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AAllll  ccaappttiioonnss  hhaavvee  iimmbbeeddddeedd  lliinnkkss  ttoo  tthhee  ffuullll  aarrttiicclleess  oonn  tthhee  UUAABBAA  wweebbssiittee..  TToo  aacccceessss  tthhee  aarrttiiccllee,,  CCLLIICCKK  oonn  tthhee  ppaarraaggrraapphh  ccaappttiioonn!!  

 
  There’ll be no peace while Putin is squatting in Ukraine’s living room “Never again!” Europeans cried after the first world war. 

Then it happened again. “Never again!” Europeans cried after 1945; then it happened again. “Never again!” Europeans cried after 

Bosnia, in 1995, and now it has happened again. I hope as strongly as I doubt that the Minsk ceasefire agreement, brokered by Angela 

Merkel’s heroic efforts, will lead to peace. Yet even in the unlikely event that it does, look what we have already allowed to unfold.    

The Guardian.  Read More 

 

 Former Georgian president appointed to head reform advisory council  Ukrainian President Petro Poroshenko said that the 

creation of the Advisory International Council of Reforms, and the appointment of former Georgian President Mikheil Saakashvili as 

its head, is needed to obtain the experience of supporters of Ukraine and to introduce reforms.   UJ.  Read More 

 

 Putin Demands Surrender of Encircled Ukrainian Troops Russian President Vladimir Putin is calling on pro-Russian rebels to 

allow besieged Ukrainian troops safe passage out of the encircled town of Debaltseve in eastern Ukraine.Speaking Tuesday in the 

Hungarian capital, Putin also urged the Kyiv government to allow its troops to surrender. Putin spoke alongside Hungarian Prime 

Minister Viktor Orban as fighting raged in Debaltseve, despite an internationally brokered cease-fire announced last week by Putin 

and the leaders of Germany, France and Ukraine.    Voice of America.  Read More 

  

French far-right leader Le Pen says France must recognise Crimea as part of Russia The leader of France's far-right National 

front Marine Le Pen has said that France should recognised Crimea as part of Russia. The Black Sea peninsula was annexed from 

Ukraine last year by Moscow. Le Pen's comments came in an interview with Polish weekly Do Rzeczy in which she also said that 

Paris should restore ties with the Kremlin.    Ukraine Today.   Read More 

Ukraine ceasefire sends Putin a clear message of appeasement When the addled European leaders trundled to negotiate with 

Russian President Vladimir Putin in the Moscow/Minsk two-step, the only prop missing was Neville Chamberlain’s umbrella. Their 

attempt to “make peace in our time” has produced a meager result – a ceasefire that will take effect on Feb. 15 and an agreement to 

withdraw heavy weapons from the front lines and release prisoners. But many key details of the road map still have yet to be worked 

out and major obstacles remain. The status of Debaltseve, a government held town where there is heavy fighting, is in limbo. The 

future of the key rebel held cities, Donetsk and Luhansk, is also being left to future talks. Mr. Putin clearly negotiated from a position 

of strength – “what is mine I keep and the rest we negotiate.” Детальніше-Read More  

Michael P. Hrycak: NATO Response to Russian Aggression in Ukraine On the 4
th

 and 5
th

 of September, 2014, the 28 leaders of 

the North Atlantic Treaty Organization met in Wales, United Kingdom, and “designed a package of measure aimed at dealing with 

Russian aggression in Ukraine and at providing safety to other countries that border Russia.”   The resulting Readiness Action Plan 

involves, in part, the establishment of a 5,000 Soldier Very High Readiness Joint Task Force, capable of deploying anywhere in the 

world within two days.  It will be comprised of Soldiers from different NATO countries, and will most likely be based in Poland, 

http://www.facebook.com/editphoto.php?fbid=10150460155885157&aid=639473&id=303212210156#!/pages/UABA-Ukrainian-American-Bar-Association/303212210156?sk=wall&closeTheater=1
http://www.uaba.org/page-774425/3228901
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/13/minsk-ceasefire-balance-fighting-eastern-ukraine
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http://ukrainianjournal.com/index.php?w=article&id=20053
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http://uatoday.tv/geopolitics/marine-le-pen-and-the-kremlin-cash-scandal-402742.html
http://uatoday.tv/news/russia-presents-rewritten-history-of-crimea-392785.html
http://uatoday.tv/geopolitics/french-far-right-leader-le-pen-says-france-must-recognise-crimea-as-part-of-russia-409884.html
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http://www.uaba.org/page-774425/3224056
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Romania, or one of the Baltic states.  This is in addition to establishing a Joint Expeditionary Force of 10,000 Soldiers from the Baltic 

states, Denmark, the Netherlands, Norway, and up to 3,500 United Kingdom Soldiers. Click here to read the article 

 Nikolay Koposov: Back to Yalta? Stephen Cohen and the Ukrainian crisis International instability seems to increase with every 

passing day of the Ukrainian crisis, ushering in a new era of international relations. Slamming Russian studies scholar Stephen Cohen 

for misrepresenting the crisis, Nikolay Koposov urges the West to devise a completely new way of dealing with Russia.  EUROZINE  

Детальніше-Read More 

У січні понад 90% імпортованої з Росії електроенергії пішло на потреби "ЛНР" та "ДНР"  Переважний обсяг 

імпортованої у січні з РФ та оплаченої у повному обсязі Україною електроенергії пішов на потреби неконтрольованої 

території "ЛНР" (88.5%) і "ДНР" (2,3%) – це випливає з аналізу даних "Укренерго", державного диспетчера Об’єднаної 

української енергосистеми. За інформацією НЕК "Укренерго" щодо обсягів імпорту електроенергії з РФ за січень, яка є у 

розпорядженні РБК-Украина обсяг фактично імпортованої у січні електроенергії з РФ склав 369 млн кВтг, в тому числі  327 

млн кВтг (або ж 88,5%) пішло на територію так званої "ЛНР".   Новини 24.   Читайте Більше 

Із держбюджету на ремонт дороги у Кончі-Заспі виділять понад мільйон  У час війни, коли не вистачає грошей на 

найнеобхідніше. Коли поранені солдати змушені просити грошей на лікування у благодійників, а біженці навіть не 

сподіваються на допомогу від держави, у елітній Кончі-Заспі, де мешкають найбагатші люди України, за кілька мільйонів 

ремонтують дорогу. Інформація про цю угоду у Віснику державних закупівель з'явилася наприкінці січня. Служба 

автомобільних доріг в Київській області замовляє ремонт траси у селі Козин на Київщині. Планують витратити – 1 мільйон 

300 тисяч гривень з Держбюджету.   Новини 24.   Читайте Більше 

 Яценюк доручив зупинити оплату за електроенергію станціям, непідконтрольним Україні  Прем’єр-міністр Арсеній 

Яценюк доручив зупинити оплату за електроенергію, що виробляється на станціях, які розташовані на територіях, 

непідконтрольних Україні. Про це він заявив на засіданні уряду. «Мною дано доручення зупинити всі фінансові перерахунки 

в секторі електроенергетики, поки не з’ясується, за що ми платимо: за електроенергію, яка поставляється терористам, чи за 

електроенергію, яка поставляється на територію України, українським громадянам», – заявив він.   Радіо Свобода.   Читайте 

Більше 

  

Справу Єфремова розглядатимуть у закритому режимі Печерський районний суд Києва ухвалив рішення проводити 

засідання щодо обирання запобіжного заходу колишньому голові фракції Партії Регіонів Олександру Єфремову в закритому 

режимі. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. Раніше клопотання про це подала прокуратура, яка вважає, що 

розгляд у відкритому режимі може нашкодити слідству.    Радіо Свобода.   Читайте Більше 

  У Кремлі заявили, що РФ не є стороною конфлікту і не повинна виконувати мінські домовленості Про це заявив прес-

секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости». «Росія — це країна, яку покликали сторони конфлікту. Це 

країна, яка закликала сторони конфлікту підписати комплекс заходів із виконання Мінських домовленостей. Але Росія не є 

стороною, яка виконує цей комплекс заходів. Це країна, яка виступає гарантом, яка виступає із закликом, але, безумовно, це 

не сторона, яка повинна виконувати дії для цього. Ми просто не можемо цього робити фізично, тому що Росія не є учасником 

цього конфлікту», - сказав Пєсков. Детальніше читайте на УНІАН:http://www.unian.ua/politics/1043724-u-kremli-zayavili-

scho-rf-ne-e-storonoyu-konfliktu-i-ne-povinna-vikonuvati-minski-domovlenosti.html 

Порошенко погодився на фактичну автономію "ДНР" і "ЛНР" У підписаному сторонами документі немає тільки 
терміну "автономія". Незважаючи на відсутність у підписаному в Мінську"Комплексі заходів щодо виконання 
Мінських угод" пункту про надання статусу автономії непідконтрольним Україні територіям в Донбасі, насправді в 
документі містяться пункти, які надають "ДНР" і "ЛНР" широку автономію. Так, документ передбачає "проведення 
конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової конституції, яка передбачає в 
якості ключового елемента децентралізацію" (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та 
Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів"), а також прийняття постійного законодавства про 
особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей згідно з заходами, зазначеними в примітці, до 
кінця 2015 року. http://dt.ua/POLITICS 
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Latest Daily Ukrainian Legal News Feed   

Yurincom Inter 

Юридичний Вісник України 

Law Journal of Ukraine (in Ukr.) 

Access limited to UABA members 

 
Ukrainian Law Links 

Access limited to UABA members 

New Ukrainian Legislation (in Ukr.) 

Weekly Panorama (in Ukr.) 

events affecting the Ukrainian legal profession 

 
UABA INTERNSHIP PROGRAM 

Deadline for applying for the Spring, 2013 

internship position is March 21, 2013 

LAW POSITIONS WANTED/AVAILABLE 

Click Here to View Resumes or Job Availabilities posted by 

UABA Members or Law Students 

 
If you have any questions, please feel free email myroslaw@smorodsky.com 

Check out the UABA website; WWW.UABA.ORG and become a member! 
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