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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

МІНСЬКІ УГОДИ – 2: ТАКТИЧНІ КОМПРОМІСИ ЗА УМОВ 
СТРАТЕГІЧНОЇ ПОРАЗКИ 

 

Підписані 12 лютого 2015 р. нові Мінські «мирні» угоди були зустрінуті в 
політичних та експертних колах із суттєво меншим оптимізмом, ніж попередні, 
вересневі Мінські документи. Головна причина для скепсису – відсутність 
гарантій, що російська сторона буде виконувати домовленості, навіть попри те, що 
по більшості пунктів нові угоди є більш сприятливими для Кремля, ніж попередні. 
Щоб зрозуміти, для чого РФ ініціювала угоди, які навряд чи планує виконувати, і 
для чого Україна, Німеччина та Франція погодилися підписати документи, не 
маючи впевненості в їх реалізації, потрібно проаналізувати умови, за яких сторони 
підійшли до Мінську-2, а також цілі, які вони ставили перед собою. 

 
Ситуація напередодні Мінську-2. Основні цілі сторін. 
 
Чотири місяці з часу підписання перших Мінських угод Росія витратила на 

багаторазове нарощування військового потенціалу сепаратистів, надіславши їм 
сотні танків і систем залпового вогню, а також тисячі «добровольців». Російські 
офіцери допомогли впорядкувати розрізнені загони сепаратистів у більш-менш 
організовану подобу збройних сил. Натомість ЄС та США змарнували ці місяці в 
безплідних дискусіях щодо того, чи надавати Україні збройну допомогу, і якщо 
надавати, то яку – летальну чи нелетальну. Тож Україні довелося самотужки 
відновлювала збройні сили після багаторічного цілеспрямованого руйнування, за 
умов катастрофічної нестачі коштів, паралельно намагаючись викорінити 
корупцію й очиститися від агентів російських спецслужб.  

Своєю бездіяльність ЄС і США дозволили Росії змінити 
військовий баланс сил, і в січні 2015 р. російські бойовики розпочали 
наступальні операції одразу на трьох стратегічних напрямках – Донецький 
аеропорт, Дебальцево і Маріуполь. Та запланованого Кремлем на січень 
2015 р. бліцкригу не вийшло: Донецький аеропорт було не захоплено, а 
знищено, наступ на Маріуполь не відбувся, а взяти Дебальцево вдалося тільки із 
залученням ударних угрупувань збройних сил РФ. 

Демонстративно зруйнувавши перші Мінські угоди, але не отримавши 
запланованих військових перемог, Москва постала перед загрозою 
посилення санкцій (особливо росіян лякає перспектива відключення від 
системи міжнародних платежів SWIFT), а також можливого надання 
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Україні західного озброєння – причому обговорювалися масштаби поставок 
на мільярди доларів.1 Відсутність швидких успіхів на фронті із одночасним 
посиленням ризиків, очевидно, і підштовхнули Путіна до думки про необхідність 
взяти тактичну паузу, виступивши, як і у вересні 2014 р., ініціатором нового 
«мирного плану». Росії потрібно було у дипломатичний спосіб 
полегшити воєнний наступ вглиб території України, щоб зірвати 
запровадження нових санкцій; зірвати постачання озброєнь Україні; 
наростити військові потужності сепаратистів. Додатковими 
«бонусами» мали стати: легалізація територіальні захоплення сепаратистів після 
Мінську-1; перегляд незручних для Кремля положень вересневих угод про 
контроль за українсько-російським кордоном; відновлення фінансування Києвом 
окупованих територій. 

В.Путін вдало зіграв на тому, що його цілі щодо зриву нових 
санкцій та постачання зброї Україні співпали із позиціями 
А.Меркель, Ф.Олланда та Б.Обами з цих питань. Натякнувши лідерам 
Німеччини та Франції на можливий початок масштабної війни, в яку буде 
втягнуто НАТО, Путін стимулював їх активно переконувати Київ у необхідності 
нових Мінських переговорів та угод. Дуже маловірогідно, що західні лідери 
повірили у щирість мирних намірів Путіна, проте вони також 
прагнуть виграти час, сподіваючись, що економічні проблеми змусять Росію 
знизити градус агресивності, а НАТО встигне посилити свої східні рубежі. 
Мотивом Б.Обами також може бути надія досидіти свій президентський термін, 
уникнувши глобальної конфронтації і передавши ці проблеми своєму наступнику. 

Україна також потребує передишки, принаймні у вигляді зниження 
інтенсивності бойових дій, щоб завершити нову хвилю мобілізації, 
посилити Збройні сили і оборонні рубежі, отримати міжнародну 
фінансову допомогу і хоча б частково впорядкувати економічні питання. Крім 
того, Київ не міг відмовитися від переговорів, інакше західні партнери 
звинуватили б його в зриві мирного процесу. У гіршому випадку, зрив 
Росією і цих нових угод доведе світовій громадськості ілюзорність надій на 
«дипломатичного вирішення» і стане вагомим аргументом на користь 
необхідності постачання в Україну озброєнь.  

 
Зміст угод. Здобутки і втрати сторін. 
 
12 лютого 2015 р. у Мінську було підписано два документи. Учасники 

Тристоронньої групи (посол ОБСЄ Х.Тальявіні, екс-президент України Л.Кучма, 
посол РФ в Україні М.Зурабов, лідери сепаратистів О.Захарченко та 
І.Плотницький) підписали Комплекс заходів з імплементації Мінських 
домовленостей. Президенти України, Франції та Росії, а також канцлер 
Німеччини підписали Декларацію про підтримку Комплексу заходів з 
імплементації Мінських домовленостей. Обидва тексти стали результатом 
важких переговорів і компромісів. І хоча більшість положень стали більш 
сприятливими для Росії, ніж попередні Мінські угоди, все ж В.Путін отримав 
менше поступок, ніж розраховував, зважаючи на його успіхи в залякуванні 
європейських партнерів України і в нарощуванні військових потужностей 
сепаратистів. Зокрема, в угодах не згадується про відмову України від вступу до 
НАТО, хоча, судячи із заяв президента Франції (що він проти вступу України до 
НАТО), ця тема В.Путіним на зустрічах із А.Меркель та Ф.Олландом піднімалася. 
Не вдалося Росії внести в угоди і положення про автономію Донбасу, а також 

                                                             
1 Preserving Ukraine’s Independence, Resisting Russian Aggression: What the United States and NATO Must Do. - 
http://www.brookings.edu/research/reports/2015/02/ukraine-independence-russian-aggression. 
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визнання результатів проведених сепаратистами «виборів». 
Втім, загалом угоди свідчать про те, наскільки далеко готові піти Берлін та 

Париж у питаннях компромісу із нормами міжнародного права та європейськими 
цінностями, заради примарного перемир’я із В.Путіним. Так, угоди передбачають 
припинення вогню лише з 15 лютого, тобто Німеччина та Франція 
фактично дали Росії три доби на спроби військового вирішення 
конфлікту, адже було очевидним, що РФ потрібні ці дні для завершення спроб 
силового захоплення Дебальцева і Маріуполя (навіть під час переговорів Росія 
додатково ввела в Україну півсотні танків і десятки артилерійських систем). 

Відстрочка до кінця 2015 р. відновлення контролю за 
українсько-російським кордоном фактично легалізує окупацію Росією 
частини території України і необмежене введення зброї та бойовиків. Положення 
про «виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також 
найманців з території України» насправді не означає згоду Москви вивести 
війська, адже РФ продовжує наполягати, що їх в Україні немає. 

Відведення важкого озброєння кожною із сторін на 25 км (українськими 
силами – від фактичної лінії зіткнень, а сепаратистами – від лінії, передбаченої 
Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 р.) виглядає компромісом, проте 
фактично грає на руку стороні-агресору. Існує сумний досвід відведення 
української артилерії після попередніх мирних угод, коли 
сепаратисти одразу ж захопили звільнені «буферні зони», зокрема, 
біля Маріуполя. 

Значну загрозу несе в собі зобов’язання Києва провести до кінця 
2015 р. Конституційну реформу, «яка яка передбачає ключовим 
елементом децентралізацію». Враховуючи складну соціально-економічну 
ситуацію в Україні та значний вплив Росії на регіональні еліти низки південних і 
східних областей, існують ризики посилення відцентрових тенденцій, які згодом 
можуть перерости в сепаратизм.  

Результат проведення місцевих виборів на окупованих російсько-
сепаратистськими військами територій передбачити також нескладно, 
враховуючи досвід кримського «референдуму» під дулами російських автоматів. 
Крім того, значна частина проукраїнського населення вже виїхала з окупованих 
територій і не зможе прийняти участі у виборах, тож перемога ставлеників Москви 
практично неминуча. 

Ще одним виграшем для Москви стало положення Декларації про 
підтримку Комплексу заходів, в якому лідери «нормандської» четвірки заявляють 
про підтримку тристоронніх переговорів між ЄС, Україною та Росією «з метою 
вироблення практичних відповідей на занепокоєння Росії з приводу 
імплементації Угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною 
та ЄС».2 Фактично йдеться про допущення Москви до прийняття рішень з 
питань євроінтеграції України. 

Та найголовніший недолік у тому, що Росія так і не була визнана 
стороною конфлікту і не взяла на себе зобов’язань щодо виконання 
підписаних угод. Вже наступного дня після Мінська-2 прес-секретар російського 
президента Д.Пєсков чітко заявив, що Росія «не повинна» і «не може фізично» 
вживати заходів на виконання Мінських угод, бо «не є учасником цього 
конфлікту».3 

 

                                                             
2 Декларація Президента Російської Федерації, Президента України, Президента Французької Республіки і 
Канцлера Федеративної Республіки Німеччина про підтримку Комплексу заходів з імплементації Мінських 
домовленостей, схваленого у Мінську 12 лютого 2015 року. - http://www.president.gov.ua/news/32236.html. 
3 Песков: Россия - гарант урегулирования на Украине, но не исполнитель. - 
http://ria.ru/world/20150213/1047476036.html. 
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Мотивація Києва. 
 
Навряд чи Київ не усвідомлював всі ризики, пов’язані із новими Мінськими 

угодами, втім, був змушений піти на їх підписання з таких причин: 
1) щоб не бути звинуваченим західними партнерами у відмові від мирного 

процесу і відповідно позбавленим перспектив отримати допомогу грошима та 
озброєнням;  

2) підписання мирних угод було негласною умовою виділення Україні $17,5 
млрд. кредиту МВФ із перспективою збільшення загального пакету допомоги до 
$40 млрд.; недаремно заяву про виділення допомоги директор-розпорядник МВФ 
Крістін Лагард озвучила саме в день підписання нових Мінських угод; 

3) важливим для Києва стало поєднання «мінського» формату переговорів 
із «норманським», адже тепер Німеччина та Франція також несуть політичну 
відповідальність за виконання підписаних угод; а Меркель та Олланд отримали 
нагоду особисто переконатися в тому, з чим доводиться мати справу Україні, і які 
реальні перспективи політичного вирішення конфлікту; 

4) у разі ігнорування Росією нових, фактично нав’язаних нею ж самою 
домовленостей, Берліну, Парижу і Вашингтону стане важче аргументувати 
відмову надати Україні озброєння; 

5) невиконання Росією нових угод призведе до посилення санкцій, про що 
вже натякнули в своїй заяві лідери Великої сімки;4 

6) Київ мав спробувати домовитися про рішення, які можуть принести хоча 
б тимчасове зменшення інтенсивність бойових дій, виграти час для посилення 
збройних сил і відкрити можливості для обміну полоненими. Проте такі надії, як 
показала воєнна поразка в Дебальцево, в черговий раз виявились марними.  

Зараз для Києва вкрай важливо переконати своїх західних колег, що 
виконання Росією угод значною мірою залежить від того, наскільки 
рішучою буде позиція ЄС та США. Пакет потужної військової допомоги 
Україні летальним озброєнням, а також пакет нищівних економічних 
санкцій мають «бути на столі» до тих пір, доки останній російський солдат не 
залишить територію України.  

 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ  

12.02.2015. Порошенко: Росія запропонувала неприйнятні умови 

Росія запропонувала неприйнятні умови щодо врегулювання конфлікту на Донбасі під 
час зустрічі "нормандської четвірки" у Мінську - про це заявив президент України Петро 
Порошенко, вийшовши із зали перемовин, які тривали 14 годин. 

"На жаль хороших новин поки що немає. Є умови, які я вважаю неприйнятними", - заявив 
пан Порошенко агенції AFP. 

За його словами, процес перемовин триває. 
"Надія є завжди", - додав президент. 
Перед тим інформагенції повідомляли, що український президент Петро Порошенко та 

російський лідер Володимир Путін залишили кімнату перемовин. Услід за ними із зали вийшли 
німецька канцлерка Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд. 

Зустріч "нормандської четвірки" почалася ввечері у четвер і тривали всю ніч. 
Передбачалося, що за результатами переговорів четверо лідерів мають передати на розгляд 

контактної групи за участі представників України, ОБСЄ та самопроголошених республік 
узгоджений документ. 

Спершу четверо лідерів близько двох годин говорили у вузькому колі. 
Потім відбулася зустріч у широкому форматі - за участі делегацій, а згодом три президенти 

і канцлер знову повернулися до розмови у "вузькому складі". 

                                                             
4
 G-7 Leaders Statement on Ukraine. - http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/13/g-7-leaders-

statement-ukraine. 
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"Або деескалація, або все вийде з-під контролю" 
Коли Петро Порошенко прибув до Палацу незалежності, стався невеликий інцидент. 
Журналіст каналу "Росія" закричав: "Пане Порошенко, чому ваші війська бомблять мирних 

мешканців України?". Президент на це не відреагував, а журналіста відсторонили від роботи у 
палаці. 

Перед початком переговорів український лідер провів коротку зустріч із президентом 
Білорусі. 

"Або ситуація піде шляхом деескалації, припинення вогню, відведення озброєнь... або 
ситуація, фактично, вийде з-під контролю", - сказав пан Порошенко під час зустрічі. 

Перед від'їздом до Мінська він відзначив, що ця зустріч буде найважливішою за час його 
президентства, і що за її підсумками треба бути готовим і до миру, і до необхідності обороняти 
Україну. 

"Ми за мир. Треба дати по зубах - дамо по зубах", - сказав президент. 
"Ціна зросте" 
У Єлисейському палаці раніше заявляли, що лідери вирушили до Мінська, аби 

"використати всі можливості для врегулювання ситуації на Донбасі". 
Минулого четверга Пан Олланд і пані Меркель відвідали Київ, де поговорили з Петром 

Порошенком, а наступного дня полетіли в Москву до Володимира Путіна. 
У вівторок ввечері президент США Барак Обама зателефонував пану Путіну і закликав його 

скористатися мінськими переговорами для пошуку мирного врегулювання. 
"Якщо Росія буде продовжувати агресивні дії в Україні, зокрема надсилати бійців, 

озброєння і фінансування на підтримку сепаратистів, ціна цього для Росії зросте", - заявили у 
Білому домі. 

Раніше пан Обама також заявляв, що США розглядають можливість постачання оборонної 
зброї в Україну, якщо дипломатія не спрацює. 

BBC Україна 

12.02.2015. Переговори у Мінську провалюються? 

Переговори у Мінську щодо ситуації в Україні тривають більше ніж півдоби. Спершу 
повідомлялося, що може бути підписано угоду в рамках контактної групи. Але, за даними ЗМІ, 
сепаратисти не стали її підписувати. 

Учасники мінського саміту з мирного врегулювання кризи в Україні проводять переговори 
вже понад півдоби. Президенти Росії, України та Франції - Володимир Путін, Петро Порошенко і 
Франсуа Олланд, а також федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель почали перемовини у 
Мінську у вечері, 11 лютого. Спершу агентство AFP повідомило з посиланням на свої джерела серед 
дипломатів, що є "надія", що узгоджений на перемовинах документ можуть підписати учасники 
контактної групи, яка зустрічається так само у Мінську паралельно до "нормандської четвірки. 

Представники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор 
Плотницький, як передає "Інтерфакс", вранці в четвер приєдналися до переговорів контактної 
групи, що складається з представників України, Росії, Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі (ОБСЄ). За даними агентства "Інтерфакс", Захароченко і Плотницький не стали 
підписувати документ, підготований за підсумками переговорів у "нормандському форматі" у 
білоруській столиці. 

Перед цим президент України Петро Порошенко сказав під час короткої перерви у 
переговорах, що Росія висуває низку неприйнятних для Києва умов, повідомила агенція AFP. 

DW.DE 

12.02.2015. Мінськ: перемир’я з 15 лютого і розрядка напруги на 
Донбасі 

«Ми не пішли на автономію Донбасу та федералізацію» -- Порошенко 
Лідери країн «нормандської четвірки»  в декларації, ухваленій після 14-годинних 

переговорів у Мінську, погодили декларацію, в якій зобов’язались поважати суверенітет та 
територіальну цілісність України і домовились проводити регулярні зустрічі для того, аби 
впевнитись, що мінські мирні домовленості виконуються на практиці після п’яти місяців 
їхнього саботажу озброєними сепаратистами на Донбасі. 

Переговори між керівниками України, Німеччини, Франції і Росії, Петром Порошенком, 
Ангелою Меркель, Франсуа Олландом та Володимиром Путіним, тривали з 19:00 години 11 лютого 
до 9-ї години ранку 12 лютого то виключно в лідерському форматі, то із залученням членів 
делегацій, серед яких були глави дипломатій чотирьох країн. 

Найголовнішим результатом зустрічі є домовленість про припинення вогню із 00 годин 15 
лютого, про що, як сказав Порошенко, домовилась тристороння Контактна група, яка засідала в 
Мінську паралельно. І до якої входять Україна, Росія, ОБСЄ за участі представників сепаратистів. 
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 «Головне – безумовне припинення вогню з 00 годин 15 лютого. Воно супроводжується 
відводом важкої артилерії. Вона відводиться від мінської лінії на 25 кілометрів українськими та 
сепаратистськими формуваннями, створюється буферна зона у 140 кілометрів для систем 
залпового вогню», – сказав Порошенко. 

Путін після переговорів зазначив, що українські сили відводять важкі озброєння від лінії 
сьогоднішньої їхньої дислокації, а сепаратисти – від лінії, яка існувала на 19 вересня минулого  
року, коли підписувались Мінські угоди. Тобто, фактично, лінія відводу важких озброєнь, з яких 
ведуться обстріли українських позицій та цивільних з великими жертвами, не враховуватиме 
територіальні здобутки бойовиків за останні 5 місяців після Мінська. 

Порошенко також сказав, що в Мінську домовлено про виведення всіх іноземних військ з 
України. Українські прикордонники до кінця 2015 року мають взяти під контроль всю 
неконтрольовану Києвом нині ділянку українсько-російського кордону – а це майже 450 
кілометрів (влітку було лише 80 кілометрів). 

Також домовлено, що протягом 19 днів мають бути звільнені усі заручники на Донбасі. 
Президент Росії Володимир Путін додав, що домовлено також про конституційну реформу 

в Україні, щоб «були враховані законні права людей, які живуть на території Донбасу». 
«Ми не пішли на статус автономії для Донбасу і федералізацію», – заявив окремо для преси 

президент України Петро Порошенко. 
Найгарячіша точка Донбасу 
Уночі на якомусь етапі журналісти подумали про зрив переговорів, коли український 

президент вийшов із переговорної кімнати – виявилось для дзвінка в генштаб Збройних сил 
України. Не відомо, чи темою розмови була остання ситуація в Дебальцевому, адже саме на цьому 
місті акцентував увагу президент Путін після переговорів, коли вийшов до преси і заявив – з 
посиланням на сепаратистів – про оточення в Дебальцеві групи українських військ чисельністю від 
6 до 8 тисяч вояків. 

«І вони (сепаратисти – ред.) виходять з того, що це угруповання зупинить спротив і складе 
зброю. Представники України вважають, що оточення немає. Закликаємо виявляти стриманість і 
зробити все, щоб розведення техніки відбулося без зайвого кровопролиття. У мене є сумніви – 
коли таке оточення має місце, то ті, хто оточений, будуть вириватися. Ми домовились з 
Порошенком, що військові експерти прояснять, що насправді відбувається», – сказав Путін 
журналістам після перемовин. 

Під час переговорів у своєму Твіттері посол з особливих доручень МЗС України Дмитро 
Кулеба написав, що без Дебальцевого, яке є найбільшим залізничним вузлом Донбасу, так звані 
«ДНР» та «ЛНР» приречені бути на гачку Києва. «Ось те, що росіяни зараз виторговують. Без 
Дебальцевого «ДНР» і «ЛНР» у нас на транспортному гачку», – пояснив Кулеба. 

Екстрений саміт ЄС 
Президент Франції Франсуа Олланд сказав у Мінську, що разом з Ангелою Меркель та 

президентом Порошенком, який також буде присутнім на екстреному саміті ЄС у Брюсселі, будуть 
просити лідерів 28 країн ЄС підтримати домовленості,  досягнуті вночі у Мінську. 

Олланд, залишаючи переговори, виглядав усміхненим, а Меркель не промовляла до 
журналістів, але німецькі представники особливо наголосили на тому, що представники 
сепаратистів підписалися під припиненням вогню. «Але все ще треба багато чого зробити», – 
цитують ЗМІ німецьке джерело, наближене до делегації, очолюваної Меркель. 

Нафта і гроші 
На тлі нічних перемовин у Мінську з’явилося дві новини, які, ймовірно, посилили 

українські позиції. 
МВФ заявив про виділення Україні 17,5 мільярдів доларів допомоги. А загальна допомога 

Заходу, як заявила виконавчий директор МВФ Крістін Лагард, може сягнути 40 мільярдів доларів 
протягом наступних 4 років. 

Друга нічна новина – нове падіння світових цін на нафту – нижче від 48 доларів за барель. 
Як хтось влучно написав у Твіттері: «В ту ніч не спала ще й нафта. Падала...» 

Радіо Свобода 

12.02.2015. Політологи про "Мінськ-2": це перемога, але... 

Українські політологи, котрих опитала ВВС Україна, схвально оцінюють угоди, які 
стали результатом "нормандського саміту" в Мінську. 

Але, наголошують вони, самі по собі підписані документи не гарантують замирення на 
Донбасі, а те, як вони реалізовуватимуться, є відкритим питанням. 

Дорожня карта, намальована чотирма лідерами у Мінську потребуватиме подальшої 
імплементації. 

Однак, кажуть співрозмовники ВВС Україна, навіть у нинішньому вигляді вона дає шанс на 
початок мирного вирішення конфлікту на сході України. 

Ключові позиції 
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Відповідаючи на питання, наскільки вигідними для України виявилися мінські угоди від 12 
лютого, опитані ВВС Україна експерти дають радше позитивні оцінки. 

Перед зустріччю в столиці Білорусі політологи наголошували: найкращим для Києва 
результатом перемовин став би документ, у якому б ішлося про неухильне дотримання "першої 
мінської угоди". 

Опубліковані у вівторок зранку документи дають експертам підстави констатувати: 
українська дипломатія досягла цієї мети. 

"Я вважаю, що це - перемога Порошенка як головного переговірника і української 
дипломатичної делегації в цілому", – каже керівник Центру прикладних політичних досліджень 
"Пента" Володимир Фесенко. 

Він додає: певні формулювання у четвергових документах є компромісними: до них він 
зараховує підсумкове окреслення лінії розмежування або ж пасаж про "відновлення соціально-
економічних зв’язків", як у домовленостях називають відновлення соцвиплат на наразі 
непідконтрольних Києву територіях. 

Однак політолог звертає увагу на формулювання, вжите у відповідному пункті документу: 
"Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв’язків". 

"Цю "модальність" ще потрібно визначити, а це буде предметом подальших переговорів", – 
каже Володимир Фесенко. 

Натомість керівник Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов наголошує, що під час 
переговорів Україні вдалося відстояти кілька ключових позицій, які дозволяють вважати 
досягнутий компроміс досить вигідним. 

"У документах немає згадок про "ДНР" чи "ЛНР" - йдеться лише про окремі території 
Донецької та Луганської областей. У них не йдеться про жодну федералізацію. Ці позиції ми 
відстояли, це головне", - констатує пан Карасьов. 

Деякі спостерігачі відзначили, що Декларація, ухвалена в Мінську від імені "нормандської 
четвірки", не була підписана жодним з лідерів цих держав. 

Чи не означає це, що Володимир Путін, який визнає, що має вплив на сепаратистів, не 
захотів брати на себе відповідальність за реалізацію задекларованих кроків? 

Директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко вважає, що 
йдеться про інше: "Лідери чотирьох держав не хотіли бути згаданими в одному документі з "ДНР" 
та "ЛНР" і підписувати його з ними в одному форматі. Це б певним чином урівняло їх у статусі". 

"Альтернатива – це війна" 
Тим не менше, українські політологи констатують: зараз головним є питання реалізації 

"других мінських домовленостей". 
Угоди, підписані у столиці Білорусі у вересні минулого року, також, за визнанням 

експертів, в цілому влаштовували Київ, однак на ділі це не має жодного значення, оскільки Росія їх 
не дотримувалася, – кажуть представники Києва та західних держав. 

"Навряд чи можна було б сподіватися на те, що у цих обставинах можна було підписати 
угоду, в котрій чітко були б прописані гарантії виконання усіх її пунктів. Тому минулорічні 
проблеми проблеми залишаються актуальними і зараз. Надійних гарантій і механізмів контролю 
за припиненням вогню і відведенням озброєнь немає", – каже Володимир Фесенко. 

На думку політолога, одним з найбільш проблемних моментів "других мінських угод" є 
питання про те, хто контролюватиме "буферну зону" після того, як сторони розведуть важке 
озброєння. 

Він не виключає, що у майбутньому доведеться обговорити введення на ці території 
миротворчого контингенту. 

"Переговори про склад миротворчої місії, її мандат та фінансування можуть зайняти кілька 
місяців. Тому я, чесно кажучи, великий скептик щодо того, чи вдасться реалізувати угоду в 
зазначені терміни", – каже Володимир Фесенко. 

В українському політикумі ще з минулого року досить розповсюдженим є побоювання, що 
Росія може ввести свій миротворчий контингент в односторонньому порядку. 

Немовби реагуючи на такі побоювання, у четвер з цього приводу висловився міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін. 

"Такий крок буде фактично звичайною інтервенцією... Я не думаю, що на сьогодні Росія 
здатна прийняти таке рішення, оскільки воно буде не просто засуджене міжнародним 
співтовариством, а тягнутиме за собою достатньо складні санкції", – заявив він в ефірі "5 каналу". 

Утім, до кризового сценарію може і не дійти, вважає Вадим Карасьов. 
"Мені здається, шанс реалізувати цей документ повністю є. Бо альтернатива – це війна, а 

війни ніхто не хоче: ані Європа, ані ми, ані Росія. Можливо, сепаратисти, але вони перебувають на 
повному воєнному забезпеченні Росії, тому їхнє поле для маневру було вузьким", – каже політолог. 

Україна, низка західних країн та НАТО кажуть, що у військових діях на сході України 
беруть участь кадрові вояки російської армії, а Росія постачає сепаратистам озброєння. Офіційна 
Москва заперечує ці звинувачення. 
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"Реалізувати ці домовленості буде важко, однак це краще робити шляхом подальших 
переговорів у рамках тієї ж Контактної групи, аніж на полях бою", - констатує пан Карасьов. 

"Ризики є" 
Перші враження про готовність сторін конфлікту дотримуватися мирних домовленостей 

можна очікувати уже протягом кількох найближчих діб, кажуть експерти. 
Йдеться, перш за все, про бойові дії на Дебальцівському плацдармі, пояснює Володимир 

Фесенко. 
Сепаратисти заявляють про те, що там в "котлі" перебувають кілька тисяч українських 

вояків. Такої самої думки, схоже, притримується президент Росії Володимир Путін. 
У той же час представники Збройних сил України та Донецького облуправління МВС 

заперечують інформацію про оточення. 
Наразі зрозуміло лише, що бойові дії в околицях стратегічно важливого міста тривають. 
"Немає жодних гарантій, що вони закінчаться до 15-го числа, так що ризики зриву 

перемир’я, на жаль, є", – каже Володимир Фесенко. 
Натомість Юрій Якименко з Центру Разумкова називає головним чинником, що 

впливатиме на реалізацію чи нереалізацію "других мінських угод", ставлення до них Росії. 
"Якщо вона ставитиметься до них по-старому – угоди не виконуватимуться. Якщо ж під 

впливом довготривалого процесу, фінальною стадією якого зараз є мінська зустріч, в усвідомленні 
російської влади стався якийсь злам, то надія на прогрес у порівнянні з "першими мінськими 
угодами" є", – каже експерт. 

BBC Україна 
 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС  

03.02.2015. Меркель продовжує наполягати на 
дипломатичному вирішенні кризи в Україні 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель й надалі критикує можливість допомоги Україні 
озброєнням та закликає докладати зусиль саме для мирного врегулювання конфлікту на 
Донбасі. 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель продовжує наполягати на дипломатичному 
врегулюванні конфлікту на Сході України. "Німеччина не надасть Україні жодної летальної зброї, 
ми зосереджуємося на дипломатичному рішенні", - заявила німецька канцлерка у вівторок, 3 
лютого, у Берліні, повідомляє агенція Reuters. 

За словами Меркель, хоча багато спроб мирного урегулювання конфлікту з 
проросійськими сепаратистами на Сході України зазнали невдачі, "необхідно продовжувати 
докладати зусиль для припинення вогню та подальшого виконання мінських домовленостей". "Це 
порядок денний", - наголосила глава уряду ФРН. 

Нагадаєамо, що напередодні видання The New York Times повідомило про розгляд 
Вашингтоном можливості постачання Україні зброї. Пізніше у Білому домі на це заявили, що 
відповідне рішення ще не прийняте, але про поставки озброєння найближчим часом не йдеться. У 
Німеччині ідею підтримки зброєю української армії сприйняли критично. 

Теми вирішення української кризи планують торкнутися під час зустрічі наступного тижня 
канцлерка ФРН Анґела Меркель та американський президент Барак Обама. 

DW.DE 

03.02.2015. Грецький уряд має намір реструктуризувати борги 
країни 

За словами міністра фінансів Греції Яніса Варуфакіса, уряд його країни домагатиметься 
реструктуризації зовнішнього боргу на заміну відмови від його списання. 

Новосформований уряд Греції відмовляється від радикальних ініціатив щодо списання 
боргу країни, який становить понад 300 мільярдів євро, та пропонує своїм кредиторам його 
реструктуризацію. Про це заявив міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс в інтерв’ю британській 
газеті The Financial Times, опублікованому в вівторок, 3 лютого. 

За словами Варуфакіса, грецький уряд пропонує здійснити обмін цінних паперів, які 
знаходяться в обігу, на нові "облігації зростання" двох типів. Дохідність першого типу буде 
прив’язана до рівня економічного зростання Греції - на них обміняють борги перед країнами-
кредиторами. Другий тип облігацій - "вічні", на які будуть переведені борги Греції перед 
Європейським центральним банком. 

При цьому, за словами грецького міністра, уряд має намір дотримуватись узгоджених з 
кредиторами орієнтирів щодо первинного бюджетного профіциту на рівні 1-1,5 відсотка ВВП, 
навіть якщо це не дозволить виконати обіцянки виборцям щодо соціальних програм та провести 
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необхідні реформи. Варуфакіс також зазначив, що прагне порозумітись з Німеччиною, яка 
наполягає на дотриманні Грецією курсу жорсткої економії. З цією метою він планує найближчого 
четверга зустрітися з міністром фінансів ФРН Вольфґанґом Шойбле. 

Меркель проти спекуляцій 
У свою чергу, канцлерка Німеччини Анґела Меркель 3 лютого у Берліні спростувала чутки 

про припинення роботи моніторингової програми "трійки" кредиторів Греції, повідомляє агенція 
Reuters. За словами глави уряду ФРН, для скасування цієї програми немає жодних правових 
підстав. Меркель нагадала про угоду щодо функціонування Європейського стабілізаційного фонду 
ESM, близько 40 відсотків коштів якого були спрямовані на підтримку Греції. 

Нагадаємо, після перемоги на позачергових парламентських виборах у Греції 
ліворадикальної політсили СИРІЗА новий грецький прем’єр Алексис Ципрас заявив про 
припинення курсу економії у країні та про наміри наполягати на списанні зовнішнього боргу 
Греції. У ЄС такі наміри грецького уряду наразились на гостру критику. 

DW.DE 

09.02.2015. ЄС розширив список санкцій, але відклав його 
імплементацію 

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили розширення списку санкцій у 
зв’язку з українським конфліктом, але домовилися почекати з імплементацією рішення до 16 
лютого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. 

Як заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, «принцип введення санкцій 
залишиться в силі, проте впровадження цих заходів залежатиме від ситуації в зоні конфлікту». 

За його словами, ЄС ще раз оцінить ситуацію 16 лютого, зважаючи на заплановану на 11 
лютого зустріч лідерів України, Росії, Німеччини і Франції в Мінську. 

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, 
що наразі незрозуміло, чи відбудеться ця зустріч. За словами Штайнмаєра, перед тим, як цей саміт 
відбудеться, має бути зроблено ще багато роботи з низки «відкритих пунктів». 

Президент Росії Володимир Путін також раніше заявив, що саміт у Мінську може не 
відбутися, якщо до 11 лютого чотирьом лідерам не вдасться домовитися за «низкою пунктів». 

Минулого тижня члени Європейського союзу досягли згоди щодо списку осіб і організацій, 
проти яких планують запровадити санкції через кризу в Україні. Нові санкції мають запровадити 
проти 19 осіб, зокрема 5 громадян Росії, і 9 організацій. 

Радіо Свобода 

10.02.2015. Солідарність з Надією Савченко - євродепутати 
голодують по черзі 

Литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс розповів DW про акцію солідарності з Надією 
Савченко, а також про свої очікування від мінської зустрічі. 

Депутати Європарламенту голодують по черзі на знак солідарності з Надією Савченко, 
ув’язненою у російській тюрмі. Про цю ініціативу, а також про те, чи варто сподіватися на 
дипломатичний прорив у врегулюванні конфлікту на Донбасі під час мінської зустрічі, DW 
поспілкувалася з литовським євродепутатом, лідером неформальної групи в ЄП "Друзі 
європейської України" Пятрасом Ауштрявічюсом. 

Deutsche Welle: Пане Ауштрявічюс, хто з євродепутатів приєднався до вашої ініціативи 
оголосити голодування на підтримку Надії Савченко? 

Пятрас Ауштрявічюс: Ця ініціатива зародилася навіть не з політичних, а з моральних 
міркувань. Бо ми повинні зробити все можливе, щоб врятувати життя Надії, яке перебуває у 
небезпеці. Тому ми вирішили щодня надсилати послу РФ при Євросоюзі Володимиру Чижову лист, 
щоразу від імені іншого євродепутата, нагадуючи російському дипломату про нашу позицію щодо 
звільнення Надії Савченко. І той депутат, який підписує листа, приєднується до символічного 
голодування, яке триває один день, на підтримку Надії. Наразі у мене є список з 20 євродепутатів (і 
він поступово збільшується), які готові приєднатися до нашої ініціативи з написанням листа, і 
близько десяти, які висловили бажання приєднатися до голодування. Сьогодні, наприклад, 
голодує моя колега з Іспанії Беатріс Бечерра Бастерречеа. 

А чи українські депутати не виявили бажання приєднатися до вашої ініціативи? 
Я сподіваюся, що вона знайде підтримку серед членів національних парламентів країн ЄС 

та України. Ми повинні писати листи президенту Путіну, російським послам і робити це по всьому 
світу. Я не вірю, що в Росії існує верховенство права, тому немає надії на те, що Надію Савченко 
можна звільнити, використовуючи законні підстави. І тільки об’єднана позиція якомога більшої 
кількості політиків, громадських діячів у світі, їхні листи, петиції, демонстрації можуть тут 
допомогти. Якщо Росія хоче розраховувати хоч на якусь довіру Заходу, вона повинна показати хоч 
якісь конкретні кроки. Зараз Москва говорить, що серйозно ставиться до мінських домовленостей. 
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Чи повинні ми їй вірити, якщо досі немає жодних зрушень навіть з гуманітарних питань, серед 
яких було і звільнення Савченко? Беручи це до уваги, я не покладаю особливої надії на стратегічні 
переговори, які мають пройти завтра у Мінську. Я не бачу жодних моральних змін у менталітеті 
російських політиків. До речі, вчорашня зустріч євродепутатів з представником Держдуми 
Олексієм Пушковим, яка стала повним провалом, є доказом цього. 

Тобто ви песимістично налаштовані щодо нових переговорів у Мінську? 
Я намагаюся бути оптимістом і ніколи не здаюсь. Це моя принципова позиція. Але, на 

жаль, я не бачу жодних позитивних знаків з російського боку і свідчень того, що вони 
дослухаються до наших меседжів, на які урядовці з Москви продовжують відповідати 
пропагандистськими гаслами. Але нам треба бути сильними і об’єднаними, і врешті-решт правда 
переможе. 

Ви вважаєте, Захід надасть Україні оборонну зброю у разі невдачі мінської зустрічі у 
"нормандському форматі"? 

Я не знаю, як завершаться переговори в Мінську, але гадаю, що будь-який результат буде 
представлений як перемога. Бо Захід наполягає лише на дипломатичному розв’язанні конфлікту 
шляхом переговорів. Водночас я не бачу, щоб росіяни так само прагнули до спільного пошуку 
дипломатичного рішення. Я в це вже не вірю і гадаю, що ми просто марнуємо час. На мою думку, 
рано чи пізно ми повернемося до питання надання певних видів озброєння Україні, бо Україна - 
суверенна держава, яка має на це право. Тому мені незрозуміло, чому взагалі тривають дискусії з 
цього приводу. 

Росія вперто продовжує заперечувати очевидні факти своє причетності до війни на 
Донбасі. На вашу думку, якого роду докази, де і ким повинні бути надані, щоб Москва їх 
сприйняла? 

Гадаю, лише безвідповідальні політики і люди, які заперечують реальність, не бачать цих 
доказів. Вони вже надані, і це залежить від тебе і, можливо, від рівня твоєї моралі: бачиш ти ці 
докази чи не бачиш. Адже щоб вести таку війну, яка мало скидається на партизанську, і 
протистояти апріорі сильнішій українській армії, треба мати відповідні сили, зброю, гроші, 
зрештою координацію і комунікацію. На мою думку, треба запросити в Україну моніторингову 
місію ООН. Бо, якщо, наприклад, для країн Балтії питання прямої причетності Росії до 
розпалювання війни на сході України не викликає жодних сумнівів, то, можливо, деяким іншим 
країнам потрібен дзвіночок від ООН: приїдьте на Донбас і переконайтеся на власні очі. Така місія 
ООН необхідна ще й тому, бо через деякий час багато хто спробує заперечити очевидне і скаже: ну, 
були там якісь протистояння, але все скінчилося, там нікого немає. То хто це були? Марсіани? 
Прибульці? 

Експерти переконані, що найпотужніша зброя України - це реформи. Вас влаштовує те, 
як вони просуваються? 

Я бачу, що нова українська влада дуже вмотивована і налаштована на реформи. Але я 
благаю: покажіть результати. Я очікую, що на початку літа український уряд зможе надати перший 
звіт щодо цих результатів. І буде позитивною ознакою, якщо їх почне відчувати на собі малий та 
середній бізнес в Україні, а державні інституції нарешті позбудуться синдрому корупції. На мою 
думку, українське суспільство повинно отримати сатисфакцію від реформ і побачити їхні конкретні 
результати. Звичайно, ситуація не зміниться за одну ніч, але вона набуде ознак послідовності, 
незмінності державної політики. 

DW.DE 

12.02.2015. Зустріч Єврогрупи щодо Греції завершилася нічим 

Після багатогодинних переговорів з міністрами фінансів країн Єврозони грецький 
урядовець Яніс Варуфакіс відмовився від угоди. Наступний раунд перемовин відбудеться 16 
лютого. 

На переговорах міністрів фінансів країн-членів Єврозони, що тривали більше ніж шість 
годин у Брюсселі, учасники так і не змогли досягти згоди з главою міністерства фінансів Греції. 
Наприкінці багатогодинної зустрічі у ніч на четвер, 12 лютого, грецький міністр фінансів Яніс 
Варуфакіс відмовився підписувати заключну декларацію, після того, як залу перемовин залишив 
очільник фінансового відомства Німеччини Вольфґанґ Шойбле, передає інформагенція dpa. 

"Нам потрібно більше часу", - заявив голова Єврогрупи Єрун Дейсселблум рано-вранці у 
четвер. За його словами, учасники зустрічі обговорювали можливість продовження програми 
допомоги, але "досі не погодили остаточне рішення". Наступний раунд перемовин має відбутися у 
понеділок, 16 лютого, заявив Дейсселблум. 

Афіни сподіваються на компроміс 
Варуфакіс, своєю чергою, повідомив, що під час переговорів мали місце "конструктивні та 

вичерпні дебати про всі нюанси грецької кризи". Він висловив сподівання, що у наступний 
понеділок вдасться досягти порозуміння. Заключний термін поточної програми допомоги для 
Греції з боку країн ЄС спливає наприкінці лютого. Новий грецький уряд мусить дотримуватися 
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жорстких вимог кредиторів, аби розраховувати на продовження фінансової підтримки. Одначе, 
Афіни відхиляють певні частини кредитної програми, наполягаючи на нових перемовинах. 
Новому уряду в Греції не до вподоби заходи жорсткої економії та реформи, а також формат 
співпраці з "трійкою" міжнародних кредиторів. 

DW.DE 

13.02.2015. Олланд підтвердив, що "Містралі" Росії не 
передадуть 

За словами президента Франції, Росія й досі не виконала необхідних умов для постачання 
бойових кораблів. Утім, Олланд не виключає, що вже готові вертольотоносці колись зможуть 
передати російським військовим. 

Незважаючи на досягнуті напередодні домовленості у Мінську, Париж не планує 
передавати два бойових кораблі класу "Містраль" росіянам. Про це заявив у четвер, 12 лютого, 
президент Франції Франсуа Олланд під час саміту в Брюсселі. За його словами, Росія досі не 
виконала умов для передачі цих бойових кораблів російським військовим, повідомляє агенція AFP. 

Утім, глава французької держави висловив сподівання, що це "одного дня" може статися. 
Згідно з заявою Олланда, якщо кризу на Сході України врегулюють, то лише тоді на 
"європейському рівні здійснять кроки, націлені на пом’якшення санкцій", ухвалених проти Росії. 
Але, як зазначив французький президент, до цього ще далеко. 

Як повідомлялося, Франція мала передати Росії перший з двох вертольотоносців ще восени 
2014 року. Поставку другого корабля, згідно з укладеним контрактом, мали здійснити цього року. 
Утім, під тиском партнерів з НАТО, у тому числі і з боку США, Париж вирішив відкласти 
виконання цього контракту. 

DW.DE 

18.02.2015. У Литві почалися військові навчання з оборони у 
"гібридній війні" 

Участь у навчаннях беруть майже дві тисячі солдатів. Вони відпрацьовують дії на 
випадок провокацій та спроб дестабілізації. 

Військові навчання з оборони під час "гібридної війни" розпочалися в Литві у вівторок, 17 
лютого. До 21 жовтня близько 1800 литовських солдатів відпрацьовуватимуть реакції на ймовірні 
провокації та спроби дестабілізації у країні. Навчання частково відбуватимуться в місті Йонава, 
пише інформагенція dpa. Терміном "гібридна війна" називають бойові дії за участі солдатів та 
бойової техніки без ознак приналежності до військ якоїсь країни, які підтримуються кампанією 
дезінформації й атаками у кіберпросторі. 

Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Північній та Східній Європі генерал Ганс-
Лотар Домрезе під час візиту до Вільнюса заявив, що влітку 2015 року у Литві та інших східних 
країнах-членах НАТО почнуть створювати нові тренувальні бази НАТО. Вони стануть 
тренувальними майданчиками для нових сил супершвидкого реагування Альянсу. 

Раніше про готовність до можливої "гібридної війни" заявляли Латвія та Естонія. 
Президентка Литви Даля Грибаускайте днями висловилася за постачання Заходом зброї Україні. 

DW.DE 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

РІВЕНЬ СПІВПРАЦІ НАТО З УКРАЇНОЮ НЕ ВІДПОВІДАЄ 
ВИМОГАМ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

Попри заяви про «рішучу» підтримку суверенітету України, ні НАТО в 
цілому, ні провідні його члени не виявляють активності щодо практичної 
допомоги Києву для захисту від російської агресії. 

Серед небагатьох позитивних практичних кроків – призначений на 
березень 2015 р. початок тренувальної місії, під час якої батальйон 
військових США проводитиме навчання трьох українських 
батальйонів навичкам, необхідним у боротьбі з російськими бойовиками. 
Швидше успіхом міждержавної співпраці, ніж результатом дій Альянсу, стала 
згода Польщі та Литви на пропозицію України прискорити 
створення спільної військової бригади у Любліні чисельністю 4,5 тис. 
чоловік. Бригаду мають створити ще до кінця поточного року, хоча раніше 
планували завершити процес у 2016 р. 

Що ж стосується перспектив надання Україні допомоги озброєнням, 
необхідного для врівноваження російської допомоги сепаратистам, а також для 
зменшення втрат серед військових і цивільного населення, то, як з’ясували 
американські сенатори, Адміністрація Обами не виконала навіть того 
обмеженого обсягу нелетальної військової допомоги, який пообіцяла 
Україні минулого року. Зокрема, Україні не надали обіцяної сотні 
броньованих машин «Humvee», броньованих карет швидкої допомоги, не 
надіслали навіть систем очищення води та медичне обладнання.5 Не спішить 
НАТО і з наповненням трастових фондів, затримується виділення запланованої 
допомоги за цільовими програмами по створенню в Україні можливостей для 
протезування військовослужбовців, а також надання міношукачів та іншого 
обладнання, необхідних для розмінування в Луганській і Донецькій областях.6  

За таких обставин не дивно, що Барак Обама продовжує ігнорувати 
ініціативи сенаторів і конгресменів терміново надати Україні 
озброєння. Певні надії дає рішення сенату США від 12 лютого 2015 р. 
призначити керівником Пентагону Ештона Картера, який раніше 
висловлювався за надання Києву військової допомоги та за посилення безпеки 
східноєвропейських членів НАТО. Проте кінцеве рішення все-рівно залежатиме 
від Б.Обами, який поки що продовжує політику «умиротворення агресора», чим 

                                                             
5 U.S. Hasn't Kept Ukraine Aid Promises. - http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-05/u-s-hasn-t-kept-
ukraine-aid-promises. 
6 Київ досі не отримав від НАТО допомогу у протезуванні та розмінуванні – посол. - 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/5/7057617. 
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ставить під загрозу не лише Україну, але й безпеку держав – членів НАТО. 
На засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 5 лютого 

2015 р., під час обговорення заходів посилення безпеки від російської загрози, 
жодні кроки з надання допомоги Києву навіть не обговорювалися. Україна, звісно 
ж, не є членом НАТО, проте є багаторічним партнером Альянсу і активним 
учасником його миротворчих місій, який офіційно звернувся по допомогу. До того 
ж, допомога Києву – в інтересах безпеки самого НАТО, члени якого стануть 
наступними жертвами в разі успіху російського реваншизму в Україні. 

Важко дивуватися відсутності рішучих дій Альянсу щодо безпеки Україні, 
якщо зважити на ту інертність, з якою НАТО дбає про безпеку своїх власних 
членів. Як значне досягнення було представлено генсеком НАТО Єнсом 
Столтенбергом рішення згаданого засідання міністрів оборони схвалили 
створення передової групи Сил реагування Альянсу у складі 5 тис. військових, 
готових до передислокації впродовж 48 годин. Також було вирішено збільшити 
чисельність самих Сил швидкого реагування з нинішніх 13 до 30 тисяч, і створити 
командні центри НАТО в Польщі, Румунії, Болгарії, Латвії, Литві та Естонії. 

Втім, і терміни, відведені на створення передової групи Сил реагування 
НАТО (2016 рік), і її чисельність (5 тис.) свідчать про неадекватність оцінки 
Альянсом актуальності та масштабу загроз, що постали перед 
ним. Якщо на українському Донбасі Росія зуміла впродовж кількох місяців 
натренувати і озброїти «до зубів» кілька десятків тисяч бойовиків, то при 
підготовці до агресії проти діючих членів НАТО зусилля Москви будуть значно 
більш масштабними. Чи зможуть 5 тис. солдат НАТО протистояти десяткам тисяч 
«зелених чоловічків» – питання, над яким Брюсселю варто серйозно подумати. І 
якщо в Альянсі не сприймають всерйоз сюжетів федеральних російських 
телеканалів про можливе швидке входження російських танків до Варшави, 
Берліна, Праги, Гельсінкі, Вільнюса, Таллінна і Риги,7 то указ Володимира Путіна 
про призов на двомісячні військові збори військовослужбовців запасу, підписаний 
5 лютого 2015 р.,8 може вказувати на масштаби війни, до якої готуються в Кремлі, 
який і без того має мільйонну армію. 

Навряд чи сприяє виробленню адекватної політики Альянсу політика 
самозаспокоєння, до якої вдається генсек Єнс Столтенберг. На прес-конференції 5 
лютого він заявив, що з боку Росії «немає конкретної загрози членам альянсу 
прямо зараз».9 Після таких заяв Столтенбергу буде непросто переконувати членів 
блоку припинити економити на безпеці й почати нарешті виділяти на неї хоча б 
2% ВВП, не кажучи вже про додаткове збільшення витрат для швидкого й 
суттєвого посилення оборонного потенціалу.  

Більш реальну оцінку справжньому стану речей дав колишній 
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, більше не обтяжений 
дипломатичними формальностями: «Справа не лише в Україні. 
Путін прагне відновити колишні позиції Росії як великої сили. Є 
висока імовірність, що він вторгнеться в країни Балтії, щоб 
випробувати 5-ту статтю НАТО».10 

Заколисаний тривалою відсутністю реальних загроз Альянс 
ослабив свою здатність адекватно оцінювати ризики, роками 

                                                             
7 Росіянам по ТБ розповіли, як легко їхні танки увійдуть в європейські столиці. - 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/11/7058225. 
8 Путин обязал призвать на военные сборы граждан в запасе. - 
http://tvrain.ru/articles/putin_objazal_prizyvat_na_voennye_sbory_grazhdan_v_zapase_-381572. 
9 НАТО не бачить військової загрози від Росії на даному етапі – Столтенберг. - 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/02/5/7030513. 
10 Putin could attack Baltic states warns former Nato chief. - 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11393707/Putin-could-attack-Baltic-states-warns-
former-Nato-chief.html. 
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зосереджуючись не на тих програмах, які підвищують захищеність, 
а на тих, які дають можливість зекономити на безпеці. Демонстрація 
супернику страху перед можливим протистоянням не зменшує, а збільшує 
вірогідність зіткнення, як безвольна «здача» своїх партнерів підштовхує до 
випробовування на міцність 5-ї Статті. Якщо НАТО хоче уникнути такої 
«перевірки» на міцність, то має демонструвати готовність застосовувати силу і 
рішучість захищати своїх членів та партнерів. Зрештою, військові блоки саме для 
цього і існують. 

 
 

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 

03.02.2015. НАТО: Росія постачає сепаратистам на Донбасі 
сучасні танки 

У Північноатлантичному альянсі Росії закидають постачання сепаратистам важкого 
озброєння. Деякі з цих видів зброї є настільки складними, що можуть бути використані лише 
після тривалої підготовки, наголошують у НАТО. 

НАТО звинуватив Росію у постачанні важкого озброєння на підконтрольні сепаратистам 
території на Сході України. "Ми побачили, що протягом останніх тижнів сотні предметів 
озброєння були переправлені з Росії до України", - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску у 
Брюсселі під час засідання міністрів оборони країн НАТО у вівторок, 3 лютого. 

За її словами, деякі з цих видів озброєнь "настільки складні", що не можуть бути 
використані сепаратистами без тривалої підготовки. Як зазначається у повідомленні агенції dpa, до 
цих видів озброєнь належать ракети класу "земля-повітря" та надсучасні танки. "Таке важке 
озброєння не може бути куплене просто на відкритому ринку в Донецьку", - заявила Лунгеску , 
зважаючи на заяви і переконання Кремля про відсутність таких поставок. 

Речниця Альянсу також зазначила, що у дискусії щодо можливих поставок зброї з США до 
України НАТО не відіграє жодної ролі. За словами Лунгеску, НАТО не є альянсом, який постачає 
озброєння. Рішення з цього приводу є власною справою кожної з країн-членів Альянсу. 

Нагадаємо, напередодні видання The New York Times повідомило про розгляд 
Вашингтоном можливості постачання Україні зброї. Пізніше у Білому домі на це заявили, що 
відповідне рішення ще не прийняте, але про поставки озброєння найближчим часом не йдеться. 

DW.DE 
 

11.02.2015. НАТО має готуватися до «гібридної війни» – 
доповідь 

НАТО має готуватися до «гібридної війни», оскільки Росія використовує в Україні 
нетрадиційні техніки, застерігає Міжнародний інститут стратегічних досліджень. 

У новій доповіді інституту, опублікованій у середу, 11 лютого, йдеться, що використання 
Росією принципів «гібридної війни» в Україні включає «складну кампанію, яка поєднує звичайні 
бойові дії низького рівня та спецоперації, кібератаки, а також психологічні операції, які 
використовують соціальні і традиційні медіа, щоб впливати на сприйняття людей і міжнародну 
думку». 

Ця тактика, мовиться у доповіді, становить «величезну загрозу», оскільки більшість армій у 
світі, включаючи НАТО, погано підготовлені до боротьби з нею. 

Радіо Свобода 
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

05.02.2015. Східний фронт НАТО: відповідь Путіну 

Сьогодні НАТО представить деталі плану, який генсек альянсу Єнс Столтенберґ назвав 
"найбільшим посиленням колективного захисту від кінця холодної війни". 

План має заспокоїти країни НАТО у Східній Європі і стримати те, що сприймається як 
російська загроза республікам Балтії та іншим членам НАТО, якщо криза в Україні вийде з-під 
контролю. 

Військові формування, про які заявлять сьогодні, мають посилити можливість НАТО 
швидко реагувати на військову загрозу. Це свідчить, що лідери Альянсу вбачають у анексії Криму і 
набігах на схід України дещо більше, ніж просто тимчасову кризу стосунків між Москвою і 
Заходом. 

Про це чітко заявив на початку тижня заступник генерального секретаря НАТО Александр 
Вершбоу – досвідчений американський дипломат. 

"Російська агресія проти України, – сказав він, – це не окремий інцидент, а зміна правил 
гри в європейській безпеці. Вона відбиває нові тенденції, які проявляються вже декілька років…" 

Ще гірше, що подальший розвиток української кризи неможливо передбачити, 
хвилюються ключові особи НАТО. 

Всі сподівалися, що санкції проти Росії (підкріплені падінням цін на нафту) змусять 
президента Володимира Путіна передумати. Але багато експертів вважає, що при цьому було 
недооцінено внутрішньополітичні аспекти російських пригод в Україні. 

Ніхто не знає, як розвиватимуться події в найближчі тижні й місяці. Можливо, всі звикнуть 
до млявої боротьби з епізодичними загостреннями та перервами з безуспішними перемовинами. 

Водночас, ніхто у НАТО не виключає стрімкої ескалації конфлікту, наприклад, російського 
прориву через Маріуполь, щоб пробити коридор до Криму. 

Російські передислокації та раптові маневри дозволяють припустити, що така операція 
може відбутися несподівано. 

Військові керівники Альянсу, з якими я розмовляв, переконані, що Росія могла б здійснити 
таку операцію за лічені дні, і українська армія не змогла би їх зупинити. 

Криза викликає непевність, а непевність веде до зростання ризику. Ось чому східний 
напрямок зараз однозначно є оборонним пріоритетом для НАТО. 

Завданням альянсу є ревізія та оновлення усіх своїх сил швидкого реагування на суші, на 
воді та в повітрі. 

Але головний крок - це створення так званого "клину": підрозділу бригадного складу 
(близько чотирьох-п’яти тисяч осіб), частина якого зможе розгорнути дії за два дні, а решта - 
долучитися протягом тижня. 

На сьогоднішній зустрічі НАТО міністри оборони оголосять, як буде утворено цей підрозділ 
і хто братиме в цьому участь. Людей загалом може знадобитися значно більше, ніж 5000, адже 
сюди тимчасово підтягуватимуться різні підрозділи за принципом ротації. 

Можливість швидко переміщатися – це одне питання, але крім того на східному флангу 
НАТО мають бути необхідні умови, щоб прийняти, розмістити і утримувати відряджених 
військових. 

З цієї метою у шести країнах НАТО – Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Болгарії – 
мають бути утворені командні органи. 

Кожен із цих невеличких штабів буде обслуговувати приблизно 50 працівників, половина з 
яких представлятимуть країну-господаря, а половина – інші країни НАТО. 

Їхня робота – гарантувати, що там, де потрібно, спецпідрозділи зможуть оперативно 
приступити до дій; а в періоди очікування вони допомагатимуть із плануванням колективної 
оборони і організацією міжнародних навчань. 

Такі навчання НАТО збирається проводити на постійній основі. Низка країн (не в останню 
чергу – США) знову шукають можливості розмістити в Європі важке озброєння, зокрема танки й 
артилерію – хоч і не в значній кількості, але достатньо, щоб акцентувати стримувальні наміри 
НАТО. 

Звісно, наміри кожен тлумачить по-своєму. НАТО вважає свої дії винятково оборонними, 
але з Москви їх побачать інакше. Принципово різне розуміння української кризи поглиблює 
тріщину в стосунках між Росією і Заходом. 

Інші плани НАТО – відкрити навчальний центр у Грузії, а також підтримати реформи в 
українських збройних силах – також тривожать Москву. 

Напруга ще більше посилиться, якщо США чи інші члени НАТО вирішать надати Україні 
зброю. 

Це питання вирішуватиме, власне, не НАТО, а національні уряди. Зараз всі уважно 
спостерігають за дебатами в адміністрації Обами. 
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Досі США стримувались від постачання зброї, надаючи перевагу нелетальній допомозі на 
кшталт бронежилетів, біноклів чи медичного обладнання. Серед американських подарунків – 
радіолокаційна станція виявлення мінометних позицій, але не точніші й досконаліші системи, які 
би вказували джерело вогню далекобійних артилерійських знарядь. 

Утім, настрій у Вашингтоні міняється. 
Багато хто зараз виступає за те, щоб США суттєвіше підтримували українську армію, хоча 

би оборонними системами. Про це йдеться у звіті Інституту Брукінгс - впливового аналітичного 
центру; цей документ важливий ще й тому, що серед його авторів – кілька колишніх представників 
адміністрації з досвідом розгляду таких питань. 

Дехто з чинних посадовців, як кажуть, теж переосмислює свою позицію з цього питання. 
Держсекретар Джон Керрі планує найближчими днями обговорити постачання зброї з 

союзниками США на зустрічах у Брюсселі та Мюнхені. 
Це питання дедалі більше цікавить політиків у Вашингтоні. Та деякі експерти і далі 

застерігають, що такий курс лише роздмухає полум’я і, можливо, спровокує росіян на активніші 
воєнні дії. 

Після нинішньої одноденної зустрічі міністрів НАТО, у Мюнхені в п’ятницю розпочнеться 
щорічна конференція з питань міжнародної безпеки. Україна там теж виразно фігуруватиме. 

На конференції слід чекати не лише неформальних розмов США та союзників – у ній 
також братиме участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який має зустрітися з 
кількома іншими важливими гравцями. 

Та втім, це можуть бути лише порожні балачки. 
BBC Україна 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НА 51-Й МЮНХЕНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З 
ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ 

 

Російсько-український конфлікт став основною темою 51-ї Мюнхенській 
конференції з питань безпеки, що пройшла 6-8 лютого 2015 р., зібравши близько 
400 відомих політиків та бізнесменів, серед яких два десятки глав держав та 
урядів і більше півсотні міністрів закордонних справ та оборони. Про російську 
агресію говорили і у виступах з трибуни, і під час неформальних зустрічей, 
обговорюючи як можливі шляхи допомоги Україні, так і необхідні кроки для 
зміцнення безпеки країн Європи від загрози поширення «гібридної» агресії.  

Особливості цьогорічній конференції додавав той факт, що вона відбувалася 
паралельно із активізацією мирних переговорів у «норманському форматі». 
Напередодні приїзду до Мюнхена лідери України та Німеччини провели тривалі 
переговори у Києві за участі президента Франції, після чого Ангела Меркель і 
Франсуа Олланд мали довгу зустріч із Володимиром Путіним в Москві. 

У цьому контексті позиції «нормандських» переговірників навряд 
чи посилювала відсутність єдності, продемонстрована західними 
політиками в Мюнхені стосовно питання надання Україні озброєнь. 
Частина політиків підтримали висловлений у виступі Петра Порошенка заклик 
допомогти Україні оборонним озброєнням. Серед прихильників надання зброї 
України були сенатор Джон Маккейн, головнокомандувач збройних сил НАТО в 
Європі генерал Філіп Брідлав, голова Мюнхенської конференції Вольфганг 
Ішингер, лідери країн Балтії та Польщі. Натомість Ангела Меркель вкотре 
заявила, що «не вірить, що в Україну можна поставити стільки зброї, що це злякає 
Росію».11 Президент Європарламенту Мартін Шульц навіть констатував, що «ЄС 
більше розділений, аніж об’єднаний у час, коли єдність якраз найбільш 
потрібна».12  

Не відзначалася чіткістю висловлена в Мюнхені позиція США щодо 
питання постачання Україні озброєнь: з одного боку, віце-президент США Джо 
Байден пообіцяв «продовжувати надавати Україні допомогу в сфері безпеки, 
надавати можливість Україні захистити себе», а з іншого боку – заявив, що «не 

                                                             
11 Порошенко в Мюнхені: заклики до постачання зброї лишилися без відповіді. - 
http://www.dw.de/порошенко-в-мюнхені-заклики-до-постачання-зброї-лишилися-без-відповіді/a-18242940. 
12 Мюнхенська конференція: впевнена Америка, поділена Європа, ізольована Росія. - 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26835446.html. 
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вірить, що є військове вирішення ситуації в Україні».13  
Чи варто було демонструвати таку неузгодженість позицій у присутності 

російської делегації та ще й під час проведення складних переговорів у 
«норманському» форматі – питання риторичне. Як і питання, чиї переговорні 
позиції посилила публічна відмова Берліна від ідеї надати зброю Києву, що 
багаторазово збільшило би для Москви ціну її агресії та зробило би неможливим 
надалі приховувати участь регулярних російських військ у конфлікті.  

Не дивно, що у своєму виступі голова МЗС Росії Сергій Лавров порадив 
Києву не надто розраховувати на допомогу Заходу, нагадавши, як 
той свого часу не допоміг Грузії: «Мені здається, що підтримка 
паморочить голову деяким, така само, як вона в 2008 р. запаморочила голову 
пану Саакашвілі».14 Лавров назвав обнадійливим сигналом (очевидно, для 
Кремля) «посилення в Європі опозиції» до намірів постачати Україні озброєння. І 
хоча Мюнхенський зал зустрічав усмішками виступ Лаврова, слід пам’ятати, що 
півтора роки тому такими ж усмішками зустрічала публіка заяви радника 
російського президента Сергія Глазьєва на зустрічі 10-ї Ялтинської європейської 
стратегії, який пророкував провал підписання Угоди про асоціацію на 
Вільнюському саміті. Як показав час, тоді Росія свого добилася, і під час Вільнюса 
сміялися вже лише у Кремлі. 

Мюнхенська конференція показала, що Захід досі не до кінця 
усвідомив всіх змін, що відбулися в політиці Росії, а також 
масштабів загроз, які у зв’язку із цим нависли над Європою. Країни ЄС 
і США досі намагаються знайти дипломатичний рецепт захисту діючого 
міжнародного порядку, не вступаючи в конфронтацією із країною, яка нищить 
цей порядок танками і артилерією, розв’язавши вже другу війну в Європі 
впродовж останніх шести років. Публічні дискусії щодо того, чи потрібно надавати 
жертві агресії зброю для самозахисту, вселяють Кремлю впевненість у безкарності, 
а посмішки під час виступу російського міністра – дають Москві надії, що до 
серйозної реакції Захід ще не готовий. Хто вчить історію, той знає, що Росія 
завжди розуміла і поважала лише аргумент сили, і чим швидше Захід 
продемонструє готовність застосовувати цей аргумент, тим більше 
шансів уникнути великої війни. 

 
 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

04.02.2015. Україна та Грузія координуватимуть політику у 
сфері європейської інтеграції 

4 лютого Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч із Державним 
міністром Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Давидом Бакрадзе.   

Сторони обговорили актуальні питання українсько-грузинських відносин, висловили 
взаємну підтримку територіальній цілісності двох держав, наголосили на обопільному прагненні 
посилювати двосторонню співпрацю, обмінюватися досвідом щодо процесу реалізації реформ. 

Були окреслені шляхи взаємодії сторін в питаннях європейської інтеграції, зокрема 
практичної імплементації укладених з Європейським Союзом угод про асоціацію. 

Окрема увага була зосереджена на питаннях регіональної безпеки, особливо у 
Чорноморському та Кавказькому регіонах. 

Сайт МЗС України 
 

                                                             
13 Байден: США продовжать допомагати Україні і тиснути на РФ. - 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/7/7057831. 
14 Лавров предложил Россию в качестве гаранта договоренностей по Украине. - 
http://www.interfax.ru/world/422538. 
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05.02.2015. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
зустрівся зі своїм американським колегою Джоном Керрі 

Основну увагу під час зустрічі очільники зовнішньополітичних відомств України та США 
приділили обговоренню поточної ситуації в країні та пошуку можливих шляхів врегулювання 
кризи на Донбасі. Відбувся обмін думками щодо реалізації реформ та пошуку шляхів стабілізації 
української економіки. 

Візит Держсекретаря Керрі до України став черговим свідченням стратегічного 
партнерства між нашими країнами та готовності США і надалі докладати зусиль для допомоги 
Україні та відновлення її територіальної цілісності. 

Сайт МЗС України 

06.02.2015. Парламентська асамблея ОБСЄ невідступно 
підтримує територіальну цілісність України 

6 лютого Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прийняв Президента 
Парламентської асамблеї ОБСЄ Ілкку Канерву, який перебуває в Києві з робочим візитом 

П.Клімкін відзначив активну позицію ПА ОБСЄ та Президента Асамблеї щодо підтримки 
територіальної цілісності та суверенітету України. Він підкреслив, що мирне врегулювання ситуації 
на Донбасі залежить від готовності російської сторони виконувати взяті на себе в рамках мінських 
домовленостей зобов’язання, а також закликав ПА ОБСЄ використати наявні засоби та 
інструменти для спонукання російської влади до дотримання принципів  Гельсінського 
Заключного акту і відмови від агресивної і загарбницької політики відносно України, відзначивши 
важливість дотримання відповідних положень Бакинської декларації ПА ОБСЄ 2014 р. 

Зі свого боку І.Канерва наголосив на незмінності позиції ПА ОБСЄ стосовно важливості 
досягнення дипломатичного врегулювання поточної кризи навколо України та зазначив, що і 
надалі докладатиме зусиль для сприяння відповідному мирному процес. 

Сайт МЗС України 

10.02.2015. Заступник Міністра закордонних справ України 
Сергій Кислиця зустрівся з делегацією Ради Європи 

10 лютого 2015 року в МЗС України відбулася зустріч заступника Міністра закордонних 
справ України Сергія Кислиці з делегацією Ради Європи на чолі з керівником Генерального 
директорату програм РЄ Вереною Тейлор. 

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці України з Радою Європи у контексті 
реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки, ухваленого Комітетом міністрів 
Ради Європи 21 січня 2015 року. 

За оцінкою сторін зазначений рамковий документ є належною основою для подальшого 
співробітництва у пріоритетних напрямах, визначених спільно українською стороною та Радою 
Європи, зокрема, в контексті необхідності проведення ключових внутрішніх реформ, визначених 
Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020" та програмою діяльності Уряду, а також планом 
заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Сайт МЗС України 

10.02.2015. Відбулася зустріч Міністра закордонних справ 
України Павла Клімкіна з Міністром закордонних справ та 
співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Гарсія-Маргайо 

10 лютого Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Міністром 
закордонних справ та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Гарсія-Маргайо, який перебуває в 
Україні з офіційним візитом. 

Основну увагу в ході зустрічі було приділено обговоренню внутрішньополітичної ситуації в 
Україні, передусім, подіям на Сході нашої держави. 

Іспанська сторона підтвердила рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності 
України в цей особливо критичний період військової агресії Росії та наголосила на необхідності 
остаточного і довготривалого політичного вирішення кризи на основі Мінських домовленостей, 
дотримуючись при цьому принципу безумовної поваги норм міжнародного права. 

 
Міністри підписали Спільну українсько-іспанську заяву, у якій, зокрема йдеться про те, що 

Україна і Іспанія рішуче засуджують незаконну анексію Криму Російською Федерацією, а також 
нещодавнє загострення ситуації в Донбасі за підтримки сепаратистів з боку Росії. 
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Окремо іспанською стороною було відзначено її готовність всіляко сприяти мобілізації 
підтримки міжнародною спільнотою зусиль нашої держави з протидії російській агресії, зокрема у 
рамках важливих багатосторонніх механізмів співпраці - ЄС, ОБСЄ, Рада Європи. 

Під час зустрічі також обговорювалися актуальні питання двостороннього українсько-
іспанського співробітництва. У цьому зв’язку було позитивно відзначено проведення у рамках 
візиту Х.М.Гарсія-Маргайо в Україну бізнес-форуму Україна-Іспанія, в якому беруть участь 
представники відомих компаній та підприємств ключових секторів економіки обох країн - 
енергетичного, транспортного та інфраструктурного. Бізнес-форум покликаний надати імпульсу 
торговельним зв’язкам та інвестиційному співробітництву між двома країнами. 

П.Клімкін та Х.М.Гарсія-Маргайо домовилися активізувати спільні зусилля з метою 
підписання в найближчому майбутньому Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний 
простір. 

Сторонами було також підписано Угоду між Україною та Королівством Іспанія про взаємну 
охорону інформації з обмеженим доступом. 

Сайт МЗС України 

11.02.2015. Відбулася зустріч Міністра закордонних справ 
України Павла Клімкіна з Міністром закордонних справ Держави 
Ізраїль Авігдором Ліберманом 

11 лютого 2015 р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Міністром 
закордонних справ Держави Ізраїль Авігдором Ліберманом, який перебуває в Україні з робочим 
візитом. 

Співрозмовники обговорили низку актуальних питань, які стосуються подальшого 
зміцнення відносин і взаємовигідного співробітництва між Україною та Ізраїлем. Зокрема, йшлося 
про перспективи розвитку торговельно-економічної співпраці між нашими країнами, організацію 
проведення в цьому році дев’ятого засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань 
торгівлі та економічного співробітництва, прискорення роботи над проектом Угоди про вільну 
торгівлю. 

Було обговорено внутрішньополітичну ситуацію в Україні, передусім, події на Донбасі. 
Міністр П.Клімкін закликав ізраїльську сторону приєднатися до кроків, спрямованих на остаточне 
припинення кровопролиття в Україні та посягання на її суверенітет і територіальну цілісність. 

Міністри також обговорили широкий спектр питань міжнародного характеру, насамперед 
ситуацію в регіоні Близького Сходу, включаючи перспективу ізраїльсько-палестинського 
врегулювання. 

У рамках зустрічі сторони підписали План консультацій між МЗС України та МЗС Держави 
Ізраїль на 2015-2016 рр. 

Сайт МЗС України 
 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

06.02.2015. Президент обговорив з Прем’єр-міністром 
Словаччини плани розширення співпраці 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Словаччини Робертом 
Фіцо. 

Президент подякував Прем’єр-міністру за потужну та послідовну підтримку України в 
європейських інституціях. «На Раді Європейського Союзу Голос Словаччини дуже сильно звучить 
на підтримку України», – відзначив Петро Порошенко. 

Прем’єр-міністр Фіцо наголосив, що Словаччина підтримує євроінтеграційні прагнення 
України. «Словаччина повністю вас підтримує в ваших амбіціях стати членом Європейського 
Союзу. Якщо буде зацікавленість з вашого боку, ми з великим задоволенням передамо наш досвід 
вступу в ЄС», – сказав словацький Прем’єр. 

Особливу увагу співрозмовники приділили питанню постачання газу. Прем’єр-міністр Фіцо 
повідомив про готовність збільшити з 1 березня потужності газопроводу «Ужгород-Вояни» з 11,5 
млрд куб м до 14,5 млрд куб м на рік. Роберт Фіцо зазначив: «Ми фактично виходимо на 1/3 об’єму 
вашої внутрішньої потреби». Він при цьому наголосив, що стратегічним завданням урядів двох 
країн є збереження транзитного характеру України та Словаччини. 

Президент висловив особливу подяку за ефективну співпрацю країн у енергетичній сфері. 
«Запущені за вашої участі 2 вересня реверсні поставки газу через ділянку «Вояни-Ужгород» 
сьогодні довели свою ефективність», – сказав Глава держави. 
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Збільшення з 30 січня потужності газопроводу до 40 млн кубометрів газу на добу повністю 
відповідає інтересам України, підкреслив Петро Порошенко. «Ми зацікавлені у якнайшвидшому 
запуску великого реверсу із Словаччини», – заявив Президент. 

Глава держави висловив впевненість в тому, що створення великого газового хабу на базі 
ринків країн «Вишеградської п’ятірки» (Словаччина, Угорщина, Чехія, Польща та Україна), про 
що йшлося у Братиславі у листопаді 2014 року, відповідає інтересам всіх країн регіону. «Ми будемо 
вдячні, якщо Словаччина та Угорщина прискорять також введення в експлуатацію цього 
газопроводу», – сказав Петро Порошенко, зазначивши, що має намір обговорити ці питання під 
час візиту в Україну Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. 

Президент також відзначив зацікавленість у розвитку двосторонньої торгівлі. «Ми з 
нашого боку готові зробити все, щоб інтенсифікувати наші відносини», – сказав Глава держави. 
Петро Порошенко зазначив, що країнам слід більш активно використовувати можливості, які 
відкрилися після імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 
зокрема її економічної частини про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. 

Глава держави повідомив, що доручив Уряду активізувати транскордонне співробітництво 
зі Словаччиною в частині створення спільних прикордонних і митних постів для боротьби з 
корупцією і пришвидшення та полегшення перетину кордону. 

Президент запросив словацьких фахівців долучитися до процесу реформування України у 
рамках Національної ради реформ. 

Роберт Фіцо підкреслив необхідність інтенсифікації економічних стосунків, особливо між 
підприємцями двох країн. Він повідомив про плани провести форум підприємців, на який мають 
приїхати близько 200 представників українського бізнесу та близько140 – словацького. 

Крім того, Словацький Прем’єр наголосив на зацікавленості його країни в реалізації різних 
проектів прикордонного співробітництва, зокрема проекту побудови ширококолійної залізниці 
між двома країнами. 

Сайт Президента України 

10.02.2015. Ви можете на нас розраховувати – Глава МЗС 
Іспанії на зустрічі з Президентом 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ Іспанії Хосе 
Мануелем Гарсія-Маргальо й Марфілем. 

Глава держави подякував Міністру за позицію Іспанії на підтримку суверенітету і 
територіальної цілісності та солідарність з Україною. «Я думаю, Іспанія дуже добре розуміє 
ситуацію в Україні, і те, наскільки важливо протидіяти тероризму», – сказав Президент. 

Президент поінформував іспанського міністра про обстріли терористами мирного 
Краматорська, міста, яке знаходиться в 45 км від зони бойових дій, в результаті чого загинуло 
багато цивільних та десятки поранено, з яких п’ятеро – діти. 

Голова МЗС Іспанії висловив Президенту та Українському народу співчуття з приводу 
терористичної атаки на Краматорськ, що призвела до людських жертв. За словами Міністра, 
Іспанія дуже добре розуміє загрози, які несе тероризм. 

Глава держави наголосив на тісній координації зусиль України з Німеччиною та Францією 
щодо підготовки та проведення завтрашньої зустрічі в "нормандському форматі" у Мінську. 
"Завтрашня зустріч у Мінську – один з останніх шансів оголосити безумовне припинення вогню та 
відвести важку артилерію", – відзначив Президент. За словами Петра Порошенка, неможливо 
досягнути прогресу у врегулюванні ситуації, коли постійно відбуваються ракетні обстріли, такі, як 
сьогодні в Краматорську. 

Хосе Гарсія-Маргальо повідомив, що Іспанія виступає за єдність Європейського Союзу у 
його солідарності із Україною. 

"Ви можете на нас розраховувати. Ми ніколи не визнаємо жодних дій, що суперечать 
Конституції вашої держави», запевнив Міністр Марфіль. Він також зазначив, що Іспанія готова 
співпрацювати з Україною в сфері економічних реформ: «Ми знаємо, якою високою є політична 
ціна реформ, вони потрібні. Ви зараз очолюєте найбільш прореформаторську команду за всю 
історію України. Ми Вас повністю підтримуємо", – заявив Глава МЗС Іспанії. 

Петро Порошенко відзначив важливість того, що разом із головою МЗС Іспанії Україну 
сьогодні відвідує потужна група представників іспанського бізнесу. "Це саме те, чого ми чекаємо в 
цей складний час. Україна зацікавлена і перспективна для бізнесу", – наголосив Президент. 

Глава держави запевнив, що країна докладає величезних зусиль, щоб, незважаючи на 
складну ситуацію, проводити реформи, передусім подолати корупцію та створити сприятливий 
інвестиційний клімат. 

Сайт Президента України 
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11.02.2015. Зустріч у Мінську має зробити внесок у мирне 
врегулювання в Україні – Президент на зустрічі з Президентом 
Лукашенком 

Президент Петро Порошенко у Мінську провів коротку зустріч з Президентом Білорусі 
Олександром Лукашенком. «Сьогодні мирний процес в Україні всі пов’язують з Мінськом, і я 
сподіваюся, що й сьогоднішня зустріч відповідатиме найкращим очікуванням», - наголосив Глава 
держави. 

«Сьогодні мирний процес пов’язують з Мінським протоколом від 5 вересня та Мінським 
меморандумом від 19 вересня», - також додав він. 

Петро Порошенко висловив переконання в тому, що саме від сьогоднішньої мінської 
зустрічі «нормандської четвірки» весь світ очікує, чи піде ситуація шляхом деескалації, 
припинення вогню та відводу військ. 

Глава держави висловив подяку Президенту Лукашенку за його особисту участь та 
небайдужість до мирного процесу в Україні. «Ви зробили все можливе», - сказав Президент та 
подякував за ефективну організацію зустрічі. 

У свою чергу, Президент Лукашенко висловив Президенту України подяку за довіру до 
Білорусі та її народу. «Це дорогого коштує, і ми робитимемо все, щоб в Україні був мир та спокій», 
- сказав Олександр Лукашенко та наголосив, що Білорусь виконала всі свої зобов’язання. 

Сайт Президента України 

11.02.2015. Порошенко готовий запровадити воєнний стан у 
разі подальшої ескалації 

Українська влада готова до запровадження воєнного стану в усій країні, якщо ситуація на 
сході далі погіршуватиметься, заявляє президент України Петро Порошенко. 

«І я, і уряд, і Верховна Рада готові до ухвалення рішення про введення воєнного стану на 
всій території України. І я в жодному разі не зволікатиму з цим рішенням, якщо безвідповідальні 
дії агресора призведуть до серйозної подальшої ескалації конфлікту. Я упевнений у тому, що наша 
країна зможе себе захистити», – сказав Порошенко на розширеному засіданні Кабінету міністрів. 

5 лютого Порошенко вже робив таку ж заяву. Тоді ж президент заявляв, що наразі він не 
ухвалив рішення про воєнний стан, тому що це передбачає обмеження демократії і свобод, а також 
стало б загрозою для розвитку економіки. 

Минулого місяця уряд запровадив режим надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській 
областях. 

В ООН 3 лютого заявили про збільшення кількості жертв конфлікту на сході України до 
5358 людей і закликали сторони зупинити «потенційно катастрофічне» загострення ситуації. 

У частині Донбасу від квітня минулого року триває, за офіційним визначенням, 
антитерористична операція проти збройних проросійських сепаратистів, а також російських 
військ, що підтримують їх. Неофіційно говорять про війну Росії проти України. В останні тижні, 
після початку масового наступу бойовиків на позиції українських силовиків і намагань українських 
сил втримати оборону, ситуація на лінії фронту на сході України різко загострилася. 

Радіо Свобода 

12.02.2015. Досягнуто домовленість про припинення вогню, 
звільнення всіх заручників та незаконно затриманих – результат 
зустрічі в Мінську 

У Мінську завершилися складні переговори у «нормандському форматі» — за участі 
Президента України Петра Порошенка, Канцлера Німеччини Ангели Меркель, Президента 
Франції Франсуа Олланда та Президента Росії Володимира Путіна. Перемовини тривали більше 18 
годин. «Тристороння контактна група підписала документ, який готувався у важких дискусіях. 
Головне, що в ніч з суботи на неділю (з 14 лютого на 15 лютого) о 00:00 має бути встановлене 
безумовне припинення вогню. В умовах, коли розгортається конфлікт в зоні АТО, для нас це є 
надзвичайно важливим», — повідомив Петро Порошенко. 

За його словами, українській стороні виставляли низку неприйнятних умов. «Ми не пішли 
на жодні ультиматуми і чітко наголосили, що припинення вогню оголошується без будь-яких 
попередніх умов. Припинення вогню має супроводжуватися відведенням важкої артилерії 
калібром більше 100 мм на відстань від Мінської лінії для незаконних збройних угрупувань і 
фактичної лінії перебування для Збройних сил України на 25 км. Загальна буферна зона складе 
таким чином 50 км», — розповів Президент. При цьому буферна зона для реактивних систем 
залпового вогню буде складати 70 км, для РСЗВ типу «Смерч», «Торнадо» та «Ураган» — 140 км. 

Також підписані домовленості передбачають звільнення всіх заручників протягом 19 днів. 
Для відведення важкої артилерії встановлено термін у 14 днів, після цього протягом п’яти днів 
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мають бути звільнені заручники. Президент повідомив, що підняв питання про звільнення Надії 
Савченко. «Мене було поінформовано, що це має бути зроблено найближчим часом, по 
завершенні медичної експертизи і попереднього слідства. Я звернувся, щоб це було зроблено 
негайно, і це було підтримано Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та 
Президентом Франції Франсує Олландом», — розповів Глава держави. 

Президент повідомив, що також є чітке зобов’язання про виведення найближчим часом 
всіх іноземних військ з території України. 

Також детально розписана імплементація частини Мінських угод щодо перекриття 
державного кордону. Наголошено, що після завершення політичного врегулювання має бути 
запроваджено спільний захист українського кордону за участі представників ОБСЄ. «На другому 
етапі до кінця року українські прикордонники мають в повному обсязі відновити контроль над 
українським кордоном», — повідомив Президент. За його словами, чітко зазначені дати та цифри в 
спільній декларації лідерів країн «нормандського формату» в Мінську. 

Відповідаючи на питання журналістів, чи не обговорювалося питання автономії територій, 
Президент Порошенко наголосив, що, незважаючи на жорстке наполягання, на статус автономії 
українська сторона не погодилась. Він зазначив: «Розширення повноважень регіонів України буде 
відбуватися виключно в рамках конституційних змін щодо децентралізації, на жоден компроміс 
щодо федералізації ми не пішли». Петро Порошенко додав, що соціальні виплати мають бути 
відновлені на окупованих територіях Луганської та Донецької областей після «стабілізації ситуації 
та відновлення державного суверенітету України». 

Президент також зазначив, що моніторинг за режимом припинення вогню буде 
забезпечувати місія ОБСЄ. Найближчим часом буде відновлена діяльність спільного центру 
контролю за виконанням цих домовленостей. 13 лютого Начальник Генерального штабу ЗСУ 
Віктор Муженко та Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов планують зустріч 
щодо забезпечення контролю за режимом припинення вогню. 

Також Президент повідомив, що вдалося домовитися про безумовний доступ України та 
міжнародних партнерів до надання гуманітарної допомоги населенню окупованих територій. «Ми 
будемо робити все можливе, щоб подолати гуманітарну кризу та доставити необхідне для 
місцевого населення», — наголосив Петро Порошенко. 

Сайт Президента України 

12.02.2015. Україна і ЄС мають спільно контролювати Мінську 
угоду - Порошенко 

Під час свого перебування на саміті в Брюсселі президент Петро Порошенко наголосив, що 
Україна та ЄС мають координувати зусилля для дотримання нової угоди про припинення вогню на 
Донбасі. 

"Для нас важливо зараз тиснути з приводу дотримання домовленостей про припинення 
вогню, про звільнення всіх заручників, про виведення всіх іноземних військ та найманців з 
території України. Я сподіваюся, що в рамках ефективної координації з нашими партнерами ми 
досягнемо результатів", - заявив Петро Порошенко під час спільної заяви з президентом 
Європейської Ради Дональдом Туском. 

Дотримання угоди та допомога Україні 
У прес-службі українського президента повідомляють, що він взяв участь в засіданні 

Європейської Ради на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС, а також провів низку зустрічей, 
зокрема з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та прем'єр-міністром Великої Британії 
Девідом Кемероном. 

Петро Порошенко відзначив, що він зі стриманим оптимізмом оцінює перспективи 
реалізації нових Мінських домовленостей. 

"Якщо Мінський меморандум буде порушуватись, то це призведе до подальших жорстких 
заходів з боку Європейської комісії та США", - попередив український президент. Він нагадав, що 
декларацію підтримали президенти України, Франції та Росії, а також канцлер Німеччини, і це 
накладає персональну відповідальність за виконання домовленостей. 

У свою чергу представники сепаратистів з Донбасу, які брали участь у мінських переговорах 
в рамках контактної групи, раніше заявили, що за умови порушення досягнутих домовленостей 
більше переговорів вести не будуть. 

Президент Європейської Ради Дональд Туск зазначив, що Рада ЄС продовжить 
обговорення українського питання. Коментуючи Мінські домовленості він назвав їх "реальним 
тестом на повагу до режиму припинення вогню". 

Європейський політик також відзначив важливість спільної позиції ЄС та США щодо 
українського питання. 

З Девідом Кемероном український президент говорив про військово-технічне 
співробітництво та можливості надання Україні макрофінансової допомоги, повідомляє офіційний 
сайт Петра Порошенка. 
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А Жан-Клод Юнкер підтвердив готовність ЄС надавати гуманітарну допомогу 
постраждалим на Донбасі, зокрема він повідомив про виділення додаткових 15 млн євро для цього. 

Торкнулися на зустрічі також питання про умови для введення безвізового режиму між 
Україною та ЄС, що стане ключовою темою травневого саміту ЄС в Ризі. 

Саміт після ночі в Мінську 
12 лютого лідери країн ЄС зібралися на неформальний саміт в Брюсселі, однією з головних 

тем якого стали боргові проблеми Греції, боротьба з тероризмом, а також ситуація в Україні після 
досягнутих у Мінську домовленостей. 

Президент України Петро Порошенко прибув до Брюсселя після нічних переговорів у 
столиці Білорусі. 

"Президент (Петро Порошенко. - Ред.) на кожній зустрічі п'є каву. Тримається так, ніби 
попередні дві ночі не були безсонними", - написав речник українського президента Святослав 
Цеголко у Twitter. 

Санкції не обговорювали 
Перед початком саміту прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон заявив, що вести мову про 

скасування санкцій ЄС проти Росії, впроваджених через ситуацію на сході України, поки що 
зарано. 

Він вважає, що європейські політики мають дати президентові РФ Володимиру Путіну 
зрозуміти, що допоки його поведінка не зміниться - санкції залишатимуться. 

"Найголовніше - справжні дії на землі, а не просто слова на папері", - сказав пан Кемерон. 
Перед тим верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні 

заявила, що на зустрічі європейські лідери не розглядатимуть санкції. 
За її словами, на саміті говоритимуть про те, як ЄС зможе сприяти забезпеченню перемир'я 

на сході України. 
"Ми зараз працюємо над тим... аби задіяти усі наявні ЄС інструменти, щоб посприяти 

імплементації угод", - цитує пані Могеріні агенція Reuters. 
Окрім України, лідери ЄС також обговорили боргову кризу в Греції, яка прагне досягти 

нової угоди з Євросоюзом про реструктуризацію боргів, а також боротьбу з тероризмом. 
Питання боротьби із тероризмом активізувалося після січневих нападів у Франції. 

BBC Україна 
 
 
 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
 
 

ОБСЄ 

04.02.2015. ОБСЄ: Луганськ обстріляли касетними бомбами 

Моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) повідомила, 
що один з районів Луганська був обстріляний касетними бомбами. 

У повідомленні місії вказується, що обстріл стався ще 27 січня. 
У звіті місії, який опублікували напередодні ввечері, вказується, що під час огляду 

Артемівського району, де знаходяться в основному одноповерхові будинки, були виявлені 
пошкодження будівель і парканів, характерні для вибуху касетної бомби. 

Крім цього, були знайдені частини ракет-носіїв такої бомби - "Смерч". На думку 
спостерігачів ОБСЄ, обстріл цими ракетами вівся з північного заходу. 

В результаті обстрілу, за повідомленням місцевих мешканців, було вбито одного з жителів 
цього району - чоловік загинув у своїй оселі. 

Касетні бомби розпадаються в повітрі, розкидаючи в районі падіння велику кількість 
осколків. Пізніше в міському морзі Луганська спостерігачів ОБСЄ поінформували про ще одного 
загиблого внаслідок обстрілів. 

BBC Україна 
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04.02.2015. ОБСЄ закликає до перемир'я в Дебальцевому 

Щонайменше триденне перемир'я дозволить провести негайну евакуацію мирних 
жителів з Дебальцевого та околиць, вважає міністр закордонних справ Сербії, яка головує нині 
в ОБСЄ. 

На тлі тривалих інтенсивних боїв поблизу міста Дебальцеве, а також значного погіршення 
гуманітарної ситуації на Сході України Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 
закликає терміново припинити військові дії у зоні конфлікту. Про це заявив міністр закордонних 
справ Сербії, яка головує нині в ОБСЄ, Івіца Дачич, повідомляється у вівторок, 3 лютого, на сайті 
організації. Окрім того, Дачич висловив жаль через загибель людей, йдеться у заяві. 

Він закликав усі втягнуті у конфлікт сторони за посередництва спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ встановити перемир'я "хоча б на три дні" в Дебальцевому та його околицях. Це 
дозволило б провести негайну евакуацію мирного населення, зазначив Дачич. Він доручив Гайді 
Тальявіні, представниці ОБСЄ під час перемовин контактної групи з питань України, у рамках 
роботи цієї групи перейти до реалізації пропозицій про припинення вогню . 

"Перемир'ям також можна скористатися для негайного відновлення консультацій з метою 
встановлення постійного режиму припинення вогню та повної реалізації Мінського протоколу та 
Мінського меморандуму", - йдеться у заяві ОБСЄ. Мінські домовленості залишаються основою для 
врегулювання конфлікту мирним шляхом, зазначає організація. 

DW.DE 

12.02.2015. ОБСЄ допомагатиме у виконанні домовленостей, 
досягнутих у Мінську – генсекретар 

ОБСЄ буде допомагати сторонам конфлікту на сході України у виконанні домовленостей, 
досягнутих у Мінську, заявив сьогодні в Дніпропетровську генеральний секретар ОБСЄ Ламберто 
Дзаннієр. 

«Найважливіше – це те, наскільки сторони конфлікту самі хочуть виконувати всі підписані 
угоди. Найголовніше залежить від них, а вже наша роль – допомагати у виконанні домовленостей. 
Якщо відведуть війська й зброю, якщо не буде порушень режиму перемир’я, якщо відпустять всіх 
полонених, тоді буде набагато легше виконати домовленості», – заявив Ламберто Дзаннієр. 

Він також зазначив, що роль спостережної місії ОБСЄ в цьому процесі буде залежати «від 
мандату, який буде виданий». 

Після зустрічі з генеральним секретарем ОБСЄ радник голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації Борис Трейгерман повідомив, що співробітники штаб-квартири ОБСЄ у 
Відні з власної ініціативи зібрали 20 тисяч євро для дітей-переселенців, родини яких переїхали на 
Дніпропетровщину. 

Грошовий чек генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаннієр передав до ОДА. За ці 
кошти планують придбати речі, в яких мають потребу діти-переселенці. 

З вечора 11 лютого і до сьогоднішнього ранку в Мінську тривала зустріч лідерів України, 
Росії, Німеччини і Франції щодо ситуації в Україні. Сторони домовилися про припинення вогню на 
Донбасі з 15 лютого. Крім того, від лінії зіткнення має бути відведене важке озброєння. Як заявив 
президент Росії Володимир Путін по завершенні переговорів, українські військові мають відвести 
озброєння від нинішньої лінії зіткнення, бойовик – від лінії, узгодженої 19 вересня в рамках 
Мінських домовленостей. 

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія висувала неприйнятні для Києва 
умови. За його словами, на федералізацію чи автономія для Донбасу Україна не погодилася. 

Радіо Свобода 

18.02.2015. Місія ОБСЄ: переговори щодо припинення вогню у 
районі Дебальцевого тривають 

Спостерігачі місії ОБСЄ у Соледарі продовжують переговори про припинення вогню у 
районі Дебальцевого. Глава місії закликає до негайного припинення бойових дій. 

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України продовжать у середу, 
18 лютого, перемовини з представниками України, Росії та самопроголошеної "ДНР" про 
припинення вогню в районі Дебальцевого. Про це повідомила речниця місії Ірина Гудима агенції 
"Інтерфакс-Україна". Вона пояснила, що припинення вогню є головною умовою доступу 
спостерігачів місії у зазначений район. 

Напередодні глава місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан закликав усі сторони збройного 
конфлікту на сході України до негайного припинення бойових дій. У офіційній заяві, 
оприлюдненій на веб-сторінці ОБСЄ, він зазначив, що представники місії не мають доступу до 
Дебальцевого. "Поки що так звані "ДНР" та "ЛНР" відмовляють місії у доступі до Дебальцевого. Ми 
наполягаємо на тому, щоб вони негайно припинили наступ (на Дебальцеве. - Ред.)", - наголосив 
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Апакан. Крім того, він зазначив, що 18 лютого представники місії здійснять нову спробу дістатися 
Дебальцевого з Соледара. "Відмова у цьому призведе до тяжких наслідків", - наголосив він. 

Нагадаємо, напередодні спостерігачі ОБСЄ звітували про те, що зафіксували рух 
української техніки від лінії зіткнення в Донецькій області. Двічі співробітники місії бачили, як 
військові та транспортні засоби українських збройних сил рухались у західному напрямку, 
відходячи назад, як це було передбачене у Мінській угоді. У звіті за вівторок, 17 лютого, місія ОБСЄ 
повідомила, що "припинення вогню, в основному, дотримується в усіх районах за винятком 
Дебальцевого та Горлівки". 

DW.DE 

ООН 

03.02.2015. ООН: посилення боїв в Україні - катастрофа 

За минулу добу в боях на сході України загинули до 16 мирних жителів, а десятки інших 
поранено. ООН застерігає, що нинішня ескалація насильства стала катастрофічною. 

Представники української влади і сепаратистів повідомили про загибель людей у кількох 
населених пунктах уздовж лінії фронту в Донецькій і Луганській областях. 

Кількість жертв серед населення почала стрімко рости після того, як проросійські бойовики 
перейшли в наступ на позиції українських військових. 

Командування Збройних сил України раніше повідомило, що в боях біля стратегічного 
міста Дебальцеве за добу загинуло п'ятеро українських солдатів. 

Про жертви серед цивільного населення повідомили також із Дебальцевого, Донецька і 
кількох селищ під контролем сил АТО у Луганській області. 

Точну кількість загиблих неможливо підтвердити з незалежних джерел. 
'Поля бою на автобусних зупинках' 
Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн заявив, що в районі бойових 

дій на сході України "мають місце явні порушення міжнародного гуманітарного права і правил 
ведення збройних конфліктів". 

"Автобусні зупинки і громадський транспорт, ринки, школи і садочки, лікарні і житлові 
райони в Донецькій і Луганській областях перетворилися на поля бою, - сказано в заяві принца 
Зейда. - Будь-яка подальша ескалація стане катастрофою для 5,2 мільйонів людей, які живуть 
посеред збройного конфлікту в східній Україні". 

Згідно з уточненими даними ООН, у збройному конфлікті на Донбасі вже загинули понад 
5350 людей, а понад 12 тисяч поранено. 

Інтенсивні бої в районі Дебальцевого, де міститься важливий залізничний вузол, тривають 
уже понад тиждень, бо сили сепаратистів намагаються взяти українські війська в кільце. 

Катастрофа Дебальцевого 
Правозахисна організація Amnesty International заявила, що жителі міста Дебальцеве 

опинилися на межі - під обстрілами, без води, без їжі, тепла і медикаментів. 
"Ситуація в Дебальцевому катастрофічна", - сказала Джоан Марінер, старший радник 

Amnesty International з кризового реагування, яка щойно повернулась з міста і перебуває в 
Слов'янську. 

Пані Марінер каже, що розмовляла з багатьма літніми людьми, які "живуть у переповнених 
підвалах у жахливих умовах та абсолютному страху". 

"Обидві сторони конфлікту мають відповідальність триматися подалі від цивільних районів 
і забезпечити людям можливість безпечно евакуюватися з міста. Міжнародне співтовариство, і це 
стосується Росії, повинно бути набагато більш категоричним у засудженні порушень законів війни 
з обох сторін", - сказано в заяві представниці Amnesty International. 

У понеділок лідер проросійських сепаратистів Олександр Захарченко оголосив плани 
мобілізувати до так званого "ополчення" самопроголошених "ДНР і "ЛНР" до 100 000 
військовиків. 

Українська влада також оголосила третю хвилю мобілізації і планує збільшити чисельність 
збройних сил до 200 000. 

Тим часом у США офіційні представники заявили, що розглядають можливість надати 
Україні оборонну зброю та інші типи летальної допомоги. 

Альянс НАТО звинуватив Росію в озброєнні сепаратистів Донбасу сотнями російських 
танків і бронемашин, які незаконно перетнули український кордон. 

Кремль заперечує свою пряму участь у збройному конфлікті, однак визнає, що на боці 
сепаратистів воюють російські добровольці. 

Війна в Україні: людський вимір 
5 358 людей загинули і 12 235 поранено на сході України 
Серед загиблих - 298 людей на борту МН17, збитого 17 липня 
224 мирних жителі вбито за три тижні січня, станом на 1 лютого 
5,2 млн людей, за оцінками, живуть у районі збройних дій 
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921 640 внутрішньо переміщених осіб в Україні, з них 136 216 дітей 
600 000 втекли до сусідніх країн, з них понад 400 000 - до Росії 
Джерело: Заява Верховного комісара ООН з прав людини за 3 лютого і звіт ООН за 21 

січня. 
BBC Україна 

17.02.2015. РБ ООН закликає припинити вогонь на сході України 

Рада безпеки ООН закликала всі сторони конфлікту в Україні у повній мірі 
дотримуватись комплексу заходів з виконання мінських домовленостей - серед яких передбачене 
і всестороннє припинення вогню. 

Проект резолюції, який подала Росія, одноголосно підтримали всі 15 членів РБ ООН під час 
засіданні у вівторок. 

У документі сказано про підтримку пакету заходів, направлених на виконання мінських 
домовленостей, яких досягнули під час останніх переговорів у столиці Білорусі. 

РБ ООН також вітає декларацію лідерів "нормандської четвірки" щодо цих заходів. 
Напередодні голосування за резолюцію головуючий в РБ ООН зачитав заяву, в якій країни 

висловили занепокоєння щодо бойових дій в районі Дебальцевого. 
"Члени Ради Безпеки висловили глибоку стурбованість у зв'язку з бойовими діями в 

Дебальцевому та довкола, що призвели до численних жертв серед цивільного населення", - заявив 
постпред Китаю Лю Цзеі. 

В ухваленій резолюції РБ ООН також підтверджує повну повагу до суверенітету, 
незалежності та територіальної цілісності України та висловлює глибоку занепокоєність через 
"трагічні події та насильство" в східних регіонах країни. 

У резолюції сказано, що криза має бути вирішена лише шляхом мирного врегулювання. 
Також документ підтверджує липневу резолюцію щодо падіння малайзійського літака 

рейсу MH17 на Донбасі. 
"Іронічна" резолюція 
Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін подякував за підтримку резолюції та 

наголосив, що його країна від початку "внутрішнього конфлікту" в Україні закликала до діалогу 
між його учасниками. 

Він також висловив упевненість, що зараз є "реальна можливість того, аби Україна почала 
перевертати трагічну сторінку історії". 

Постійний представник США Саманта Пауер назвала "щонайменше іронічним" те, що 
Росія є автором резолюції щодо мирного врегулювання в Україні. 

"Росія підписує угоди, а потім робить все, що в її силах, аби підірвати їх. Росія виступає за 
суверенітет країн, а потім діє так, ніби кордонів сусідів не існує", - сказала пані Пауер після 
голосування. 

Представник США наголосила, що Росія має діями підтримувати зусилля, направлені на 
вирішення конфлікту на сході України. 

З критикою Росії також виступила постійний представник Литви Раймонда Мурмокайте. 
Вона наголосила, що сепаратисти отримують збройну підтримку з російського боку. 

"Росія є безпосереднім учасником конфлікту в Україні та має нести за це основну 
відповідальність", - сказала пані Мурмокайте. 

Постійний представник Великої Британії закликав Росію виконати взяті в Мінську 
забов'язання, а також вплинути на сепаратистів, аби вони дотримувались обіцяного. 

"Допоки такі дій не послідують - міжнародна спільнота повинна продовжувати тиск на 
Росію...", - сказав Марк Лайалл Грант. 

Водночас він сказав, що криза в Україні почалась з незаконної анексії Росією Криму. 
Постпред Китаю заявив про необхідність враховувати занепокоєність всіх етнічних груп 

при вирішенні конфлікту та сподівається, що всі сторони знайдуть довгострокове політичне 
рішення. 

"Китай вважає, що при вирішенні проблеми в Україні слід залишатися в політичному руслі. 
У кризи своя реальність і своя історія. Основне рішення повинно включати законні інтереси і 
занепокоєність всіх етнічних груп, які проживають в Україні", - сказав постпред Китаю Лю Цзеі. 

Постійний представник України заявив, що Росія виступає прихильником та гарантом 
мирного процесу "лише на папері". 

Він заявив, що на територію конфлікту продовжує надходити важке озброєння з території 
РФ, а бойовики "за підтримки російських сил та важкого озброєння" атакують позиції сил АТО у 
Дебальцевому. 

За його словами, для мирного врегулювання конфлікту в Україні Росія "повинна вивести 
все озброєння", контролювати кордон та "змусити сепаратистів виконувати мінські угоди". 

Постпред України при ООН Юрій Сергеєв заявив, що Україна дотримується умов 
припинення вогню, згідно з мінськими домовленостями. 
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"Україна продемонструвала відповідальну поведінку при виконанні взятих на себе 
забов'язань - гарантований режим припинення вогню дотримується", - сказав пан Сергеєв. 

Він закликав ООН висловити протест щодо того, що роботу спостерігачів ОБСЄ блокують і 
вони не можуть виконувати свою місію. 

"Не можна упустити цей шанс на мир", - завершив свій виступ на засіданні РБ ООН пан 
Сергеєв. 

Наприкінці засідання представники України, США, Литви та Росії вступили у дискусію. 
Домовленості в Мінську 
Члени РБ ООН наголосили, що комплекс заходів з виконання мінських домовленостей не 

повинен підміняти мінські домовленості, які є основою для мирного процесу. 
12 лютого в Мінську тристороння контактна група, до складу якої входять представники 

України, ОБСЄ та Росії, домовились із представниками самопроголошених ДНР та ЛНР про 
комплекс заходів з виконання мінських домовленостей. Ці кроки підтримали лідери 
"нормандської четвірки". 

Згідно з новини домовленостями, у ніч на неділю в зоні конфлікту мав початись режим 
припинення вогню. 

Однак бойові дії тривають досі в районі Дебальцевого, який проросійські бойовики 
намагаються взяти під контроль. 

BBC Україна 
 

 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  
 

РОСІЯ  

03.02.2015. Незабаром росіянам для в'їзду в Україну потрібен 
буде закордонний паспорт 

Ухвалена постанова уряду позбавить з 1 березня громадян Росії можливості в'їжджати 
до України за внутрішніми паспортами, як це було досі. Це має дати змогу посилити контроль 
на кордоні, заявив український прем'єр. 

Громадяни Російської Федерації з 1 березня цього року не зможуть в'їхати до України за 
внутрішніми паспортами. Так само без закордонного паспорта вони не зможуть перебувати в 
державі і пересуватися її територією. Відповідну постанову підписав український прем'єр-міністр 
Арсеній Яценюк, повідомляється у вівторок, 3 лютого, на сайті українського уряду. Згідно з 
постановою, МЗС України слід поінформувати уряд РФ про припинення дії положень двосторонніх 
угод, що досі регламентували перетин українського кордону. 

Водночас російське свідоцтво про народження для дітей до 14 років так само вилучається 
як підстава для перетину українського кордону. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також наголосив, 
що положення щодо в'їзду на територію України власників дипломатичних та службових 
паспортів РФ залишаються чинними. 

Яценюк нагадав про прохання президента Росії Володимира Путіна перейти на перетин 
державного кордону виключно за закордонними паспортами. "Тепер необхідно, щоб російські 
громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними паспортами", - 
сказав Яценюк. За його словами, нововведення надасть можливість суттєво посилити контроль на 
кордоні та гарантувати інтереси національної безпеки України. 

DW.DE 

17.02.2015. Путін закликав українських солдатів у 
Дебальцевому здатися 

Російський президент очікує, що українське керівництво "не заважатиме" солдатам у 
Дебальцевому скласти зброю, а сепаратисти випустять їх із міста. 

Президент Росії Володимир Путін закликав українських солдатів у Дебальцевому здатися. 
Про це він заявив на прес-конференції під час візиту до Будапешту у вівторок, 17 лютого. "Я дуже 
розраховую, що відповідальні особи в українському керівництві не заважатимуть 
військовослужбовцям української армії складати зброю - якщо вони самі не в стані ухвалити це 
відповідальне рішення, то, у всякому разі, не переслідуватимуть людей, які хочуть зберегти своє 
життя, готові скласти зброю", - наводить слова Путіна інформагенція "Інтерфакс". 

Російський президент висловив сподівання, що бойовики випустять українських солдатів із 
міста. "З іншого боку, я розраховую, що лідери ополчення, керівництво "ДНР" і "ЛНР" не будуть 
стримувати цих осіб, перешкоджати тому, щоб вони вільно після цього покинули зону конфлікту і 
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повернулися до своїх родин", - заявив Путін. Він зауважив, що загострення ситуації навколо 
Дебальцевого було прогнозоване, передає Reuters. 

На думку російського президента, на Сході України значно знизилася бойова активність. 
"Що стосується провадження бойових дій загалом, ми зауважуємо значне, я хочу це підкреслити, 
зниження бойової активності", - цитує Путіна "Інтерфакс". 

Путін: США вже постачають зброю Україні 
Російський президент також заявив, що, за російськими даними, американська зброя вже 

постачається в Україну, і "тут немає нічого незвичайного". "Я глибоко переконаний у тому, що хто 
б і яку зброю не постачав, кількість жертв може, звісно, збільшитися, але результат буде такий 
самий, як сьогодні, і це неуникненно", - заявив Путін. 

Він також додав, що бойові дії в Україні не припиняться, поки Київ не усвідомить, що 
конфлікт можна вирішити тільки мирним шляхом, передає інформагенція Reuters. 

DW.DE 

США ТА КАНАДА 

03.02.2015. Вашингтон: летальна зброя - не вихід із кризи в 
Україні 

Постачання зброї Україні навряд чи допоможе розв'язати кризу на Донбасі, заявив 
заступник помічника президента США з національної безпеки Бен Родс. 

Також він відзначив, що Сполучені Штати продовжать чинити, насамперед, економічний 
тиск на Росію. 

"Ми і далі вважаємо, що найкращий спосіб вплинути на плани Росії - це економічні 
санкції", - сказав Бен Родс в інтерв'ю CNN. 

Раніше ЗМІ повідомили, що в адміністрації Барака Обами розглядають можливість надати 
Україні летальну зброю, зокрема оборонну. 

"Свіжий погляд" 
Зараз США допомагають Києву лише несмертельним обладнанням на кшталт радарів чи 

протигазів. 
Але в неділю газета New York Times повідомила, що така допомога та економічні санкції, 

схоже, не спрацювали, тож постачання оборонної зброї знову на порядку денному. 
Речник Ради національної безпеки Бернадетт Міген у понеділок сказала, що хоча США і 

далі фокусуються на пошуку дипломатичного рішення, вони "постійно оцінюють інші можливості, 
які допоможуть відкрити простір для переговорів". 

Згодом неназваний американський високопосадовець сказав агентству Reuters, що ідея 
летальної оборонної допомоги отримала "свіжий погляд". 

"Який це матиме результат - ми не знаємо", - додав він. 
Агенція Associated Press також цитує неназваного посадовця, який розповів, що зброю не 

обов'язково нададуть, але після недавнього загострення ситуації США переглядає свою політику. 
У понеділок ці заяви прокоментував Бен Родс, заступник радника президента з 

національної безпеки. 
"Ми не думаємо, що відповідь на українську кризу - це просто надати більше зброї", - сказав 

він у розмові з CNN. 
"На нашу думку, треба чинити тиск, намагатися, щоб вони (Київ. - Ред.) сіли за стіл 

переговорів із сепаратистами, і ми побачили мирну деескалацію", - цитує чиновника сайт каналу. 
Кореспондент BBC в Вашингтоні Джон Соупел каже, що раніше президент Обама був проти 

озброєння українських силовиків, побоюючись так званої проксі-війни (непрямого конфлікту) з 
Росією. 

Цього тижня у Київ приїде для переговорів держсекретар США Джон Керрі. А Барак Обама 
і Анґела Меркель планують обговорити Україну на початку наступного тижня. 

Українська влада і Захід звинувачують Росію у військовій підтримці сепаратистів на 
Донбасі. Москва відкидає ці звинувачення і заявляє, що не є стороною конфлікту. 

BBC Україна 

05.02.2015. Кандидат в очільники Пентагону не виключає 
постачання зброї Україні 

Ештон Картер, якого президент США запропонував на пост глави Пентагону, 
"схиляється" до ідеї постачання зброї в Україну, зокрема і летальної. 

Про це він заявив на слуханнях у Сенаті, відповідаючи на запитання сенатора-
республіканця Джона Маккейна - голови комітету у справах збройних сил. 

Проте прес-секретар Білого дому наголосив, що остаточне рішення з цього питання 
прийматиме президент Обама. 
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Досі США погоджувалися надати Києву лише нелетальну допомогу на кшталт рацій і 
приладів нічного бачення. 

Однак після ескалації конфлікту на Донбасі Барак Обама дав зрозуміти, що готовий 
переглянути цю позицію. 

У четвер до Києва приїжджає держсекретар США Джон Керрі. Як очікують, він говоритиме 
з українською владою про військову допомогу. 

В Брюсселі зустрічаються міністри оборони НАТО, які планують оголосити про збільшення 
присутності альянсу у Східній Європі. 

Київ і Захід звинувачують Росію в наданні зброї сепаратистам та участі в конфлікті в 
Донбасі. Москва заперечує ці звинувачення. 

"Слід підтримати українців" 
Ештон Картер раніше обіймав посаду заступника міністра оборони США, а тепер президент 

пропонує його на пост голови оборонного відомства. 
Це призначення має підтримати Сенат, і перед голосуванням пан Картер виступив у 

сенатському комітеті у справах збройних сил. 
Сенатор Джон Маккейн запитав, чи підтримує він ідею постачання Україні "оборонної 

зброї", на що пан Картер відповів, що "схильний підтримати цю точку зору". 
"Я думаю, що ми повинні допомогти українцям захистити себе", - сказав пан Картер. 
"Я не можу зараз вказати точну природу цієї зброї, бо ще не обговорював це питання ані з 

нашим військовим керівництвом, ані з українськими лідерами, але я схиляюся до позиції, що ми 
повинні надати їм зброю, зокрема і летальну". 

Прес-секретар Білого дому наголосив, що остаточне рішення з цього питання прийматиме 
Барак Обама. 

Утім, Джош Ернест додав: "Президента, безумовно, цікавить думка його команди у галузі 
національної безпеки, зокрема і думка того, хто, як ми сподіваємося, скоро буде затверджений на 
посту міністра оборони, і президент врахує ці поради". 

Раніше низка американських ЗМІ повідомили, що в Білому дому розглядають можливість 
надання Києву летальної зброї, але думки з цього приводу розділилися. 

Візит Керрі і засідання НАТО 
Джон Керрі зустрінеться з президентом Петром Порошенком і прем'єром Арсенієм 

Яценюком. Після цього очікується прес-конференція. 
Далі держсекретар поїде до Мюнхена, де візьме участь у щорічній конференції з питань 

безпеки. 
Тим часом в Брюсселі зустрінуться міністри оборони НАТО, які планують оголосити про 

збільшення присутності альянсу в Східній Європі. 
Ці плани вже назвали "найбільшим посиленням" "колективної оборони (НАТО. - Ред.) від 

кінця Холодної війни". 
На зустрічі йтиметься про те, щоб заспокоїти східноєвропейських членів альянсу і стримати 

потенційну російську загрозу для країн Балтії чи інших членів, якщо криза в Україні вийде з-під 
контролю, каже кореспондент BBC Джонатан Маркус. 

Зокрема, передбачається створення сил швидкого реагування чисельністю в 4-5 тис. людей. 
Ці підрозділи можна буде перекинути на схід упродовж двох днів. 

Крім того, у планах - створення мережі невеликих командних центрів у шести східних 
країнах НАТО: у Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Болгарії та Румунії. 
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