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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ВІДСУТНІСТЬ ЄДНОСТІ В ЄВРОСОЮЗІ СТИМУЛЮЄ РОСІЮ 
ПРОДОВЖУВАТИ АГРЕСИВНИЙ КУРС 

 

Для Європейського Союзу вже стало поганою традицією в критично 
важливий момент демонструвати відсутність єдності, посилаючи супернику 
невірний сигнал. Обмежені економічні та політичні санкції досі були єдиною 
відповіддю на військову агресію Росії проти України як партнера Євросоюзу, а 
також на спроби Кремля дестабілізувати ситуацію в самих країнах ЄС через 
фінансування місцевих радикальних і профашистських партій. Втім, навіть ті 
обмежені санкції, на які наважився ЄС, могли би мати значно більший 
вплив, якби лідери Євросоюзу не підривали їх ефективність своїми 
діями та заявами. 

Європейські лідери часто скаржаться, що економічні санкції не змінюють 
зовнішньополітичного курсу Кремля, роблячи з цього парадоксальний висновок, 
що санкції потрібно скасувати, хоча зазвичай, якщо покарання не змушує 
рецидивіста виправитися – міру покарання посилюють. ЄС свідомо обрав шлях 
обмежених санкцій, знаючи, що вони можуть дати ефект лише в тривалій 
перспективі (дієвішою альтернативою були жорсткі санкції, які могли би вже за 
кілька місяців поставити Росію на межу економічного колапсу і соціального 
вибуху). Головний розрахунок обраних Євросоюзом обмежених санкцій 
– сподівання, що страх перед їх довготривалим ефектом змусить 
Володимира Путіна відмовитися від нарощування агресії. Проте 
така стратегія потребує, щоб Кремль повірив у серйозність 
намірів Євросоюзу і готовність його членів тиснути санкціями до тих пір, доки 
Москва не змінить свого агресивного курсу. Якщо ж лідери країн ЄС регулярно 
проводять публічні дебати з приводу того, чи не час вже пом’якшити чи взагалі 
скасувати санкції – це посилає Кремлю сигнал, що обмеження будуть скасовані до 
того, як зможуть нанести критичну шкоду російській економіці. 

Попередній невірний сигнал Євросоюз послав Росії в січні 2015 р., коли 
Федеріка Могеріні вирішила запропонувати Раді ЄС обговорити нормалізацію 
відносин із РФ. Тоді Росія відповіла на вагання Євросоюзу поновленням 
військових дій в Україні й захопленням Дебальцева. Інтенсивність бойових дій 
вдалося зменшити лише після згоди Києва на нові, більш тяжкі для України 
Міські угоди. 

І ось 6-7 березня 2015 р. Євросоюз знову послав Москві 
обнадійливий для неї сигнал, продемонструвавши на неформальних 
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переговорах міністрів закордонних справ ЄС у Ризі відсутність єдності 
щодо політики санкцій. Проти продовження діючих обмежень і тим більше – 
проти їх посилення висловлювалися представники Італії, Іспанії, Греції, Кіпру, 
Австрії, Чехії, Словаччини. Зрозуміло, що вільне обговорення питань – одна з 
демократичних процедур Євросоюзу, проте чи доцільно виносити на публіку 
відсутність єдності за умов, коли це може підштовхнути Росію до ескалації війни – 
питання риторичне.  

Голова Європейської Ради Дональд Туск в інтерв’ю «New York 
Times» заявив, що Європа не готова до посилення санкцій проти 
Росії.1 Складно зрозуміти, як це має співвідноситися із заявами того ж таки 
Дональда Туска, а також Білого Дому від 3 березня 2015 р. щодо досягнення 
домовленості ЄС і США запровадити нові санкції в разі невиконання Росією нових 
Мінських угод.2 

Рішення Ради ЄС подовжити на півроку, до 15 вересня 2015 р. дію 
санкцій проти 150 фізичних та 37 юридичних осіб, причетних до дій 
проти суверенітету і територіальної цілісності України, є швидше 
символічним кроком, адже в цьому списку відсутні ключові особи, що 
приймали рішення про агресію проти України. Погрози британського прем’єра 
відключити Росію від SWIFT так і залишилися погрозами, більш того, з’явилася 
інформація, що SWIFT має намір включити представника Росії до 
складу своєї ради директорів !!!.  

Це дає Москві підстави вважати правильною свою агресивну 
політику. Більш того, ініціатива з перегляду принципів політики 
сусідства Євросоюзу, озвучена 4 березня 2015 р. у Брюсселі верховним 
представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федерікою 
Могеріні та єврокомісаром з питань політики сусідства й розширення Йоганнесом 
Ганом тільки посилює таку впевненість. Формально йдеться про намір зробити 
політику сусідства більш «гнучкою». Втім, зі слів міністра закордонних справ 
Австрії Себастіана Курца3 стає очевидним, що насправді йдеться про наміри 
залучити Росію до вирішення питань співпраці країн Східної Європи 
із Євросоюзом. Імовірно, друзі Росії намагатимуться де-факто визнати право 
вето Москви щодо євроінтеграції України, Молдови та Грузії. 

До чергової демонстрації відсутності єдності в ЄС призвела заява 
голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера щодо створення спільної армії 
Євросоюзу, яка має «допомагати нам будувати спільну зовнішню політику і 
політику безпеки» і дасть можливість показати Росії, «що ми серйозно ставимося 
до відстоювання цінностей Європейського союзу».4 Прикметно, що ідею, яка 
нібито має посилити позиції Євросоюзу у відносинах із Росією, підтримали 
схильні до компромісу з Москвою Ангела Меркель і Франк-Вальтер Штайнмаєр. 
Натомість європейські політики, які більш скептично ставляться до Кремля, 
зустріли ідею спільної армії ЄС прохолодно. Екс-міністр закордонних справ 
Швеції Карл Більд назвав ідею армії ЄС «неможливою і небажаною»,5 а чинний 

                                                             
1European Official Not Ready to Stiffen Russia Sanctions. - http://www.nytimes.com/2015/03/09/world/european-
official-not-ready-to-stiffen-russia-sanctions.html?ref=world&_r=1. 
2 Press Statement after European Council President Donald Tusk's participation in a video conference on Ukraine and 
Libya 3 March 2015 . - http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150303-statement-after-
video-conference-ukraine-libya; Obama, EU leaders agree to put more costs quickly on Russia if needed over Ukraine. 
- http://www.reuters.com/article/2015/03/04/us-ukraine-crisis-obama-idUSKBN0LZ2QK20150304. 
3 Відень вимагає кардинального перегляду європейської політики сусідства. -  http://www.dw.de/відень-
вимагає-кардинального-перегляду-європейської-політики-сусідства/a-18301353; Kurz: European 
Neighbourhood Policy must become more flexible. - http://www.bmeia.gv.at/en/the-
ministry/press/announcements/2015/03/kurz-european-neighbourhood-policy-must-become-more-flexible. 
4 Kommissionschef Juncker fordert eine EU-Armee. - 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article138169533/Kommissionschef-Juncker-fordert-eine-EU-Armee.html. 
5 https://twitter.com/carlbildt/status/574894899440541696. 
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голова МЗС Польщі Гжегож Схетина – «дуже ризикованою».6  
Очевидно, що члени ЄС – сусіди Росії, сприймають ідею армії ЄС 

як спробу створити альтернативу НАТО, що може підірвати 
євроатлантичну єдність, проте не дати на виході очікуваного 
результату. Постійні скорочення військових бюджетів найбільших 
європейських країн і не найкращий стан Бундесверу викликають обґрунтовані 
сумніви в здатності Євросоюзу захистити себе без військової парасольки США.  

У критичний час, яким безумовно є війна, Європа не має права 
демонструвати слабкість та відсутність єдності – адже це саме те, чого добивається 
Москва, проводячи свою агресивну політику. Не варто заохочувати 
агресора, підміняючи демократичні внутрішньоєвропейські дискусії 
– публічними сумнівами в обраній стратегії примусу Росії до миру, 
підривати трансатлантичну солідарність несвоєчасними ідеями 
створення європейської армії, а також вихолощувати політику 
сусідства на догоду Кремлю, фактично відмовляючи країнам Східної 
Європі у праві вільного вибору демократичного шляху розвитку 
разом із ЄС. Євросоюз має зрозуміти, що Україна зараз – ключ до 
майбутнього устрою цієї частини світу. Якщо Європа, попри прагнення 
українців, погодиться «здати» країну Росії, – це стане початком того шляху, який у 
середині минулого століття призвів до ІІ Світової війни, адже запаморочені 
успіхами диктатури не схильні зупинятися. 

 
 

БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА 

15.03.2015. Порушення Будапештського меморандуму ставить 
під питання приєднання України до ДНЯЗ - Горбулін 

Володіння ядерною зброєю не додало б Україні зовнішньої безпеки. 
В результаті застосування гарантами безпеки України по Будапештському меморандуму - 

Великобританією, США і Росією - "прагматичного підходу" до міжнародної безпеки виникає 
питання, чи може вважатися Закон України "Про приєднання України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї" таким, що вступив в силу. 

Про це в статті для DT.UA пише Володимир Горбулін, радник президента України, 
директор Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України, доктор 
технічних наук, професор, академік НАН України. 

Горбулін нагадує, що п. 6 Закону України "Про приєднання України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 р." визначає, що "Закон набирає чинності після 
надання Україні ядерними державами гарантій безпеки, оформлених шляхом підписання 
відповідного міжнародно-правового документа". 

Автор нагадує, що Україна відмовилася від успадкованого ядерного зброї, і, отримавши 
гарантії безпеки, приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.  

Отут і далося взнаки різне розуміння принципів міжнародного права (як і відмінність 
теорії від практики їх застосування). Через два десятиліття після підписання Будапештського 
меморандуму гаранти безпеки України продемонстрували домінанту саме прагматичного підходу 
до міжнародної безпеки: 

— глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Будапештські гарантії передбачають лише 
зобов'язання ядерних держав не застосовувати ядерну зброю проти держави, якій такі гарантії 
надаються. 

— Посол Великобританії в Україні Саймон Сміт зазначив, що відповідно до Будапештського 
меморандуму підписанти угоди, у тому числі Великобританія, мають надавати консультації Україні 
в разі агресії або економічного тиску і не більше. 

— Посол США Джеффрі Пайєтт зазначив, що Будапештський меморандум не був 
договором про надання гарантій безпеки. Посилаючись на інших експертів, він наголосив, що суть 

                                                             
6 Schetyna o dostarczaniu Rosji wyposażenia wojskowego przez Szwajcarię: to trzeba piętnować. - 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Schetyna-o-dostarczaniu-Rosji-wyposazenia-wojskowego-przez-Szwajcarie-to-
trzeba-pietnowac-3301987.html. 
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цього документа полягає в тому, що підписанти беруть на себе зобов'язання поважати суверенітет і 
територіальну цілісність України. 

Горбулін пропонує гіпотетично уявити собі ситуацію: якби ми зараз мали ядерну зброю - 
чи посилило б це нашу зовнішню безпеку? 

"Відповідь, на жаль, однозначно негативна, і пов'язано це, зокрема, з культурою 
управління державою. По-перше — і, взагалі-то, лише цього вже достатньо, — наслідки того, що 
ядерна зброя могла опинитися в руках терористів, перекреслюють будь-які військово-політичні 
переваги від володіння такою зброєю. А весь перебіг подій у 2014 р. показує, що така зброя цілком 
могла потрапити до терористів, хоч би де вона зберігалася на території України. По-друге, хоча 
ядерна зброя і є зброєю стримування, однак стримуючим фактором вона стає лише тоді, коли при 
заздалегідь визначених умовах може і має бути застосована. Навіть якби ми й залишили собі 
тактичну ядерну зброю і змогли підтримувати її в дієздатному стані, її використання проти такого 
агресора як Росія сприймалося б украй неоднозначно. Крім того, застосування зброї, з 
урахуванням різниці масштабів військових зусиль і прогнозованих наслідків для країни, вимагає 
відповідальності еліти, розуміння й готовності суспільства до катастрофічних, якщо навіть не 
апокаліптичних, наслідків", - пише автор. 

Тому і спроба відновлення Україною статусу держави, що володіє ядерною зброєю, не 
додасть нам зовнішньої безпеки як такої, робить висновок радник президента. 

Докладніше читайте у статті Володимира Горбуліна Військово-ядерний тупик: український 
варіант у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна". 

Дзеркало Тижня 
 

 

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

07.03.2015. ЄС готує пакет допомоги Україні до саміту Східного 
партнерства 

На неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС учасники обговорили 
підготовку до саміту Східного партнерства, який має пройти в травні у Ризі, і шляхи допомоги 
країнам, які підписали Угоду про асоціацію з ЄС. 

Про це заявив на прес-конференції в Ризі глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс. 
"Перш за все у 2,5 місяці, що лишилися до саміту Східного партнерства ми маємо 

напрацювати пакет допомоги всім трьом країнам, які підписали Угоду про асоціацію з ЄС – 
Україні, Грузії, Молдові" - сказав він. 

"Пакет допомоги повинен сприяти їм в імплементації зони вільної торгівлі та проведенні 
реформ" - додав Ринкевичс. 

Крім того, за його словами, на зустрічі обговорювалися питання візової лібералізації. 
"Ми сподіваємося, що всі країни будуть відповідаи поставленим критеріям" - сказав глава 

МЗС Латвії, додавши, що очікує на ширші і глибші відносини з Білоруссю у цьому плані. 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко закликав 

країни ЄС надати Україні безвізовий режим на саміті Східного партнерства у Ризі, який пройде у 
травні. 

Українська правда 
 
 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС  

04.03.2015. ЄС шукатиме шляхів узгодження політики 
сусідства з Росією – документ 

Реформа Європейської політики сусідства(ЄСП) має бути спрямована на оновлення 
співпраці не лише з країнами-сусідами, але й «сусідами сусідів», зокрема Росією. Про це йдеться в 
спільному консультаційному документі ЄС щодо нової ЄПС, презентованому сьогодні в Брюсселі 
верховним представником ЄС із зовнішніх справ Федерікою Моґеріні та єврокомісарам з питань 
ЄПС Йоганнесом Ганом. 

«Немає такої політики ЄС, яка б була спрямована на конфронтацію. Європейська політика 
спрямована лише на співпрацю. Двері до співпраці завжди відкриті, зокрема й для Росії. Але вона 
має поважати міжнародні правила», – заявила очільниця європейської дипломатії. 

Вона наголосила, що співпраця з «сусідами сусідів» – це ефективний підхід у 
глобалізованому світі. 
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Водночас, за її словами, ЄС хоче бути впевнений, що не лише Україна, а і решта його 
сусідів, які мають тісні відносини з Росією, будуть спроможними розвивати своє партнерство з 
Євросоюзом. 

У презентованому документі йдеться також про те, що ЄС має вирішити, що має бути 
зроблене для того, щоб домогтися більшої узгодженості між європейською політикою сусідства та 
відносинами ЄС із Росією. 

Також в Євросоюзі мають намір вивчити нові формати відносин з тими країнами-сусідами, 
які не розглядають угоди про асоціацію як фінальну стадію своєї політичної асоціації та 
економічної інтеграції з ЄС. До кінця жовтня – початку листопада поточного року ЄС має 
підготувати фінальний документ щодо реформи ЄПС. 

Дзеркало Тижня 
 

04.03.2015. Німецький уряд: Конфлікт в Україні гальмує процес 
ядерного роззброєння 

Українська криза помітно ускладнила терміново необхідний прогрес у процесі 
роззброєння, йдеться у звіті уряду Німеччини. 

Конфлікт в Україні, за оцінками німецького уряду, перетворився на тягар для міжнародних 
зусиль у галузі роззброєння. Про це говориться у щорічному звіті щодо роззброєння, ухваленому 
федеральним урядом на чолі з канцлеркою Анґелою Меркель в середу, 4 березня. У документі 
зазначається, що українська криза помітно ускладнила "терміново необхідний прогрес" зокрема у 
ядерному роззброєнні. Тоді як заходи зі зміцнення довіри і прозорість є особливо необхідними 
особливо в період кризи, зазначається в документі. 

"Криза в Україні показує, що інструменти контролю за озброєнням під егідою Організації з 
безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжують залишатися корисними. Німеччина буде 
використовувати свого головування в ОБСЄ в 2016 році, щоб допомогти відповідально сформувати 
майбутнє європейської архітектури безпеки", - йдеться в повідомленні на сайті німецького уряду. 

Ядерне роззброєння 
У доповіді також зазначено, що зусилля зі скорочення ядерних озброєнь більше не 

просуваються вперед. Уряд Німеччини закликав США і Росію, які разом володіють приблизно 90 
відсотками від усіх ядерних озброєнь, розпочати нові перемовини щодо роззброєння. Як нагадує 
агентство dpa, ядерні боєголовки США розміщені і в Німеччині - на авіабазі Бюхель у федеральній 
землі Райнланд-Пфальц. 

Особливою метою на 2015 рік, коли Німеччина головує у Великій сімці, є кращий контроль 
за стрілецькою зброєю, особливо в Африці. Через її використання щороку помирають тисячі людей 
у різних міжнародних конфліктах, зазначає агентство. 

DW.DE 
 

06.03.2015. Чехія віддасть Польщі частину своєї території 

Чехія планує передати Польщі 3,7 квадратних кілометрів спірної території на кордоні, щоб 
покласти кінець територіальному спору, який триває з 1950-х років. 

Про це пише Telegraph, повідомляє "Європейська правда". 
Прага запропонувала Варшаві змінити спільний кордон, який було встановлено в часи 

"холодної війни" і під тиском СРСР. Тепер Прага чекає затвердження запропонованого плану 
переділу кордону від Варшави. 

Чехія пояснила свою готовність віддати частину території, яка нині входить до складу 
країни, намірами розвивати добросусідські відносини зі своїми північними сусідами. 

"Польща отримає свою територію назад. Але поки що всі подробиці цієї справи 
конфіденційні, тому я не можу про них розповісти", - сказав прем'єр-міністр Чехії Богуслав 
Соботка. 

Яку саме територію Чехія планує передати Польщі, поки тримається в таємниці, але чеські 
ЗМІ з'ясували, що мова йде про регіони в Північній Моравії і Північної Богемії. 

Раніше Прага пропонувала Варшаві фінансову компенсацію за спірну територію, але 
польська сторона відмовилася. 

Землі, про які йде мова, не заселені і перебувають у державній власності. Здебільшого 
територія вкрита лісом, частина якого була віддана в оренду фермерам місцевою владою. 

Українська правда 
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07.03.2015. Українського юриста Миколу Гнатовського обрано 
Головою Європейського комітету проти тортур 

6 березня Європейський комітет проти тортур (ЄКПТ) обрав своїм Головою Миколу 
Гнатовського, професора міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 
університету імені Тараса Шевченка. Український юрист є членом Комітету з 2009 року, з березня 
2013 року обіймав посаду заступника Голови ЄКПТ. 

Обрання Миколи Гнатовського Головою ЄКПТ є не тільки визнанням його вагомого внеску 
у діяльність цього контрольного конвенційного механізму, а й свідченням високого рівня розвитку 
науки міжнародного права в цілому в Україні. Високі професійні та людські якості українського 
вченого неодмінно сприятимуть піднесенню авторитету Комітету, налагодженню його ефективної 
взаємодії з державами-членами Ради Європи у запобіганні та боротьбі з тортурами і жорстоким 
поводженням. 

Довідково: ГНАТОВСЬКИЙ Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент; 
освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних 
відносин, 1999 р. Дисертація захищена в 2002 р. Наукові інтереси: теорія міжнародного права, 
міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, врегулювання міжнародних 
спорів, європейське право. 

Повна назва Європейського комітету проти тортур (ЄКПТ) - «Європейський комітет з 
питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 
чи покаранню». Цей орган є контрольним механізмом Європейської конвенції про запобігання 
катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню (CETS 
No.: 126), яка встановлює позасудові засоби превентивного характеру для захисту прав затриманих 
та/чи ув’язнених. Основним таким засобом, який запроваджується Конвенцією і використовується 
Комітетом, є інспекції до держав-учасниць цього договірно-правового інструменту Ради Європи. В 
ході інспекційних візитів делегації ЄКПТ, до складу яких входять незалежні неурядові експерти із 
значним досвідом в галузях права, медицини, діяльності правоохоронних органів, перевіряють 
стан дотримання прав осіб, позбавлених волі. За результатами візитів готуються звіти про 
ситуацію у сфері запобігання та боротьби з тортурами та жорстоким поводженням у 
пенітенціарних закладах, які оприлюднюються відповідно до встановленої процедури. Члени 
ЄКПТ обираються Комітетом Міністрів Ради Європи на чотирирічний термін. Засадами 
функціонування ЄКПТ є принципи співпраці і конфіденційності. 

Сайт МЗС України 
 
 

08.03.2015. Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія погодили 
будівництво газопроводу 

Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія близькі до підписання меморандуму про 
будівництво газопроводу Eastring від словацько-українського до болгарсько-турецького кордону. 

Про це повідомляє словацький портал Aktuality. 
Презентація газопроводу Eastring пройшла в листопаді минулого року. У грудні велися 

зустрічі з потенційними партнерами та представниками державних органів країн, через які буде 
проходити газопровід. Паралельно велися переговори з представниками Єврокомісії. 

Фінансування Eastring буде вестися з трьох основних джерел. По-перше, це буде консорціум 
з компаній-учасниць в Словаччині, Болгарії, Румунії та Угорщини. 

Другим джерело фінансування ЄС, тому що цей проект знаходиться у відповідності з 
концепцією і Єврокомісії. Серед інших джерел фінансування може бути комерційний банк або 
Європейський інвестиційний банк. 

Країни склали робочі групи з представників державних газотранспортних систем. 
Фінансувати будівництво газопроводу імовірно буде консорціум фірм - учасниць будівництва. 

Потужність газопроводу буде сягати від 20 млрд до 40 млрд кубометрів газу на рік. 
Протяжність трубопроводу, в залежності від проекту, буде сягати від 744 км до 1015 км. Оціночна 
вартість інвестицій в перший етап проекту оцінюється на рівні 1,3 млрд євро. 

Запуск трубопроводу запланований на 2018 рік. 
Українська правда 
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10.03.2015. Росія остаточно виходить із Договору про звичайні 
збройні сили в Європі 

Росія прийняла рішення призупинити свою участь в засіданнях Спільної консультативної 
групи (СКГ) за Договором про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) з 11 березня 2015 року. 

Про це заявив у вівторок керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової 
безпеки і контролю над озброєннями Антон Мазур, повідомляє сайт МЗС РФ. 

"На жаль, країни НАТО воліли фактично обходити положення ДЗЗСЄ за рахунок 
розширення альянсу, одночасно під надуманими приводами перешкоджаючи вступу в силу Угоди 
про адаптацію. Цей курс, що проводився, незважаючи на наші неодноразові попередження про 
його згубність для режиму контролю над звичайним озброєнням, привів до неминучого результату 
- припинення дії ДЗЗСЄ Російською Федерацією в 2007 році", - йдеться в заяві. 

Мазур нагадав, що Росія тоді прийняла рішення в порядку винятку продовжити участь у 
роботі СКГ. 

"За наполяганням країн НАТО діалог, що проводився, до речі, не у форматі СКГ, був 
зупинений в 2011 році і з тих пір не поновлювався. Практична робота СКГ майже повністю 
згорнута. Західні партнери регулярно використовують цю площадку для звернень до Російської 
сторони з ритуальними і такими що не мають відношення до дійсності закликами повернутися до 
дотримання збиткового для нас старого ДЗЗСЄ", - наголошується в заяві. 

Російська Федерація просить Республіку Білорусь надалі представляти її інтереси в СКГ. 
Договір про звичайні збройні сили в Європі, підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 

22 державами, представляв собою угоду між країнами НАТО і Організації Варшавського договору. 
Його основною метою було встановлення безпечного балансу в Європі за рахунок 

скорочення основних звичайних озброєнь збройних сил, тобто бойових танків, броньованих 
машин, артилерійських систем, бойових літаків і ударних вертольотів. 

Українська правда 

11.03.2015. Керівники міжнародних економічних організацій 
попереджають про загрози для світової економіки 

Канцлерка Німеччини та представники міжнародних економічних організацій 
попередили про збереження загроз для глобального економічного зростання. В якості головних 
викликів канцлерка назвала "геополітичні ризики". 

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та представники міжнародних фінансових та економічних 
організацій у середу, 11 березня, попередили про збереження загроз для світової економіки, 
повідомляє агентство AFP. У зустрічі в Берліні, окрім Анґели Меркель, брали участь очільниця 
Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, керівник Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) Хосе Анхель Гурріа, керівник Світової організації торгівлії 
(СОТ) Роберто Асеведо, голова Світового банку Джим Йонг Кім та голова Міжнародної організації 
праці Ґі Райдер. 

В якості головних перешкод для світового економічного зростання Анґела Меркель назвала 
"геополітичні ризики", зокрема, як "гігантські виклики" вона охарактеризувала діяльність 
терористичного угрупування "Ісламська держава" та збройний конфлікт на Сході України, 
зазначається у повідомленні. 

"У часи, коли сподівання на зростання є слабкими та непевними, уряди повинні зміцнити 
реформи, аби підтримати відновлення та забезпечити це зростання", зазначається в спільній 
резолюції, яку було прийнято за підсумками зустрічі та яку цитує AFP. 

Водночас очільниця МВФ Крістін Лагард зазначила, що світова економіка зростає "добре", 
але здебільшого за рахунок розвинутих країн, у той час як так звані "порогові" країни ледь 
демонструють позитивні показники. "Європейська економіка, вочевидь, переживе кращий рік, 
аніж це передбачалося", - наголосила вона. 

DW.DE 

12.03.2015. Штайнмаєр і Керрі закликали до подальшого 
виконання мінських домовленостей 

Ситуація на Сході України дещо покращилася, заявив під час зустрічі з держсекретарем 
США глава німецького МЗС. Нині, вважають Керрі та Штайнмаєр, треба домогтися подальшого 
виконання мінських домовленостей. 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та держсекретар США 
Джон Керрі під час зустрічі у Вашингтоні увечері в середу, 11 березня, наголосили на важливості 
дипломатичного розв’язання конфлікту на Сході України. За словами Штайнмаєра, після 
підписання мінських домовленостей "перші кроки" були зроблені, зараз же потрібно зберігати 
тиск на всі сторони конфлікту. В Україні має бути покладено край "щоденним порушенням режиму 
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припинення вогню", щоб перейти до "наступного етапу" та підготувати підґрунтя для політичного 
вирішення конфлікту, наводить слова глави німецького МЗС агенція AFP. 

"Ми наполягаємо на тому, що обидві сторони конфлікту повинні відвести важкі 
озброєння", - наголосив у свою чергу Керрі, повідомляє dpa. Крім того, він закликав Росію 
припинити підтримку сепаратистів на Донбасі. Керрі також схвально прокоментував ініціативу 
німецької канцлерки Анґели Меркель та французького президента Франсуа Олланда з організації 
мінських переговорів країн "нормандської четвірки". Вони пішли "на ризик заради миру", 
наводить слова держсекретаря США агенція AFP. 

Ситуація покращилася 
На думку Штайнмаєра, ситуація на Сході України суттєво стабілізувалася. Режим 

припинення вогню значною мірою дотримується, тепер Організація з безпеки і співробітництва в 
Європі повинна отримати можливість проконтролювати відведення важкого озброєння від лінії 
розмежування, наголосив глава німецького МЗС. "Усе сприяє тому, що, сподіваюсь, у найближчі 
дні і тижні ситуація стане достатньо стабільною для переходу до реалізації наступної стадії 
мінських домовленостей", - цитує Штайнмаєра Reuters. 

Перед зустріччю з Керрі, як зазначається у повідомленні dpa, Штайнмаєр провів телефонні 
переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час яких закликав Москву 
використати свій вплив на сепаратистів, щоб перемир’я на Донбасі дотримувалося. 

DW.DE 

14.03.2015. Санкції ЄС, пов'язані із конфліктом в Україні, 
офіційно подовжено на півроку 

14 березня було оприлюднене у Офіційному віснику ЄС та набуло чинності ухвалене 
напередодні рішення про Ради ЄС щодо подовження до 15 вересня санкцій стосовно фізичних осіб 
та організацій, яких у ЄС вважають причетними до кризи в Україні. 

До санкційного списку ЄС раніше увійшли низка російських урядовців, політиків, 
парламентарів, бізнесменів, високопоставлених чиновників міністерств і відомств, а також 
керівники Криму і так званих ДНР і ЛНР. Крім того, до "чорного списку" організацій входять 
російські та кримські компанії й організації, а також окремі підрозділи бойовиків. 

Зокрема, у санкційному списку Євросоюзу є російські мільярдери Аркадій Ротенберг та 
Юрій Ковальчук, бізнесмени Костянтин Малофеєв та Микола Шамалов, а також низка російських 
парламентарів. 

Персональні санкції передбачають заборону на в'їзд до країн ЄС та замороження активів 
цих осіб на території Євросоюзу. 

Десь розширюється, десь звужується 
Разом із тим 6 березня ЄС зняв санкції з чотирьох чиновників часів президента Віктора 

Януковича, але продовжив стосовно самого Януковича і ще 17 людей з його найближчого кола. 
У санкційному списку ЄС більше немає колишнього заступника керівника адміністрації 

президента Андрія Портнова, колишніх керівників СБУ Олександра Якименка та Ігоря Калініна та 
сина колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія. Проти самого Януковича, який 
перебуває у вигнанні в Росії, та ще проти 14 його соратників санкції продовжили ще на рік. 

Водночас 11 березня міністерство фінансів США розширило список осіб і організацій, до 
яких застосували санкції через конфлікт в Україні. 

Під санкції потрапили екс-прем'єр України Микола Азаров, колишній перший віце-прем’єр 
Сергій Арбузов, екс-міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, російський філософ Олександр 
Дугін, "секретар Ради безпеки самопроголошеної" ДНР Олександр Ходаковський, дружина 
колишнього "народного губернатора" Донецька Павла Губарєва Катерина. 

До списку також увійшли "голова МВС" анексованого Росією Криму Сергій Абісов, так 
званий міністр внутрішніх справ самопроголошеної "Луганської народної республіки" Юрій Івакін, 
голова Євразійського союзу молоді Павло Каніщев і московського відділення організації Андрій 
Коваленко. 

У новому списку є дві організації - Євразійський союз молоді, який очолює Олександр 
Дугін, і Російський національний комерційний банк. 

Раніше президент США Барак Обама продовжив дію санкцій проти Росії на рік. 
Не тільки санкціями? 
Від березня 2014 року після анексії Криму Росією США та ЄС почали запроваджувати 

санкції проти осіб та компаній, яких вважають причетними до порушення суверенітету, 
територіальної цілісності України. Згодом санкції були розширені через ескалацію конфлікту на 
сході України. 

Тим часом, як повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на високопоставленого 
європейського дипломата, офіс Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та 
безпеки Федерики Могеріні отримав лист від українського міністра закордонних справ Павла 
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Клімкіна з проханням розглянути можливість розмістити місію миротворців в Україні в рамках 
спільної політики безпеки та оборони. 

Посилаючись на те ж джерело, Інтерфакс-Україна повідомляє, що позиція щодо конфлікту 
в Україні ЄС залишається незмінною, і полягає у підтримці діяльності спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ та виконанні Мінських домовленостей. 

Напередодні речник МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що наприкінці лютого 
міністр закордонних справ України Павло Клімкін надіслав попередні запити в ООН і 
Європейський Союз щодо можливості направлення миротворців на Донбас. 

BBC Україна 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ПОМИЛКОВА СТРАТЕГІЯ США І НАТО ПРИЗВОДИТЬ ДО 
НАРОЩУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

 

Позиція НАТО щодо підтримки України в захисті від російської 
агресії диктується позицією лідера Альянсу – США, а останні 
демонструють непослідовність з цього питання. З одного боку, звучать 
заяви високопосадовців і конгресменів від обох основних партій про порушення 
Росією Мінських домовленостей і необхідність надання Україні летальної зброї. З 
іншого боку, Барак Обама відмовляється допомогти Києву із озброєнням, 
запевняючи, ніби це зашкодить дипломатичному вирішенню конфлікту. 

Окрім традиційної гри в «добрих та злих поліцейських» (в якій «голуб» 
Обама стримує американських «яструбів», розраховуючи на відповідні поступки 
Кремля), така роздвоєність позиції США може бути наслідком очікувань 
наступних президентських виборів, коли ні республіканці, ні демократи не хочуть 
пов’язувати себе із слабким зовнішньополітичним курсом нинішнього голови 
держави. Помічник держсекретаря Вікторія Нуланд чітко визнає, що 
Росія продовжує поставляти сепаратистам нові танки, 
бронетранспортери, важку артилерію і ракетні установки.7 А 
командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен 
Годжес повідомляє, що за оцінками американських військових, на 
Сході України перебуває близько 12 тисяч російських солдатів.8 

Втім, остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні військову 
допомогу, і якщо надавати, то яку, – залежить від діючого президента Барака 
Обами, який понад усе прагне завершити свій термін, уникнувши поглиблення 
конфронтації із Росією. Під приводом очікування виконання Мінських угод, США 
«заморозили» заплановану раніше консультаційну місію своїх 
військових інструкторів для навчання української армії. Росія 
прогнозовано не оцінила цього «широкого» жесту і продовжила озброювати, 
навчати і керувати військовими діями сепаратистів. 

У березні 2015 р. США нарешті пообіцяли Україні надати 
нелетальні військові озброєння, що включатиме 230 військових автомобілів, 
безпілотники, системи зв'язку, радари для визначення мінометних та 
артилерійських позицій, прилади нічного бачення та інше спорядження 

                                                             
7 Obama Said to Resist Growing Pressure From All Sides to Arm Ukraine. - 
http://www.nytimes.com/2015/03/11/us/politics/obama-said-to-resist-growing-pressure-from-all-sides-to-arm-
ukraine.html?_r=0. 
8 Пентагон: На Cході України перебувають 12 тисяч російських солдатів. - http://www.dw.de/пентагон-на-
cході-україни-перебувають-12-тисяч-російських-солдатів/a-18292254. 
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загальною вартістю $75 млн. Це безперечно важлива допомога, проте її абсолютно 
недостатньо для компенсації тих військових потужностей, які наростила за останні 
місяці на Сході Україні Росія, передавши сепаратистам сотні танків і 
бронетранспортерів (а не джипів), і сотні ракетних систем залпового вогню на 
додачу до радарів і безпілотників. 

Звісно, має рацію генсек НАТО Єнс Столтенберг, коли 
говорить, що Україна не є членом НАТО, тому на неї не 
поширюються гарантії безпеки Альянсу.9 Втім, очевидно, що це не 
єдина причина пасивної позиції НАТО щодо допомоги Україні. Адже не 
були членами НАТО ні Кувейт, ні Хорватія, ні Косово, що не завадило США та їх 
союзникам не лише постачати зброю, а й взяти безпосередню участь у військових 
діях, хоча Москва тоді також була різко проти, і в 1999 р. у Приштині мало не 
дійшло до протистояння між натовськими і російськими військовими. З тих пір 
російська армія стала сильнішою, але на настільки, щоб могла хоча б близько 
зрівнятися із військами США і тим більше – об’єднаними силами членів НАТО. 
Труднощі, з якими стикаються елітні російські спецпідрозділи у боях із погано 
озброєною українською армією, демонструють, що Володимир Путін досяг 
значно більших успіхів у блефі та залякуванні своїх західних колег, ніж 
в реальному реформуванні російської армії.  

Барак Обама і Ангела Меркель не втомлюються повторювати як мантру, що 
ніякі постачання озброєнь не допоможуть українській армії перемогти російську. 
Втім, ці твердження не мають нічого спільного з дійсністю, адже насправді не 
йдеться про перемогу над Росією. Йдеться лише про те, щоб українська 
армія мала достатньо зброї, щоб зупинити російський наступ або 
принаймні зробити його надто дорогою піар-акцією для Володимира 
Путіна. Росія не може дозволити собі перекинути в Україну всі боєздатні війська 
(яких насправді не так вже й багато), оголивши Кавказ, Середню Азію і Далекий 
Схід. Крупні поставки високоефективної натовської зброї до України змусять 
Росію відмовитися від ідеї нарощувати агресію, адже до справжньої «гонки 
озброєнь» вона не готова матеріально. 

Серйозною помилкою НАТО є обрана тактика «стримування», яка 
зручна для Росії і невигідна для жертв її агресії – партнерів Альянсу. 
Таким чином НАТО не використовує своїх переваг, натомість дає можливість Росії 
перекидати з місця на місце свої не надто численні дієздатні підрозділи для 
нанесення точкових ударів по сусіднім країнам. Загроза розміщення великого 
контингенту НАТО одночасно в кількох стратегічних регіонах, включаючи країни 
Балтії, Польщу (поблизу Калінінградського анклаву), Румунію (неподалік 
окупованого Росією Придністров’я), Грузію (поруч з окупованими росіянами 
Абхазії та Південної Осетії), Чорне море (поблизу Криму), змусили би Росії 
залишити плани подальших наступів і почати думати, як не втратити вже 
окуповані території. Одночасне висування з боку США та ЄС вигідних політичних 
та економічних пропозицій союзникам Росії – Білорусі, Казахстану, Вірменії, 
Киргизії – змусило би Кремль шукати компроміси, а не нав’язувати свою гру. 

Росія стримує США і НАТО від проведення активної політики, 
успішно вдаючись до ядерного шантажу. Нічого нового в такій практиці 
немає – з часів Микити Хрущова Москва лякає ядерними ракетами, проте ніколи 
блеф не був таким явним, адже діти практично всієї правлячої верхівки РФ 
живуть у країнах Європи і США, там же тримають вони значну частину своїх 
статків. Не для того вони вивозять сім’ї та майно на Захід, щоб запускати по ньому 
ядерними ракетами, тим більше, коли немає впевненості у бойовій ефективності 

                                                             
9 NATO Chief: 'Deterrence Is Working In Ukraine'. - http://news.sky.com/story/1444723/nato-chief-deterrence-is-
working-in-ukraine. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 4 (04.03.2015 — 16.03.2015) 15 of 36 

 

15 of 36 

більшої частини застарілого радянського ядерного арсеналу. Варто також 
враховувати, що Росія прагне завоювати Україну в т.ч. і заради 
посилення свого ядерного потенціалу, кращі міжконтинентальні ракети для 
якого робилися та обслуговувалися Дніпропетровськом. 

Демонстрацією слабкості НАТО є фактичне «заморожування» політики 
розширення на догоду Росії. 2 березня 2015 р. після зустрічі із генсеком 
НАТО президент Франції Франсуа Олланд заявив, що «позиція 
Франції на даний момент полягає у відмові будь-якому новому 
членству».10 Очевидно, що Олланд мав на увазі Грузію та Україну, проте його 
заява викликала неабияке занепокоєння в Чорногорії, яка розраховує 
найближчим часом поповнити ряди Альянсу. За умов, коли Росія посилює 
військову співпрацю із Сербією, підвищуються ризики для всіх 
Балканських держав. Тож Чорногорія справедливо розраховує на членство в 
НАТО як на запоруку уникнення повторення «Донецького сценарію» у вигляді 
інспірованого Москвою і Белградом «повстання» сербів, що становлять третину 
населення країни. Поступливість і недалекоглядність Парижу можуть у 
середньостроковій перспективі мати наслідком поновлення воєнних дій на 
Балканах. 

Помилкою є і згода Барака Обами «торгувати» українським 
питанням заради вирішення іранського. Таким чином Білий Дім потакає 
кремлівській політиці створення штучних проблем, щоб потім добиватися 
реальних поступок заради їх «вирішення». Рада Безпеки ООН не може бути 
інструментом, коли його постійний член порушує статут ООН і міжнародне право. 
США та їх союзники на Близькому Сході можуть знайти досить вагомих 
аргументів, щоб і без участі Росії переконати Іран відмовитися від ідеї ядерної 
зброї. Натомість якраз «здача» України на поталу Росії змусить Іран вірити, що 
лише власна ядерна зброя є реальним гарантом безпеки. 

Україна може здійснити низку кроків, які суттєво збільшили би її 
шанси на отримання ефективної допомоги Заходу. Зокрема, важливо 
добитися офіційного міжнародного визнання Росії – державою-
агресором, а Україну жертвою російської агресії. Таке рішення може 
бути прийняте на рівні Генеральної Асамблеї ООН простою більшістю голосів, а 
також на рівнях Європейського Союзу і НАТО. Це суттєво спростило би окремим 
державам процес прийняття рішень щодо постачання Україні озброєнь, а також 
щодо запровадження більш жорстких санкцій проти Росії. Інше надважливе 
завдання – ефективне реформування Збройних сил із відповідним 
підвищенням довіри до дій їх керівництва з боку західних партнерів. 
Американські та європейські політики часто наголошують, що ніяка зброя не 
зробить українські війська досить сильними, щоб протистояти Росії. Доки цю 
думку не буде змінено – отримати допомогу зброєю буде непросто.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
10 Hollande Statement On Halting NATO Enlargement Under Scrutiny. - http://www.rferl.org/content/nato-
hollande-statement-enlargement-georgia-montenegro/26882183.html. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

04.05.2015. НАТО: рух важкого озброєння є, але це не 
«відведення» 

У НАТО заявляють про відведення деякої важкої техніки від обох боків лінії зіткнення на 
сході України, але не мають підтвердження з боку ОБСЄ про повне відведення техніки. 

«Ми дійсно бачимо з обох боків лінії бойового зіткнення відведення деякої техніки, але 
«відведення» у цьому випадку – це не той термін. Висновок такий: куди здійснюється відведення, 
ми не знаємо. Ми не бачимо, щоб (ці озброєння) в обов’язковому порядку відводилися туди, де їм 
місце», – заявив командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав, виступаючи на круглому столі в 
брюссельському аналітичному центрі «Друзі Європи» (Friends of Europe), присвяченому питанням 
глобальної безпеки. 

«У нас немає чіткого уявлення про те, там відбувається насправді, бо немає підтверджень з 
боку спостерігачів ОБСЄ», – додав він. 

Філіп Брідлав пояснює, що спостерігачі місії ОБСЄ не мають змоги дістатися до зон, до яких 
вони б хотіли потрапити для перевірки ситуації. «Отже, ми не маємо чіткої картини щодо того, що 
там насправді відбувається», – резюмує він. 

Водночас командувач військ союзу НАТО заявив, що останні дві угоди щодо припинення 
вогню були використані проросійськими сепаратистами для «переозброєння, переоснащення і 
приготувань майбутніх бойових операцій, прямі підтвердження яким сталися в Дебальцевому та в 
інших місцях». 

Загалом, за даними Північноатлантичного союзу, інтенсивність боїв значно знизилася 
протягом останніх днів, хоча сутички далі тривають вздовж всієї лінії зіткнення. 

Українські військові заявили, що готуються почати другий етап відведення важкого 
озброєння. Найближчим часом Україна розпочне відведення від лінії розмежування 152-
міліметрових артилерійських установок «Акація», заявив речник АТО Анатолій Стельмах. Зі свого 
боку, в. о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов повідомив, що 
українська сторона продовжує відведення 100-міліметрових артилерійських установок. 

Бойовики також заявляють про відведення важкого озброєння. 
Відведення важкого озброєння від лінії зіткнення і припинення вогню, зокрема, 

передбачають мінські домовленості від 12 лютого. 
Радіо Свобода 

11.03.2015. НАТО: російські сили залишаються на сході України 

Росія продовжує постачати зброю сепаратистам на сході України - про це заявив генсек 
НАТО Єнс Столтенберг. 

"Все ще бачимо присутність Росії і потужну підтримку сепаратистів на сході Україні. Ми 
бачимо постачання обладнання, сил, тренування. А отже, Росія залишається на сході України", - 
сказав пан Столтенберг, коли його попросили прокоментувати слова американського дипломата 
про нібито прибуття російських танків на Донбас. 

Він ще раз закликав Росію відвести із Донбасу усі свої сили та озброєння і дотримуватися 
мінських домовленостей. 

Керівник Альянсу також попросив сторони конфлікту сприяти іноземним спостерігачам у 
зміцненні режиму припинення вогню. 

Кремль постійно заперечує свою військову присутність на сході України, однак не 
виключає, що там на боці бойовиків можуть воювати ті, кого у Росії називають "добровольцями". 

Напередодні помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що днями на Донбас 
із Росії прибули російські танки та артилерія. 

Раніше про ешелони із технікою з Росії на Сході вже повідомляла українська влада. 
Командувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав сказав, що наразі неможливо 

точно оцінити зміни кількості озброєння на Сході порівняно із початком перемир'я, оскільки 
процес моніторингу залишається ускладненим. 

Пан Столтенберг побоюється, що зброю, яка зараз не перебуває під контролем, можуть 
використати для нових наступів у майбутньому. 

За його словами, НАТО констатує відведення важкого озброєння від лінії розмежування, 
але не знає, куди його відводять. 

Тому, наголосили в Альянсі, пріоритетом зараз є безпечний доступ ОБСЄ до інформації 
щодо відведення на Донбасі. 

BBC Україна 
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14.03.2015. НАТО непокоїть російська практика неочікуваних 
військових навчань 

Альянс не може гарантувати безпеку України 
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив стурбованість у зв'язку з 

"збільшеним кількістю неочікуваних навчань" російських збройних сил, а також "посиленою 
військовою присутністю" РФ уздовж кордонів з країнами НАТО. 

Росія проводить "все більше і більше навчань без попереднього повідомлення", - заявив 
Столтенберг в інтерв'ю британському виданню The Guardian, опублікованому ввечері в п'ятницю, 
13 березня. 

"Протягом останніх двох років Росія провела близько дюжини несподіваних навчань", - 
повідомив генсек альянсу. 

При цьому, він нагадав, що "захоплення Криму було здійснено Росією під приводом 
несподіваних навчань", а НАТО, в свою чергу, не проводила навчань без попередження з часів 
закінчення холодної війни. 

Кожна країна має право проводити військові навчання в рамках своїх міжнародних 
зобов'язань, підкреслив Столтенберг. 

"Однак застосовувана останнім часом Росією практика неочікуваних навчань викликає 
серйозні занепокоєння", - сказав він і додав, що несподівані маневри не сприяють стабільності. 

Торкнувшись в інтерв'ю телеканалу Sky News тему конфлікту між Києвом і проросійськими 
сепаратистами, Йенс Столтенберг нагадав, що гарантії безпеки НАТО не поширюються на Україну, 
так як вона не є членом альянсу. Разом з тим, генсек зазначив, що альянс вважає неприйнятними 
дії Росії, і тому надає Україні серйозну політичну і практичну підтримку. 

На питання про можливі заходи, які альянс міг би зробити для того, щоб зупинити дії Росії 
в українському конфлікті, Столтенберг відповів, що головним завданням НАТО є захист членів 
організації. Однак ніхто з них не піддавався і не піддається нападу, оскільки всі бачать, що НАТО - 
дуже сильний альянс. 

Разом з тим, генсек визнав, що зараз організація проводить "найбільше зміцнення 
колективної безпеки з тих пір, як закінчилася холодна війна". 

Йенс Столтенберг підкреслив, що найважливішим для вирішення конфлікту в Україні є 
сприяння реалізації мінських угод, зокрема, дотримання режиму припинення вогню і відведення 
озброєнь від лінії роз'єднання. 

"Щоб упевнитися в цьому, необхідний належний контроль", - заявив глава НАТО. 
Дзеркало Тижня 

 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

05.03.2015. НАТО та Росія проведуть військові навчання в 
Чорноморському регіоні 

Шість військових кораблів НАТО увійшли в Чорне море для проведення військових 
навчань. У цей же час Росія розпочала маневри на півдні країни та в анексованому Криму. 

У Чорне море увійшли шість військових кораблів НАТО. Про це в середу, 4 грудня, 
повідомила прес-служба Північноатлантичного альянсу. Кораблі НАТО проведуть навчання, в 
рамках яких будуть, зокрема, відпрацьовуватися прийоми оборони від торпедних атак і нападу з 
повітря. У маневрах також візьмуть участь військові судна військово-морських сил Румунії, 
Болгарії та Туреччини. Навчання відповідають всім міжнародним конвенціям, наголошують у 
НАТО. 

Російські навчання на півдні країни та у Криму 
Водночас Росія також проводить навчання в Чорноморському регіоні - щоправда, на суші. 

У масштабних польових виходах частин військ протиповітряної оборони на півдні Росії задіяні 
більше двох тисяч військовослужбовців та 500 одиниць озброєння, повідомляє "Інтерфакс" із 
посиланням на міноборони Росії. "Бойові розрахунки відіб'ють удари тактичної авіації, 
безпілотних літальних апаратів та уражаючих елементів високоточної зброї умовного противника. 
А також здійснять розвідку складної повітряної обстановки в умовах радіоелектронної боротьби ", - 
йдеться в повідомленні. 

Навчання триватимуть до 10 квітня на 12 полігонах, розташованих у Південному та 
Північнокавказькому федеральних округах та в анексованому Росією Криму, а також на російських 
військових базах у Вірменії, Південній Осетії й Абхазії. 

DW.DE 
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09.03.2015. У Чорному морі стартують військово-морські 
навчання НАТО 

У Чорному морі сьогодні розпочинаються військово-морські навчання флотів країн-членів 
НАТО. У маневрах біля берегів Болгарії візьмуть участь кораблі США, Італії, Німеччини, Канади, 
Туреччини, Болгарії та Румунії. 

Перед початком маневрів командувач навчань адмірал Бред Вільямсон заявив, що в 
районі, де НАТО планує проводити навчання, були помічені російські військові кораблі і літаки. 
Втім, як додав військовий, російський флот діяв у відповідності до міжнародних правил. 

«У них є свої плани, а в нас свої», – зазначив Вільямсон. 
У військово-морських маневрах, які зініціювали США на тлі напруженння відносин Заходу 

і Росії через конфлікт з Україною візьмуть участь декілька кораблів, крейсерів та фрегатів. Під час 
навчань військові відпрацьовуватимуть захист від атак з повітря і від торпедних атак субмарин. 

Радіо Свобода 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

РОСІЯ ШАНТАЖУЄ УКРАЇНУ, ВИМАГАЮЧИ ОДНОСТОРОННЬОГО 
ВИКОНАННЯ МІНСЬКИХ УГОД І ОДНОЧАСНО ГОТУЮЧИ НОВИЙ 

НАСТУП 
 

Москва продовжує вдало експлуатувати готовність Заходу 
закривати очі на невиконання нею Мінських угод. Берлін і Париж 
заявляють про значне покращення ситуації на Донбасі, роблячи вигляд, ніби 
передислокація військ сепаратистів у напрямку наступних ударів і є виконанням 
мінських домовленостей про відведення важкої техніки. При цьому, Берлін 
висловлює невдоволення заявами командувача військ НАТО у Європі генерала 
Філіпа Брідлава і помічника держсекретаря США Вікторії Нуланд,11 які не 
вважають за потрібне приховувати факти присутності в Україні військ РФ і 
постачання сепаратистам російського озброєння. Вірогідно, не в останню чергу 
для німецьких «оптимістів» британський Королівський об'єднаний інститут 
оборонних та безпекових досліджень опублікував доповідь «Російські війська в 
Україні», в якій детально проаналізував, які підрозділи Збройних сил РФ та якою 
чисельністю вторглися в Україну.12 

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр ще на 
початку березня говорив про досягнення домовленостей із Росією, що сепаратисти 
нададуть місії ОБСЄ можливість контролювати, куди саме відводиться важке 
озброєння, втім, станом на середину місяця цього так і не відбулося. До позитиву 
можна віднести хіба що рішення постійної ради ОБСЄ продовжити мандат 
спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 2016 р., 
передбачивши можливість розширена чисельності місії до 1000 осіб. 
Слід однак мати на увазі, що місія ОБСЄ досі не змогла знайти ресурсів для 
повного використання навіть попередньої допустимої чисельності в 500 чоловік. 
Крім того, місії критично бракує технічних можливостей для моніторингу, у т.ч. 
безпілотників та броньованих автомобілів. Російські бойовики не допускають 
представників ОБСЄ до всіх необхідних ділянок моніторингу, а численні виявлені 
місією факти порушень з боку російської сторони не мають жодних правових та 
політичних наслідків. 

Напередодні візиту до Німеччини Президент України Петро 

                                                             
11 Immer wieder Kopfschütteln. - https://magazin.spiegel.de/digital/index_SP.html#SP/2015/11/132212229. 
12 Russian Forces in Ukraine. - https://www.rusi.org/publications/other/ref:O54FDBCF478D8B. 
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Порошенко заявив в інтерв’ю газеті «Bild», що Мінська угода «не 
працює», і російська сторона вже 1100 порушила перемир’я 
обстрілами.13 Очевидно, в Берліні будуть переконувати П.Порошенка, що 
поганий мир кращий за війну, та справа в тому, що Росія якраз і використовує 
перемир’я для активної підготовки до нових наступальних дій.  

Виконуючи свою частину домовленостей, Україна відвела важке озброєння, 
створила комісію для вироблення змін до Конституції, президент вніс до 
Верховної Ради законопроект про визначення окремих районів Донбасу з 
особливим порядком місцевого самоврядування. Зі свого боку Росія не припинила 
поставок зброї та бойовиків на Схід України (причому вербовка і відправка 
бойовиків в Україну відбувається публічно і висвітлюється в російських ЗМІ), 
генерали ЗС РФ здійснюють командування російсько-сепаратистськими військами 
на Донбасі, не припинилися обстріли українських позицій, а також спроби 
захопити нові населені пункти, зокрема с. Широкине під Маріуполем. 

При цьому, Росія через керованих нею сепаратистів шантажує 
Україну, погрожуючи ескалацією бойових дій, якщо Київ не 
виконуватиме свою частину домовленостей в односторонньому 
порядку. Перебуваючи в Москві, представник сепаратистів Денис Пушилін 
заявив, що «ДНР» розцінюватиме відсутність визначення Верховною Радою 
переліку територій Донецької і Луганської областей, що наділяються особливим 
статусом – як підготовку Києва до наступу: «Ми готові до всього, але 
намагатимемося уникнути військового розвитку ситуації».14 Фактично такі слова 
слід сприймати як погрозу Москви поновити бойові дії під приводом невиконання 
Києвом Мінської угоди. Голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ 
Костянтин Косачьов погрожує, що РФ може визнати незалежність «ДНР» та 
«ЛНР»,15 якщо Київ не йтиме на поступки.  

Нинішня концентрація російсько-сепаратистських військ одразу 
на трьох напрямках нагадує повторення відпрацьованої в січні-лютому 
2015 р. тактики, коли якийсь із напрямків використовуються для 
відволікання уваги українських сил, а інший – для нанесення 
основного удару. В січні-лютому відволікаючими маневрами стали атаки на 
околиці Маріуполя, а основний удар нанесено по Дебальцевому. Зараз ударні 
групи російсько-сепаратистських військ концентруються на Маріупольському 
напрямку, на північ від Донецька (неподалік від знищеного аеропорту), а також в 
районі с. Щастя Луганської обл.16 Більшість військових аналітиків схиляються до 
думки, що основним напрямком нового російського наступу планується 
маріупольський – у контексті створення сухопутного «коридору» до Криму, а 
можливо – і далі, до Придністров’я. 

Києву важливо переконати своїх Західних партнерів, що не 
можна повторювати помилки перших Мінських угод, коли Росії 
дозволили використати «перемир’я» для підготовки нових наступів із одночасним 
«зв’язуванням рук» українській стороні, яка свою частину домовленостей 
виконувала в односторонньому порядку. Інакше дуже скоро після «Мінську-2» 
Берліну і Парижу доведеться брати участь в організації «Мінську-3». Гаранти 
Мінських угод повинні чітко фіксувати факти їх виконання чи порушень усіма 
сторонами; слідкувати, щоб виконання не було одностороннім і дати чітко 
зрозуміти, яке покарання чекатиме на порушників. 
 

                                                             
13 Порошенко: Перемир'я не працює, потрібно посилювати санкції проти РФ. - http://www.dw.de/порошенко-
перемиря-не-працює-потрібно-посилювати-санкції-проти-рф/a-18317365. 
14 В ДНР потребовали от Рады закона об особом статусе Донбасса. - http://www.interfax.ru/world/429341. 
15 В Совфеде заявили о возможной поддержке независимости «ДНР» и «ЛНР». - 
http://tvrain.ru/articles/v_sovfede_zajavili_o_vozmozhnoj_podderzhke_nezavisimosti_dnr_i_lnr-383496. 
16 https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/658496040945721?pnref=story 
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

04.03.2015. Заступник міністра закордонних справ України з 
питань європейської інтеграції Олена Зеркаль здійснила візит до 
інституцій ЄС 

У рамках візиту до інституцій Європейського Союзу 2-4 березня ц.р. Заступник Міністра 
закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль провела низку 
зустрічей з керівниками профільних структур ЄС, відповідальних за розвиток відносин з нашою 
державою. 

Основна увага під час зустрічей була присвячена інформуванню представників ЄС про 
поточну ситуацію на Донбасі з огляду на триваючу російську агресію проти нашої держави, а також 
хід виконання Мінських домовленостей. Заступником Міністра було представлено очікування 
української сторони щодо посилення подальшого тиску ЄС на Росію, а також розширення заходів 
ЄС на підтримку нашої держави як з точки зору потреб для протидії зовнішній агресії і подолання 
її наслідків, так і у контексті сприяння впровадженню системних внутрішніх реформ. 

З представниками інституцій ЄС було також обговорено увесь комплекс питань 
співробітництва України з ЄС та найближчі цілі двосторонньої взаємодії, зокрема у контексті 
імплементації Угоди про асоціацію. 

 Під час зустрічей з Керівником Групи підтримки України в Європейській Комісії Петером 
Балашем та Генеральним Директором Гендиректорату ЄК «Сусідство та переговори з 
розширення» Крістіаном Деніелсоном сторони обмінялися думками щодо ходу і пріоритетів 
внутрішніх реформ в Україні, а також надання відповідної фінансової та технічної підтримки  з 
боку ЄС. У цьому контексті сторони відзначили важливість проведення у Києві Міжнародної 
конференції на підтримку України. 

Головною темою розмови із Заступником генерального секретаря Європейської служби 
зовнішньої діяльності Мачей Поповскі стало обговорення напрямів практичного реагування ЄС на 
безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема шляхом опрацювання можливостей направлення в 
Україну місії ЄС у рамках Спільної політики безпеки і оборони. 

У рамках бесіди з Директором з питань РФ, «Східного партнерства», Центральної Азії та 
ОБСЄ ЄСЗД Гуннаром Вігандом було узгоджено графік двостороннього діалогу Україна –  ЄС на 
поточний рік та обговорені очікувані результати Сімнадцятого саміту Україна – ЄС, який 
заплановано провести у Києві ближчими місяцями, та Ризького саміту «Східного партнерства» 21-
22 травня ц.р. 

Зустрічі з представниками ЄС засвідчили чітку налаштованість Європейського Союзу 
надалі активно підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту свого суверенітету, територіальної 
цілісності і подолання наслідків зовнішньої агресії, вживати дієвих заходів, спрямованих на 
підтримку повної імплементації Мінських домовленостей, а також сприяти нашій державі у 
процесі реалізації внутрішніх реформ. 

Сайт МЗС України 

05.10.2015. Міністр закордонних справ України зустрівся з 
Державним секретарем у закордонних справах і справах 
Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії 

5 березня ц.р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з 
Державним секретарем у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії Ф.Хаммондом.  

Павло Клімкін висловив вдячність за рішучу підтримку Великою Британією суверенітету та 
територіальної цілісності України та поінформував британську сторону про останній розвиток 
подій на Сході України у контексті триваючої агресії з боку Російської Федерації. 

Міністр закордонних справ України привітав спільну позицію, висловлену Прем’єр-
міністром Великої Британії Д.Камероном, Президентом США Б.Обамою, канцлером Німеччини 
А.Меркель, Президентом Франції Ф.Олландом, Прем’єр-міністром Італії М.Рензі та Президентом 
Європейської Ради Д.Туском під час організованої британською стороною відео-конференції 03 
березня ц.р., на якій сторонами обговорювалися шляхи взаємодії між Європою та США для 
ефективної реалізації Мінських домовленостей. 

Учасники зустрічі обговорили важливість продовження роботи моніторингової місії ОБСЄ 
на Сході України для проведення усебічного контролю за ситуацією, збільшення кількості 
експертів та надання додаткового обладнання місії ОБСЄ в Україні. 
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 Державний секретар у закордонних справах Сполученого Королівства Ф.Хаммонд 
відзначив важливість консолідованої позиції країн ЄС до факту російської агресії в Україні. 

 Британський міністр підкреслив, що скасування впроваджених проти РФ санкцій буде 
безпосередньо пов’язане з повною імплементацією Мінських домовленостей. 

Сайт МЗС України 
 

11.03.2015. В рамках перебування у складі урядової та 
парламентської делегації України на 59-й Сесії Комісії ООН зі 
становища жінок, 8-11 березня ц.р. відбувся візит Заступника 
Міністра закордонних справ України Сергія Кислиці до Нью-Йорку 

Під час перебування С.Кислиці у штаб-квартирі ООН було проведено низку важливих 
двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з широкого кола питань соціального і гуманітарного 
характеру, зокрема, у сфері гендерної рівності, дотримання прав жінок в Україні, викорінення 
насильства проти дітей та забезпечення захисту прав неповнолітніх.  

10 березня ц.р. у приміщенні Постпредства України при ООН С.Кислиця, Постійий 
представник Юрій Сергеєв, лідери української громади США та народні депутати України Ірина 
Геращенко, Світлана Заліщук, Ірина Луценко та Марина Іонова урочисто відкрили фотовиставку 
"Конфлікт на Донбасі очима жінок", присвячену цьогорічному "жіночому тижню" порядку денного 
ООН. 

Сергій Кислиця та парламентська делегація зустрілися із Заступником Генсекретаря ООН з 
подолання надзвичайних ситуацій Валері Амос та з Главою Делегації МКЧХ в ООН Фернандо 
Споеррі. 

У рамках свого статусу у якості Голови Комісії РЄ з питань гендерної рівності Сергій 
Кислиця провів двосторонню зустріч із заступником Міністра сім і та соціальної політики 
Туреччини Нарі Целіком, з яким, зокрема, було обговорено незадовільний стан дотримання прав 
кримських татар у окупованому РФ Криму. 

Сайт МЗС України 
 

12.03.2015. В рамках робочого візиту до Франції заступник 
Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зустрівся із 
заступником Генерального директора ЮНЕСКО з питань зовнішніх 
зносин та інформування громадськості Еріком Фальтом 

Головну увагу в ході зустрічі сторони приділили підготовці до 196-ї сесії Виконавчої ради 
ЮНЕСКО у контексті ухвалених попередніми сесіями цього керівного органу Організації резолюції 
«Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», а також аналізу 
можливостей застосування наявних в Організації інструментів для відстеження ситуації у сферах  
компетенції ЮНЕСКО, у відповідь на занепокоєння України, що поділяється переважною 
більшістю держав-членів Виконради. 

Українська сторона висловила сподівання, що ЮНЕСКО відреагує на загрози збереженню 
культурної спадщини в Криму, пов’язані з анексією півострова Росією рік тому, зокрема, 
розташованих на півострові українських об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Крім того, відбувся обмін думками щодо можливих параметрів співробітництва з 
відзначення у поточному році 70-річчя заснування ЮНЕСКО, Програми пам’ятних дат ЮНЕСКО, 
до яких у 2016-2017 рр. долучатиметься Організація, а також інших питань взаємодії з 
секретаріатом ЮНЕСКО на рівні  Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та постійного 
представництва нашої держави при цій міжнароодній організації. 

У зустрічі взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції, Постійний 
представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур.  

Сайт МЗС України 
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ПРЕЗИДЕНТ 

04.03.2015. Президент України та Прем’єр-міністр Італії 
наголошують на необхідності безумовного виконання Мінських 
домовленостей 

Президент України Петро Порошенко та Голова Ради міністрів Італії Маттео Ренці на 
зустрічі у Києві обговорили ситуацію на Донбасі та міжнародні зусилля, спрямовані на 
припинення агресії проти України. 

У заяві для ЗМІ за підсумками своєї зустрічі з Прем’єром Італії Глава держави повідомив: 
«Ми зосередили особливу увагу на необхідності безумовного дотримання Мінських домовленостей 
і негайної послідовної їх імплементації. Перш за все це стосується забезпечення сталого, 
неухильного та всеохоплюючого режиму припинення вогню під всеохоплюючим моніторингом 
ОБСЄ», – зазначив Петро Порошенко. 

Президент поінформував Прем’єр-міністра про підсумки останніх переговорів у 
«Нормандському форматі» та про домовленості про те, що на кожній небезпечній ділянці кордону 
має бути розміщений моніторинговий пункт ОБСЄ. «Я сподіваюся, що цей процес почнеться вже 
сьогодні», – сказав Петро Порошенко, висловивши сподівання, що перш за все це вдасться 
зробити на території Донецького аеропорту, де бойовики, підтримувані Росією, найбільше 
порушують режим припинення вогню. До сих пір такий контроль не вдавалося встановити через 
серйозну загрозу життю інспекторів. 

Окремо співрозмовники обговорили питання продовження і розширення дії санкцій. «Ми 
отримали абсолютно чітку позицію, що, якщо агресію проти України не буде припинено, політику 
санкцій буде розширено», – заявив Президент. 

Петро Порошенко повідомив, що сторони окремо наголосили на необхідності дотримання 
всіх пунктів Мінських домовленостей щодо негайного звільнення всіх заручників за принципом 
«всіх на всіх». Сьогодні встановлено місце перебування 190 з більш ніж 400 заручників. «Ми 
вказали Російській Федерації і чекаємо якнайшвидшого виконання обов’язків щодо звільнення 
заручників», – заявив Президент. 

Окремо Глава держави підняв питання необхідності негайного звільнення Надії Савченко, 
яка голодує 82-й день, вимагаючи свого звільнення з російської в’язниці. Президент повідомив, що 
направив листа Президенту Володимиру Путіну із зверненням про негайне звільнення Надії 
Савченко, в тому числі і за медичними показами. Президент попросив Прем’єра Італії підняти це 
питання і допомогти вирішити «цю надзвичайно чутливу і болючу проблему». 

У свою чергу Прем’єр-міністр Італії запевнив Президента України у солідарності Італії та її 
підтримці дій України на шляху імплементації Мінських домовленостей. Маттео Ренці наголосив 
на необхідності неухильного виконання плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі й 
забезпечення повного моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ усіх технічних завдань, яких було 
досягнуто в Мінську. 

«Італія є другою за чисельністю групою в спостережній місії ОБСЄ, яка здійснює 
моніторинг на Донбасі, і попри складність завдання ми робимо усе можливе заради дружби і 
встановлення миру в Україні», – сказав Маттео Ренці. 

Прем’єр-міністр Італії також наголосив на тому, що його країна дуже зацікавлена у 
встановлені миру в Україні: «Без миру в Україні не буде миру в Європі. Європа нас цьому вчить. 
Якщо є загроза миру, Європа має негайно на це реагувати і не залишатися байдужою». 

Президент заявив про важку гуманітарну ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко висловив 
подяку Уряду Італії за виділення гуманітарної допомоги. «Ми отримали рішення про виділення 
гуманітарної допомоги у розмірі декількох сотень тисяч євро на організацію гуманітарних конвоїв 
за участі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, і приємно, що Італія не залишається осторонь 
у вирішенні гуманітарних проблем», – відзначив Президент. 

Глава держави привітав Маттео Ренці з його першим візитом в Україну в ролі Голови Уряду 
Італії. «Ми сподіваємось на продовження динаміки двосторонньої політичної співпраці», – заявив 
Президент. 

Петро Порошенко подякував Маттео Ренці за «відверту, дружню і конструктивну розмову». 
«Мені приємно було почути від Прем’єр-міністра Італії слова єдності Європейського Союзу і 
твердої позиції Італії щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України 
– і стосовно Криму, і стосовно ситуації на Донбасі», – сказав Президент. 

Глава держави висловив сподівання на ратифікацію найближчим часом італійським 
Парламентом Угоди про асоціацію України з ЄС. «Ми чекаємо на це найближчим часом. Це стане 
черговим дуже важливим етапом нашої співпраці», – заявив Петро Порошенко. 

«Хотів би подякувати італійцям за їх небайдуже ставлення до України. Мені приємно було 
почути від Прем’єр-міністра, що Україна має потужну і широку підтримку в італійському 
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суспільстві. Українсько-італійські стосунки зараз перебувають на дуже високому рівні», – сказав 
Петро Порошенко. Окремо Глава держави подякував українцям, які проживають в Італії. «Вони 
беруть активну участь і в суспільно-політичному житті Італії, і в допомозі Україні, українським 
Збройним Силам для забезпечення безпеки та суверенітету нашої держави», – наголосив 
Президент. 

Сайт Президента України 
 

04.03.2015. Перспективи розвитку України мають надзвичайне 
значення для всієї Європи – зустріч Президента з Прем’єром Італії 

Президент Петро Порошенко та Голова Ради Міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці 
на зустрічі у Києві домовились посилити економічну співпрацю між країнами. 

«Ми домовились, що найближчим часом будемо робити серйозні кроки не лише в 
питаннях безпеки, але і в питаннях розвитку економіки. Ми чекаємо італійських інвесторів, в тому 
числі для участі в процесах приватизації», – зазначив Глава української держави. 

Маттео Ренці повідомив, що під час конференц-зв’язку за участі Президента США Барака 
Обами, Прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, Канцлера Німеччини Ангели 
Меркель, Президента Франції Франсуа Олланда та Президента Європейської Ради Дональда Туска 
«обговорювалось надзвичайне значення для всієї європейської спільноти перспектив розвитку 
України, яка має впевнено йти цим шляхом за допомогою нашого співробітництва, наших банків, 
наших підприємств». «Ми надаватимемо Вашій країні найбільшу підтримку з цієї точки зору», – 
зазначив італійський Прем’єр. За його словами, Італія готова надати експертну і консультативну 
допомогу Україні задля пришвидшення реформ. 

Президент України повідомив, що досягнуто домовленості провести найближчим часом 
чергове засідання Українсько-італійської Ради з економічного, промислового і фінансового 
співробітництва, яка не збиралася вже фактично 6 років. «Сьогодні у нас є керівники цієї Ради – 
міністри закордонних справ. Думаю, що ми найближчим часом зможемо провести цю Раду», – 
зазначив Петро Порошенко. 

Прем’єр-міністр Італії запросив Президента України відвідати Італію в зручний для нього 
час і висловив переконання в тому, що культурний, спортивний обмін та контакти між людьми 
будуть лише поглиблюватися заради процвітання і розвитку України та Італії. 

Сайт Президента України 
 

05.03.2015. Велика Британія підтримує Україну в захисті 
територіальної цілісності – зустріч Петра Порошенка з Філіпом 
Хеммондом 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ Великої 
Британії Філіпом Хеммондом. 

Президент відзначив чітку позицію та підтримку України. «Дякую за сильну підтримку 
Великої Британії захисту Україною своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету. 
Наша боротьба є битвою за свободу, демократію та європейські цінності й принципи», — наголосив 
Глава держави. Президент підкреслив, що Україна платить високу ціну за свою боротьбу. 

Глава держави додав, що складна ситуація не тільки на Донбасі, але й в окупованому 
Криму, де було заарештовано кримськотатарського активіста. Сторони констатували погіршення 
ситуації з дотриманням прав людини на півострові. 

Петро Порошенко та Філіп Хеммонд наголосили на необхідності виконання всіма 
сторонами зобов’язань, які були зафіксовані в Мінську. «Буде дуже небезпечним, якщо 
європейські партнери одягнуть рожеві окуляри, вважаючи, що все добре», — наголосив Президент. 
Він нагадав, що залишаються незвільненими заручники, в тому числі Надія Савченко, немає 
контролю за кордоном, не виведені іноземні війська з окупованих територій. 

Президент зазначив, що задля деескалації ситуації необхідно запровадити міжнародну 
миротворчу місію. Співрозмовники погодились, що має бути посилена робота місії ОБСЄ в Україні. 

Сторони також обговорили співпрацю в економічній та оборонній сфері. Президент 
зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Великої Британії та ефективну співпрацю 
між країнами. «Ми вдячні за вашу участь в трастовому фонді НАТО. Ми задоволені нашою 
співпрацею в економічній сфері», — сказав Петро Порошенко. 

Президент закликав Велику Британію ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. 

У свою чергу Міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Хеммонд зазначив: «Хочу 
повторити, що ми рішуче підтримуємо вашу боротьбу за суверенітет та захист територіальної 
цілісності всієї української території». 
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Він додав, що ЄС готовий підтримувати політику санкцій щодо Росії та надалі їх 
посилювати у випадку ескалації ситуації. 

Сайт Президента України 

06.03.2015. Президент України провів зустріч із заступником 
Державного Секретаря США 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із заступником Державного Секретаря 
США Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом в Україні. 

Президент поінформував про поточну ситуацію на Донбасі та виконання Україною 
зобов’язань, досягнутих в Мінську. Президент наголосив на небажанні та неготовності іншої 
сторони у відведенні важкого озброєння під контролем спостережної місії ОБСЄ. 

Особливе занепокоєння Президент висловив тим фактом, що попри домовленості щодо 
звільнення усіх заручників, інша сторона ігнорує цю позиції. 

Глава держави наголосив, що найбільш небезпечно ситуація розвивається навколо 
української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно захопили на території України і нелегально 
перевезли до Росії. 

Президент Порошенко повідомив також, що він звертався до Президента Путіна з 
проханням направити українських лікарів, щоб вони отримали можливість оглянути Надію та дати 
свої рекомендації щодо лікування та медичної допомоги: "Я надіслав йому листа, щоб негайно 
звільнити її". За його словами, в листі-відповіді зазначалося, що фінальне рішення щодо Надії 
"буде базуватися на правових нормах і принципах гуманізму", 

Президент також висловив переконання у необхідності продовження активних дій для 
звільнення Надії Савченко. 

Під час зустрічі Президент України висловив задоволення рівнем координації і взаємодії 
між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом в питанні щодо мирного 
врегулювання ситуації на Донбасі, і наголосив на необхідності посилення обороноздатності 
України. 

Сторони обговорили також економічну співпрацю між Україною та США. Президент 
України висловив сподівання на позитивні новини щодо надання макрофінансової допомоги 
Україні з боку МФВ і поінформував співрозмовника про останні рішучі дії в законодавчій сфері, 
спрямовані на стабілізацію валютної курсової політики та покращення роботи банківського 
сектора України. 

Заступник Державного Секретаря США від імені керівництва його країни висловив 
захоплення діями Президента України та мужністю українського народу в протидії агресії, а також 
наголосив на необхідності подальшої більш тісної координації дій щодо імплементації Мінських 
домовленостей і контролю за їх виконанням. 

Ентоні Блінкен наголосив, що подальші санкції щодо Російської Федерації та їх рівень 
прямо залежить від дотримання та виконання Мінських домовленостей. 

Заступник Державного секретаря також поінформував українського Президента про тісну 
координацію США з Європейським Союзом щодо спільної політики в питанні мирного 
врегулювання ситуації на Донбасі та щодо Російської Федерації. 

В зустрічі, крім представників Державного департаменту США, делегацію якого очолював 
Ентоні Блінкен, взяли участь Міністр закордонних справ Павло Клімкін та Заступник Глави 
Адміністрації Президента України Валерій Чалий. 

Сайт Президента України 

11.03.2015. Ми боремося за свободу та демократію усієї Європи 
– Президент на зустрічі з конгресменами США 

Президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу США, яка перебуває 
в Україні. 

Глава держави подякував американським конгресменам за сильну, тривалу та наполегливу 
підтримку України. «Дорогі друзі України, дякуємо за те, що ви робите для нас багато років. 
Протягом останнього року ця підтримка є питанням виживання України», – наголосив Президент. 

Петро Порошенко зазначив, що Україна зараз виборює свою справжню незалежність. «Ми 
у стані війни проти варварської агресії. Ми боремося не лише за нашу територіальну цілісність 
після анексії Криму. Ми маємо багатовікову історію, 23 роки незалежності, але справжня боротьба 
за незалежність відбувається зараз», – заявив Президент. 

Глава держави звернув увагу присутніх на те, що Український народ платить високу ціну за 
свободу і незалежність, а українські воїни демонструють героїзм та відвагу, захищаючи мир в 
Європі. «Кожен українець розуміє, що ми боремося за свободу та демократію усього європейського 
континенту і, можливо, усього світу», – наголосив Глава держави. 
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Президент висловив впевненість у перемозі. «Ми переможемо за будь-яких обставин. Ми 
захищаємо свою країну, захищаємо нашу свободу і демократію, але ми можемо це зробити 
набагато ефективніше, якщо будемо тісно координувати наші зусилля», – наголосив Петро 
Порошенко. 

Глава держави також поінформував делегацію Конгресу США про поступ політичних та 
економічних реформ в Україні та запевнив у їх незворотності. 

У свою чергу конгресмени висловили всебічну підтримку процесу реформ в Україні. Вони 
наголосили на важливості реформування, в першу чергу, енергетичного сектору та розвитку АПК 
як пріоритетних галузей економіки. 

Делегацію Конгреса США, яка відвідує Україну, очолює Родні Фрелінгусен. У складі 
делегації — конгресмени Пітер Вісловскі, Кей Грангер, Кен Кальверт, Мерсі Каптур, Джон Картер, 
Стів Вомак, Стівен Ізраел та інші. У зустрічі з українського боку також взяли участь Міністр 
фінансів Наталя Яресько, Міністр закордонних справ Павло Клімкін, Заступник Глави АПУ 
Валерій Чалий. 

Сайт Президента України 

11.03.2015. Міжнародна миротворча місія допоможе досягти 
сталого миру на Донбасі – Президент 

Президент Петро Порошенко та Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен під час зустрічі у 
Києві обговорили питання введення в Україну миротворчої місії під мандатом Організації 
Об’єднаних Націй. 

Глава держави наголосив, що міжнародна миротворча місія дозволить домогтися 
деескалації ситуації та забезпечити сталий мир. На підсумковій прес-конференції після зустрічі 
Петро Порошенко зазначив, що миротворчі операції продемонстрували свою ефективність раніше, 
та висловив сподівання, що після скоординованих заходів відповідне рішення Ради Безпеки ООН 
буде прийняте. 

За словами Президента, миротворці потрібні, щоб не було незаконних іноземних військ в 
Україні та для закриття кордону між Україною і Росією. «Ми розраховуємо на участь усіх дружніх 
нам націй у миротворчій місії», – сказав Президент. 

У свою чергу Прем’єр-міністр Швеції зазначив, що його країна підтримує ініціативу 
розгортання миротворчої місії, яку він назвав «хорошою альтернативою». «Але має бути прийняте 
рішення Радбезу ООН щодо такої місії», – наголосив він. Стефан Левен додав, що у випадку 
прийняття такого рішення Радою Безпеки ООН оборонне відомство Швеції розгляне можливості 
свого внеску в місію. 

Відповідаючи на запитання, Стефан Левен заявив: «Ми готові розширити санкції, якщо це 
буде необхідно. Принаймні ми вважаємо, що вони мають бути продовжені». «Ми чуємо від ОБСЄ 
про позитивні сигнали стосовно припинення вогню. Але, беззаперечно, є негативні сигнали. Через 
це нам необхідно продовжувати тиск. Тільки реальні зміни ситуації можуть вплинути на нашу 
позицію стосовно санкцій щодо Росії», – наголосив керівник Уряду Швеції. Зокрема, він зазначив, 
що ситуація у Дебальцевому є порушенням домовленостей. 

Президент України зазначив, що санкції щодо Росії є дієвим механізмом, і наголосив на 
важливості єдності Євросоюзу в підтримці України. 

Петро Порошенко ще раз наголосив, що Україна чітко дотримується Мінських 
домовленостей, однак інша сторона систематично порушує режим припинення вогню та 
продовжує утримувати заручників. «Українських заручників використовують в брутальній формі 
на принизливих роботах, що повністю не відповідає жодним гуманітарним принципам. Ця 
інформація буде донесена нашим партнерам», – сказав Глава держави. 

Сайт Президента України 

11.03.2015. Швеція підтримає Україну на шляху до реформ та 
ЄС – підсумки зустрічі Президента з Прем’єр-міністром Левеном 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном 
Левеном. Під час зустрічі було підписано Угоду про співпрацю у сфері розвитку, за якою Швеція 
виділяє 175 млн євро на підтримку реформ в Україні та інтеграції країни до ЄС. 

Президент за підсумками зустрічі заявив, що підписання цієї Угоди є продовженням 
потужної допомоги, яку Швеція завжди надавала Україні. Президент відзначив, що Швеція є 
найбільш твердим адвокатом української позиції в Європейському Союзі. «Я як Президент і весь 
Український народ дуже вдячні Вам за цю позицію», – сказав Петро Порошенко. 

У свою чергу шведський Прем’єр-міністр Стефан Левен зазначив, що головна мета Угоди – 
допомогти українському Урядові йти дорогою реформ та забезпечити процес інтеграції до 
Європейського Союзу. «Це жорсткі, але такі необхідні зараз рішення», – наголосив шведський 
Прем’єр, відзначивши, що Уряд Швеції також прийняв низку таких рішень у 90-х роках. 
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Прем’єр наголосив на тому, що прибув до Києва, щоб засвідчити підтримку народу України 
в ці важкі часи. Стефан Левен заявив про свою впевненість в тому, що Швеція «повинна та буде 
підтримувати Україну, оскільки важливо підтримати віру у зміни». Він також висловив думку, що 
інші країни також мають долучатися до таких ініціатив. 

Стефан Левен також повідомив про рішення надати Україні позику розміром 100 млн 
доларів США. Президент у заяві для ЗМІ за підсумками зустрічі відзначив, що погашення відсотків 
за позикою бере на себе шведська сторона. «Це буде дуже важлива участь Швеції в 
скоординованих діях наших найбільш надійних, твердих, послідовних прихильників, на яких ми 
можемо розраховувати», – сказав Президент. 

Петро Порошенко повідомив, що ключовим питанням під час зустрічі, в тому числі, була 
діяльність місії ОБСЄ з моніторингу та верифікації режиму припинення вогню на Донбасі. Глава 
держави висловив вдячність шведській стороні за надану допомогу діяльності місії та направлення 
до її складу 15 представників Швеції, а також броньованих автомобілів для потреб місії. 

Президент також повідомив про досягнуту домовленість щодо запровадження декількох 
гуманітарних конвоїв. «В питаннях забезпечення миру, у вирішенні проблем гуманітарної 
катастрофи Швеція завжди поруч з нами», – заявив Петро Порошенко. Глава держави також 
подякував Швеції за допомогу в лікуванні та реабілітації українських військових. 

Прем’єр-міністр Швеції поінформував про виділення 10 млн доларів США на вирішення 
гуманітарних проблем. 

Сайт Президента України 
 

12.03.2015. Україна неухильно дотримується Мінських 
домовленостей — Президент 

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна неухильно виконує Мінські 
домовленості. «Хочу підкреслити, що Україна неухильно дотримується всіх взятих на себе 
зобов’язань – ми припинили вогонь», – заявив Глава держави під час засідання Ради національної 
безпеки і оборони. 

Однак, підкреслив Петро Порошенко, українські військовослужбовці мають можливість 
оборонятися, і у разі потреби завдають удару у відповідь на агресію. «Припинення вогню не 
означає, що ми не відкриваємо вогонь у відповідь. Відповідні накази, права і повноваження у 
українських частин та підрозділів є, і їм є чим захищатися», – наголосив Президент. 

Водночас Глава держави зауважив, що паралельно з виконанням домовленостей Україна 
посилює свої позиції, нарощує обороноздатність. «Ми ведемо два паралельних процеси: процес 
перший – ми неухильно виконуємо вимоги Мінського меморандуму, процес другий – ми активно і 
рішуче нарощуємо бойовий потенціал наших Збройних сил», – заявив Петро Порошенко. 

Президент поінформував присутніх членів РНБОУ про результати переговорів з 
партнерами України щодо допомоги у відновленні боєздатності, зокрема про рішення США надати 
Україні нелетальну допомогу у галузі безпеки. «Ми будемо озброєні тактичними безпілотниками, 
додатково постачають станції радіоелектронної та контрбатарейної боротьби. Зараз відновлено 
тренування та підготовка українських військових, в тому числі із залученням наших партнерів з 
декількох країн НАТО», – відзначив Президент. 

Глава держави також повідомив про затвердження ним плану будівництва 
фортифікаційних споруд. Узгоджений порядок будівництва з відповідним визначенням 
підрядників та відповідальних в обласних державних адміністраціях, які відповідають за кожну 
ділянку на лінії зіткнення і фінансування цих робіт. 

Петро Порошенко також нагадав, що, згідно з домовленостями, після завершення 
відведення важкої техніки мають бути звільнені всі заручники: «Через вісім днів, коли 
закінчується термін відведення техніки, протягом чотирьох днів мають бути звільнені всі 
заручники, які незаконно утримуються бойовиками». 

«Наша позиція, і тут Україну підтримують всі наші партнери – і США, і Євросоюз, ми 
наголошуємо і наполягаємо на тому, щоб були звільнені і заручники, які незаконно утримуються в 
Російській Федерації. Йдеться про Сенцова, Савченко й інших представників України», – заявив 
Глава держави. 

Сайт Президента України 
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13.03.2015. Якщо буде новий виток агресії, діятимемо жорстко 
та скоординовано всім світом – Президент 

Президент Петро Порошенко впевнений, що ЄС, США та інші держави продовжать 
підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність, в тому числі – 
зброєю, якщо це знадобиться. 

«Якщо буде розпочатий новий виток агресії проти України, можу впевнено стверджувати, 
що ми негайно отримаємо і летальну зброю, і нову хвилю санкцій проти агресора. Ми будемо діяти 
жорстко та скоординовано», – заявив Президент в інтерв’ю телеканалу «1+1». 

Глава держави повідомив, що Україна має контракти з низкою країн ЄС на поставки зброї, 
в тому числі – летальної. Він нагадав, що офіційне ембарго ЄС на постачання зброї Україні було 
знято. 

Петро Порошенко назвав доленосним рішення Президента США щодо постачання Україні 
оборонної зброї, яка включає бронетехніку, тактичні безпілотні літальні апарати, контрбатарейні 
станції. За його словами, ці засоби підвищують точність та ефективність української зброї, а 
тепловізори та радари для виявлення руху допомагають протидіяти розвідувально-диверсійним 
групам противника. 

«В чому відмінність позиції України та позиції Росії? Україні довіряють, бо Україна чітко та 
неухильно виконує всі домовленості, які вона взяла на себе», – наголосив Петро Порошенко. Глава 
держави нагадав, що Україна обіцяла припинити вогонь, відвести важке озброєння, і все виконала. 

При цьому, також відзначив Президент, Україна не послаблює свою обороноздатність. «Ми 
використовуємо цей час для того, щоб відновити пошкоджену техніку. Зараз проходять інтенсивні 
бойові навчання, по найбільш танконебезпечних напрямках відбувається мінування і будуються 
інженерні споруди за новим планом і проектами», – сказав Президент. 

Сайт Президента України 

14.03.2015. Порошенко: ніяких ілюзій, що загроза відійшла або 
зменшилась 

Безпекова ситуація в Україні потребує чітких та скоординованих дій, - заявив 
президент України Петро Порошенко під час наради із губернаторами. 

"Процес, який розпочався рівно місяць тому у Мінську, ні в якому разі не повинен ні у кого 
створити ніяких ілюзій, що загроза відійшла або зменшилась. Ситуація потребує чітких і 
скоординованих дій, які різко збільшать обороноздатність Збройних Сил, можливості оборони 
нашої держави", – заявив Петро Порошенко. 

Як повідомляє прес-служба президентської адміністрації, під час наради з губернаторами 
обговорювалися питання мобілізації та демобілізації військових, а також будівництва захисних 
споруд вздовж лінії оборони. 

"Уже з урахуванням нашого досвіду, найкращих зразків проектів фортифікаційних споруд, 
бліндажів, розташування опорних пунктів, маємо побудувати в найкоротші терміни 
високоефективну, глибокоешеловану оборону", – підкреслив Петро Порошенко. 

Під час іншої зустрічі - із волонтерами, які працюють з міністерством оборони, президент 
заявив, що для посилення оборонної міці України до закону про формування мобілізаційного 
резерву будуть внесені зміни. 

"Сьогодні я підпишу указ про внесення змін до закону про формування мобілізаційного 
резерву. Щоб усі, хто на сьогоднішній день добре себе показав, були автоматично зараховані до 
резерву першої черги, щоб було налагоджено електронний облік", - заявив пан Порошенко. 

Він також додав, що таке рішення дозволить бути готовим до будь-якого розвитку подій: 
"У випадку, коли перемир'я буде зруйновано, і країна опиниться під загрозою воєнного 

удару і продовження воєнних дій агресором, ми могли б протягом годин відновити чисельність 
наших збройних сил". 

Диванний фронт 
При цьому президент також закликав бути готовими до змін у тактиці тих, хто роздмухує 

конфлікт в Україні: 
"Ні в якому разі зараз нам не можна дати ворогу і супротивнику перейти на іншу форму 

дестабілізації ситуації в Україні. Я ще раз наголошую: їм не потрібні Донецьк і Луганськ, вони не 
знають, що із цим робити. Їм потрібна вся Україна. І для того, щоб ніхто не міг розгойдати 
ситуацію в Харкові чи Миколаєві, в Одесі чи Запоріжжі, Дніпропетровську чи Херсоні, нам 
потрібна добра координація. Провокатори, які піднімають прапор "Все пропало", всім відомі. Під 
цим прапором вони проводять активні наступальні дії у соцмережах, бо за межами диванів вони 
ніде не воювали. Нам треба забезпечити захист країни і на цьому напрямку". 

Мобілізація і демобілізація 
Під час зустрічі із волонтерами, президент також відзначив, що остання, четверта хвиля 

мобілізації була першою, що була проведена на належному рівні: 
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"Коли був низький рівень відмов. Коли професійна якість мобілізованих кардинально інша. 
Коли матеріальне забезпечення інше. Коли вони пройшли повноцінний вишкіл". 

Водночас під час обох зустрічей Петро Порошенко наголошував на необхідності 
забезпечення ефективної реабілітації тих, хто повертається з зони бойових дій, якщо вони 
потребують такої допомоги. 

BBC Україна 

16.03.2015. Порошенко вніс в Раду проект про миротвоців ООН і 
ЄС 

Президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект постанови про звернення до 
ЄС та ООН щодо початку миротворчої операції на Донбасі. 

Проект документу опубліковано на сайті Верховної Ради в понеділок. 
У документі Петро Порошенко пропонує депутатам звернутися від імені України до Ради 

Європейського Союзу, а також генерального секретаря та Ради Безпеки ООН. 
У додатку до проекту український президент також закликає главу Ради ЄС Дональда Туска 

"направити в Україну місію для попередньої оцінки ситуації", а Раду Безпеки ООН - почати 
"процедури щодо розгортання на території України міжнародної операції ООН". 

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що розгортання міжнародної 
миротворчої місії в Україні дозволить гарантувати виконання мінських угод. 

У лютому РНБО ухвалила рішення, яким запропонувала президенту звернутися від імені 
України до ООН та ЄС з проханням розгорнути в Україні місію міжнародних спостерігачів. 

"Впевнений у тому, що це буде найбільш ефективним та найбільш оптимальним гарантом 
безпеки в ситуації, що склалась, - коли слово миру не дотримується ні Росією, ні тим, кого вона 
підтримує", - заявив тоді пан Порошенко. 

Особливе самоврядування 
Напередодні пан Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про визначення 

окремих районів Донбасу з особливим порядком місцевого самоврядування. 
Згодом президент вніс ще один документ, яким надавати спеціальний статус районам 

Донбасу, контрольованим самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР", пропонується лише після 
проведення місцевих виборів за українським законодавством. 

У законопроекті стверджується, що на таких виборах має бути гарантоване спостереження 
ОБСЄ та інших міжнародних організацій. 

Восени український парламент вже ухвалив закон "Про тимчасовий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", передбачений мінськими 
угодами. 

Тепер, згідно з лютневими мінськими угодами, депутати мають ухвалити постанову і 
вказати, які саме території матимуть "особливий режим" самоврядування. 

BBC Україна 
 
 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

МВФ 

11.03.2015. Міжнародний валютний фонд схвалив нову 
кредитну програму для України 

Очільниця МВФ Крістін Лагард повідомила, що рада директорів Фонду 
схвалила нову кредитну програму для України обсягом 17,5 мільярда доларів. 
Перший транш становитиме п'ять мільярдів. 

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила у середу, 11 березня, 
чотирирічну кредитну програму для Україні обсягом у 17,5 мільярда доларів США. Про це 
повідомила голова Фонду Крістін Лагард у Берліні, повідомляє агентство dpa. Про виділення 
Україні коштів у зазначеному обсязі в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) 
йдеться також в прес-релізі Фонду, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". 

Нова програма сприятиме "економічній стабілізації в Україні", а також пакету "глибоких та 
всеосяжних реформ, які мають на меті забезпечити в середньостроковій перспективі стійке 
економічне зростання та покращення життєвих стандартів українців", йдеться у заяві Лагард, яку 
цитує агентство AFP. 

Як зазначається в заяві голови Фонду, Києву одразу буде надано п'ять мільярдів доларів. 
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Раніше у середу, 11 березня, міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що 
міністерство фінансів очікує перший транш саме в розмірі 5 мільярдів доларів, повідомляє 
агентство "Інтерфакс-Україна". 

Нова програма фінансування МВФ замінить поточну дворічну програму stand by, обсяг якої 
становив 16,7 мільярдів доларів. Окрім того, очікується, що Україна отримає допомогу з боку інших 
міжнародних фінансових організацій та урядів низки країн упродовж найближчих кількох років 
загальним обсягом близько 40 мільярдів доларів. 

DW.DE 

11.03.2015. Німецький експерт: кредит МВФ створює 
передумови для повернення інвесторів в Україну 

Кредит МВФ стабілізує економічну ситуацію і допоможе повернути інвесторів. Однак поки 
триває війна, великих інвестицій не буде, вважає Рікардо Джуччі з Німецької групи радників при 
уряді України. 

Deutsche Welle: Міжнародний валютний фонд у cереду, 11 березня, схвалив кредитну 
програму для України обсягом у 17,5 мільярдів доларів. Пане Джуччі, яку роль відіграє цей 
кредит у стабілізації економічної ситуації в Україні? 

Рікардо Джуччі: Це надзвичайно важливо. Адже на даний момент немає практично 
жодного притоку приватних інвестицій в Україну. Навпаки - приватний капітал йде з країни. Тому 
потрібен притік грошей з державного сектора. Це має стабілізувати ситуацію, в тому числі й з 
курсом гривні. 

Чи стане підтримка з боку МВФ сигналом для повернення в країну приватних 
інвесторів? 

Інвесторам потрібна макроекономічна стабільність, щоб вони розуміли рамкові умови: 
рівень інфляції, стабільність обмінного курсу, показники економічного зростання. Лише після 
макроекономічної спеціалізації, якій і сприятиме програма МВФ, будуть передумови для 
повернення інвесторів. Однак, певно, інвестицій у створення виробничих потужностей в Україні 
найближчим часом очікувати не варто. Адже на заваді інвестиціям у реальний сектор економіки 
залишається збройний конфлікт на сході країни. 

Для макроекономічної стабільності важливий і торгівельний баланс. Багато років 
проблемою України був його дефіцит. Чи вдалося у цьому питанні вирівняти ситуацію? 

Торгівельний баланс України значно покращився. 2013 року дефіцит становив близько 16 
мільярдів доларів США, 2014 року було вже близько п'яти мільярдів, цього року, як очікується, 
дефіциту більше не буде. Вирівнювання торгівельного балансу - це позитивна тенденція. Однак це 
вирівнювання відбулося у доволі несприятливий спосіб. Зазвичай вирівнювання відбувається за 
рахунок підвищення обсягів експорту і скорочення імпорту. У даному випадку сильно скоротився і 
експорт, і імпорт. Просто імпорт скоротився ще сильніше, ніж експорт. Це проблематична 
тенденція. Ми гадаємо, що Україні слід стимулювати експорт. 

Експорт до Росії та інших країн Митного союзу скоротився за 2014 рік на третину. Ви 
вбачаєте у цьому радше політичні чи економічні причини? 

Росія імпортує менше, зокрема, через стагнацію власної економіки. Це стосується всього 
імпорту, не лише з України. Росія проводить зараз політику імпортозаміщення. Є проблема і з 
поставками з українського боку, зокрема, через конфлікт на сході країни. Однак ми є свідками і 
цілеспрямованого перешкоджання українським експортерам у Росії. Про це говорять і чимало 
підприємців з України. Тобто ми маємо справу із сумішшю економічних і політичних факторів. 

Таким чином ринок Митного союзу стає для України дедалі менш важливим? 
Російський рубль знецінився, у Росії цього року очікується рецесія, скорочення ВВП на 3-4 

відсотки. Негативні тенденції стосуватимуться й Білорусі. Перспективи експорту на ринки 
Євразійського економічного союзу є поганими. Ми радимо Україні сильніше орієнтуватися на інші 
ринки. Де торгівля зустрічає менше перепон, у тому числі політичних. Довгостроково є більш 
перспективні для України ринки. 

Ви маєте на увазі європейський ринок? 
Не лише. Є й інші перспективні ринки, зокрема, в Азії та Північній Африці. 
На європейському ринку Україна вже впродовж року має преференції, такі як 

одностороннє скасування мит. До того ж, українські товари стали дешевшими через падіння 
курсу гривні. Тим не менше, український експорт в країни ЄС не зростає, як свідчить 
статистика. Чому? 

Так, мита на українські товари в ЄС знизилися. Але головною проблемою для українського 
експорту в ЄС є не мита, а стандарти, зокрема, щодо безпечності продукції. Тому підтримкою 
українського експорту має бути насамперед впровадження міжнародних стандартів продукції. Ми 
рекомендуємо завчасно розпочати застосування стандартів, передбачених угодою про зону вільної 
торгівлі між Україною і ЄС. Це дало би українським товарам безперешкодний доступ до 
європейського ринку, а також до інших ринків, які рівняються на стандарти Євросоюзу. 
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Наскільки активно українські підприємства впроваджують європейські стандарти? 
Складно оцінити загальну картину по тисячах підприємств. Однак загалом можна 

констатувати, що успішно переорієнтовується харчова промисловість. Обсяги експорту продукції у 
цій галузі зросли. Успішно опановують новий ринок підприємства, які виробляють продукцію для 
автомобілебудівної галузі. Зокрема, багато продукції експортується до Німеччини. 

Чи потрібна українським виробникам державна підтримка для опанування європейських 
стандартів? 

Так, підтримка не завадить. Але йдеться не лише про інформацію про європейські 
стандарти, але й про інвестиції, потрібні, щоб виконати ці стандарти. Потрібні не лише нові 
підходи, але й часто інше обладнання. Тут треба вкладати гроші. Багато підприємців знають, що 
потрібно купувати і скільки це коштує. Проблема в тім, що дуже складна ситуація із 
фінансуванням. Тому, на нашу думку, важлива співпраця з ЄС і міжнародними фінансовими 
інституціями, аби уможливити ці інвестиції.  

DW.DE 

12.03.2015. МВФ очікує зростання економіки України в 2016 році 
на два відсотки 

За оцінкою МВФ, Україну 2016 року очікує зростання економіки. Водночас цього року, як 
вважають фахівці, варто готуватися до скорочення ВВП. 

У 2016 році, за прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ), очікується зростання 
української економіки. Про це повідомила інформагенція Reuters у ніч на четвер, 12 березня. У 
2015 році буде скорочення на 5,5%, але наступного року ВВП України зросте на два відсотки, 
вважають експерти. У середньостроковій перспективі - на чотири відсотки. При цьому фонд 
прогнозує у 2015 році інфляцію в Україні на рівні 27 відсотків у відповідь на девальвацію гривні та 
підвищення тарифів на газ і опалення. 

Водночас МВФ очікує зниження темпів інфляції до кінця 2018 року орієнтовно до 
чотирьох-шести відсотків, ідеться в прес-релізі фонду, поширеному у зв'язку з затвердженням 
нової програми EFF для України. 

За оцінками МВФ, девальвація гривні й держпозики приведуть цього року до збільшення 
боргу держсектора до 94% ВВП і збільшення зовнішнього боргу до 158% ВВП. Проте завдяки 
борговій операції та бюджетному регулюванню держборг, як очікується, скоротиться орієнтовно до 
71% ВВП в 2020 році, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". 

DW.DE 

ОБСЄ 

05.03.2015. ОБСЄ: Росія знову ввела в Україну з «гумконвоєм» 
бензовози 

У складі чергового так званого «гуманітарного конвою» з Росії до України знову були 
паливні автоцистерни, заявляють в Організації з безпеки і співпраці в Європі. 

Із 83 машин, які Росія ввела вранці в середу, 4 березня, через пункт пропустку «Донецьк» у 
Ростовській області, 21 була паливною автоцистерною, повідомила Спостережна місія ОБСЄ на 
кордоні в ніч на четвер, 5 березня. 

Крім того, ще 55 машин у цій частині конвою були вантажні, 4 – машини супроводу, 1 
автотягач і 2 машини підтримки, повідомили в ОБСЄ. 

При цьому деякі з машин мали в кабінах прапорці збройних угруповань «Новоросія», 
«ДНР», та «ЛНР», мовиться в повідомленні. 

Під час введення на захоплені військами Росії і підтримуваними нею сепаратистами 
частини Донбасу машини лише візуально оглянули через відчинені задні двері російські 
прикордонники й митники, мовиться в повідомленні. Деякі машини перевірили також із участю 
службових собак. 

Присутні при цьому українські прикордонники й митники, яких Росія запрошує 
оформлювати її «гуманітарні конвої», так само лише ззовні оглянули ці машини, повідомили в 
ОБСЄ. 

Схожа процедура, зі швидким оглядом іззовні, відбулася і при поверненні конвою. 
Інша частина конвою, який складався загалом із 166 машин, була введена в Україну через 

пункт пропуску «Матвеєв Курган», де через заперечення Росії немає прикордонної спостережної 
місії ОБСЄ. 

Як заявили в Інформаційно-аналітичному центрі Ради національної безпеки і оборони, 
значна частина автомобілів цього конвою перевозила вантаж негуманітарного характеру. 

За словами речника ІАЦ РНБО Андрія Лисенка, введення і цього, вже 17-го, так званого 
«гумконвою» відбувалося, як і в попередніх випадках, із грубим порушенням норм міжнародного 
та національного законодавства. 
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Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не брали участі в огляді конвою, 
українська сторона здійснила лише візуальне спостереження, зазначив Лисенко. 

Президент Петро Порошенко наприкінці січня назвав такі конвої «квазідопомогою». На 
його думку, вантажі, які «незаконно переправляє на Донбас агресор», складаються «з пального для 
танків та зброї для терористів». 

В Україні вже багато разів звертали увагу, що Росія ще жодного разу не виконала 
міжнародних норм і вимог Києва щодо надання гуманітарної допомоги і введенням своїх 
«гуманітарних конвоїв» із невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо 
порушує українське і міжнародне законодавство. 

Україна і Міжнародний комітет Червоного Хреста відмовляються приймати чи 
супроводжувати ці «гуманітарні конвої», бо Росія не подає детального переліку вантажів або 
повідомляє про вантажі, які не можуть бути визнані гуманітарними. 

В Україні також звертають увагу, що щоразу після введення чергового «конвою» 
сепаратисти посилюють обстріли й напади на українські позиції. 

Таку поведінку Росії також критикує Захід. 
Радіо Свобода 

06.03.2015. Місія ОБСЄ підтверджує відведення бойовиками 
важкої техніки - штаб 

Місія ОБСЄ надає українським військовим документи, які підтверджують відведення 
бойовиками від лінії розмежування на Донбасі аналогічної з силами АТО кількості важкого 
озброєння. 

Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах у ході включення скайпом в 
Антикризовому центрі, повідомляє "5 канал". 

"На виконання мирних домовленостей ми відводимо від лінії бойового зіткнення техніку, 
зокрема артилерію великого калібру. Це все відбувається під моніторингом і контролем ОБСЄ, 
тобто ОБСЄ надає і нам документи, які підтверджують, що бойовики відводять таку саму кількість 
озброєння від лінії бойового зіткнення", - зазначив Стельмах. 

Водночас, він повідомив, що наразі на Артемівському напрямку сили АТО оновлюють лінію 
оборони, відбудовують фортифікаційні споруди та підтягують певне озброєння. 

Українська правда 

09.03.2015. Франк-Вальтер Штайнмаєр: ОБСЄ тепер зможе 
верифікувати відведення озброєнь 

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр констатує зниження 
напруги на Сході України. Та вважає, що ОБСЄ тепер почне "справжню верифікацію" відведення 
озброєнь. 

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що напруга на Сході 
України значно послабилася з того моменту, як набули чинності мінські домовленості від 12 
лютого. Про це він сказав у понеділок, 9 березня, під час офіційного візиту до Румунії, повідомляє 
інформаційна агенція Reuters. Штайнмаєр підкреслив, що "в нас нема сотень порушень режиму 
припинення вогню, не виникає багатьох питань щодо цього". Водночас він наголосив, що шлях до 
політичного врегулювання конфлікту в Україні є ще дуже довгим. 

Тим часом речниця німецького МЗС у Берліні в понеділок, 9 березня, повідомила, що 
режиму перемир'я між українськими військовими та сепаратистами загалом дотримуються і це 
дозволяє сподіватися на "позитивну динаміку", яка допоможе запобігти новій ескалації за першої 
слушної нагоди, повідомляє Reuters. 

Більше повноважень для спостерігачів ОБСЄ 
Франк-Вальтер Штайнмаєр також привітав домовленість надати більше повноважень 

спостерігачам ОБСЄ. Йдеться насамперед про те, щоб спостерігачі контролювали не лише саме 
відведення зброї, а й "куди озброєння були відведені", наводить слова міністра Reuters. Таким 
чином, на думку Штайнмаєра, "ОБСЄ нарешті зможе розпочати справжню верифікацію 
розташування важких озброєнь". І буде зрозуміло, як швидко зброю знову зможуть застосувати в 
зоні конфлікту, зауважив політик після зустрічі зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску. 

Нагадаємо, нещодавно було досягнуто домовленості про збільшення кількості 
спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Сході України з 500 до 1000 спостерігачів. 
Згоду на це дала і Росія. 

DW.DE 
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ООН 

04.03.2015. Триває участь Заступника Міністра Сергія Кислиці 
у Сегменті високого рівня Ради ООН з прав людини 

3 березня продовжив свою роботу Сегмент високого рівня 28-ї сесії Ради ООН з прав 
людини, у якому взяв участь Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.  

Крім того, цього ж дня він провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Верховним 
комісаром ООН з прав людини Зеїдом Ра‘ад Аль Хуссейном,  у ході якої було обговорено нинішній 
стан правозахисної ситуації в Україні з наголосом на першопричинах її погіршення – окупації 
Російською Федерацією Криму та підривній діяльності цієї країни на південному сході нашої 
держави. Позитивно відзначалась діяльність розгорнутої на запрошення Уряду України 
Моніторингової Місії ООН з прав людини. Верховному комісару ООН було передано звернення 
української сторони з проханням про продовження мандату Місії на наступний 3-місячний період. 
Окремий наголос в ході бесіди було зроблено на ситуації щодо Н.Савченко, у зв‘язку із чим Зеїд 
Ра‘ад Аль Хуссейн та очолюване ним Управління (УВКПЛ) були закликані сприяти її 
якнайскорішому звільненню. С.Кислиця передав очільнику ключової правозахисної установи ООН 
запрошення Міністра закордонних справ Павла Клімкіна відвідати Україну, яке було з вдячністю 
прийнято ООНівським високопосадовцем. 

С.Кислиця також зустрівся з Заступником Генсекретаря ООН з прав людини 
І.Шимоновичем та провідними експертами УВКПЛ з метою обговорення підготовки Національної 
стратегії у сфері прав людини та відповідного національного плану дій, а також залучення до цього 
процесу причетних міжнародних інституцій. 

Крім того, відбулися робочі зустрічі з Помічником Держсекретаря США з питань 
міжнародних організацій Ш.Крокер та Заступником Держсекретаря МЗС Польщі Х.Мощіцкою-
Дендіс, присвячені актуальним питанням двосторонньої співпраці, зокрема в рамках міжнародних 
організацій, у контексті підтримки територіальної цілісності й суверенітету України та зміцнення з 
цією метою міжнародної солідарності, а також забезпечення належного захисту прав людини на 
тлі триваючих агресивних дій РФ по відношенню до нашої держави. 

Сайт МЗС України 
 

ПАРЄ 

04.03.2015. Президент ПАРЄ закликає владу Росії пощадити 
життя Савченко 

Час для такого кроку спливає, зазначає Анн Брассер. 
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер закликає Росію 

врятувати життя української льотчиці, депутата і члена ПАРЄ Надії Савченко, яка оголосила 
голодування в тюрмі в Москві. 

"Час для того, щоб пощадити життя Надії Савченко, спливає", - заявила Брассер, 
повідомляється на офіційному сайті ПАРЄ. 

Росія повинна продемонструвати гуманність у відношенні до Савченко, вважає президент 
ПАРЄ. 

"Якщо ні з якої іншої причини, то через причину гуманності російська влада повинна 
вжити заходів, щоб врятувати життя пані Савченко. На цьому тижні ми відзначаємо в Страсбурзі 
25-річчя Європейського комітету з попередження тортур (ЄКПТ). Я не можу думати про більш 
гідний внесок з боку російської влади, ніж з причин співчуття звільнити пані Савченко ", - 
підкреслила Брассер. 

Голодування Надії Савченко вже триває 81 день. 
2 березня президент Петро Порошенко присвоїв полоненій в Росії українській льотчиці 

Надії Савченко звання "Герой України". Верховна Рада прийняла звернення до Савченко про 
припинення голодування. За відповідне рішення проголосували 329 народних депутатів. 

Дзеркало Тижня 
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  
 

РОСІЯ  

04.03.2015. Україна скасовує малий прикордонний рух з Росією  

Тепер потрапити з України в Росію та з Росії в Україну можна буде тільки через 
міжнародні пункти пропуску.  

Україна з 16 березня в односторонньому порядку виходить з українсько-російського 
договору про малий прикордонний рух, заявив у середу, 4 березня, прем'єр-міністр України 
Арсеній Яценюк.  

Таким чином, з 16 березня перетинати кордон України і Росії як для громадян Росії, так і 
для громадян України, можна буде тільки через міжнародні пункти пропуску, підконтрольні 
центральній владі України.  

"Це питання національної безпеки та контролю за переміщенням громадян в першу чергу 
Російської Федерації, які на жаль, не з туризмом сюди приїжджають, мають цікаві туристичні 
автомобілі у вигляді російських танків і квитки непогані - російських військовослужбовців", - 
прокоментував рішення уряду Яценюк.  

Малий прикордонний рух є формою полегшення перетину кордону для громадян двох 
держав, які живуть у прикордонній зоні. Жителі прикордонних регіонів можуть регулярно 
перетинати спільний кордон без віз для перебування в такий же прикордонній зоні іншої держави. 
Такі поїздки можуть мати соціальні, культурні, сімейні та інші причини.  

Дзеркало Тижня 

США ТА КАНАДА 

11.03.2015. США вирішили допомогти Києву нелетальним 
озброєнням 

США нададуть Україні додаткову нелетальну допомогу для безпеки - про це сказав віце-
президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з Петром Порошенко. 

Прес-служба українського президента повідомила, що йдеться про дрони, системи зв'язку, 
радари для визначення мінометних та артилерійських позицій, прилади нічного бачення, а також 
військові автомобілі. 

Білий дім в офіційному повідомленні про розмову політиків не конкретизує, яку допомогу 
Вашингтон надасть Києву. 

Однак раніше офіційні особи в міністерстві оборони США підтвердили, що відправлять 
безпілотники і неозброєні військові джипи Humvee. 

Джерело в Пентагоні повідомило агентству Reuters, що перші 30 броньованих машин 
поставлять вже в найближчі тижні, підготовка до відправлення іншої військової техніки потребує 
більше часу. 

Порушення перемир'я та санкції 
Як заявила прес-служба українського президента, Петро Порошенко подякував за 

безпекову допомогу, загальна вартість якої становить 75 млн доларів. 
Повідомляється, що Петро Порошенко розповів американському політику про ситуацію на 

сході України, а пан Байдан - про нові санкції проти осіб, які "порушують суверенітет України". 
Віце-президент США Джо Байден "із занепокоєністю відзначив" продовження порушення 

режиму припинення вогню з боку проросійських сепаратистів у районі Донецька і Маріуполя - 
повідомляє Білий дім. 

Він також вказав, що бойовики не надають спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ на 
територію, яку вони захопили. 

"Сторони обговорили введення можливих подальших санкцій щодо Росії", - йдеться у 
повідомлення прес-служби президента. 

Раніше міністерство фінансів США оприлюднило новий список осіб і організацій, до яких 
застосували санкції через ситуацію в Україні. 

Всього в переліку 14 людей. Під санкції потрапили екс-прем'єр України Микола Азаров, 
колишній перший віце-прем’єр Сергій Арбузов, екс-міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, 
російський філософ Олександр Дугін, "секретар ради безпеки самопроголошеної" ДНР Олександр 
Ходаковський, дружина колишнього "народного губернатора" Донецька Павла Губарєва Катерина. 

У списку також є дві організації - Євразійський союз молоді, який очолює Олександр Дугін, 
і Російський національний комерційний банк. 

Вашингтон ввів перші обмежувальні заходи щодо Москви на початку березня 2014-го у 
відповідь на анексію Криму. Санкції стосуються як низки російських компаній енергетичного, 
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фінансового та оборонного секторів, так і окремих росіян, мешканців Криму і сепаратистів на сході 
України. 

Всі, хто потрапив під санкції, - і люди, і підприємства - втрачають можливість вести бізнес в 
США або співпрацювати з американськими компаніями, а їхня власність в США і рахунки, що 
знаходяться в американських банках, заморожуються. 

Росія відкидає свою причетність до конфлікту на сході України та заявляє, що анексований 
півострів "возз'єднався" з Росією легітимно. 

BBC Україна 
 
 
 

 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

ШВЕЙЦАРІЯ 

12.03.2015. Швейцарія подвоїть фінансову та гуманітарну 
допомогу Україні 

12 березня відбулися українсько-швейцарські політичні консультації. Українську делегацію 
очолила Перший заступник Міністра закордонних справ України Наталія Галібаренко, 
швейцарську - Заступник Державного секретаря Федерального департаменту закордонних справ 
Швейцарії Артур Маттлі. 

Основну увагу під час консультацій було приділено економічному та інвестиційному 
співробітництву між країнами, необхідності посилення фінансової допомоги України у зв’язку з 
триваючим російським вторгненням. 

Швейцарською стороною було відзначено її готовність надати гуманітарну та технічну 
допомогу Україні в рамках реалізації нової Стратегії співробітництва на 2015-2018 рр., бюджет якої 
збільшено в два рази – до приблизно 100 млн. шв. фр. 

Українською стороною було передано запрошення представникам швейцарського 
політикуму та бізнес-кіл до участі у Міжнародній конференції на підтримку України. 

У ході консультацій окрема увага була сфокусована на обговорені внутрішньополітичної 
ситуації в Україні. Швейцарська сторона підтвердила підтримку суверенітету й територіальної 
цілісності України в цей особливо критичний період військової агресії Росії, наголосила на 
необхідності остаточного і довготривалого політичного вирішення кризи на основі Мінських 
домовленостей, пообіцяла всіляко сприяти мобілізації підтримки міжнародною спільнотою зусиль 
України з протидії російській агресії, зокрема у рамках важливих багатосторонніх механізмів 
співпраці – ОБСЄ та Рада Європи. 

Під час зустрічі також обговорювалися актуальні питання двостороннього українсько-
швейцарського співробітництва, санкційної політики Швейцарії проти Росії та повернення 
заморожених коштів колишніх українських високопосадовців. 

Сторони обмінялися досвідом в сфері ресурсного та кадрового забезпечення міністерств 
закордонних справ. 

Сайт МЗС України 
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КРАЇНИ АЗІЇ 
 

ЯПОНІЯ 

11.03.2015. Токіо критикує поїздку екс-прем'єра Японії в Крим 

Японська влада розкритикувала колишнього прем'єр-міністра Юкіо Хатаяму через його 
візит в Крим. 

"Для політика, який обіймав пост прем'єр-міністра, це надто необережний крок. 
Надзвичайно прикрий", - заявив журналістам генеральний секретар уряду Йосіхіде Суга. 

Пан Хатояма прибув до Криму в вівторок за російською візою. 
Як повідомляє РИА "Новости", він зустрінеться з невизнаним керівництвом республіки, 

огляне Лівадійський палац, де проходила Ялтинська конференція 1945 року, а також відвідає 
Севастополь. 

"Уряд просив його двічі подумати щодо цього візиту, але він все одно поїхав", - цитує пана 
Сугу Reuters. 

В японському уряді кажуть, що вчинок пана Хатаями може суперечити позиції Токіо, яка 
вважає анексію Криму незаконною. 

"Російська анексія Криму - це порушення суверенітету і територіальної цілісності України", 
- наголосив пан Суга. 

Лідер керівної Ліберально-демократичної партії Масахіко Комура у середу назвав цю 
поїздкою "прикрою", бо "вона суперечить позиції Японії: не визнавати жодних спроб силою 
змінити статус кво". 

Цей візит "викличе нерозуміння у міжнародної спільноти", - цитує пана Комуру японська 
агенція "Кіодо". 

Юкіо Хатояма пробув прем'єром менше року - з вересня 2009 до червня 2010 року, коли 
при владі була нині опозиційна Демократична партія Японії. 

Зараз ця партія намагається дистанціюватися від поїздки політика в Крим. 
У заяві секретаря партії Юкіо Едано сказано, що пан Хатояма вже близько двох років не є 

членом ДПЯ, і висловлено застереження, що Росія "може експлуатувати" його візит на півострів. 
BBC Україна 

 
 
 


