
Клімкін розповів про план України
щодо отримання доступу ОБCЄ 
до неконтрольованих ділянок 
кордону на Донбасі

n Також було домовлено приско ри -
ти спільні кроки щодо розсліду ван -
ня злочинів екс-політиків часів Яну -
ковича. 

Президент України Петро Поро -
шенко заявляє,що домовився з пре -
зидентом Швейцарської Конфеде -
ра ції Доріс Лойтхард пришвидшити
спільні кроки з розслідування зло -
чинів режиму екс-президента Вік то -
ра Януковича та повернення ак ти -
вів в Україну. 

Про це Порошенко повідомив
жур налістам у Давосі за підсумками
переговорів з президентом Швей -
царії. «Ми домовились прискорити
спі льні кроки по розслідуванню
зло чинів попередньої влади (Укра -
їни)»,—заявив він. 

«Ми позначили чіткі графіки та
координацію співпраці Міністер с -
тва юстиції та Генеральної проку ра -
тури, які мають швидше привести
до відповідного результату і рести -
туції, повернення цих грошей (за -
мо рожених активів колишніх висо -
копосадовців режиму Януковича,
що знаходяться у швейцарських бан -
ках—УНІАН) до України»,—ска зав
Порошенко. Як повідомляв УНІАН
раніше, Генеральна проку ра тура от -

римала копію заяви, на той час пре -
зидента України Віктора Яну ко вича
з проханням ввести ро сійські вій сь -
ка в Україну. 

"Так, Головна військова прокура -
ту ра отримала через Постійне пред -
ставництво України офіційний лист
секретаріату OOН з наданням укра -
їнській стороні завіреної офіцій -
ною печаткою OOН фотокопії зая -
ви Януковича від 01.03.2014 з, про -
ханням ввести війська Російської
Фе дерації в Україну та всі офіційні
матеріали, які були додані від РФ до
заяви представника РФ в OOН Чур -
кіна!",—повідомив генпрокурор
Юрій Луценко. Він підкреслив, що
всі отримані українським слідством
матеріали визнані ООН офіцій ни -
ми документами, які надала РФ.

—Джерело: УНІАН
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n Міністр закордонних справ Укра -
їни Павло Клімкін заявляє, що Ук -
раїна зможе розширювати зареєс -
тро  ва ний у Міжнародному суді
ООН позов проти Росії новими фак -
тами російської агресії в Україні. 

Як передає кореспондент УНІАН,
про це він сказав на бри фінгу, від -
пові да ючи на запитання, чи увій ду -
ть до по зову, в разі про довження Ро -
сією агресії, нові факти пору шен ня
Мос квою норм міжна родного права."

У нас є можливість додавати до дат -
ко ві елементи до на шого по зову. Тому
не хвилюйтесь. Те, що ми по да ли цей
позов, це не означає, що те, що буде
скоєно Ро сі єю в порушення між на -
родного пра ва в рамках цих конвенцій
в май бут ньому, буде не охоплено цим
по зовом",—сказав Клімкін. 

Як пові дом ляв УНІАН, 16 січня
Ук раїна по дала позов до Між народ -
ного суду ООН з метою при тяг нен -
ня Російсь кої Федерації до відпо ві -
да льності за вчинення актів теро ри -
з му і дискримінації упродовж її не -
законної агресії проти України. 

Клімкін пові до  мив, що Міжна -
род ний суд OOН в Гаазі зареєстру -
вав позов України про  ти РФ. 

Президент Петро Порошенко за -
явив, що Україна має більше, ніж по -
трібно доказів для притягнення Росії
до відповідальності у зв'язку з по ру -
шення нею міжнародних кон вен цій
щодо протидії фінансуван ню теро -
риз му та расової дискримі нації в
Між народному суді OOН в Гаазі.  

—Джерело: УНІАН

Україна зможе розширити
зареєстрований у суді ООН позов
новими фактами агресії РФ – Клімкін

n Росія блокує роботу спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ на Дон -
басі. Як пе редає кореспондент УНІАН,
про це заявив міністр закордонних
справ України Павло Клімкін на спі -
льній прес-конференції з діючим
го ловою ОБСЄ, федеральним міні -
стром Європи, євроінтґeрації та за -
кордонних справ Австрії Себасті а -
ном Курцем. 

"На сьогодні Росія бло кує роботу
місії, не дозволяючи доступ до знач -
ної частини території Донбасу. Саме
до тих територій де, насамперед,
зна ходиться зброя і ро сійські регу -
ляр ні війська",—зазна чив Клімкін.

За його словами, місія ОБСЄ по -
винна отримати доступ до некон -
тро льованої ділянки кордону. 

"Ми зараз маємо дані про те, що
продовжується постачання всього —
боєприпасів, найманців, ротація регу -
лярних військ",—додав глава МЗС.

За його словами, Україна має чіт -

"Жодних торгів довкола агресії":
глава МЗС Канади відкинула
пропозицію Москви щодо скасування
їй заборони на в'їзд 

Порошенко домовився з президентом
Швейцарії пришвидшити повернення
активів посадовців часів Януковича 
в Україну

Клімкін заявив, що поданий до суду ООН позов може бути розширений /фото: УНІАН

Віктор Янукович / REUTERS 

кий план як це зробити. "Для цього
необхідно встановити бази вздовж
неконтрольованої частини кордону,
розташувати відповідне облад нан -
ня для спостереження, поставити
пред ставників ОБСЄ з нашої части -
ни кордону і дозволити їм прово ди -
ти інспектування",—сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, у
2017 році постане зав дання вийти на
міжнародне визнаний держав ний
кордон України на Донбасі, а у пода -
льшому—вже і Криму. 

Про це сьогодні, 17січня, під час
колегії Держприкордон служби зая -
вив міністр внутрішніх справ Укра -
їни Арсен Аваков. 

«Це не моє пропагандистське ви -
словлювання або якась ідея фікс. Це
реальність з якою нам невдовзі до ве -
деться зіштовхнутись і держава має
розраховувати на вашу готов ні сть
до рішучих дій і волі до забез пе чен -
ня цього процесу»,—зазначив він.

—Джерело: УНІАН

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд / REUTERS


