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Avdiivka, Trump… Where next for Kyiv? See pp. 3, 6, 10

Санкції проти Росії потрібно зберегти
Британський
прем’єр міністр
Тереза Мей у четвер
знову наполягла на
збереженні санкцій
проти Росіі.
Під час прес-конференції з

Італійським прем’єром, вона
привернула увагу до ситуації
в східній Україні і підкреслила
«нестримну стурбованість
З’єднаного Королівства щодо
агресивних і дестабілізуючих
дій Росії та різкого погіршення
гуманітарного стану».
Пані Мей вказала, що «це
дуже важливо, щоб міжнародна

Компенсація
за золото
скіфів

спільнота продовжувала
чинити тиск… і утримувати
санкції проти Росії до повного
виконання нею Мінських угод».
1 лютого, Союз Українців
у Великій Британії (СУБ)
звернувся з офіційним листом
до британського Держсекретаря
Закордонних Справ Бориса

Джонсона, внаслідок посилених
сепаратистських обстрілів м.
Авдіївки.
В листі СУБ закликав
Британію посилити рівень
санкцій проти РФ і «рішуче
і відкрито засуджувати
систематичну агресію Російської
Федерації в Україні» та
«продовжувати пошук шляхів

для посиленого тиску на
Кремль, щоб Росія припинла
свої напади і вторгнення на
територію суверенних держав».
Цього тижня Борис Джонсон
заявив, що немає причин для
пом’якшення санкцій, а навпаки
є переконливий аргумент для
підтримки тиску на Росію.

В Україні морози з хуртовинами

Виставка складалася
з колекцій п’яти музеїв,
один з яких знаходиться в
Києві, а чотири - в Криму.
Серед 500 експонатів
виставки – артефакти
зі скіфського золота,
церемоніальний шолом,
коштовне каміння і мечі
стародавніх греків і
скіфів.
Суд ухвалив рішення на
основі конвенції ЮНЕСКО,
згідно з якою витвори
мистецтва мають бути повернуті суверенній державі, яка надала ці витвори у
тимчасову експозицію.
Суд присудив компенсувати витрати музею в Амстердамі. Тепер Україна
повинна виплатити суму
111 000 євро, які музей
Алларда Пірсона витратив
на зберігання та інвента-

ризацію скарбів Криму.
Судді вирішили, що
колекція залишиться у
музеї Пірсона ще протягом трьох місяців – часу,
відведеного на апеляцію.
Нещодавно музеї Криму
подали до окружного суду
Амстердама апеляційну
скаргу на прийняте ним
рішення повернути колекцію Україні.
Міністр юстиції України
Павло Петренко сказав:
«Як тільки рішення вступить в законну силу, можу
офіційно підтвердити, що
уряд України виділить
кошти з наших ресурсів
з резервного фонду…,
щоб сплатити витрати на
зберігання і повернення,
транспортування цих
цінностей на територію
України».
Цінну колекцію можуть
повернути з Нідерландів
наприкінці 2017 року.

Європейська правда

Україна підходить до піку морозів цієї зими. Найхолодніше буде на північному сході - в
Чернігові, Сумах, Харкові та Луганську, де очікується до 27 градусів нижче нуля. Через
погоду та ожеледицю частково скасовані заняття в школах. Рятувальники попереджають, що в горах західних областей України високий рівень лавинної небезпеки.

Санкції має супроводжувати діалог
Прем’єр-міністр
Греції Алексіс Ципрас
зустрівся з Петром
Порошенко 9 лютого
в Києві.
Він відзначив, що введені щодо Росії санкції
мають на меті спонукати
РФ сісти за стіл пере-

Українське
мовлення
Нацрада з питань телебачення
і радіомовлення
повідомила, що
у Криму і на Донбасі запрацювали
українські радіостанції.

Україна перерахує музею
Нідерландів компенсацію
за зберігання скіфського
золота після рішення суду на
користь України.
Cуд Амстердама вирішив повернути Україні
«Скіфське золото»,
тобто колекцію
експонатів кримських музеїв, яке
на час анексії Криму знаходилося на
виставці «Крим:
золото і таємниці
Чорного моря»,
яка проходила в
амстердамському
Музеї Алларда Пірсона.

Редакція УД

говорів і знайти шляхи
вирішення конфлікту з
Україною.
«Ми вводимо санкції,
щоб поговорити і знайти
шляхи вирішення питання», – сказав Ципрас.
Він зазначив, що санкції
вплинули на економіку
Греції, але у країни є між-

народний досвід щодо запровадження санкцій.
«З одного боку ми розуміємо потребу в тому,
щоб було вироблено певну реакцію на події, але з
іншого боку ми вважаємо,
що всі санкції повинні
супроводжуватися певними заходами, ми повинні

пропонувати певний вихід
із ситуації, яка склалася,
ми повинні вести діалог»
– додав він. Ципрас підкреслив, що «не можна
вводити санкції просто як
покарання, ми не хочемо
цього і не говоримо про
це».

Інтерфакс Україна

Представник Нацради
Сергій Костинський зазначив, що зараз можна
слухати у Криму Українське радіо на 100.7 та
Meydan Radiosı на 101.4 та
90.8. Він додав, що найближчим часом включать
трансляцію радіо «Крым
Реалии» та «Херсон FM».
Телекомунікаційну вежу
висотою у 150 метрів
у Херсонській області
почали споруджувати
у грудні минулого року
біля контрольного пункту
в’їзду-виїзду «Чонгар».
Так зв. «міністр внутрішньої політики, інформації
та зв’язку Криму» Д.
Полонський заявляв, що
мовлення українських
медіа на територію Криму
буде припинене як таке,
що не відповідає російському законодавству.
Однак С. Костинський
заявив, що системне глушіння не буде можливим,
оскільки для цього у Криму не вистачить телекомунікаційної інфраструктури
та енергоресурсів.
У грудні минулого року
на горі Карачун у Донецькій області також відкрили нову телерадіовежу
- замість зруйнованої під
час боїв за Слов’янськ у
2014 році.
Вежа транслюватиме 10
загальнонаціональних та
чотири місцевих телеканали.
Чонгарська телевежа
почала транслювати
українську та кримськотатарську радіостанції на
південні райони Херсонщини, а також анексований Крим.

ВВС Україна

