путін: Київ проігнорував заклики до врегулювання
Президент Росії розкритикував "масштабну військову операцію" України на Донбасі,
заявивши, що Київ проігнорував пропозицію про врегулювання конфлікту.
В ніч на 16 січня Володимир Путін направив листа Петру Порошенку з пропозицією
"відвести важке озброєння - артилерію і системи залпового вогню - на таку відстань, з якої
неможливо було б вражати населені пункти".
Про це лідер Росії повідомив на засіданні Радбезу РФ.
Пан Путін зазначив, що Києву пропонували відвести техніку по лінії, яку той вважає
справедливою.
"Ми не лише не отримали жодної виразної відповіді на нашу пропозицію, а й побачили
зворотні дії", - сказав він.
За його словами, "київська влада віддала офіційний наказ про початок великомасштабних
бойових дій".
Напередодні секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив про "підтягування на
передову кадрових частин Збройних сил Російської Федерації".
Сепаратисти заявили про наступ
У п'ятницю лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр
Захарченко на зустрічі зі студентами донецьких вузів заявив, що сепаратисти не мають наміру
більше вести з Києвом переговори про перемир'я.
"Не буде більше жодних перемир'їв та ротацій, - цитують пана Захарченка
інформагентства. - Спроб говорити про перемир'я з нашого боку більше не буде".
Він пригрозив, що сили сепаратистів продовжать наступ "до кордонів Донецької області".
"Київ не розуміє, що ми зараз здатні атакувати в трьох напрямках одночасно", - заявив
Олександр Захарченко.
Водночас він спростував повідомлення в українських ЗМІ про наступ сепаратистів на
Маріуполь.
"Ми не атакували Маріуполь, оскільки перед тим, як його брати, треба брати Слов'янськ.
Причина - вода, яка там є. До Маріуполя вода постачається Україною через наші території і
потрапляє до нас, а 90% води в Донецькій області - не питна" , - сказав Захарченко.
Без прориву
У четвер Олександр Турчинов заявив, що проросійські сепаратисти можуть готувати наступ
на позиції сил АТО.
Про це, за його словами, свідчить постійне нарощування сил супротивника вздовж лінії
розмежування.
Про припинення вогню на сході України вдалося домовитися за посередництва ОБСЄ у
вересні, ще одне оголошення про перемир'я було в грудні.
На певний час інтенсивність обстрілів зменшилася, однак після Нового року збройні
сутички поновилися відразу в кількох районах.
Сторони звинувачували одна одну в порушенні режиму припинення вогню.
У середу президент Порошенко заявив, що не збирається підписувати нові угоди про
перемир'я: за його словами, треба виконувати вже досягнуті в Мінську домовленості.
Того ж дня в Берліні ситуацію на сході України обговорювали міністри закордонних справ
Росії, України, Німеччини та Франції. Зустріч завершилася спільним закликом до припинення
бойових дій.
BBC Україна

25.01.2015. РНБО пропонує застосовувати західні санкції проти
Росії
Рада нацбезпеки ухвалила рішення про "обов'язкове застосування на території України"
санкцій, які ЄС, Швейцарія та США запровадили щодо Росії.
Про це сказано в офіційному повідомленні, що з'явилося за підсумками засідання Радбезу.
Недільну зустріч скликали після обстрілу Маріуполя, під час якого загинули 30 людей. В
ОБСЄ заявили, що обстріл вівся з території "ДНР", але сепаратисти покладають відповідальність на
українську армію.
РНБО також доручила уряду звернутися до Гаазького трибуналу щодо злочинів проти
людяності, скоєних бойовиками проти українських громадян.
Під час засідання міністр оборони Степан Полторак також заявив, що армія зірвала плани
сепаратистів піти в наступ.
"Російська загроза"
Засідання Радбезу почалося з хвилини мовчання за загиблими в Маріуполі.
Після відкритої частини учасники зустрічі обговорили заходи "для протидії російській
загрозі та проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією", повідомили в РНБО.
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Зокрема, прийняли рішення про "обов'язкове застосування" в Україні західних санкцій,
запроваджених проти Росії. Також внесено пропозиції щодо їх посилення.
Москва послідовно заперечує участь своїх кадрових військових у конфлікті на Донбасі та
підтримку сепаратистів зброєю. Крім того, у Кремлі покладають відповідальність за обстріл у
Маріуполі на українських силовиків.
Серед інших рішень, прийнятих на засіданні Радбезу:
 Просити Гаазький трибунал визнати "ДНР" та "ЛНР" "терористичними
організаціями".
 Створити в зоні АТО військово-цивільні адміністрації.
 Видати державне оборонне замовлення на нову зброю і техніку для армії.
 Внести зміни до закону про люстрацію, які би дозволили досвідченим офіцерам та
генералам продовжувати військову службу.
 Доручити уряду допомогти постраждалим під час останніх обстрілів цивільних.
Загалом, як повідомив Петро Порошенко під час відкритої частини засідання, засідання
РНБО мало на меті скоригувати тактику та стратегію боротьби із сепаратистами.
Водночас президент додав, що українська влада залишається "твердим прихильником"
мирного вирішення конфлікту та дотримання Мінських угод.
"Альтернативи "Мінську" ми не бачимо", - наголосив пан Порошенко.
"Армія зірвала наступ сепаратистів"
Міністр оборони Степан Полторак також заявив на засіданні, що українська армія зірвала
плани проросійських сепаратистів піти в наступ.
"Вони планували це зробити ще тиждень тому, але завдяки чітким продуманими дія
(української армії. - Ред.), вони на сьогодні проводити це нездатні", - наголосив Степан Полторак.
За його словами, сепаратисти планували почати наступ 17 січня.
Міністр також розповів, що за період з 17 по 24 січня було вбито 805 бойовиків, а також
знищено багато військової техніки.
Ці дані, пояснив пан Полторак, отримані українською розвідкою та шляхом аналізу
інформації з лікарень, які перебувають на контрольованих сепаратистами територіях.
У суботу представник "ДНР" Едуард Басурін, своєю чергою, заявляв про майже 800
загиблих українських силовиків за вісім днів.
Степан Полторак також відзначив, що ситуація на лінії зіткнення між українською армією
та силами сепаратистів залишається стабільною.
Українські бійці, додав міністр, відкривають вогонь "по перевіреним цілям за межами
населених пунктів".
Обстріл Маріуполя
Петро Порошенко також відзначив, що, за даними розвідки, обстріли Маріуполя 24 січня
здійснювали сепаратисти за підтримки Росії.
"Перехоплення радіорозмов і телефонних розмов, які мені надала Служба безпеки України,
незаперечно свідчать про те, що ця атака була здійснена терористами, які, на жаль, підтримуються
Російською Федерацією", - заявив глава держави.
Він доручив оприлюднити свідчення затриманого коректувальника артобстрілу Маріуполя
"Коректувальник вогню по Маріуполю затриманий Службою безпеки України. І вже дає
покази. І ці покази завтра за моїм дорученням будуть оприлюднені", - сказав Петро Порошенко.
За його словами, 24 січня було ліквідовано вісім систем залпового вогню (зокрема, чотири
з шести "Градів" і "Ураганів", які вели вогонь по Маріуполю).
BBC Україна

днів

29.01.2015. Українцям дозволили залишатись у Росії більше 90

Федеральна міграційна служба Росії дозволила продовжувати терміни перебування в
країні громадян України, в тому числі призовного віку.
У Києві сприйняли це рішення як втручання у внутрішні справи після оголошеної
мобілізації.
Два дні тому з ініціативою продовжити термін перебування для українців виступив
президент РФ Володимир Путін.
"Для продовження терміну законного перебування в Росії громадянам України необхідно
до закінчення 90 днів з моменту в'їзду на російську територію звернутися в підрозділ ФМС Росії за
місцем тимчасового перебування. Термін тимчасового перебування буде продовжуватися
неодноразово на наступні періоди в 90 днів", - йдеться в повідомленні служби.
Це рішення ухвалили "з гуманітарних міркувань", йдеться у повідомлення.
Нові правила поширюються на всіх громадян України і не пов'язані з отриманням статусу
біженця або іншого статусу.
Терміни тимчасового перебування будуть продовжуватися до серпня цього року.
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Згідно з законодавством Росії, громадяни України могли перебувати в Росії до 90 діб
протягом півроку. Порушення цього терміну є адміністративним порушенням.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Київ розглядає рішення російської
влади як втручання у внутрішні справи України.
"Це не справа будь-якої держави, включаючи Росію, впливати на рішення, які ухвалює
українська влада. Ми будемо послідовно йти шляхом побудови спроможностей, щоб відбити
російську агресію, і ніякі зміни в законодавстві, які, до речі, для мене не просто межують, а йдуть
далі у сенсі втручання у внутрішні справи України, не завадять неодмінному виконанню рішень,
які приймає українська влада і які вона однозначно реалізує", - цитує пана Клімкіна агенція
УНІАН.
"Під кулі"
З ініціативою продовження термінів перебування українців призовного віку на території
Росії в понеділок виступив російський президент Володимир Путін.
"Багато людей вже ухиляються від мобілізації, намагаються до нас переїхати, пересидіти
тут якийсь час. І правильно роблять, тому що їх просто штовхають туди, як гарматне м'ясо, під
кулі", - заявив Володимир Путін.
"Вони повертаються, і їх - "цап"- і знову туди, під кулі висилають. Тому ми, напевно, тут
змінимо дещо. Можемо збільшити термін перебування певних категорій осіб, насамперед
призовного віку", - сказав російський президент.
Часткова мобілізація розпочалась в Україні 20 січня і триватиме три місяці.
За даними Федеральної міграційної служби, в Росії перебувають понад 2,43 мільйона
громадян України. "З них 1, 17 млн - призовного віку", - йдеться у повідомленні Федеральної
міграційної служби РФ.
За даними відомства, понад 800 тисяч українців приїхали з південно-східних регіонів.
Статус біженця і дозвіл на тимчасове проживання отримали понад 400 тисяч осіб, йдеться
у повідомленні.
BBC Україна

США ТА КАНАДА
28.01.2015. Міжнародні кредити для України: більше грошей –
більше контролю
Експерти наголошують на необхідності прозорої звітності використання міжнародних
кредитів.
США та Україна підписали декларацію про співпрацю в сфері надання
кредитних гарантій в обсязі двох мільярдів доларів. Публічно документ підписали
міністр фінансів України Наталія Яресько та міністр фінансів США Джейкоб Джозеф
Лью. Раніше надати Україні кредити у розмірі 1,8 мільярда євро погодилися і міністри
фінансів ЄС. Втім, чим більше грошей Україні дають, тим більше потрібно
контролювати їхнє використання, кажуть експерти.
28 січня з офіційним візитом до Києва прибув міністр фінансів США Джейкоб Джозеф Лью
і з самого ранку разом зі своїм українським колегою міністром фінансів України Наталією Яресько
він підписав декларацію про співпрацю щодо надання кредитних гарантій в обсязі двох мільярдів
доларів і пообіцяв виділили додатково ще один.
«Разом зі Світовим банком, МВФ, ЄС та іншими партнерами ми у 2014 році надали
необхідну допомогу і готові і надалі це робити. Уряд продовжує шлях реформ, і ці зусилля
заслуговують на підтримку. У зв’язку з цим ми запропонуємо Конгресу США виділити Україні
додатково 1 мільярд доларів, і загальний пакет підтримки становитиме 3 мільярди доларів у разі,
якщо уряд України продовжить реалізовувати реформи», – сказав під час свого виступу у Кабміні
американський міністр.
Більше грошей – більше контролю
Наголос на впровадженні реформ міністр фінансів США зробив не даремно, адже це
головна умова надання Україні таких необхідних коштів. Тут діє принцип «more for more»: чим
більше держава виконує умов із першочергового переліку – тим більше грошей надалі отримує.
Втім, у цьому експерт Реанімаційного пакету реформ Марія Голуб вбачає ще одну
взаємозалежність: чим більше грошей, тим більше контролю потрібно за їхнім використанням,
каже вона.
«Була хороша ідея запровадити громадську ініціативу з моніторингу використання цих
коштів, щоб громадські експерти могли мати доступ до документів чи могли б бути присутніми під
час переговорів, коли укладаються угоди і контролювати корупційну складову, яка може бути. На
жаль, мусимо констатувати, що не всі речі є прозорими», – каже Голуб.
Експерт нагадує, що гроші від МВФ, Світового банку, ЄЄ чи уряду США не подарунок, а всетаки кредит із відсотками, які доведеться рано чи пізно погасити.
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За оцінками, які наводить британський тижневик The Economist Україна потребує
фінансування на понад 20 мільярдів доларів, у той час, як Арсеній Яценюк озвучував цифру в 15
мільярдів. Наразі лише від МВФ український уряд вже отримав близько 9 мільярдів доларів.
А от повністю погасити всі чинні внутрішні та зовнішні кредити Україна повинна через 26
років, у 2040 році. Згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, найбільше навантаження –
75% платежів – припадають на перші 5 років – з 2014 по 2018 роки.
Радіо Свобода

КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ
ТУРЕЧИНА
15.01.2015. Прем'єр Туреччини:
транзитером газу до Європи

Україна

має

залишатися

Туреччина зацікавлена, щоб Україна залишалася транзитером російського газу до
Євросоюзу.
Про це заявив у четвер у Брюсселі прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, повідомляє
власний кореспондент Укрінформу.
«Ми сподіваємося, що Україна й надалі буде країною-транзитером», - заявив турецький
прем’єр-міністр, коментуючи заяву міністра енергетики Росії про те, що Росія планує припинити
постачання газу до Європи через Україну і перенаправити його через Туреччину.
Давутоглу нагадав, що Туреччина також отримує російський природний газ через
територію України.
Водночас він зазначив, що Туреччина, економіка якої зростає, зацікавлена у збільшенні
постачання енергоносіїв різними маршрутами, зокрема з Азербайджану та Ірану.
Давутоглу також зазначив, що Туреччина має добрі відносини і високий рівень співпраці,
як з Україною, так й з Росією, але відносини з Києвом гуртуються виключно на засадах
територіальної цілісності держави.
Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2014 року Росія запропонувала Туреччини
проект газопроводу через Чорне море, так званий «Голубий потік-2», щодо постачання
російського газу територіями Туреччини та Греції до країн Південно-Східної Європи. Росія
розглядає таку ініціативу в обхід України як заміну скасованому «Південному потоку».
Укрінформ

КРАЇНИ АЗІЇ
КИТАЙ
28.01.2015.
Підписано
Угоду
про
співробітництво між урядами України та КНР

техніко-економічне

Між урядами України й Китайської Народної Республіки підписана Угода про технікоекономічне співробітництво. Це дозволяє залучити безоплатну допомогу з боку Уряду КНР у
розмірі 50 млн. китайських юанів для реалізації пріоритетних проектів української сторони.
Угодою передбачено, що такі проекти будуть погоджені додатковими міжурядовими угодами.
Планується, що кошти підуть на підтримку сфери охорони здоров’я, освіту й подолання наслідків
надзвичайних ситуацій.
Підписання відбулося 27 січня. Від української сторони Угоду підписав заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Ігор Веремій, а з боку КНР - Надзвичайний і
Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнь.
Урядовий портал
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