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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЧИ ЗАКРИВАТИМЕ ЄВРОСОЮЗ ОЧІ НА НЕВИКОНАННЯ РОСІЄЮ
НОВИХ МІНСЬКИХ УГОД?
Нові Мінські домовленості від 13 лютого2015 р. прогнозовано порушуються
російською стороною з першого ж дня їх підписання. Російсько-сепаратистські
війська не зуміли вкластися у «відведені» їм мінськими угодами три доби для
захоплення Дебальцевого (саме для цього угоди передбачали припинення вогню
лише з 15 лютого), тому вони і після початку «перемир’я» продовжили
артилерійські обстріли позицій українських військ, доки останні не відступили.
Поганим сигналом стала відсутність адекватної реакції Заходу,
зокрема Німеччини та Франції як гарантів Мінських угод, на
порушення російською стороною нових домовленостей. Москва давно
перестала звертати увагу на «стурбовані», але не підкріплені діями, заяви західних
лідерів. Останні ж продовжують підігрувати Кремлю в його лицемірній грі,
закликаючи Росію «посилити тиск» на сепаратистів з метою припинення вогню.1 І
це при тому, що посол США в Україні Джеффрі Пайєтт публічно заявив
про наявність доказів, що саме «регулярні частини російської армії
брали участь у захопленні Дебальцеве, у військових діях, які
відбувалися вже після того, як Мінська угода мала набути
чинності».2 Тож про який «тиск» на сепаратистів йдеться, якщо російські
війська порушують мирні угоди?
Кремль продовжує успішно експлуатувати готовність Берліну та Парижу
закривати очі на ігнорування Росією мирних угод і використовує останні як
інструмент реалізації своїх планів. Припинення вогню зв’язує руки українській
стороні, позбавивши її можливості проводити військово-стратегічні маневри,
зокрема контрнаступи. Натомість російсько-сепаратистські війська
припиняють вогонь лише на тих напрямках, які не вважають
пріоритетними на даний момент. Спочатку вони зосередили всі сили на
штурмі Дебальцевого, а після його захоплення розпочали перекидання техніки і
живої сили в бік Маріуполя, проводячи майже неприховану підготовка до штурму
цього півмільйонного стратегічно важливого міста, взяття якого західні лідери

Німеччина не задоволена "припиненням вогню" бойовиками. Чекає від РФ дій. http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/23/7059519.
2 Пайєтт: За насильство на Донбасі небачених масштабів відповідає РФ. http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/1/7060150.
1
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називають черговою «червоною лінією».3 Проте для Кремля стало вже
звичним переходити «червоні лінії», особливо якщо він напевно знає, що за це
його буде «покарано» лише черговими заявами і, можливо, додаванням до
санаційного списку кількох донецьких бойовиків чи російських бізнесменів.
Москва обрала як найбільш ефективну і найменш витратну
тактику повзучого просування вглиб української території. Така війна
виснажує Україну, якій не вдається закріпити лінію фронту і доводиться
розпорошувати ресурси на сотні кілометрів. Натомість Росія, знаючи, що Київ не
порушить мирні угоди і не буде наступати, має всі можливості для військових
маневрів, перекидаючи сили на потрібний їй відрізок фронту і анексуючи чергову
частину української території. При цьому, перегрупування сил подається Москвою
і керованими нею сепаратистами як «відведення» важких озброєнь, що цілком
задовольняє лідерів ЄС, готових «повірити» будь-чому, що б не змушувало їх
посилювати санкції.
Ініційовані президентом Європейської ради Дональдом Туском
консультації з лідерами країн ЄС у зв'язку з трьомастами порушеннями
режиму припинення вогню на Донбасі лише за перший тиждень дії нових
Мінських угод, закінчилися лише черговою заявою про «збільшення ціни
агресії».4
Підписанти Мінських угод, перш за все, це стосується Берліну та Парижу,
досі не вжили заходів, щоб ОБСЄ мала належні повноваження і
технічні можливості здійснювати повноцінний моніторинг виконання
Мінських угод. Нинішній мандат місії надто обмежений, кількості спостерігачів
і техніки недостатньо, щоб охопити всю лінію фронту, а російські бойовики
допускають представників ОБСЄ лише в ті місця, які їм вигідно. Про всі ці
проблеми керівник місії спостерігачів ОБСЄ в Україні Александер Гуґ розповів
журналістам під час свого візиту до Берліну 27 лютого 2015 р., проте лідери країн
ЄС давно знають про такий стан справ.
Своє
ставлення
до
виконання
Мінських
угод
Росія
продемонструвала під час зустрічей міністрів закордонних справ
«нормандської четвірки» у Парижі 24 лютого. Російський міністр
прогнозовано відмовився засудити захоплення сепаратистами Дебальцевого і не
засудив атаки бойовиків на околиці Маріуполя. Сергій Лавров відмовився також
від спільної заяви, яка зрештою була зроблена від імені міністра закордонних
справ Франції Лорана Фабіуса як господаря зустрічі. Заява містила прохання про
посилення моніторингової місії ОБСЄ та розширення її мандату, також абстрактно
згадувалося «обговорення» міністрами ситуації навколо Дебальцевого та
Маріуполя. Той факт, що Сергій Лавров залишив зустріч до оголошення заяви,
свідчить, що Москва не підтримує ні розширення мандату місії ОБСЄ, ні
тим більше не планує відмовлятися від намірів захопити Маріуполь.
Заява міністра закордонних справ Франції Лорана Фабіуса, що «ситуація з
санкціями буде повністю змінена», якщо «сепаратисти нападуть на Маріуполь», 5
так само мало здатна змінити курс Кремля, як і схожі заяви держсекретаря США
Джона Керрі. Зупинити Кремль міг би лише страх перед нищівними
санкціями, здатними обвалити економіку Росії та створити в країні
загрозу соціального вибуху. Доки Володимир Путін впевнений, що таких
Штайнмаєр: Просування на Маріуполь означатиме руйнування мінських домовленостей. http://www.dw.de/штайнмаєр-просування-на-маріуполь-означатиме-руйнування-мінських-домовленостей/a18273538.
4 Statement by the President of the European Council Donald Tusk on the situation in Ukraine. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/150220-statement-tusk-ukraine.
5 Fabius : l'attaque de Marioupol changerait la donne "en matière de sanctions". http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-politique/2014-2015/francaise-enlevee-au-yemen-tous-les-servicessont-mobilises-assure-laurent-fabius-25-02.
3
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санкцій не буде, він може продовжувати нарощувати свій рейтинг, радуючи росіян
новими територіальними здобутками Російської Імперії.
Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон пригрозив Росії можливим
відключенням від міжнародної системи платежів SWIFT, 6 що було би справді
сильним (хоча і недостатнім) рішенням. Проте Москва чує подібні погрози
вже кілька місяців і повірить в них лише тоді, коли їй чітко буде
заявлено, що захоплення Маріуполя автоматично означатиме
відключення від SWIFT.
Поки що санкційна політика ЄС і США більше нагадує
проведення щеплень, які лише виробляють у Росії імунітет до
економічних обмежень з боку Заходу. Повільність прийняття рішень
країнами ЄС і США дає Москві достатньо часу, щоб вжити попереджувальних
заходів для зменшення негативного впливу нових «санкцій». Доки Захід
демонструватиме відсутність мужності протистояти військовій агресії Росії хоча б
адекватними економічними заходами, агресія Кремля буде розростатися, і ніякі
символічні розширення санкційних списків тут не зарадять.
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
24.02.2015. "Нормандська четвірка" закликала дотримуватися
перемир'я
Міністри закордонних справ країн "Нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії
та України - після тригодинних переговорів у Парижі домовилися про потребу зміцнити
моніторингову місію ОБСЄ в України і знову закликали виконувати умови режиму перемир'я.
Заяву за підсумками зустрічі міністрів зачитав господар зустрічі, міністр закордонних
справ Франції Лоран Фабіус.
Український міністр Павло Клімкін у розмові з журналістами висловив жаль, що учасники
переговорів не змогли дійти згоди щодо Дебальцевого.
"Ми зуміли домовитися з низки технічних аспектів, зокрема, важливих моментів щодо
того, яким чином підтримати спостережну місію ОБСЄ і яким чином зміцнити можливості цієї
місії - звичайно, підтримавши негайне припинення вогню і відведення сил. На жаль, не було
політичної згоди стосовно того, як засудити те, що сталося в Дебальцевому", - сказав Павло
Клімкін.
Це перша зустріч голів зовнішньополітичних відомств після переговорів у Мінську 12
лютого, коли лідери "нормандської четвірки" домовилися про припинення вогню на сході України.
Взаємні підозри
Напередодні президент Росії Володимир Путін сказав російському телебаченню, що війна з
Україною малоймовірна, і вчергове заперечив присутність на Донбасі російських військ чи техніки.
Президент Путін заявив також, що він підтримує досягнуту 12 лютого в Мінську угоду про
припиненню вогню як найкращий спосіб стабілізувати схід України.
Однак США і ЄС звинувачують Росію і підтримуваних нею сепаратистів у тому, що вони не
виконують умов мирного плану.
Напередодні в спеціальній заяві в Палаті громад британського парламенту прем'єр-міністр
Девід Кемерон заявив, що Європейський Союз і США готові ввести нові санкції проти Росії в разі,
як сепаратисти не зупинять подальшого захоплення території на сході України.
"Замість того, щоб змінити курс, Росія вивела свої незаконні дії в східній Україні на новий
рівень - коли сепаратисти, грубо порушуючи перемир'я, захопили Дебальцеве, що стало можливим
лише завдяки постачанням російських бійців і техніки у великій кількості", - сказав британським
парламентарям Девід Кемерон.
Він також анонсував виділення з британського бюджету 15 млн фунтів стерлінгів на
фінансування гуманітарних операцій на сході України і сказав, що британський уряд розробляє
заходи з посилення безпеки місії ОБСЄ на сході України.
У понеділок українські військові командувачі повідомили, що обстріли сепаратистів не
дозволили їм вивести з лінії фронту важку техніку.
Великобританія заговорила про можливість відключення Росії від системи SWIFT. http://www.dw.de/великобританія-заговорила-про-можливість-відключення-росії-від-системи-swift/a18277640.
6
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Домовленості на мапі
Спостерігачі ОБСЄ також повідомили, що попри перемир'я бойові дії та обстріли на сході
України не вщухають.
У заяві спостерігачів сказано, що в неділю один із сепаратистських командирів на
блокпосту у Донецьку погрожував убити представників місії.
BBC Україна

03.03.2015. "Нормандська четвірка" домовилася направити
спостерігачів у всі точки, де продовжують обстріли
Сторони також домовилися про необхідність публікації щоденного звіту ОБСЄ про
порушення режиму припинення вогню.
В ході телефонних переговорів в Нормандському форматі було погоджено розміщення
спостерігачів ОБСЄ у всі точки порушення режиму припинення вогню в Донбасі.
"Співрозмовники підтримали українську пропозицію розмістити спостерігачів ОБСЄ на
всіх точках порушення режиму припинення вогню, зокрема розпочати з 10 населених пунктів:
Щастя, Попасна, Станиця Луганська, Кримське, Авдіївка, Волноваха, Гранітне, Луганське,
Широкіно, район Донецького аеропорту", - повідомляє прес-служба президента України.
Сторони підкреслили необхідність забезпечення безпеки та належного режиму роботи
інспекторів ОБСЄ, включно з безперешкодними перевірками в місцях дислокації відведеної
техніки, наголошується в повідомленні.
Також "Нормандська четвірка" домовилася про необхідність публікації щоденного звіту
ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню, який буде направлятися всім МЗС країн
Нормандського формату.
Співрозмовники домовилися про проведення у п'ятницю консультації на рівні заступників
міністрів закордонних справ, де також обговорюватиметься питання миротворців.
Раніше вдень 2 березня спікер АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики вночі
повертають на передову важкі озброєння, які відводили вдень за участю представників ЗМІ. Він
також повідомив, що за добу в зоні проведення АТО на сході України загинув один український
військовий, ще четверо поранені.
Дзеркало Тижня

БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА
25.02.2015. Голова Верховної Ради
зброю та поліцейську місію

України просив у Брюсселі

Володимир Гройсман здійснив свій перший візит до Брюсселя у статусі голови Верховної
Ради. Київ сподівається на зброю, допомогу та консультації європейських партнерів.
Одним з головних пунктів програми візиту київського гостя був його виступ перед
депутатами комітету з питань закордонних справ Європарламенту. І хоча український спікер –
єдиний з керівників держави, хто не спілкується англійською мовою, здається, йому вдалося дійти
порозуміння з багатьма євродепутатами. Від самого початку Гройсман поскаржився на труднощі.
"Вести війну і проводити реформи – завдання не з простих, але в нас немає вибору", - сказав він і
розповів про стратегію державного розвитку до 2020 року, реформаторські законодавчі зміни і про
початок боротьби з корупцією.
Зброя та миротворці
Голова Верховної Ради зазначив, що ЄС може діяти у трьох напрямках для допомоги
Україна: збереження та посилення секторальних санкцій, посилення дипломатичного тиску на
Москву, а також надання фінансової та технічної допомоги Києву. Окреме питання – озброєння.
Києву, за словами Гройсмана, потрібна "розумна" та "виключно оборонна зброя", поява якої могла
б стримати агресивну політику господаря Кремля. "Він хоче показати, що в сучасному світі діє
право більш сильного. Але це не так. І будь-який агресор, і цей агресор – Путін – буде зупинений.
Питання лише – коли?", - запитав він.
Ще одна можливість - відрядження на Донбас миротворчої місії, наприклад, поліцейської
місії ЄС. Вона, на думку офіційного Києва, мала б не лише розділяти українську армію та
сепаратистів, але й забезпечувати контроль російсько-українського кордону, з чим категорично не
погоджується Росія.
"Говорить Москва"
Незважаючи на жорсткий графік, півтора десятки депутатів Європарламенту встигли
поставити свої запитання чи виступити з пропозиціями. Депутат з Португалії Ана Гомеш назвала
події в Україні загрозою для Європи в цілому, і не лише тому, що в її країні – велика українська
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діаспора, а представник британських консерваторів Чарльз Теннок висловив переконання, що
Мінська угода – друга, як і перша – не працюють.
Найбільше уваги викликав представник французьких ультраправих євроскептиків ЖанЛюк Шаффгаузер, який похвалив Гройсмана за наміри робити реформи, але водночас закликав не
надто вірити тому, що кажуть його колеги по депутатському корпусу. "Не думайте, що риторика
війни, яку ви чуєте в цьому парламенті, є риторикою Європи. Це – не риторика Франції, не
риторика Німеччини, не риторика Великобританії", - сказав він. "Цей парламент працює проти
європейських країн та проти Європи", - додав депутат, за що отримав викрики обурення від колег:
"Говорить Москва".
DW.DE

24.02.2015. Глави МЗС "Нормандське четвірки" закликали
розширити мандат ОБСЄ в Україні
Глави МЗС "нормандської четвірки" в Парижі провели зустріч, на якій обговорювали
ситуацію у Донбасі, зокрема, атаки на Дебальцеве та в районі Маріуполя.
Після зустрічі глава МЗС Франції Лоран Фабіус зробив офіційну заяву від імені чотирьох
міністрів, яке опубліковано на сайті МЗС Німеччини.
Глави МЗС закликали посилити спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і розширити її
мандат, надати додатковий персонал, обладнання та фінансування.
"З цією метою ми готові ініціювати будь-які дії у Відні, щоб гарантувати, що цей мандат
буде продовжений швидко", - йдеться в заяві.
Учасники зустрічі закликали всі сторони забезпечити повний доступ спостерігачів ОБСЄ в
усіх напрямках, а також повністю співпрацювати з ОБСЄ, особливо щодо моніторингу та
верифікації відведення важкого озброєння.
Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що глави МЗС Німеччини, Франції, Росії
та України не виробили єдиної позиції щодо реакції на захоплення бойовиками Дебальцевого вже
після укладення мінських угод.
"На жаль, політичного рішення про те, як ставитися до події в Дебальцеве, не було", заявив він.
Також після зустрічі глава МЗС Франції Лоранс Фабіус заявив, що "Нормандська четвірка"
виступила за відведення озброєнь в Донбасі.
Дзеркало Тижня

ЕНЕРГЕТИКА
03.03.2015. Транзит газу до ЄС через Україну залишається
надійним – Єврокомісія
Україна і Росія домовилися про виконання зимового газового пакета, і транзит газу до
ЄС залишається надійним, відзначає віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович.
Про це він заявив ввечері 2 березня після завершення тристоронніх газових переговорів у
Брюсселі за участі представників України, Росії та ЄС.
Згідно із заявою, до кінця березня Україна закуповуватиме у "Газпрому" щодня до 114 млн
кубометрів газу на основі передплати, повідомляє УНІАН.
"Я задоволений тим, що нам вдалося захистити повне виконання зимового пакета для
забезпечення потреб України. Я задоволений, що постачання газу на ринок ЄС залишається
надійним", - наголосив Марош Шевчович.
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" платитиме "Газпрому" тільки за той газ,
який постачатимуть через узгоджені з українською стороною пункти прийому.
"Сторони підтвердили, що для цілей розрахунків щодо зимового пакету
використовуватимуть тільки ті обсяги газу, які постачають через пункти прийому газу, узгоджені з
ЦДД ПАТ "Укртрансгаз", - ідеться у прес-релізі, який у понеділок ввечері поширили з "Нафтогазу".
BBC Україна
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СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
25.02.2015. Україна та ЄС не домовилися про "ранній" саміт.
Саміт Україна-ЄС, попри неодноразові обіцянки української влади, не відбудеться не лише
взимку, але й у березні.
Про це йдеться у не публічному звіті українського уряду про виконання Угоди про
асоціацію, який є в розпорядженні "Європейської правди".
В плановому графіку виконання угоди зазначено, що ведеться підготовка до проведення
двостороннього саміту "в II кварталі 2015 року". Імовірний місяць проведення саміту в документі
не уточнюється.
Між тим, раніше керівництво держави неодноразово заявляло, що саміт відбудеться на
початку року. Зокрема, прес-служба президента Порошенка в грудні повідомляла, що саміт
"відбудеться в січні-лютому".
Згодом з’ясувалося, що Києву та Брюсселю не вдається домовитися про змістовне
наповнення саміту, після чого МЗС оголосив, що дата зустрічі наразі не визначена.
Як відомо, керівництво ЄС наполягає на невідкладному проведенні реформ в Україні і не
задоволене поточним прогресом у цій сфері.
Українська правда

ІНШІ ПОДІЇ ЄС
20.02.2015. Британія і ЄС увійшли в українську кризу, не
зрозумівши глибини ворожого ставлення Росії до планів Заходу.
Ані ЄС, ані Європа не зрозуміли глибини ворожого ставлення Росії до планів Заходу
побудувати більш тісні зв’язки з Україною, повідомляє звіт Палати лордів.
Європейський комітет британської Палати лордів 20 лютого оприлюднив заяву про те,
що Європейський Союз і Велика Британія винні у тому, що, «наче лунатики», ввійшли в
українську кризу. На думку авторів документу, Захід мав би від початку пояснити Росії, що ані
ЄС, ані НАТО не збираються розширювати власні кордони. Міністерство закордонних справ
Великої Британії відкидає ці звинувачення, заявляючи, що їхня держава відіграє «провідну роль
у підтримці права України планувати своє майбутнє».
Палата лордів Великої Британії звинувачує свою державу в тому, що та не є достатньо
«активною чи помітною» у вирішенні української кризи. Згідно зі звітом, оприлюдненим 20
лютого, через скорочення у Міністерстві закордонних справ у відомстві поменшало російських
експертів. З тієї самої причини, міністерства закордонних справ ЄС були погано підготовлені для
надання «авторитетної відповіді» на кризу в Україні.
«Я не хочу виправдовувати Росію – Росія поводить себе неприпустимо. Але, якщо б ми були
більш чутливими та запевнили їх, що ми не думаємо про розширення кордону ЄС і НАТО на сотні
миль на Схід, тоді, я вважаю, ми мали б кращі шанси уникнути проблем, які ми маємо сьогодні», –
сказав голова Європейського комітету Палати лордів Крістофер Туґендгат.
У документі також мовиться про те, що відносини між ЄС і Росією вже давно засновані на
«оптимістичному» припущенні, що Росія перебуває на шляху стати демократичною державою.
У результаті, вважає комітет, ані ЄС, ані Велика Британія не зрозуміли глибини ворожого
ставлення Росії до планів Заходу побудувати більш тісні зв’язки з Україною. Крім того, Росії не
пояснили, що Україну не запросять ані до ЄС, ані до НАТО, зауважив Туґендгат.
«Якщо подивитися на це з точки зору Росії, вони бачать інші країни, які мали торговельні
угоди, а потім приєднувалися до ЄС, а потім вступали до НАТО», – сказав він.
Однак речниця Міністерства закордонних справ Великої Британії відкинула критику
Палати лордів. За її словами, ніхто не міг передбачити масштаби «невиправданого та
незаконного» втручання Росії в Україну.
«Велика Британія відіграє провідну роль у підтримці права України планувати своє
майбутнє, гарантуючи, що ЄС запроваджує санкції проти Росії за те, що та намагається диктувати
(Києву – ред.) ці плани», – передає слова речниці Yahoo News.
Звіт Палати лордів оприлюднили після того, як президент Європейської ради Дональд Туск
закликав прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона обговорити те, як ЄС має
відреагувати на невпинне насильство на Сході України. Про це повідомляється на офіційному сайті
уряду Великої Британії. Туск і Камерон погодилися, що ЄС має чітко пояснити Росії і
проросійським сепаратистам, що вони мають дотримуватися припинення вогню.
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Тим часом, британський міністр оборони Майкл Феллон 19 лютого сказав, що Росія
становить «реальну та безпосередню небезпеку» для Естонії, Литви та Латвії, тому НАТО готується
до того, що можна очікувати атак на країни Балтії.
Того ж дня міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Хеммонд заявив: «Немає
сумнівів, що ми бачимо більш агресивну поведінку росіян, російського президента Володимира
Путіна, як в Україні, так й інших місцях, щоб випробувати захист НАТО».
«Ми готові до цього. Ми залишимося рішучими й об’єднаними перед обличчям будь-яких
провокацій», – додав він.
Радіо Свобода

24.02.2015. Литва поновить військовий обов'язок
Литва поновить військовий обов'язок і призов на військову службу у зв'язку з, як було
сказано, особливостями нинішньої геополітичної ситуації.
Таку заяву зробила президент країни Даля Грібаускайте після екстреного засідання
державної ради оборони.
Призов буде поновлено терміном на 5 років з метою посилити і прискорити набір у
литовські збройні сили.
"Державна рада з оборони вирішила повернути обов'язкову військову службу строком на
п'ять років, оцінивши загрози національній безпеці, - заявила Грібаускайте, яка, згідно з
литовською конституцією, є верховним головнокомандувачем. - 3500 строковиків будуть
призиватися щорічно на 9 місяців. Це становить 1,7% від усіх потенційних призовників".
Пані Грібаускайте у своїй заяві не називала відкрито становище в Україні, однак Литва
разом з двома іншими балтійськими державами неодноразово висловлювала стурбованість
російською агресією.
Поновлення призову ще має схвалити парламент Литви.
Країна скасувала призов у 2008 році після переходу на професійну армію.
Литва, Естонія та Латвія після відновлення державної незалежності в 1991 році взяли курс
на вступ до НАТО і ЄС.
Близькість російського ексклаву Калінінград, що межує з територією Литви, поширила
побоювання про можливість втручання Росії.
У грудні Росія провела в Калінінградській області військові навчання за участі 9000
солдатів і понад 55 кораблів.
Деякі експерти попереджають, що Росія може поширити нестабільність на держави Баптії
або через російськомовні меншини тих країн, або через енергетичний тиск, або шляхом кібератак.
У вересні минулого року Україна і Литва домовилися створити спільний військовий
підрозділ із кількох тисяч військовослужбовців.
Підрозділ, згідно з планами, мав би бути готовим до виконання бойових завдань у складі
миротворчих сил чи контингенту швидкого реагування НАТО протягом 24 місяців.
BBC Україна

25.02.2015. Франція пригрозила Росії посиленням санкцій у разі
нападу на Маріуполь
Париж застеріг Москву, що у разі наступу проросійських сепаратистів на український
Маріуполь, ситуація із санкціями радикально зміниться. З такою заявою виступив міністр
закордонних справ Франції.
Москву очікує більше санкцій з боку ЄС, якщо проросійські сепаратисти атакують
українське місто Маріуполь. Про це заявив у середу, 25 лютого, міністр закордонних справ Франції
Лоран Фабіус, повідомляє інформаційне агентство Reuters. "Проблема є нині, зокрема, довкола
Маріуполя", - наголосив він. За словами Фабіуса, Росії чітко сказали, що в разі атаки сепаратистів у
напрямку Маріуполя ситуація радикально зміниться, включно із санкціями", - заявив Фабіус в
інтерв'ю радіо France Info.
На європейському рівні питання санкцій обговорюватимуть знову, сказав глава
французького зовнішньополітичного відомства, котрий напередодні у Парижі проводив
переговори щодо ситуації на Донбасі зі своїми колегами з Німеччини, України та Росії. Міністри
"нормандської четвірки" знову закликали до поваги до мінських домовленостей про припинення
вогню на Донбасі.
Як заявив український міністр закордонних справ Павло Клімкін після цієї зустрічі, Київ
побоюється, що Маріуполь стане наступною ціллю сепаратистів. Водночас представник так званого
"міністерства оборони" самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін напередодні заперечив, що
сепаратисти готуються до наступу на Маріуполь. Агентство "Інтерфакс цитує слова Басуріна, який
заявив, що "наступу не передбачається".
DW.DE
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проросійська партія стала другою

Естонії
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перемогли

ліберали,

В Естонії пройшли парламентські вибори, переможцем яких стала Партія реформ. Всього
на виборах в Рійгікогу (парламент) проголосувало 63,7% виборців.
Ліберальна Партія реформ, представник якої Тааві Рийвас займає пост прем'єр-міністра,
отримала майже 158 885 голосів (27,7%) і 30 з 101 місця в естонському парламенті.
На другому місці опинилася Центристська партія на чолі з мером Талліна Едгаром
Савісааром, яка отримала 142 тисяч голосів (24,8%) та 27 місць в Рійгікогу.
Центристська партія раніше уклала договір про співпрацю з " Єдиною Росією". Порівняно з
виборами 2011 року центристи отримали на 1,5 % голосів більше.
Лідер центристів Савісаар в минулому році піддався критиці з боку представників інших
партій у зв'язку зі своєю позицією з приводу подій навколо України. Зокрема, він назвав
легітимним псевдореферендум у Криму.
Третє місце зайняли партнери реформістів по коаліції - Соціал-демократична партія з 87
тис. голосів (15,2%) і 15 місцями в Рійгікогу.
Всього парламенту пройшли шість партій: Партія реформ (27,7%), Центристська партія
(24,8%), Соціал-демократична партія (15,2%), Союз Вітчизни і Res Publica (13,7%), Вільна партія
Естонії (8,7%) і Консервативна народна партія Естонії (8,1%).
Українська правда
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НАТО НЕ ДЕМОНСТРУЄ РІШУЧОСТІ ЗАХИЩАТИ НІ УКРАЇНУ, НІ
ВЛАСНИХ ЧЛЕНІВ
У лютому 2015 р., три країни Північноатлантичного Альянсу –
США, Британія і Канада – заявили про намір направити своїх
військових інструкторів для допомоги у підготовці українських військ.
Не применшуючи важливості цієї (поки що нереалізованої) допомоги Україні від
військового Альянсу, з яким вона має «особливе партнерство», відзначимо, що
минув вже цілий рік з початку російської військової агресії, і що подібним
військовим інструктажем країни НАТО вже досить давно допомагають, приміром,
іракським курдам, які не підписували з Альянсом ніяких Хартій про особливе
партнерство і не брали участі у численних миротворчих операціях НАТО. Більш
того, курди вже давно отримують і допомогу летальним озброєнням, у т.ч. від тієї
ж Німеччини, яка є противником «військового вирішення» конфліктів.
Натомість постачання зброї Україні, яка також є жертвою агресії,
німецьке керівництво називає «абсурдною» та «безглуздою» ідеєю,7 а
Вашингтон і Лондон продовжують тримати паузу щодо остаточного
рішення, очевидно, очікуючи переходу Росією чергової «червоної лінії», якою
мало стати Дебальцеве, але після захоплення останнього «лінію» перенесли на
Маріуполь. Хоча жодних чітких заяв, що Україна отримає зброю і в разі
російського нападу на Маріуполь також немає. Україна, як «Особливий партнер»
Альянсу змушений шукати зброю в Об’єднаних Арабських Еміратах, куди в другій
половині лютого з відповідною метою їздив Президент Петро Порошенко. У ході
міжнародної виставки озброєння IDEX-2015 в Абу-Дабі українська делегація
підписала контракт на поставку безпілотних літальних апаратів і засобів
радіоелектронної боротьби з французькою компанією «Thales Group», проте мова
йде не про допомогу, а саме про продаж озброєння.
Реально допомогти Україні зброєю поки що наважилися лише
далеко не найбільш сильний і багатий член НАТО – Литва, за що була
одразу ж «покарана» Німеччиною, яка відмовила цій балтійській країн
в поставках бронетранспортерів «Boxer». Щоправда, не всі німецькі
політики налаштовані залишити Україну на «милість» Росії. Депутат
Європарламенту, заступник голови комітету міжпарламентської співпраці ЄСРосія Вернер Шульц закликав якомога скоріше надати Україні зброю, слушно
Віце-канцлер ФРН: Путін повинен подбати про завершення насильства в Україні. - http://www.dw.de/віцеканцлер-фрн-путін-повинен-подбати-про-завершення-насильства-в-україні/a-18265811; FO exklusiv:
undespräsident
prdert aktiveres Russland. - http://www.mdr.de/mdr-info/audio1102284.html.
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зауважуючи, що дотриматися перемир’я вдасться лише якщо українська армія
матиме достатньо сил, щоб захистити свої нинішні позиції.8
Головним стримуючим фактором надання Україні допомоги
озброєнням залишається позиція Барака Обами, «відмашки» якого
чекають всі держави-члени НАТО. На це під час конференції «Важливість
безпеки України для Європи» прозоро натякнув посол Польщі в США Ришард
Шнепф: «Безумовно, приклад Сполучених Штатів стане таким, за
яким послідують інші країни в Європі».9 Та Барак Обама продовжує
відкладати рішення, попри те, що на користь постачання зброї Україні
вже відкрито висловилися і директор національної розвідки США
Джеймс Клеппер, який вважає, що Росія може розпочати наступ на Маріуполь з
метою пробити «коридор» до Криму, і нинішній командувач військ НАТО у
Європі генерал Філіп Брідлав, і колишній головнокомандувач НАТО
Уесли Кларк.
Британський прем’єр Девід Кемерон заявив, що якщо не зупинити
Російську агресію в Україні, то «завтра ми побачимо дестабілізацію Молдавії і
балтійських країн».10 Втім, складається враження, що політики, які тверезо
оцінюють масштаби російської загрози, в країнах НАТО перебувають у
меншості. Принаймні, такого висновку можна дійти, якщо проаналізувати звіт
«European Leadership Network» щодо результатів імплементації домовленостей
Уельського саміту Альянсу (2014 р.). Так, рішення Саміту витрачати на оборону
мінімально необхідні 2% ВВП виконають у 2015 р. лише США та Естонія. Окрім
них, збільшать витрати на оборону також Франція (дуже незначно), Норвегія,
Нідерланди, Польща, Румунія, Литва і Латвія – втім, жодна з них не доведе
показник до необхідних 2% ВВП. При цьому, Великобританія, Німеччина, Італія,
Канада, Угорщина і Болгарія навіть зменшать оборонні бюджети.11
Найбільші «успіхи» у скороченні військового бюджету демонструє Берлін,
який у 2015 р. скоротить витрати на оборону на $2,5 млрд., зменшивши показник
до 1,09% ВВП – вдвічі менше за вимоги НАТО. І це при тому, що, за даними
німецької преси, стан Бундесверу залишає бажати кращого – німецьке
військо забезпечене танками та іншою важкою технікою лише на 75%. Боєздатної
техніки і стрілецької зброї не вистачає навіть у тих підрозділах німецької армії, які
мають увійти до складу передової групи Сил реагування НАТО.12 Збільшити
витрати на оборону Німеччина планує лише з 2017 р. Залишилося поцікавитися у
Володимира Путіна, чи дасть він Європі стільки часу.
Отже, пасивна позиція НАТО щодо України не випадає із
загального контексту деградації Альянсу. Розставляючи впродовж
тривалого часу невірні пріоритети, блок втратив контроль за ситуацією в Європі, а
також внутрішню солідарність. Американці роками схиляли своїх партнерів до
участі у витратних і позбавлених сенсу операцій за межами Європи, на що
європейські партнери відповіли прагненням більшої незалежності від курсу США,
„Unterlassene Hilfeleistung“: Grünen-Politiker fordert Waffenlieferungen an Ukraine. http://www.focus.de/politik/deutschland/interview-mit-werner-schulz-unterlassene-hilfeleistung-gruenen-politikerfordert-waffenlieferungen-an-ukraine_id_4505858.html.
9 Рішення США щодо зброї для України стане прикладом для Європи - посол Польщі. http://www.ukrinform.ua/ukr/news/rishennya_ssha_shchodo_zbroii_dlya_ukraiini_stane_prikladom_dlya_e_vro
pi_2026276.
10 Кэмерон: Россию на Украине нужно остановить сей час. http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2015/02/150224_cameron_russia_ukraine.
11 The Wales Pledge Revisited: A Preliminary Analysis of 2015 Budget Decisions in NATO Member States. http://www.europeanleadershipnetwork.org/the-wales-pledge-revisited-a-preliminary-analysis-of-2015-budgetdecisions-in-nato-member-states_2472.html.
12 Mehr Panzer für die Bundeswehr. - http://www.sueddeutsche.de/politik/gedankenspiele-imverteidigungsministerium-mehr-panzer-fuer-die-bundeswehr-1.2366682; Von der Leyen schreibt ein Buch "ohne
Tabus". - http://www.welt.de/politik/deutschland/article137563163/Von-der-Leyen-schreibt-ein-Buch-ohneTabus.html.
8
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щоправда, реалізуючи це прагнення переважно у вигляді інфантильних загравань
із Росією. При цьому, ключові країни Європи виявилися неготовими платити за
власний захист, а деякі нові члени НАТО нагадують «троянських коней» Росії.
Повторюється ситуація, що мала місце напередодні ІІ Світової
війни, коли Європа була надто слабкою, щоб протистояти агресії
Гітлера, а США – надто усуненими від європейських справ, щоб
завадити розростанню конфлікту.

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
26.02.2015. У НАТО допускають можливість агресії РФ проти
Молдови
У НАТО допускають можливість агресії Росії проти Молдови.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав 25 лютого перед
комітетом з оборони Конгресу США сказав, що російські війська в Придністров’ї дислоковані для
того, щоб "завадити зближенню Молдови з Заходом".
"Як у Молдові, так і в інших регіонах" Москва вже проводить "широку пропагандистську
кампанію", цитує генерала агентство AFP.
Брідлав також заявив, що конфлікт між українською владою і сепаратистами, яких активно
підтримує Росією, може продовжитися.
"Я не думаю, що хтось із нас може бути впевнений, начебто Путін досягнув усіх своїх цілей
в Україні", - пояснив командувач.
Українська правда
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
КИЄВУ ПОТРІБНА СИСТЕМНА І ПРАГМАТИЧНА РОБОТА НА
МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ, ЯКЩО ВІН ХОЧЕ ПОБАЧИТИ НА ДОНБАСІ
МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЦІВ
У другій половині лютого 2015 р. офіційний Київ різко змінив
свою позицію щодо питання введення на Донбас міжнародних
миротворців. Ще 3 лютого Президент Петро Порошенко заявляв, що підстав
для введення миротворчого контингенту в Україну немає,13 а вже за два тижні, 18
лютого, за його ж ініціативою, Рада національної безпеки і оборони України
схвалила звернення до ООН і Євросоюзу щодо розгортання на території України
операції із підтримання миру та безпеки.
Причин так радикально змінити позицію у Києва було достатньо:
1.
Захоплення
російсько-сепаратистськими
військами
Дебальцева і продовження постачання озброєнь сепаратистам чітко
продемонстрували, що Москва не має жодних намірів виконувати нові Мінські
домовленості, як не виконувала вона і попередні.
2. Відсутність дієвої реакції ЄС і США на порушення Росією
нових Мінських угод не залишає Києву ілюзій щодо «підтримки» західних
партнерів у справі контролю за виконанням мирних угод.
3. Нові Мінські домовленості не зупинили підготовки нових
наступів на українські позиції, зокрема, в напрямку Маріуполя. З
наближенням весни вірогідність поновлення масштабних наступів
російсько-сепаратистських військ зростає. Практично втративши надію
в осяжній перспективі повернути контроль над окупованими районами Донбасу,
Київ змушений зосередитися над завданням захиститися від подальшого
розростання агресії.
4. Україна так і не отримала від своїх західних партнерів
озброєння, необхідного для успішного захисту своєї території.
5. Цілком очевидною є неефективність місії ОБСЄ, як щодо
контролю за режимом припинення вогню, так і щодо виконання інших мирних
домовленостей.
Отже, рішення про миротворців було фактично вимушеним,
“Si el conflicto continúa, declararé el estado de guerra en todo el país”. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/04/actualidad/1423067112_561664.html.
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крайнім засобом – за умов розростання російської агресії та пасивності
західних союзників. У той же час, не можна не відмітити, що така ситуація
була цілком прогнозованою ще після перших мінських угод, тож втрата
кількох місяців – результат недостатнього реалізму офіційного Києва.
19 лютого 2015 р., під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань політики
сусідства та розширення Йоганессом Ганом, Президент України Петро
Порошенко заявив, що Україна вважає поліцейську місію Євросоюзу
найбільш оптимальним варіантом миротворчої операції на Донбасі, а
також наголосив, що Росія як країна-агресор не буде брати участь у миротворчій
операції.
Місія Євросоюзу і справді більше відповідала би інтересам
України, оскільки має низку переваг:
1) не обов’язково потребує схвалення Ради Безпеки ООН, де Росія має право
вето;
2) реалізація рішення Євросоюзу про відправлення миротворців займає
принаймні вдвічі менше часу (близько трьох місяців), ніж аналогічне рішення
ООН (щонайменше півроку);
3) у складі місії ЄС точно не буде російського контингенту, бо РФ не є
членом Євросоюзу.
Та шансів на реалізацію «європейського» формату миротворчої
операції небагато: категорично проти буде Росія, а ЄС не наважиться прийняти
рішення, що йтиме всупереч позиції Москви. І хоча теоретично миротворча місія
ЄС і може обійтися без мандату ООН (як це було в 2003 р. у Македонії та в 2011 р. у
Лівії), проте у випадку України Євросоюз не діятиме без рішення Ради Безпеки
ООН. Навіть міністр закордонних справ дружньої Польщі Гжегож Схетина заявив,
що для запровадження миротворчої місії в Україну потрібне рішення Радбезу
ООН.14 У той же час, шансів, що Росія не накладе вето на рішення про миротворчу
місію без її участі, немає.
Крім того, характер поліцейських місій ЄС не відповідає масштабу
нинішнього конфлікту і не може бути гарантом роз’єднання сторін, які воюють із
масивним
використанням
важких
озброєнь.
На
недостатності
поліцейської місії ЄС наголосила, зокрема, прихильна до України
лідер групи «зелених» в Європарламенті Ребека Хармс: «Ідея
поліцейської місії Європейського Союзу – це не правильний
інструмент, тому що він не є достатньо сильним. Вам потрібні
"блакитні шоломи"».15
Отже, запропонований формат миротворчої місії Євросоюзу можна було би
використати швидше в якості важеля тиску на Москву, щоб схилити останню
погодитися на більш прийнятний для неї варіант місії ООН. Втім, ефективність
застосування такого важеля тиску потребує сильної позиції Євросоюзу, адже
марно чекати поступок від Кремля, коли той знає, що Берлін і Париж не
наважаться діяти наперекір його позиції.
Більше шансів має варіант миротворчої місії ООН, хоча й цей шлях
також не є простим: окрім рішення Ради Безпеки, а отже – згоди Росії, потрібні ще
будуть рішення ООН щодо фінансування місії та національного складу
контингенту.
Росія вже чітко заявила, що буде проти пропозиції розміщення
Schetyna: Wypłacimy odszkodowania za Kiejkuty. Miller się kompromituje, powinien przepraszać. http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-schetyna-wyplacimy-odszkodowania-za-kiejkutymiller-sie-komp,nId,1676094.
15 Хармс: Ідея поліцейської місії ЄС - неправильний інструмент, Україна потребує "блакитних касок". http://www.unian.ua/world/1048028-harms-ideya-politseyskoji-misiji-es-nepravilniy-instrument-ukrajinapotrebue-blakitnih-kasok.html.
14
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міжнародних миротворців на територіях, підконтрольних сепаратистам. Голова
Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озьоров
заявив, що РФ може погодитися на введення миротворців лише на
лінію зіткнення сепаратистів з українськими військами, і за умови,
що в складі миротворців не буде представників держав – членів
НАТО. В.Озьоров також дав зрозуміти, що бачить у складі місії «миротворців» із
Білорусі та Росії.16 Зрозуміло, що такий формат місії означав би фактичну
легалізацію російської окупації частини території України, але під виглядом
«миротворців».
У разі неможливості прийняття рішення Ради Безпеки ООН про
направлення на Донбас міжнародних миротворців, Києву залишається
лише варіант добиватися офіційного визнання Росії – державою
агресором і на цій підставі позбавлення її права вето по українському
питанню. Це передбачає офіційне визнання російської окупації частини
території України, причому якщо у випадку Донбасу Москва заперечує
присутність російських військ, то факт окупації та анексії Криму є незаперечним і
підтверджується відповідними рішеннями державних органів влади РФ. А отже,
держави-члени ООН, які визнають Крим частинною території України, мають
визнати акт і агресії Росії проти України.
Працюючи над прийняттям відповідного рішення, Київ має бути готовим до
того, що країни Заходу все ж будуть налаштовані йти на певний компроміс із
Москвою, зокрема, можуть не наважитися посилати на Донбас миротворців з
країн-членів НАТО. У цьому контексті, для збільшення шансів прийняття
позитивного рішення ООН, доцільно опрацювати спільно з членами Ради
Безпеки можливість включення до миротворчого контингенту
представників нейтральних країн, наприклад, Китаю. Шанси
домовитися про введення міжнародних миротворців на окуповані території
незначні, але навіть розміщення міжнародного контингенти на лінії
зіткнення із російсько-сепаратистськими військами вже буде
успіхом, оскільки дасть можливість принаймні зупинити їх
подальше просування вглиб території України.
Потрібно також мати на увазі, що місяці, які підуть на вирішення питання
щодо направлення миротворчого контингенту, будуть використаний Росією для
максимального розширення території, контрольованої її військами та
сепаратистами. Як у випадку із Дебальцевим, Москва не шкодуватиме ресурсів,
щоб посунути вглиб України фактичну лінію розмежування сил. Тож питання
миротворчого контингенту повинно вирішуватися із одночасною
активізацією зусиль щодо надання Україні допомоги озброєнням.

Сенатор Озеров: Москва одобрит ввод миротворцев, но не на границе с РФ. http://ria.ru/world/20150219/1048545459.html.
16
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
23.02.2015.
Низка
країн
Євросоюзу
готові
контингенти для виконання миротворчої місії в Україні

виділити

У МЗС кажуть, що "ключові гравці в Євросоюзі" дали зрозуміти, що позитивно відгукнуться
на прохання виділити свій контингент.
Низка країн-членів Європейського Союзу готові виділити контингенти для участі в
миротворчої місії в Донецькій і Луганській областях. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на
телеканалі ICTV заявив директор департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних
справ України Олексій Макєєв.
"В інтересах України зробити так, щоб миротворчі сили стояли на кордоні з Російською
Федерацією, щоб вони відокремлювали бойовиків, які воюють, від наших Збройних сил. Щоб вони
контролювали те, як дотримуються режиму припинення вогню, щоб вони контролювали, куди
відводитися техніка, як проводиться роззброєння, як виводяться незаконні збройні формування з
території України", - розповів Макєєв.
Він підкреслив, що переговори про миротворців проводилися вже з деякими ключовими
гравцями в Європейському союзі".
"Нам дали зрозуміти, що ці країни позитивно відгукнуться на прохання виділити свій
контингент", - зазначив Макєєв і додав, що зараз не може назвати конкретні держави. "Головне,
щоб ця місія була укомплектована тим кількістю миротворців, які були б здатні виконати завдання
і фактично зберегти мир", - резюмував Макєєв.
Сьогодні в ході консультацій Ради безпеки ООН в Нью-Йорку міністр закордонних справ
України Павло Клімкін заявив, що Україна наполягає на введенні миротворців ООН для
встановлення миру на Донбасі.
Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль сьогодні повідомила, що питання
миротворчої місії в Україні будуть обговорюватися на зустрічі глав МЗС Німеччини, Франції,
України і Росії в Парижі 24 лютого.
Дзеркало Тижня

24.02.2015. Клімкін і Пан Гі Мун обговорили "операцію ООН" в
Україні
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся і генсеком ООН Пан Гі Муном
- про це повідомили в українському МЗС.
Згідно з повідомленням, під час зустрічі обговорювали "можливість розгортання операції
ООН з підтримання миру в Україні, яка сприяла б стабілізації ситуації та дотриманню усіма
сторонами зобов'язань згідно з Мінськими домовленостями".
"Високопосадовець ООН висловив розчарування, що, попри результати переговорів у
Мінську 12 лютого цього року, бойовики продовжують військові дії, в результаті чого страждає
цивільне населення", - повідомили в МЗС.
"Павло Клімкін наголосив, що захоплення терористами за підтримки РФ Дебальцевого та
триваючі атаки на інших напрямках є грубим порушенням Мінських домовленостей", - також
зазначили у повідомленні.
Росія каже, що не надає військової підтримки проросійським сепаратистам на сході
України, однак визнає, що на Донбасі воюють ті, кого у Москві називають "добровольцями".
Минулого тижня Пан Гі Мун у телефонній розмові із паном Клімкіним зазначив, що у
питаннях щодо відрядження миротворчої місії на схід України ООН керуватиметься рішенням
своєї Ради безпеки.
Напередодні голова МЗС закликав Раду безпеки ООН схвалити прохання Києва щодо
розгортання миротворчої місії на Донбасі, з яким Рада національної безпеки і оборони України
звернулася до ООН раніше.
У вівторок міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини у вівторок
мають зустрітися у Парижі, щоб обговорити конфлікт на сході України.
BBC Україна
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25.02.2015. Клімкін: у Парижі жодного нового документа не
ухвалили
За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" у
Парижі жодного нового спільного документа не ухвалили - про це повідомив голова українського
зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін.
За його словами, так сталося, бо Росія "не виявила жодного бажання засудити трагічні події
у Дебальцевому та порушення режиму припинення вогню".
Він наголосив, що "потрібно виконувати вже підписані (Документи. - Ред.), а саме - усі".
"Дуже простий причинно-наслідковий зв'язок: Росія не засудила захоплення Дебальцевого
і порушення тиші - ми не підтримали спільний документ", - написав міністр у Twitter.
Раніше пан Клімкін повідомляв, що у Парижі змогли домовитися щодо важливих
технічних моментів підтримки моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
Лоран Фабіус - голова МЗС Франції - повідомив, що сторони закликали до розширення
мандату моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
А в декларації, опублікованій за результатами зустрічі на сайті німецького МЗС, зазначено,
що Україна, Німеччина Франція та Росія виступають за створення при тристоронній контактній
групі щодо врегулювання конфлікту робочих груп з контролю за виконанням мінських
домовленостей. Російський міністр Сергій Лавров назвав зустріч "корисною", попри те, що був
вимушений залишити її раніше.
Зустріч міністрів, на якій обговорювали ситуацію на Донбасі, тривала понад три години.
За її результатами сторони домовилися про потребу зміцнити моніторингову місію ОБСЄ в
України і знову закликали виконувати умови режиму перемир'я.
BBC Україна

26.02.2015. Яценюк просить "Червоний Хрест" допомогти з
гуманітаркою для Донбасу
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк сподівається на підтримку Міжнародного Комітету
Червоного Хреста в питанні надання гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу.
Про це він сказав 26 лютого на зустрічі з президентом Міжнародного Комітету Червоного
Хреста Петером Маурером у Києві, повідомляє урядовий портал.
"Як і було очікувано, президент Путін та очолювані Росією сепаратисти порушили Мінські
домовленості", - сказав Яценюк.
Він наголосив, що люди, які зараз проживають на тимчасово непідконтрольних Україні
територіях, стали заручниками бойовиків.
"Наше спільне завдання – надати гуманітарну допомогу тим, хто живе в цих регіонах", заявив прем’єр і додав, що покладається в цьому на підтримку Міжнародного Комітету Червоного
Хреста.
"Уряд України зробив усе можливе: починаючи від постачання газу та електроенергії і
закінчуючи наданням гуманітарної допомоги", - сказав Яценюк. За його словами, очолювані
Росією терористи не пропускають українську гуманітарну допомогу через лінію зіткнення. Яценюк
попросив президента МКЧХ підтримати зусилля Кабінету міністрів для подолання цієї проблеми.
"Це гуманітарна катастрофа, спричинена російською агресією. Нам потрібна ваша
допомога, в тому числі й фінансова. Адже ті, хто залишив своє постійне місце проживання,
страждають, і уряд робить усе, що в його силах, аби підтримати цих людей", - заявив він.
Яценюк також повідомив, що представить у Верховній Раді новий проект закону про
держбюджет, у якому збільшено видатки для допомоги тимчасово переміщеним особам.
Українська правда
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ПРЕЗИДЕНТ
01.03.2015. Порошенко
іноземних озброєнь

затвердив

безподаткове

ввезення

Український президент Петро Порошенко підписав закон про безподатковий імпорт
озброєнь. Натомість цей закон унеможливить поставки такої продукції з держав-окупантів.
Україна звільнила від оподаткування імпорт продукції оборонного призначення, у тому
числі з США, Канади та низки європейських країн. Президент Петро Порошенко підписав у
неділю, 1 березня, закон, який вносить зміни до податкового кодексу країни, повідомляє
офіційний сайт глави української держави.
У повідомленні зазначається, що підписаний закон унеможливлює поставки продукції
оборонного призначення від держав-окупантів, а також з окупованої території України. При цьому
він усуває податкові перешкоди для ввезення такої продукції з США, Канади, Бразилії, Китаю,
Індії та більшості європейських держав.
Як повідомляє прес-служба глави держави, цей закон "вводить умову кваліфікації країни
походження військової продукції, яка усуває потенційну можливість поставок зазначеної продукції
з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором щодо України або з окупованої
території України, яку такою визначило законодавство".
Водночас усуваються нормативні перешкоди на шляху до реального звільнення від
податків імпорту продукції оборонного призначення на територію України. Закон усуває
обмеження, що діяли у попередній редакції законів, "які фактично призводили до оподаткування
податком на додану вартість зазначеної продукції виробництва США, Канади, Бразилії, Китаю,
Індії, більшості європейських держав", - зазначається в повідомленні прес-служби.
"Для потреб антитерористичної операції"
Таким чином, закон, з одного боку, вирішує питання безподаткового ввезення продукції
оборонного призначення, зокрема "для потреб антитерористичної операції", а також
"унеможливлюється фінансування військово-промислового комплексу держави-окупанта", повідомляє прес-служба президента.
Наприкінці січня поточного року український парламент під час позачергової сесії
оголосив Росію країною-агресором. Верховна Рада також закликала тоді світову спільноту визнати
терористичними організаціями самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", проти яких проводиться силова
операція на Сході України.
Віднедавна на Заході дискутують про поставки озброєнь до України. В той час як Литва та
Польща виступають за допомогу Києву озброєннями, Німеччина висловлюється проти,
аргументуючи, що це може призвести до подальшої ескалації конфлікту на Сході країни. У США це
питання поки що розглядають.
DW.DE

02.03.2015. Президент увів у дію рішення РНБО щодо звернення
до ООН та ЄС про направлення миротворців в Україну
Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної
безпеки та оборони від 18 лютого «Про звернення до Організації Об’єднаних Націй та
Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з
підтримання миру та безпеки».
РНБО вирішила, що інтереси забезпечення національної безпеки України та невідкладного
розв’язання кризової ситуації, що склалася в окремих районах Донецької і Луганської областей, а
також забезпечення ефективної імплементації Мінських домовленостей вимагають звернення до
Ради Безпеки ООН та Ради Євросоюзу з проханням про розгортання на території України
міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.
Рада національної безпеки і оборони запропонувала Президентові звернутися від імені
України до вказаних міжнародних організацій з проханням про направлення в Україну
миротворців, а також до Верховної Ради щодо схвалення такого звернення. Кабінету Міністрів
доручено невідкладно внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань проведення на
території України міжнародної операції з підтримання миру та безпеки.
Сайт Президента України

20 of 25

INTERNATIONAL WEEKLY # 3 (20.02.2015 — 03.03.2015)

21 of 25

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МВФ
26.02.2015. Україна отримає гроші від МВФ, якщо виконає низку
попередніх заходів – Мінфін
Єдиною умовою, яку обговорювали Україна та місія МВФ щодо надання нового кредиту
фонду в рамках Механізму Розширеного Фінансування (EFF), є виконання низки "попередніх
заходів" до засідання Ради директорів МВФ, інші фактори не обговорювалися. Про це йдеться у
заяві Мінфіну. Як зазначається, перелік цих "попередніх заходів" є чітким і був погоджений з
технічною місією МВФ.
"Зокрема, ці попередні заходи передбачають ухвалення Верховною Радою низки
законодавчих актів, в тому числі внесення змін до Державного бюджету України, Податкового
кодексу, а також деяких змін до пенсійного законодавства", - йдеться у повідомленні.
Затвердження пакету законодавчих змін відкриє Україні дорогу до нового кредиту МВФ
обсягом 17,5 млрд доларів, а також пов’язаної з ним дво- та багатосторонньої допомоги обсягом ще
7,5 млрд доларів. Також хочемо наголосити, що згідно з вчорашньою заявою МВФ, найбільша
частина нового кредиту Україні може буде надана на самому її початку, що має на меті допомогти
нашій країні відповісти на термінові виклики, що стоять перед її економікою.
Згідно з процедурами МВФ, засідання Ради директорів МВФ з питання надання Україні
нового кредиту може відбутися не раніше, ніж через тиждень після виконання Україною всіх
попередніх умов, і планується на 11 березня.
Нагадаємо, 26 лютого у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна ризикує втратити підтримку
країн-членів МВФ і виділення їй 17,5 млрд доларів, якщо відповідні вимоги не будуть виконані.
Українська правда

ОБСЄ
23.02.2015. Місія ОБСЄ: командир "ДНР" погрожував експертам
Моніторингова місія ОБСЄ у оприлюдненому в понеділок звіті повідомляє про погрозу
убивством експертів місії з боку одного із командирів так званої "ДНР" у Донецьку.
Інцидент стався на блокпосту сепаратистів у Київському районі Донецька у неділю, 22
лютого. Із блокпосту, куди приїхали представники місії, було чути звуки обстрілів та перестрілки.
Як визначили експерти, вони надходили з боку аеропорту Донецька, "приблизно за два кілометри
на північ".
"Місцевий командир "ДНР" на блокпосту пригрозив убити спостерігачів місії, - йдеться у
звіті. - Того ж дня безпілотний літальний апарат місії, що намагався моніторити виконання
Мінського пакету (домовленостей - Ред.) у околицях донецького аеропорту, був послідовно
блокований".
BBC Україна

26.02.2015. ОБСЄ фіксує випадки обстрілів територій зони АТО
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати нечасті обстріли територій
Донецької й Луганської областей, підконтрольних як українській владі, так і самопроголошеним
"ДНР" та "ЛНР". Про це сказано в повідомленні прес-служби ОБСЄ.
Зазначається, що в Куйбишевському районі Донецька (підконтрольний "ДНР") місія чула
два вибухи, а в селищі Карло-Марксове (також підконтрольне "ДНР") - один вибух.
Крім того, в 15 км на північний схід від підконтрольного "ЛНР" Красного Луча місія
зафіксувала кілька артобстрілів.
Також, відповідно до повідомлення, по контрольованому українською владою селищу
Нижнє (Луганська область) спостерігачі місії зафіксували мінометний і артилерійський обстріли, а
в селі Муратове - мінометний і кулеметний обстріли. Раніше ОБСЄ констатувала зниження
інтенсивності обстрілів у Донецькій і Луганській областях.
Українська правда
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ООН
24.02.2015. Кількість жертв конфлікту в Україні сягнула 5800
людей – ООН
Внаслідок конфлікту на Донбасі загинули майже 5800 людей, інформує Управління ООН з
координації гуманітарних питань. «Від середини квітня 2014 року до 19 лютого 2015 року були
вбиті щонайменше 5793 людини, у тому числі 63 дитини», – ідеться у звіті. За цими даними, понад
14 з половиною тисяч людей, серед яких 169 дітей, були поранені за останні 10 місяців.
Понад мільйон громадян України, інформують в ООН, вимушено залишили свої будинки і
стали внутрішніми переселенцями через події на Донбасі.
Радіо Свобода

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ
01.03.2015. Борис Нємцов: за що його вбили?
До вбивств журналістів і правозахисників в Росії, на жаль, звикли. Але політик калібру
Бориса Нємцова не ставав жертвою замаху в пострадянській Росії, мабуть, ніколи.
Можна згадати Галину Старовойтову, магаданського губернатора Валентина Цвєткова та
Владислава Лістьєва, який був не лише телеведучим, але й директором найбільшого каналу, однак
вони не мали за плечима віце-прем'єрства і не розглядалися, хоча б теоретично, в якості
кандидатів у президенти, як Нємцов у другій половині 90-х років.
На разі очевидно одне: діяв холоднокровний професійний кілер. Вбив жертву наповал
чотирма кулями. Мав зухвалість стріляти в декількох кроках від Кремля. Спритно зник з місця
злочину. Знав, де в цю годину буде знаходитися Нємцов.
Напевно діяв не один. Хтось же мав стежити за політиком.
Наявна очевидна змова.
Слова як кулі
Експерти, опитані Російської службою Бі-бі-сі, не сумніваються в політичному характері
злочину. Вони вказують, що пан Нємцов, поряд з Олексієм Навальний і Михайлом
Ходорковським, входив до першої трійки лідерів опозиції і мав відносно непоганий електоральний
потенціал: у 2009 році непогано для російського ліберала виступив на виборах мера Сочі і до своєї
загибелі був депутатом Ярославської обласної думи.
У відсутність Олексія Навального, який відбуває адміністративний арешт, пан Нємцов,
очевидно, мав стати центральною фігурою запланованого на неділю опозиційного маршу "Весна".
Разом з тим, в пряму причетність вищих сфер аналітики не вірять.
"Вважаю малоймовірним, щоб це було організовано владою, - заявив Російській службі Бібі-сі генеральний директор Центру політичних технологій Ігор Бунін. - До Нємцова, наскільки я
знаю, Володимир Путін ставився порівняно непогано. Це вбивство йому невигідне, не стільки в
плані його авторитету в суспільстві, скільки у відносинах із Заходом, з яким зараз роблять спроби
відновити мінімальний modus operandi".
Провідний експерт фонду "Індем" Юрій Коргунюк нагадує, що Борис Нємцов тісніше за
інших російських опозиціонерів був пов'язаний з Україною, співпрацював ще з Віктором
Ющенком, і припускає, що за вбивством стоять донбаські "добровольці".
"Люди повоювали за "русский мир", звикли вбивати, а тут ще телебачення їх кожен день
роздуває. Швидше за все, хтось вирішив розправитися зі "зрадником", який проти "Новоросії", та
ще мітинги тут влаштовує", - вважає політолог.
"Удар з боку націоналістів, екстремістів, які відчувають, що ситуація в Україні виходить зпід їхнього контролю, так-сяк там встановлюються якісь нові відносини, - погоджується Ігор Бунін.
- Борис Нємцов був найяскравішим противником війни, і викликав найбільшу лють прихильників
війни до переможного кінця".
Юрій Коргунюк також не виключає, що нитки можуть тягнутися до Чечні.
"Голова республіки не раз заявляв, що за велику Росію і Путіна розірве на клаптики кого
завгодно, - каже він. - Прес-секретар Слідчого комітету Володимир Маркін згадав серед версій
ісламський слід. Якби він сказав "чеченський слід", я б його зрозумів".
Російський Жорес
"Це дуже схоже на вбивство Галини Старовойтової, - додав експерт. - Тоді була така ж
істерія навколо Югославії, хоча не було настільки безроздільного засилля "патріотів" не
телебаченні. А чого ви чекали? Слова інколи вбивають".
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"Я не вірю в пряму участь Кремля, там сидять не дурні, - вважає пан Коргунюк. - Але
політична і моральна відповідальність на Кремлі лежить. Хто всю цю свистопляску підняв?".
Напрошується ще одна історична паралель. У липні 1914 року в атмосфері ненависті і
параної був убитий лідер французьких соціалістів Жан Жорес, що закликав робітників Франції та
Німеччини оголосити спільний страйк, щоб зупинити світову бійню, що насувалася.
"Будь-кого, хто вимовить в ці дні слово "мир", треба пристрелити і кинути труп в канаву", надривалася "патріотична" преса. Ось якийсь Рауль Віллен і перейшов від слів до справи.
Як потім з'ясувалося, влада були ні до чого. Але чи не лежала частка провини і на
президенті, який заслужив прізвисько "Пуанкаре-війна"?
"Сакральна жертва"
"Це жорстоке вбивство має всі ознаки замовного і носить виключно провокаційний
характер", - свідчила перша реакція Володимира Путіна, озвучена його прес-секретарем Дмитром
Пєсковим.
Хто, кого і на що провокує?
Прокремлівський політолог Сергій Марков, який свого часу визнавав, що "злегка схильний
до конспірології", не чекаючи результатів розслідування, закликав "ясно сказати, що Нємцова
убили ті, хто хоче російського Майдану і хто організував Майдан у Києві".
Що б не сталося поганого, у всьому винен збірний "майдан", це Маркову достеменно
відомо.
На те ж саме натякнув лідер КПРФ Геннадій Зюганов, щоправда, в більш завуальованій
формі.
Нарешті, представник Слідчого комітету Володимир Маркін сказав, що "фігура Нємцова
могла стати своєрідною сакральної жертвою для тих, хто не гребує жодними методами для
досягнення своїх політичних цілей".
Слова "сакральна жертва" незадовго до президентських виборів 2012 року вжив Володимир
Путін. Кандидат запідозрив опозицію в намірі "грохнути" когось зі своїх, щоб потім звинувачувати
владу.
"Слідчий комітет в перший день проявляє максимальну широту поглядів, даючи зрозуміти,
що копає глибоко і нічого не виключає, - каже Ігор Бунін. - Думаю, дана версія довго не
протримається. Це несерйозно".
Бунін вказує, що, навіть якщо міркувати в категоріях цинічноъ доцільності, моральний
виграш опозиції невеликий. Цьому можна радіти чи сумувати, але Майдану в Росії в будь-якому
випадку не буде.
"Недільна траурна демонстрація, напевно, збере більше людей, ніж прийшли б на марш
"Весна", трагедія об'єднала і підхльоснула лібералів і тих, хто їм співчуває, але на який період? Не
думаю, що надовго", - вважає експерт.
Перспективи розслідування
"Із записів відеокамер, які зняли вбивць Бориса, можна змонтувати повнометражний
фільм. Але я впевнений, що персонажі цього фільму ніколи не будуть встановлені, знайдені і
засуджені", - записав у Facebook відомий російський журналіст Айдер Муждабаєв.
Ігор Бунін і Юрій Коргунюк схильні думати, що ім'я стрільця все ж таки буде названо.
"Влада зацікавлена у тому, щоб як мінімум виконавців зловити", - каже пан Коргунюк.
Але це ще не означає, що суспільство дізнається всю правду.
Наприклад, Слідчий комітет доповість, що кілер зник у невідомому напрямку. Людину в
розшуку про мотиви та замовників що спитаєш.
Вбивці Анни Політковської засуджені і відбувають покарання, але навіщо їм це
знадобилося, і хто за ними стояв, залишилося за кадром. Слідство і суд цілком зосередилися на
тому, хто, куди і о котрій годині пішов, і кому дзвонив.
"Престиж держави залежить від того, чи буде розкрито справу, наскільки переконливими
виявляться аргументи слідства і відкритим суд, - заявив Ігор Бунін. - В іншому разі кожен матиме
право вірити, у що хоче".
Українська правда

США ТА КАНАДА
01.03.2015. США виділять 120 мільйонів на оснащення для
України
Конгрес США схвалив виділення 120 млн доларів для навчання та придбання оснащення
для України. Про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт в ефірі "Інтера" 1 березня.
"Єдине питання, яке ще обговорюється - чи повинно це включати в себе оборонну летальну
зброю", - заявив Пайетт.
Українська правда
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КРАЇНИ ЄВРОПИ
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
24.02.2015. Британія допоможе Україні тренувати війська
У найближчі кілька тижнів британських військових буде відряджено в Україну, де вони
будуть виконувати функції радників і тренерів, повідомив прем'єр-міністр Девід Кемерон. За
словами британського прем'єра, до 75 британських військових буде розділено на чотири команди,
які передаватимуть українським військовим свої медичні, логістичні, розвідувальні знання і
ділитимуться навичками ведення піхотного бою. Раніше США заявили, що надішлють своїх
військових інструкторів тренувати три українські батальйони.
Зупинити Росію
"Якщо Росію не спинити зараз в Україні, то завтра ми побачимо дестабілізацію Молдови і
балтійських країн", - заявив британський прем'єр. Виступаючи в комітеті британського
парламенту, Кемерон зазначив, що продовження російського втручання в Україні може призвести
до нових санкцій проти Росії, включаючи третій пакет санкцій проти ключових галузей російської
економіки.
Відповідаючи на питання про можливість надання Україні зброї, британський прем'єр
сказав, що про це думати поки не час. При цьому британський прем'єр не заперечує можливість
надалі допомоги Києву зброєю. Однак поки мова йде тільки про "нелетальну допомогу".
Прем'єра також запитали про можливість миротворчої місії в Україні. На думку Кемерона,
з цим можуть бути проблеми, оскільки Росія є членом Ради Безпеки ООН, а значить має право
вето, і сумнівається в необхідності подібної місії. "Я не думаю, що Росія поводиться як стратегічний
партнер Європи", - сказав пан Кемерон. Але необхідно продовжувати роботу з Росією з деяких
питань, таких як іранська ядерна програма.
Прем'єр сказав депутатам парламенту, що Британія здатна захистити свій повітряний
простір, маючи на увазі перехоплення винищувачами Королівських військово-повітряних сил
російських стратегічних бомбардувальників біля узбережжя графства Корнуолл минулого тижня.
Можливо, Росія намагається тим самим щось довести, додав Кемерон, але "незрозуміло що
саме".
BBC Україна

НІМЕЧИНА
25.02.2015. Німеччина
інструкторів в Україну

відмовилася

посилати

військових

Ні військовий, ні поліцейський персонал для навчання українських силовиків відправлений
поки не буде. У плани уряду Німеччини поки не входить відправка в Україну військових
інструкторів для навчання військовослужбовців. "Про це в Німеччині в даний час мова не йде", заявив в Берліні офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт. За його словами,
хоча реалізація останніх мінських угод про припинення вогню на Сході України відбувається "як і
раніше вкрай незадовільно", тим не менш, ні військовий, ні поліцейський персонал для навчання
українських силовиків відправлений поки не буде. "Це питання не стоїть на порядку денному", сказав Зайберт.
24 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив про готовність
направити в Україну своїх військових інструкторів. Британські інструктори не будуть направлятися
в зону конфлікту, а будуть перебувати в районах, віддалених від "гарячих точок", зазначив
Кемерон.
Міністр оборони Канади Джейсон Кенні заявив, що його країна також може відправити в
Україну військових радників.
Дзеркало Тижня
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КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ
ОАЕ
23.02.2015. Україна підпише з ОАЕ угоду про військово-технічне
співробітництво
Кабмін уповноважив начальника Генштабу Муженка підписати дану угоду.
Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди між урядами України та Об'єднаних
Арабських Еміратів про військово-технічне співробітництво. "Уповноважити начальника
Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Муженка
Миколайовича підписати зазначену Угоду", - наголошується в розпорядженні уряду.
Розпорядженням Кабміну також визнано таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету міністрів від 20 лютого 2013 № 94 "Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів
України та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про військово-технічне співробітництво".
Президент України Петро Порошенко прибув 23 лютого з робочим візитом в Об'єднані
Арабські Емірати, де в місті Абу-Дабі він відвідає одну з найбільших світових виставок озброєнь і
технологій безпеки IDEX-2015. У складі делегації також присутній Віктор Муженко.
Дзеркало Тижня
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