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Україна зможе розширити
Клімкін розповів про план України
зареєстрований у суді ООН позов
щодо отримання доступу ОБCЄ
новими фактами агресії РФ – Клімкін
до неконтрольованих ділянок
план як це зробити. "Для цього
кордону на Донбасі кий
необхідно встановити бази вздовж

n Росія блокує роботу спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН,
про це заявив міністр закордонних
справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з діючим
головою ОБСЄ, федеральним міністром Європи, євроінтґeрації та закордонних справ Австрії Себастіаном Курцем.
"На сьогодні Росія блокує роботу
місії, не дозволяючи доступ до значної частини території Донбасу. Саме
до тих територій де, насамперед,
знаходиться зброя і російські регулярні війська",—зазначив Клімкін.
За його словами, місія ОБСЄ повинна отримати доступ до неконтрольованої ділянки кордону.
"Ми зараз маємо дані про те, що
продовжується постачання всього —
боєприпасів, найманців, ротація регулярних військ",—додав глава МЗС.
За його словами, Україна має чіт-

неконтрольованої частини кордону,
розташувати відповідне обладнання для спостереження, поставити
представників ОБСЄ з нашої частини кордону і дозволити їм проводити інспектування",—сказав Клімкін.
Як повідомляв УНІАН раніше, у
2017 році постане завдання вийти на
міжнародне визнаний державний
кордон України на Донбасі, а у подальшому—вже і Криму.
Про це сьогодні, 17січня, під час
колегії Держприкордон служби заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
«Це не моє пропагандистське висловлювання або якась ідея фікс. Це
реальність з якою нам невдовзі доведеться зіштовхнутись і держава має
розраховувати на вашу готовність
до рішучих дій і волі до забезпечення цього процесу»,—зазначив він.
—Джерело: УНІАН

Порошенко домовився з президентом
Швейцарії пришвидшити повернення
активів посадовців часів Януковича
в Україну
n Також було домовлено прискорити спільні кроки щодо розслідування злочинів екс-політиків часів Януковича.
Президент України Петро Порошенко заявляє,що домовився з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард пришвидшити
спільні кроки з розслідування злочинів режиму екс-президента Віктора Януковича та повернення активів в Україну.
Про це Порошенко повідомив
журналістам у Давосі за підсумками
переговорів з президентом Швейцарії. «Ми домовились прискорити
спільні кроки по розслідуванню
злочинів попередньої влади (України)»,—заявив він.
«Ми позначили чіткі графіки та
координацію співпраці Міністерства юстиції та Генеральної проку ратури, які мають швидше привести
до відповідного результату і реституції, повернення цих грошей (заморожених активів колишніх високопосадовців режиму Януковича,
що знаходяться у швейцарських банках—УНІАН) до України»,—сказав
Порошенко. Як повідомляв УНІАН
раніше, Генеральна проку ратура от-

Віктор Янукович / REUTERS

римала копію заяви, на той час президента України Віктора Януковича
з проханням ввести російські війська в Україну.
"Так, Головна військова прокурату ра отримала через Постійне представництво України офіційний лист
секретаріату OOН з наданням українській стороні завіреної офіційною печаткою OOН фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 з, проханням ввести війська Російської
Федерації в Україну та всі офіційні
матеріали, які були додані від РФ до
заяви представника РФ в OOН Чуркіна!",—повідомив генпрокурор
Юрій Луценко. Він підкреслив, що
всі отримані українським слідством
матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ.
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Клімкін заявив, що поданий до суду ООН позов може бути розширений /фото: УНІАН

n Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Україна зможе розширювати зареєстрований у Міжнародному суді
ООН позов проти Росії новими фактами російської агресії в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН,
про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи увійду ть до позову, в разі продовження Росією агресії, нові факти порушення
Москвою норм міжнародного права."
У нас є можливість додавати додаткові елементи до нашого позову. Тому
не хвилюйтесь. Те, що ми подали цей
позов, це не означає, що те, що буде
скоєно Росією в порушення міжнародного права в рамках цих конвенцій
в майбутньому, буде не охоплено цим
позовом",—сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня
Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України.
Клімкін повідомив, що Міжнародний суд OOН в Гаазі зареєстрував позов України проти РФ.
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна має більше, ніж потрібно доказів для притягнення Росії
до відповідальності у зв'язку з порушення нею міжнародних конвенцій
щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації в
Міжнародному суді OOН в Гаазі.
—Джерело: УНІАН

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