
Китай стягує війська на кордон із Росією 

Генсек НАТО Андерс Фог Рас-
муссен заявляє, що в рамках 

співпраці України й Альянсу пла-
нується підняти розвиток україн-
ського оборонного сектора до рів-
ня Північноатлантичного альянсу 
і модернізація Збройних сил Укра-
їни. 

«Українці, українські політич-
ні еліти повинні вирішити, яким 
чином розвивати подальші відно-
сини з НАТО», — сказав він за під-

сумками засідання комісії Украї-
на–НАТО в Ньюпорті (Уельс). 

При цьому він зазначив, що 
необхідно покращувати можли-
вості спільної співпраці. 

«Ось чому ми звертаємо таку 
увагу на реформування та модер-
нізацію українських збройних сил, 
необхідність розробляти сектор  
оборони,  підвищувати  його  до 
рівня НАТО», — зазначив Расмус-
сен. 

Про це заявив політолог Олек-
сій Гарань. 

«Україна, на жаль, не в НАТО. 
Членство автоматично б означа-
ло військові гарантії для України, 
участь США та країн-членів у вій-
ськових діях із захисту України. 
Але навіть у таких умовах Шта-
ти, попри те, що ми не входимо 
в альянс, вступлять, зокрема, й 
у військовий конфлікт із Росією, 
якщо до цього все-таки призведе 
вся ця ситуація, — каже експерт. — 
Поки що США, посилюючи свою 
військову присутність у регіоні, 
посилають Росії сильні символічні 
сигнали можливості використан-
ня військової потужності у відпо-
відь. Ця військова демонстрація 
та економічні санкції, застосовані 
відносно Росії, повинні зупинити 
Путіна». 

Гарань вважає, що «пусковим 
моментом» може стати просуван-
ня російських військ далі вглиб 
материкової України. 

«Тільки якщо «зелені чоловіч-
ки» перейдуть перешийок, засто-
сують силу, це викличе військову 
реакцію Заходу. Чи піде на це Пу-
тін, враховуючи військові мож-

ливості Штатів, які вони сьогодні 
демонструють? Логіку диктатора 
складно прогнозувати. Тому, не-
зважаючи на всі передумови напе-
ред відомого краху Путіна, він усе 
одно може піти далі, застосувавши 
силу, просунувшись углиб Украї-
ни. Адже це логіка «просто хочу, і 
все!». Так мислять диктатори. Так 
мислить Путін. І недаремно Мер-
кель зробила одну із заяв, відкрито 
сказавши, що він утратив будь-яку 
адекватність», — заявив політолог. 

Гарань вважає, що проведен-
ня спільних військових навчань 
США й України прямо зараз як 
ніколи до речі. Це було б іще од-
нією демонстрацією та потужним 
символічним сигналом для Росії. 
При цьому ЄС поряд зі Штатами 
повинен застосувати аналогічні 
жорсткі  санкції  для  завдання  
основного удару  по  російській  
економіці. 

«Військові дії можливі, тільки 
якщо Росія перейде перешийок. 
Тоді США будуть змушені й за-
стосують силу у відповідь. Обама 
це вже дав зрозуміти», — сказав 
Гарань. 

Таку заяву, за даними агентства 
Tengri News, президент Казах-

стану Нурсултан Назарбаєв зробив 
під час свого інтерв’ю телеканалу 
«Хабар». 

За словами Назарбаєва, це від-
будеться,  якщо  не  будуть  вико-
нуватися правила, встановлені в 
договорі. Президент підкреслив, 
що Казахстан не буде перебувати в 
складі організацій, які становлять 
загрозу його незалежності. «Наша 
незалежність — це наш найдорож-
чий скарб, за яку боролися наші 
діди. По-перше, ми ніколи не здамо 
нашу незалежність, а по-друге, ми 
зробимо все можливе, щоб захис-
тити її», — зазначив Нурсултан На-
зарбаєв. 

Заява президента Казахстану 
прозвучала наступного дня після 
виступу Володимира Путіна на мо-
лодіжному форумі «Селігер», де він 
заявив про те, що Казахстан ство-
рений на території, на якій ніколи 
не було держави. За словами Путі-
на, Нурсултан Назарбаєв «здійснив 
унікальну річ — створив державу на 
території, на якій держави не було 
ніколи». 

Це не перша «слизька» заява, 
відпущена за останній час на адресу 
Казахстану. Раніше в інтерв’ю радіо 
«Ехо Москви» лідер ЛДПР Володи-
мир Жириновський запропонував 
«розібратися з Казахстаном» після 
України, оскільки там «теж спосте-
рігаються русофобські настрої». 

Варто відзначити, що нічого об-
разливого для народу Казахстану і 
його президента в сказаній Путіним 
фразі нібито й немає. Казахська дер-
жава в її нинішньому вигляді дійсно 
створена багато в чому завдяки її 
лідеру Нурсултану Назарбаєву. До 
цього країна була однією з союзних 
республік СРСР, а ще раніше — час-
тиною Російської імперії, куди уві-
йшла в XVIII столітті під загрозою 
зовнішньої агресії. 

Втім, загальний контекст остан-
ніх заяв, включаючи слова Жири-
новського, вже багато років висту-
пає в ролі «обкатних» непопулярних 
ідей російської влади і цілком міг 

підштовхнути Назарбаєва до на-
стільки серйозного кроку. Останнім 
часом було помітно, що казахський 
лідер почуває якийсь дискомфорт, 
пов’язаний із подіями навколо Укра-
їни. Його слова про можливість ви-
ходу з Євразійського економічного 
союзу підтвердили ці припущення. 

Реалізує Назарбаєв свої погрози 
чи ні, невідомо. Проте зрозуміло, що 
він, будучи асом великої політики, 
ніколи не говорить чогось просто 
так. Заява ж про можливість виходу 
з Союзу була зроблена ним публіч-
но, з чого можна зробити висновок, 
що така можливість, так чи інак, 
розглядається. Не можна виключа-
ти і того, що вона була зроблена з 
метою домогтися від Росії якихось 
політичних поступок. Хай там як, 
та навіть натяки на такі кроки в ни-
нішній ситуації не обіцяють Москві 
нічого хорошого. 

Євразійський економічний союз 
вважається одним із головних по-
літичних і економічних досягнень 
Кремля на пострадянському просто-
рі. З виходом із нього Казахстану ця 
ідея автоматично дискредитується, 
виключаючи приєднання до нього 
нових членів. 

Не менш цікаво й те, що отримає 
і що втратить від можливого виходу 
з Євразійського економічного союзу 
сам Казахстан. Цілком очевидно, що 
в цьому разі він (із власної волі чи 
ні) буде втягнутий в орбіту інтересів 
одного з двох найбільших світових 
гравців — Китаю або США. 

На сьогодні Штати і Китай 
контролюють практично більше 
половини нафтовидобувного комп-
лексу Казахстану. На частку Сполу-
чених Штатів припадає понад 40% 
казахстанського ПЕК, а Китаю — 
більше 20%. 

Якщо Казахстан вийде з Євра-
зійського економічного союзу, в ролі 
такої противаги будуть виступати 
тільки США, з якими Астана під-
тримує досить теплі стосунки. Аме-
риканська присутність у Казахста-
ні значно перевершує російську, в 
зв’язку з чим послаблення зв’язків із 
Росією не призведе до моментальної 

китаїзації країни. Звільнена ніша до-
сить швидко буде зайнята Сполуче-
ними Штатами. Очевидно, що саме 
вони, на думку казахстанського ке-
рівництва, виступатимуть гарантом 
економічної та політичної безпеки 
країни. Так, деякий час тому у Ва-
шингтоні військовими відомствами 
Казахстану і США був підписаний 
план співробітництва. 

Інтерес Сполучених Штатів до 
Казахстану не обмежується одними 
лише його природними ресурсами. 
Казахстан стає одним із елементів 
стратегії створення Великої Цен-
тральної Азії — території, що по-
чинається від Афганістану, яка про-
ходить через країни Центральної 
Азії до Близького Сходу. Зокрема, 
використання США і НАТО аеро-
порту Алмати дозволяє здійснювати 
польоти на територію Афганістану, а 
також спостерігати і збирати розвід-
увальну інформацію про китайські 
ядерні об’єкти. 

Цього цілком достатньо для 
того, щоб США гарантували Казах-
стану протидію експансії Китаю. 
Можливе усунення Росії зі списку 
друзів Астани отримає неодмінне 
схвалення у Вашингтоні, так як зву-
зить число потенційних конкурентів 
у боротьбі за казахстанські ресурси 
до одного Китаю. 

На базі Львівського й Ірпін-
ського військових госпіталів 

створять реабілітаційні центри 
для поранених військовослужбов-
ців. Про це під час брифінгу пові-
домив директор Військово-медич-
ного департаменту Міноборони 
Віталій Андронатій. 

«Зараз уже підписані директиви 
і створюються два реабілітаційних 
відділення у Львівському та Ірпін-
ському центрах», — зазначив він. 

Зі слів Андронатія, в Україні не 
існує спеціальної реабілітації для 
військових, нема навіть спеціаль-
ності «лікар-реабілітолог». 

«Сьогодні в Ірпіні перебува-
ють натівці, які також вивчають 
процес створення там реабіліта-
ційного центру», — додав він. 

Як повідомлялось, уряд гото-
вий виділити 15 млн грн на ство-
рення центру для поранених учас-
ників АТО на Прикарпатті. 
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В Україні створять два реабілітаційні 
центри для військових 

Канада звинуватила Росію 
у провокації під час навчань НАТО 
Таку заяву зробило Міністерство оборони Канади. В ній за-
значається, що російські літаки здійснили обліт канадсько-
го військового корабля Toronto під час навчань НАТО Sea 
Breeze–2014. «Хоча російська військова авіація, яка здійснила 
кругові обльоти над HMCS Toronto, ні в якій формі не становила 
загрози для канадського корабля, такі дії були невиправдано 
провокаційними і створювали ризик ескалації напруженості», 
— йдеться у повідомленні. Міноборони Канади також заявило, 
що військові навчання НАТО у Чорному морі є заходами без-
пеки та спричинені вторгненням Росії до України. 

290
стільки мільйонів гривень 
військового податку протягом 
серпня було зібрано до бю-
джету України. Таку інформа-
цію надав голова Державної 
фіскальної служби Ігор Білоус. 

У понеділок увечері ЄС усе ж таки 
зміг через письмову процедуру 
підписання ухвалити новий пакет 
економічних санкцій проти Росії. 

Процес ухвалення нових обме-
жень для російської економіки за-
тягнувся через позицію Фінляндії, 
яка висловила занепокоєння через 
наслідки можливих дій РФ у відпо-
відь. 

У ЄС наголошують, що санкції 
напряму залежать від ситуації на 
сході України та можуть бути пе-
реглянутими у майбутньому. Про 
це йдеться у заяві голови Європей-
ської Ради Германа ван Ромпея, яку 
поширила прес-служба організації. 
«Залежно від ситуації, ЄС готовий 
переглянути санкції загалом та част-
ково», — зауважив Ромпей. 

Мета санкцій — змінити курс дій 
Росії, яка дестабілізує Східну Укра-
їну, наголошується у повідомленні. 

Загалом вони «поглиблюють» 
попередній пакет санкцій, які Євро-
союз увів 31 липня. Раніше у ЄС по-
відомили, що санкції полягатимуть 
у посиленні заходів, пов’язаних із 
доступом Росії до ринку капіталів, 
обороною, товарами подвійного 
призначення та з чутливими техно-
логіями. 

Санкції наберуть чинності після 
їх публікації в офіційному журналі 
ЄС, яка відбудеться «протягом кіль-
кох наступних днів». «Це залишить 
час для оцінки реалізації угоди про 
припинення вогню та мирного пла-
ну. Залежно від ситуації, ЄС готовий 
переглянути санкції загалом і част-
ково», — йдеться у заяві Германа ван 
Ромпея. 

Усі 28 членів ЄС загалом погоди-
лися з основними умовами застосу-
вання нових санкцій стосовно Крем-
ля, проте прем’єр-міністр Фінляндії 
Алекс Стубб заявив, що сумніваєть-

ся у тому, що для запровадження 
санкцій обрали відповідний момент. 
Він також висловив стурбованість із 
приводу обмежень, які у відповідь 
може запровадити Росія. На думку 
фінського прем’єра, Євросоюз має 
дати відповідь на запитання, як зу-
пинятимуть дію санкцій у разі, якщо 
досягнутих у Мінську домовленос-
тей про припинення вогню на Дон-
басі дотримуватимуться. 

За інформацією The Wall Street 
Journal, до переліку компаній, яким 
відтепер буде важко отримувати 
позики на європейському ринку 
капіталу, цього разу додадуться 
такі російські енергетичні гіганти, 
як «Роснефть», «Газпромнефть» та 
«Транснефть», які не зможуть за-
лучати кредити на строк у понад 30 
днів. Такий перелік компаній нази-
вала раніше Financial Times, що по-
силалася на критерії нових санкцій 
— нафтові компанії, що контролю-
ються державою, мають активи у по-
над 1 трлн руб. й отримують понад 
половину доходів від продажу чи 
транспортування нафти або нафто-
продуктів. 

Крім того, за інформацією WSJ, 
нові обмеження торкнуться і таких 
російських банків, як ВТБ та «Сбер-
банк», які не зможуть залучати ко-
шти на понад 90 днів. Обмежень у 
торгівлі зазнає і низка оборонних 
підприємств, зокрема і «Калашни-
ков». 
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Казахстан вийде з Євразійського економічного союзу, якщо буде 
загроза незалежності держави 

Події

У центрі Харкова українські 
прапори замінили 
прапорами «Новоросії» 
9 вересня до Харківської міськради прийшло 
кілька десятків активістів, які вимагали від 
керівництва дати пояснення з приводу зняття 
українських прапорів із центральних вулиць міста 
і розміщення замість них прапорів «Новоросії». 
Про це в ефірі «Еспресо.TV» повідомив 
харків’янин Дмитро Пилипець. Працівники мерії 
відмовилися коментувати ситуацію. 

ЄС запровадив нові санкції 
проти Росії 

РАСМУССЕН: 

Якщо російські солдати просунуться далі 
вглиб України, США можуть почати війну 

6 вересня Китай почав стягувати 
свої війська до кордону з Ро-

сією. Так, скупчення військ було 
помічено в прикордонному китай-
ському місті Маятун (Majiatun). 

«Колона з важкою технікою, 
12–15 тис. живої сили й артиле-
рією розташувалася табором у 
Маятуні. Російські феесбешники 

намагаються приховати цей на-
пружений момент, проте місце-
ві ЗМІ вже почали подавати цю 
інформацію. Поки що не зовсім 
зрозуміла мета скупчення військ 
на кордоні, однак пахне чимось 
поганим», — каже кореспонденту 
співрозмовник Elise.com.ua. 

Планується підняти розвиток оборонного 
сектора України до рівня НАТО 


