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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ПРОБУКСОВУЄ 
 

Співставлення досягнень і невдач України на євроінтеграційному шляху, 
станом на кінець першого кварталу 2015 р., дає більше підстав для скепсису, ніж 
для оптимізму.  

Симптоматичним стало перенесення на невизначений термін візиту 
до Києва президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, який планувався на 
30 березня 2015 р. Офіційною причиною було названо «незначне амбулаторне 
лікування каменів у нирках» Ж.-К. Юнкера. Втім, красномовним є той факт, що 
візит не перенесли на кілька днів, а фактично скасували, адже до саміту Україна-
ЄС, запланованого на 27 квітня, президент Єврокомісії до Києва вже не приїде. 
Сумнівно також, що проблеми зі здоров’ям Ж.-К. Юнкера могли завадити 
приїхати до Києва верховному представнику ЄС із закордонних та безпекових 
справ Федеріці Могеріні. Пояснення, що остання планувала свій візит як спільний 
із президентом Єврокомісії, тому вирішила не приїжджати без нього, навряд чи 
можна вважати переконливим, адже інші свої міжнародні зустрічі Ф.Могеріні не 
прив’язує так жорстко до графіка Ж.-К. Юнкера. 

Планувалося, що 30 березня Ж.-К. Юнкер буде співголовою на засіданні 
Ради реформ у Києві. І якраз щодо реформ у європейців накопичилося чимало 
запитань до української влади. Депутат Європарламенту від Литви 
Габріеліус Ландсбергіс в інтерв'ю DW сказав, що в Європі 
занепокоєння повільним ходом реформ в Україні, зокрема, у сфері 
боротьби з корупцією. Євродетутат натякнув, що навіть традиційні друзі 
України – країни Балтії та Польща – вже починають «втрачати надію», і якщо до 
червня 2015 р. Київ не продемонструє прогресу, буде важко переконати всіх членів 
ЄС у необхідності й надалі підтримувати Україну і продовжувати санкції проти 
Росії.1 Показові публічні затримання звинувачених у корупції високопосадовців, 
проведені в Києві напередодні планованого візиту Ж.-К. Юнкера, судячи з реакції 
європейської преси, не справили очікуваного позитивного враження.2  

У цьому контексті варто додати, що 31 березня 2015 р. у Києві Міжнародна 
дорадча група Ради Європи оприлюднила свій звіт щодо розслідування 
українськими правоохоронними органами (вже за нової влади) трагічних подій на 

                                                             
1 Євродепутат Ландсбергіс: Україна має час до червня. - http://www.dw.de/євродепутат-ландсбергіс-україна-
має-час-до-червня/a-18342075. 
2 Див., напр.: Milicja wchodzi na obrady rządu i zakuwa urzędników. Pokazówka w Kijowie. - 
http://www.tvn24.pl/urzednicy-zatrzymani-za-korupcje-milicja-na-posiedzeniu-rzadu-ukrainy,527518,s.html. 
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Майдані Незалежності, що сталися в лютому 2014 р. Діям української 
правоохоронної системи була дана різка критична оцінка.3 Звісно, Рада Європи – 
це не Євросоюз, проте саме члени останнього складають в РЄ більшість і задають 
тон в цій організації. Тож оцінку РЄ в даному разі варто сприймати і як позиції 
членів ЄС. 

На тлі невдоволення темпами українських реформ, не дивно, що 
саміт Україна-ЄС кілька разів переносився: спочатку його проведення в Києві 
планувалося на січень-лютий, потім – на березень 2015 р. Зрештою, було 
повідомлено, що сторони домовилися щодо дати 27 квітня. 

Та більш показовим щодо прогресу України на шляху 
євроінтеграції буде саміт «Східного партнерства», який пройде в Ризі 
21-22 травня 2015 р. Планувалося, що до саміту всі країни ЄС ратифікують 
Угоду про Асоціацію з Києвом, а на самому саміті приймуть рішення про 
запровадження безвізового режиму для громадян України. За два місяці до саміту 
вже точно відомо, що принаймні одне з цих двох важливих завдань не виконано: 
24 березня глава представництва Єврокомісії в Україні Ян Томбінський 
повідомив, що рішення про безвізовий режим на Ризькому саміті не 
буде прийнято. Українські експерти вважають, що основна причина, знову ж 
таки, – недостатня боротьба з корупцією.4  

Немає приводів для оптимізму й щодо можливої ратифікації до 
Ризького саміту Угоди про асоціацію всіма членами Євросоюзу. Станом 
на кінець березня 2015 р. Угоду ратифікували лише половина країн ЄС: 
Болгарія, Данія, Естонія, Ірландія, Латвія, Литва, Мальта, Німеччина, Польща, 
Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Швеція. Натомість, досі не ратифікували 
угоду такі важливі держави, як Великобританія, Італія, Іспанія, Франція. 
Особливо складно буде добитися позитивного рішення від Греції, до влади в якій 
прийшов проросійський уряд, а також від лояльного до Москви Кіпру. Чи все 
зробив Київ, щоб добитися ратифікації Угоди попереднім складом грецького 
парламенту, – питання, відповідь на яке потрібна, щоб уникнути подібних 
ускладнень на майбутнє. 

Після тимчасового зростання в першому півріччі 2014 р., у другій 
половині року почалося зниження українського експорту до країн 
Євросоюзу. В січні 2015 р. падіння українського експорту до ЄС становило 13%.5 
Показовим є прийняте в березні 2015 р. рішення великого угорського лоукост 
авіаперевізника «Wizz Air» припинити діяльність дочірньої авіакомпанії «Візз Ейр 
Україна». Серед причин називають не лише скорочення попиту, але і відсутність 
чітких правил гри на українському ринку авіаперевезень. У будь-якому разі, це не 
кращий сигнал для європейського бізнесу. 

У Висновках за 19-20 березня 2015 р. Європейська Рада 
дипломатично відзначила, що «визнає реформаторські зусилля 
українського уряду», проте «закликає його інтенсифікувати цю 
роботу». У тому ж документі зазначається, що санкції проти Росії мають 
тривати принаймні до кінця 2015 р. і їх подальша доля залежатиме від 
виконання мінських домовленостей.6 25 березня 2015 р. Європарламент 
абсолютною більшістю голосів (492 проти 107) підтримав рішення 
про надання Україні 1,8 млрд. євро макрофінансової допомоги впродовж 

                                                             
3 Report of the International Advisory Panel on its review of the Maidan Investigations. - 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f038b. 
4 Безвізовий режим з ЄС: навесні 2016-го? - 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/03/150331_visa_eu_ukraine_postponed_vc. 
5 Експорт–2014: сумні тенденції. Де виграла і де програла Європа? - 
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/03/12/7031779. 
6 European Council conclusions, 19-20 March 2015. – http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2015/03/20-conclusions-european-council. 
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2015-2016 рр. 
Втім, Києву потрібно враховувати, що «медовий місяць» його 

відносин із Європейським Союзом незабаром закінчиться. Із заяв 
європейських політиків, а також із тональності повідомлень європейської преси 
стає зрозумілим, що ефект «втоми» від України вже починається. За рік 
беззаперечної політичної підтримки з боку ЄС, єдиним суттєвим досягненням 
Києва на шляху євроінтеграції залишається лише підписана минулого року, але 
досі не ратифікована всіма членами Євросоюзу Угода про Асоціацію. При цьому, 
час працює не на користь України: окрім Греції, проросійські сили перемогли і у 
Франції, поки що – на місцевих виборах («Союз за народний рух» екс-президента 
Ніколя Саркозі), і Париж буде змушений враховувати ці електоральні настрої. 

Москва прагне переконати європейські столиці, що Україна нездатна до 
перетворень, і що це зайвий і непідйомний тягар для ЄС. Часу довести, що це не 
так, у Києва залишається все менше; і не варто повторювати помилок минулої 
влади, розраховуючи, що Брюссель буде крізь пальці дивитися на невиконані 
обіцянки, аби лише не віддати Україну Росії.  

 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ  

26.03.2015. Україна донесла до "нормандської четвірки" свою 
позицію щодо статусу Донбасу 

Реакція російської делегації на нещодавно прийнятий Верховною Радою закон не особливо 
відрізнялася від реакції міністра Лаврова. 

Українська делегація на переговорах "нормандської четвірки" в Парижі роз'яснила позицію 
України щодо ухваленого Верховною Радою Закону про особливий статус Донбасу, розповів 
заступник міністра закордонних справ україни Вадим Пристайко. 

Розповідаючи в середу ввечері про переговори в Парижі, В.Пристайко повідомив, що вони 
проходять вже вдруге, "хоча спочатку домовлялися зустрічатися раз на місяць". "Потреба у 
зустрічах є: є прийняте парламентом нове законодавство, яке породило серію критичних 
зауваження російської сторони, і які я вважав за необхідне прояснити, про що йде мова", - 
повідомив дипломат. 

Реакція російської делегації на Закон не відрізнялася від реакції міністра Лаврова, 
зазначив він. 

"Вони, ймовірно, відчуваючи небезпеку для себе і для тих збройних формувань, кого вони 
підтримують, проведення відкритого виборчого процесу", - сказав Пристайко. 

При цьому він підтвердив, що українська позиція в той же час залишається незмінною: 
"Ми готові говорити з усіма, хто незадоволений (як би хто не ставився до влади в Україні), але 
якщо це дійсно люди, які представляють інтерес жителів сходу України. Якщо ж там якісь клоуни, 
козаки або регулярна російська армія, то я не вважаю, що вони є частиною виборчого процесу 
можуть обирати для сходу лідерів", - сказав Пристайко. 

Раніше Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель 
домовилися ініціювати зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки". 

Остання зустріч у "нормандському форматі" на рівні заступників глав МЗС з участю ОБСЄ 
відбулася 6 березня в Берліні. Зустріч глав МЗС України, ФРН, Франції та РФ відбулася 24 лютого в 
Парижі. 

Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході 
телефонної розмови 18 березня зійшлися на думці, що необхідна нова зустріч глав МЗС 
"нормандської четвірки". 

Дзеркало Тижня 
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ЕКОНОМІКА 

25.03.2015. Україна отримає 250 мільйонів євро 
макрофінансової допомоги від ЄС у квітні 

Україна отримає 250 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в 
квітні. 

Про це йдеться в доповіді, опублікованій на сайті Європейської комісії, пишуть "Українські 
новини". 

"Україна отримала 1,36 млрд євро макрофінансової допомоги в 2014 році і має отримати 
додатково 250 млн євро в квітні 2015 року, програма Міжнародного валютного фонду має бути в 
силі, а також політичні умови повинні бути виконані", - сказано в ньому. 

Всі вжиті заходи щодо допомоги Україні можуть бути прирівняні до 11 млрд євро з бюджету 
ЄС і міжнародних фінансових інститутів, що знаходяться в управлінні ЄС. 

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що розраховує на 
збільшення і прискорення надання макрофінансової допомоги Євросоюзом Україні. 

Українська правда 

26.03.2015. Євросоюз візьме гроші в кредит, аби позичити їх 
Україні 

Для набуття чинності рішення про виділення Україні 1,8 млрд євро макрофінансової 
допомоги залишається останній етап – ухвалення його Радою ЄС, що може бути зроблено на 
будь-якому засіданні. 

Умови отримання Україною від Європейського Союзу 1,8 млрд євро кредиту будуть 
погоджені у Меморандумі про розуміння. 

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні. 
Нагадується, що учора, 25 березня, депутати Європейського парламенту схвалили плани ЄС 

щодо надання Україні кредиту у розмірі 1,8 млрд євро, аби допомогти Києву скоротити 
короткостроковий дефіцит платіжного балансу. Євросоюз позичить ці гроші ззовні та надасть їх 
Україні за тією ж самою відсотковою ставкою. Виділення цих коштів буде пов’язано із 
зобов’язаннями з боку України проводити структурні реформи задля розв’язання проблем, які 
спричинили нинішню кризу. 

Європейська комісія залучить кошти на міжнародному ринку облігацій і позичить їх 
Україні без будь-яких додаткових відсотків – за тією ж відсотковою ставкою, яку ЄС має сплатити 
своїм міжнародним позичальникам. 

Кредитні умови мають бути ще погоджені між ЄС і Україною у Меморандумі про 
розуміння. Документ зобов’язує Україну впроваджувати програму реформ, спрямовану на 
усунення засадничих слабкостей, що спричинили виникнення чинного дефіциту. 

Проект договору передбачає, зокрема, здійснення реформи управління державними 
фінансами, проведення антикорупційних заходів та внесення змін в управління податками. Окрім 
того, в ньому йдеться про реформи в енергетичному та фінансовому секторах, а також про заходи з 
поліпшення бізнесового середовища. 

Щойно Євросоюз і Україна підпишуть угоду, кошти будуть спрямовані у держбюджет 
України. Дві третини від погодженої суми мають бути надані до кінця 2015 року; останній транш – 
у першому кварталі 2016 року. 

УНІАН 
 
 

ЕНЕРГЕТИКА 

20.03.2015. Переговори про «літній» газовий контракт 
почалися з оголошення Росією додаткових боргів 

Москва каже, що за газ, наданий так званим «ЛНР»-«ДНР», доведеться 
платити Україні 

Брюссель – Тристоронні газові переговори, які стартували у Європейській комісії, 
мають на меті нову домовленість щодо цін та обсягів газопостачання з Росії до України. Цей 
так званий «літній пакет» водночас не включатиме надходжень російського блакитного 
палива до тих районів Донбасу, які Україна не контролює. Перед зустріччю представників 
Києва, Москви та Євросоюзу міністр енергетики Росії заявив, що цей газ вважає проданим саме 
Україні, тож розрахунки за нього вимагатимуть навіть у судовому порядку. 
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Нової угоди щодо постачання російського газу в Україну упродовж літнього періоду 
сьогодні не очікують. Однак переговори між Києвом та Москвою за посередництва ЄС, у Брюсселі 
розпочалися, як передбачалося. Власне, сторони з’ясовують календар перемов. Однак, головні дві 
проблеми, які намагаються розв’язати за участі віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, 
– ціна на газ та обсяги подальших закупівель. 

Росіяни заявляють, що по закінченні дії так званого «зимового пакету» – з початку квітня – 
продаватимуть Україні газ згідно з контрактом 2009 року, переглядати який Москва 
відмовляється. За даними Росії, десь за ціною 348 доларів за кубометр. 

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин, як і 
представники Європейської комісії, перед зустріччю відмовився давати коментарі. Водночас 
міністр енергетики Росії Олександр Новак зауважив, що борг України перед «Газпромом» 
становить 2 мільярди 447 мільйонів доларів з урахуванням пені й штрафів. До того ж, додає Новак, 
є й окремий борг – за поставки газу на території, які контролюють сепаратисти. 

«Позиція російської сторони полягає в тому, що ці поставки здійснюються в Україну в 
рамках чинного контракту, – каже російський міністр. – Питання заборгованості та оплати буде 
врегульовуватися між двома комерційними компаніями – «Газпромом» і «Нафтогазом» – або в 
судовому, або в позасудовому порядку». 

Водночас український міністр енергетики Володимир Демчишин раніше наголошував, що 
українській стороні нічого не відомо про кількість та умови поставок газу на тимчасово окуповані 
території і що вони не відповідають контракту 2009 року. 

ЄС націлений на газовий контракт, чинний до рішень Стокгольмського 
арбітражу 

За оцінками європейців, для стабільного постачання газу до ЄС та внутрішніх українських 
потреб, до сховищ України слід уже в квітні почати закачувати газ, аби досягти рівня 20 мільярдів 
кубометрів на початок нового опалювального сезону. 

Мова йде про можливість початку закупівель російського блакитного палива щонайпізніше 
у липні. А до того часу газопостачання може бути забезпечене реверсними шляхами, тобто зі 
Словаччини, Польщі та Угорщини, зазначають європейські експерти. 

У Єврокомісії кажуть, що їхня головна мета полягає у тому, щоб Росія і Україна домовилися 
щодо газопостачань до кінця 2016 року – терміну, коли очікується рішення Стокгольмського 
міжнародного арбітражного суду, позови до якого надійшли від обох сторін. 

А тим часом перший раунд переговорів щодо «літнього газового пакету» триває.   
Радіо Свобода 

 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

17.03.2015. Румунія підтримає безвізовий режим ЄС і України – 
президент Йоханніс 

Київ – Румунія підтримає надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом і допоможе 
Україні у впровадженні реформ. До того ж, Бухарест має цікаві пропозиції у царині 
регіонального співробітництва. Про ці та інші питання домовились у Києві на спільних 
українсько-румунських  переговорах президенти двох країни – Петро Порошенко та Клаус 
Вернер Йоханніс. 

Серед головних питань, які обговорили у Києві президенти Порошенко і Йоханніс – 
європейська безпека, лібералізація візового режиму та українські реформи. 

Щодо питань безпеки, то президенти України і Румунії відзначили важливість виконання 
мінських домовленостей всіма сторонами конфлікту. До того ж, Петро Порошенко відзначив, що 
формування нової системи європейської безпеки неможливе без участі України, оскільки на 
території України точаться бої за європейські цінності. 

«Ми хочемо створити нову систему безпеки у співпраці з Євросоюзом. Тому що нині тут, в 
Україні, ми боронимо не тільки територіальну цілісність і незалежність нашої країни – ми 
боронимо  тут європейську свободу, європейську демократію, європейські цінності та європейську 
безпеку. І я сподіваюся, що всі європейські лідери це розуміють», – зазначив Порошенко. 

Він також підтвердив, що окремі держави ЄС готові надати Україні військову підтримку: 
«Одинадцять країн Євросоюзу… законтрактували надання нам захисної зброї. З низкою країн ми 
домовились про навчання для українських військовослужбовців». 

Клаус Вернер Йоханніс запропонував активізувати співпрацю України, Румунії і Польщі 
для зміцнення регіональної безпеки, оскільки ці держави мають географічну й історичну 
близькість. 

«Нам потрібно посилити регіональну співпрацю між Польщею, Україною та Румунією, 
створити певну групу солідарності. Таке посилення координації у Східній Європі значно посилить 
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співпрацю на регіональному та загальноєвропейському рівні… Я ще раз підтвердив підтримку 
Румунії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно 
визнаних кордонів», – зазначив глава румунської держави. 

Йоханніс також повідомив про готовність Румунії зробити свій внесок у просування 
процесу реформ в Україні, разом із Польщею та іншими партнерами по ЄС. Порошенко, у свою 
чергу, додав, що сподівається на активізацію діалогу між Києвом і Бухарестом у таких важливих 
для обох країн сферах як політичне і наукове співробітництво, торгівля, транспорт, енергетика 
тощо. Президенти також домовились про прогрес у малому прикордонному русі, для цього мають 
бути створені спільні пункти пропуску на українсько-румунському кордоні. 

Румунія підтримає скасування віз для українців – Порошенко 
Ще одна важлива для українців тема, яку обговорили президенти України і Румунії, 

стосується скасування візового режиму для громадян України з боку ЄС. Так, міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін повідомив в інтерв’ю журналу «Фокус», що Євросоюз має сумніви 
щодо доцільності запровадження безвізового режиму через збройний конфлікт на Донбасі. 

Наразі представники ЄС не коментують цю заяву, натомість, президент Румунії Йоханніс 
пообіцяв у Києві, що його країна підтримає позицію щодо надання безвізового режиму з ЄС під час 
саміту «Східного партнерства», який відбудеться в травні у Ризі. 

«Ми домовилися про те, що Румунія підтримає позицію щодо надання безвізового режиму 
на саміті «Східного партнерства»... І я вдячний президенту Румунії за низку ініціатив щодо 
«Східного партнерства», які зроблять цей інструмент значно ефективнішим», – підтвердив 
Порошенко. 

Українські експерти сподіваються, що переговори президентів України і Румунії поклали 
край нещодавнім проблемам двостороннього співробітництва. На тлі агресивної зовнішньої 
політики Росії на другий, а то і третій план, відходять проблеми, які ще кілька років ускладнювали 
життя українським і румунським політикам і дипломатам (від статусу острова Зміїний – до 
становища української меншини у Румунії). Так, експерт з питань регіональної безпеки Богдан 
Олексюк вважає, що чималу роль у покращенні відносин між Києвом і Бухарестом зіграли вступ 
Румунії до ЄС і НАТО, а також обрання на посаду президента Румунії лідера німецької громади 
Йоханніса. 

«Румуни на виборах багато кого здивували своїм вибором. Тому що це демонстрація 
прогресивного, про-європейського вибору. Зараз відбувається переоцінка (особливо у Східній 
Європі) цінності безпеки. Румуни відчувають це на собі дуже добре: у них «під боком» – Молдова, з 
її тліючим конфліктом у Придністров’ї. І навіть те, що наш президент знає румунську мову, також 
грає на розвиток наших відносин із Румунією», – зазначив Олексюк. 

Радіо Свобода 

23.03.2015. Місія ЄС оцінює готовність України до безвізового 
режиму 

У Міністерстві внутрішніх справ почала роботу Експертна місія ЄС із оцінки критеріїв 
виконання другої фази дій Плану щодо лібералізації візового режиму. 

Представники місії до кінця тижня працюватимуть у МВС та кількох інших відомствах, 
оцінюючи критерії виконання українською стороною другої фази дій Плану щодо лібералізації 
візового режиму з ЄС, повідомила прес-служба МВС. 

Цього разу йдеться про блок плану «Громадський порядок і безпека», що стосується заходів 
для протидії корупції, організованій злочинності та незаконному обігові наркотиків, протидії 
нелегальній міграції, незаконному обігові зброї та іншим злочинним проявам. 

За результатами роботи експерти з ЄС підготують звіт, який буде представлений на розгляд 
держав-членів Європейського союзу. Від результатів місії залежить рішення Європейської комісії 
про скасування Євросоюзом візового режиму для України, мовиться в повідомленні. 

У Києві сподівалися, що на саміті програми ЄС «Східне партнерство» у столиці Латвії Ризі, 
який має відбутися у травні, Україні визначать термін переходу на безвізовий режим для 
короткотермінових подорожей (без права працевлаштування) громадян України до держав-
учасниць «шенгену». Як нині визнають українські дипломати, через події на Донбасі в Євросоюзі 
тепер є сумніви щодо можливості запровадження безвізового режиму для українців. 

Радіо Свобода 
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24.03.2015. На травневому саміті в Ризі Україні не дадуть 
безвізовий режим з ЄС 

ЄС продовжить аналізувати виконання Україною своїх зобов'язань. Рішення щодо 
безвізового режиму поки не буде. 

Рішення про надання Україні безвізового режиму з країнами ЄС на травневому саміті 
"Східного партнерства" в Ризі прийнято не буде, повідомив глава представництва Європейської 
комісії в Україні Ян Томбінський. 

"Цього рішення не буде, тому що немає часу для того, щоб воно було прийнято", - сказав 
він журналістам у Києві. 

Він нагадав, що в Україні зараз працює місія європейських інституцій, яка аналізує, як 
Україна виконує зобов'язання для того, щоб безвізовий режим з країнами ЄС став реальністю. 

Минулого тижня Радіо Польща оприлюднило проект документа, згідно з яким Євросоюз не 
запропонує Україні та Грузії план скасування візового режиму на ризькому саміті "Східного 
партнерства". 

Представники української влади неодноразово заявляли, що хотіли б отримати рішення 
про безвізовий режим на саміті в Ризі. 

Дзеркало Тижня 
 

 

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

21.03.2015. Вступ в ЄС для України не першочергове питання, 
спершу потрібно вирішити внутрішні проблеми - Могеріні 

Глава європейської дипломатії заявила, що питання про вступ української сторони в ЄС 
поки не стоїть на порядку денному. 

Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні 
заявила, що вступ України до Європейського Союзу не є невідкладним питанням для української 
влади. Таку думку вона висловила на Брюссельському форумі у п'ятницю, 20 березня. 

"Повертаючись до європейської перспективи України. Це - не на столі українського 
керівництва. Нам всім - і нам, і української влади - треба зосередитися більше на виклики, з якими 
вони стикаються зсередини. Адже реальним викликом є сам собою успіх України", - сказала 
Могеріні. 

У той же час, вона підкреслила, що угода про ЄС містить статтю, яка надає перспективу 
вступу в ЄС європейським державам. "У цьому відношенні зміни політики Євросоюзу немає", - 
запевнила представник ЄС. 

При цьому, Могеріні нагадала, що голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС не 
буде розширюватися в найближчі 5 років. "Є країни, які стоять у черзі 10 років", - додала вона. 

16 вересня 2014 року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про 
асоціацію України з ЄС. Після підписання асоціації у МЗС України заявили, що угода автоматично 
дає Києву право на подачу заявки на членство в ЄС. 

Дзеркало Тижня 

25.03.2015. Єврокомісія надала Україні рекомендації щодо 
конституційної та судової реформи 

Україна повинна забезпечити реалізацію антикорупційного законодавства, прийнятого 
в жовтні 2014 року. 

Єврокомісія у затвердженому звіті про реалізацію європейської політики сусідства в 
Україні рекомендує провести конституційну реформу, насамперед, в частині децентралізації, 
відповідно до висновків Венеціанської комісії. 

"На підставі оцінки прогресу України щодо реалізації Європейської політики сусідства у 
2014 році, країна повинна зосередити свою роботу в поточному році на забезпечення процесу 
перегляду Конституції инклюзивно і при участі всіх зацікавлених сторін, у відповідності з 
рекомендаціями Венеціанської комісії, і в тому числі громадянського суспільства", - йдеться в 
доповіді. 

"У якості перших кроків це будуть заходи, спрямовані на запуск реформи децентралізації та 
реформи судової системи", - сказано в документі. 

У доповіді наголошується, що Україні слід прийняти і реалізувати законодавство щодо 
впровадження реформ децентралізації. 

Разом з тим рекомендується прийняти додаткові заходи з проведення судової реформи 
відповідно до європейських стандартів і в тісній співпраці з Венеціанською комісією, зокрема, 
шляхом прийняття Стратегії реформи системи правосуддя. 
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Крім того, Україні слід зосередитися на забезпеченні ефективного функціонування Вищої 
ради юстиції, прийняття і реалізації законів про судову систему і статус суддів, реалізації закону 
про прокуратуру. 

Також зазначається, що процес люстрації в органах виконавчої влади та в судовій системі 
повинен відповідати міжнародним стандартам. 

Крім того, Україна повинна забезпечити реалізацію антикорупційного законодавства, 
прийнятого в жовтні 2014 року, починаючи з створення та забезпечення ефективного 
функціонування Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань 
запобігання корупції. 

Україні рекомендують у тісній співпраці з консультативною місією ЄС ухвалити та 
реалізувати план реформи міліції, включаючи створення в поліції механізму скарг на погане 
поводження і тортур співробітниками правоохоронних органів, а також незалежного та 
ефективного слідчого механізму відповідальності за такі злочини. 

Серед рекомендацій - реформування системи державного управління та державної служби. 
Венеціанська комісія вважає, що Україні не вдасться побудувати систему юстиції 

європейського рівня без внесення змін до Конституції, постулати якої сильно обмежують свободу 
судів. 

Дзеркало Тижня 

26.03.2015. Німеччина ратифікувала Угоду про асоціацію 
України та ЄС 

Парламент Німеччини ратифікував угоду про асоціацію України та ЄС. 
На голосуванні у Бундестазі був спікер Верховної Ради Володимир Гройсман, а також група 

українських депутатів. 
Президент Бундестагу Норберт Ламмерт відзначив, що ратифікація цією угоди "рішення 

справді історичної ваги", повідомляє посол України в Німеччині Андрій Мельник. 
"Члени Бундестагу не розглядали цю подію як якусь рутинну. Я брав участь у ратифікації 

десятків подібних угод, але не можу згадати жодної, щодо якої не тільки сьогодні, а й декілька 
місяців перед тим відбувалося жваве обговорення серед громадськості", - сказав пан Ламмерт та 
зустрічі з українським колегою, повідомляє прес-служба Верховної Ради. 

Водночас пан Гройсман сказав, що ратифікація Угоди про асоціацію в Бундестагу "дасть 
поштовх для її схвалення парламентами інших держав ЄС", повідомляє посол Мельник. 

BBC Україна 

28.03.2015. Президент Ємену звинуватив Іран у дестабілізації 
країни 

Президент Ємену Абд Раббо Мансуд Хаді звинуватив Тегеран у дестабілізації країни, 
назвавши шиїтських повстанців-хуситів "маріонетками Ірану". 

Про це він заявив під час своєї промови на саміті Ліги арабських держав у єгипетському 
Шарм-ель-Шейху, де головною темою обговорень став збройний конфлікт у Ємені. 

Саудівська Аравія за підтримки союзників у четвер розпочала військову операцію у Ємені 
проти повстанців-хуситів. Ер-Ріяд заявив, що операція триватиме, доки Ємен не буде "стабільним 
та безпечним". 

Президент Хаді, який кілька днів тому залишив Ємен, також заявив, що операція має 
тривати до повної капітуляції повстанців. 

Водночас генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав сторони до переговорів. За його 
словами це єдиний шлях, що допоможе уникнути затяжного конфлікту. 

"Переговори, здійснені за сприяння Посла (ООН у Ємені - Ред.) Джамаля бен Омара та 
схвалені Радою Безпеки, залишаються єдиним шансом запобігти довготривалому конфлікту", - 
сказав Пан Гі Мун на саміті в Шарм-ель-Шейху. 

У суботу ООН евакуювала усіх своїх співробітників із єменської столиці Сани, раніше взятої 
під контроль хуситами. Таке ж рішення щодо своїх робітників та їх близьких ухвалила низка 
міжнародних компаній. 

До цього десятки своїх дипломатів із Сани вивезла Саудівська Аравія. 
Арабські збройні сили 
У суботу коаліція на чолі з Саудівською Аравією продовжила завдавати ударів по цілях 

повстанців, вибухи лунали і у південному місті Аден. 
За повідомленнями, у Адені підірвався склад боєприпасів. Достеменно невідомо, що саме 

спричинило вибух. Місцеві жителі повідомляли, що у районі останніми днями орудували 
мародери. 
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Тим часом на саміті у Шарм-ель-Шейху президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі закликав 
до створення спільних арабських збройних сил, аби боротися із "безпрецедентними загрозами" у 
регіоні. 

Єгипет також пообіцяв надати свої війська, кораблі та літаки для участі в операції в Ємені. 
Раніше участь у коаліції підтвердили також Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ та Йорданія. 

Повстанці-хусити заявляють, що мають на меті замінити уряд президента Хаді, 
звинувачуючи його у корумпованості. При цьому вони офіційно заперечують підтримку з боку 
Ірану, хоч декого із лідерів повстанців бачили у священному іранському місті Кум. 

Іран раніше критикував військову операцію Саудівської Аравії. 
Представники хуситів раніше заявляли, що військова операція коаліції призведе до 

"масштабної війни у регіоні". 
BBC Україна 

30.03.2015. Візиту Могеріні та Юнкера не буде вже до саміту, 
президент ЄК переніс операцію – джерело 

Візит керівництва Євросоюзу, що офіційно був "відкладений" через хворобу президента 
Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, не відбудеться в даному форматі – принаймні, в найближчі 
місяці. 

Про це повідомили Європейській правді два джерела в структурах Єврокомісії. 
"Візиту в такому форматі до саміту Україна-ЄС вже не буде. Вони приїдуть вже на саміт, 

який запланований на 27 квітня", - заявив один зі співрозмовників. 
"Швидше за все, окрім Юнкера та Могеріні, на саміті буде присутній також (президент 

Європейської ради Дональд) Туск", - повідомив інший співрозмовник. 
В травні повторення візиту в форматі Юнкер+Могеріні, швидше за все, також не матиме 

сенсу. 
Джерела Європравди в Брюсселі також підкреслили, що інформація про скасування візиту 

через стан здоров’я Юнкера відповідає дійсності. "Він переніс неважку, але незаплановану 
операцію, після чого має деякий час амбулаторно лікуватися", - сказав один зі співрозмовників. 

Як зазначала Європейська правда, у початковому повідомленні ЄК про скасування візиту 
йшлося про проблеми із каменями у нирках, які вимагають лікування. Візит мав відбутися в 
понеділок, але його було скасовано в суботу ввечері.  

Раніше планувалося, що під час візиту 30 березня Юнкер буде співголовувати на засіданні 
Ради реформ. 

Українська правда 
 

 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС  

20.03.2015.  Щодо засідання Європейської Ради 19-20 березня 
2015 р. 

За підсумками засідання Європейської Ради 19-20 березня було ухвалено Висновки, в т.ч. 
щодо України. 

Зокрема, Європейська Рада закликала всі сторони до повного виконання Мінських 
домовленостей та наголосила на відповідальності російської сторони у цьому зв'язку. 

Європейська Рада вирішила, що тривалість обмежувальних заходів щодо РФ, які були 
ухвалені 31 липня 2014 року і посилені 8 вересня 2014 року, має бути чітко пов'язана з повною 
реалізацією Мінських домовленостей. У разі їх невиконання Європейська Рада буде готова 
ухвалити додаткові обмежувальні заходи проти РФ. 

Європейська Рада вкотре засудила незаконну окупацію Криму і Севастополя Російською 
Федерацією. 

У Висновках також було відзначено зусилля Уряду України у проведенні реформ. ЄР 
закликала до швидкого ухвалення рішення про надання Україні третього пакету макрофінансової 
допомоги. 

Окрім цього, Європейська Рада підкреслила необхідність протидії пропагандистській 
кампанії Росії і запропонувала Високому представнику ЄС з питань зовнішньої та безпекової 
політики підготувати до червня ц.р. План дій з стратегічних комунікацій.   

Сайт МЗС України 
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20.03.2015. ЄС пов’язує санкції проти Росії з повним виконанням 
мінських угод 

Європейський союз ставить зняття економічних санкцій із Росії в залежність від повного 
виконання нею мінських домовленостей, заявив президент Європейської ради Дональд Туск. Це 
рішення міститься у висновках, ухвалених за підсумками першого дня саміту Євросоюзу у 
Брюсселі. 

«Ми вирішили, що тривалість економічних санкцій буде чітко пов’язана з повним 
виконанням мінських домовленостей. Санкції необхідно зберігати, доки мінські домовленості не 
будуть виконані повністю», – сказав він на прес-конференції. 

Туск наголосив, що повне виконання угод, підписаних 12 лютого в Мінську, передбачене на 
кінець цього року; відтак тривалість санкцій буде не меншою. 

При цьому формальних рішень щодо продовження санкцій на конкретний термін на цьому 
саміті не ухвалювали. У частини з цих санкцій нинішній термін наразі збігає в липні, ще в частини 
у вересні. 

За словами оглядачів, це рішення суворіше, ніж очікували. Низка країн ЄС і керівництво 
Євросоюзу виступали за те, щоб про продовження цих санкцій до кінця року було оголошено вже 
нині. Натомість деякі інші країни ЄС бажали відкласти це рішення до наступного саміту в червні,  
напередодні закінчення нинішнього терміну частини цих санкцій у липні. 

Європейський союз, як також США й деякі інші країни, скоординовано запровадили проти 
Росії і підтримуваних нею сепаратистів в Україні вже кілька пакетів санкцій, зокрема, проти цілих 
секторів російської економіки – і через окупацію і спробу анексії Москвою українського Криму, і 
через її воєнну агресію на сході України. На Заході заявляють, що ці санкції можуть і послабити, і 
посилити – залежно від дій Кремля. Зокрема, наголошують на Заході, санкції, запроваджені у 
зв’язку з окупацією Криму, можуть бути скасовані тільки після повернення Україні півострова, а ті, 
що були запроваджені через втручання на сході України, – після повного врегулювання конфлікту. 

Згідно з мінськими домовленостями, цього року на захоплених сепаратистами частинах 
території Донбасу мають бути проведені позачергові місцеві вибори у повній відповідності до 
українського законодавства. До кінця року має бути також відновлений контроль України над 
російсько-українським кордоном, з її території мають бути виведені всі іноземні збройні 
формування та важка техніка. 

Радіо Свобода 
 

23.03.2015. МАГАТЕ заявляє про обмежений поступ у 
розслідуванні військової складової ядерної програми Ірану 

Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що досягло лише обмеженого поступу у 
розслідуванні військової складової ядерної програми Ірану і потребує більшої співпраці з боку 
Тегерана. 

При цьому, як сказав генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано на прес-конференції у 
Вашингтоні, Іран добре співпрацює з організацією щодо виконання нині чинної тимчасової 
домовленості про обмеження його ядерної програми. 

Але, додав він, «ми ще досі не маємо змоги дійти висновку, що всі ядерні матеріали в Ірані 
мають суто мирне призначення». 

МАГАТЕ намагається з’ясувати декілька моментів ядерної програми Ірану, який, як 
підозрюють у світі, намагається чи намагався таємно створити ядерну зброю. Іран заперечує це, 
але доказів суто мирного, як він заявляє, характеру його ядерної програми досі так і не надав. 

Міжнародна спільнота й Іран вирішили минулого року, що до 31 березня мали б досягти 
постійної політичної домовленості щодо суперечливої іранської ядерної програми з тим, щоб 
Тегеран значно обмежив її обсяг, а світ зняв із нього накладені через цю програму санкції. 
Остаточну домовленість між шістьма провідними державами світу й Іраном, із технічними 
подробицями, мали б укласти до 30 червня. Але така домовленість, наголошують у світі, 
неможлива без позитивного висновку МАГАТЕ. Нині чинною є тимчасова домовленість 
обмеженого обсягу, якої дійшли минулої осені. 

Радіо Свобода 
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24.03.2015. Авіакатастрофа у Франції: уламки на висоті 2 
тисячі метрів 

Літак Airbus A320 розбився у французьких Альпах - між Барселоннеттою та Динь-ле-
Бен, повідомляє французька поліція та авіаслужба. 

Судно належало німецькому лоу-косту Germanwings - "дочірній" компанії Lufthansa. 
Літак прямував із Барселони до Дюссельдорфа. 
За попередніми даними, на борту літака було 150 людей: 144 пасажири та шестеро членів 

екіпажу. Раніше повідомляли про 142 пасажирів. 
МЗС України перевіряє, чи були на борту літака громадяни України, про це речник МЗС 

Євген Перебийніс повідомив у Twitter. 
Міністр закордонних справ Німеччини Франк Штайнмаєр написав у Twitter: "Наші думки з 

тими, хто має переживати за життя своїх родичів". 
За даними міністерства внутрішніх справ, уламки літака розташовані на висоті дві тисячі 

метрів. 
2000 метрів 
Президент Франції Франсуа Олланд сказав, що літак упав у зоні, до якої важко дістатись. 
"Обставини аварії, які ще не з'ясовані, наводить нас на думку, що ніхто не вижив", - сказав 

пан Олланд, назвавши цю аварію трагедією. 
Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що направив на місце аварії міністра 

внутрішніх справ Бернара Казаньєва та урядову групу. 
Речник міністерства внутрішніх справ П'єр-Анрі Брандет сказав BFM TV, пошуково-

рятувальна операція буде "дуже довгою та дуже важкою" через віддаленість місця аварії. 
Airbus і Germanwings заявили, що наразі не можуть точно підтвердити цю інформацію. 
Airbus A320 використовують для коротких та середніх рейсів. 

BBC Україна 

29.03.2015. На виборах у Франції перемогла партія Саркозі - 
екзітполи 

Згідно з екзит-полами, у другому турі місцевих виборів у Франції перемогли 
правоцентристи на чолі з "Союзом за народний рух" екс-президента Франції Ніколя Саркозі. 

Як повідомляє Русская служба Би-Би-Си, за попередніми оцінками, партії Саркозі вдалося 
перемогти в більш ніж у 60 місцевих радах (до цих виборів "Союз" контролював 41 раду). Правляча 
Соціалістична партія поступилася свої позиції приблизно у 30 радах. 

Ультраправий "Національний фронт" Марін Ле Пен також зміцнив свої позиції, однак поки 
неясно, чи вдасться йому повністю взяти під контроль хоча б один з місцевих рад. 

У першому турі ультраправі набрали 24,5%. Це, як вважають у Франції, підтверджує успіх 
стратегії Марін Ле Пен, яка прагне зміцнити місцеві партійні структури і приструнити відвертих 
расистів серед членів партії. 

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс визнав, що соціалісти виступили вкрай невдало, і 
назвав зростання популярності "Національного фронту" ознакою "фундаментальних змін у 
французькому політичному ландшафті". 

Результати голосування на цих виборах вважають певним індикатором настроїв французів, 
яким у 2017 році належить вибирати нового президента. 

Українська правда 

30.03.2015. Глави МЗС країн "Групи 5+1" обговорюють ядерну 
програму Ірану 

Міністри закордонних справ шести провідних країн світу у понеділок проводять першу 
повну сесію переговорів з керівником МЗС Ірану щодо іранської ядерної програми. 

Крайній строк для досягнення угоди призначено на вівторок. 
Головна ідея можливого договору - утримати Іран щонайменше на рік від здобуття 

потенціалу на вироблення ядерного палива, достатнього для однієї бомби. 
Переговори представників США, Німеччини, Франції, Великобританії, Китаю та Росії 

проходять у швейцарському місті Лозанна. 
Сторони переговорів вже обговорювали можливі компроміси, які полягають у визначенні 

кількості центрифуг для збагачення урану, які Іран може використовувати, та визначення 
діяльності по збагаченню урану для медичних досліджень. 

Обмеження для ядерної програми Ірану триватимуть щонайменше десять років, та 
включатимуть суворі перевірки в обмін на відміну санкцій, говорить кореспондент BBC Барбара 
Ашер з Лозанни. 
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Незважаючи на певний прогрес, у переговорах лишаються розбіжності, зокрема щодо того, 
як довго до Ірану застосовуватимуться обмеження та як швидко скасовуватимуться санкції. 

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом 
представники інших країн намагаються узгодити політичну основу для подальших технічних 
переговорів у вівторок ввечері. 

Офіційні особи США відзначають, що всі сторони погодились до підходу "крок за кроком" 
для досягнення угоди, але проблемні моменти залишаються. 

Світові держави, відомі як "Група 5+1" - п'ять постійних представників Радбезу ООН плюс 
Німеччина, - прагнуть отримати гарантії того, що Іран не може розробляти ядерну зброю. 

Іран заперечує свої плани по ядерній зброї та сподівається, що договір призведе до зняття 
міжнародних санкцій, які впливають на економіку країни. 

Проблемними моментами у переговорах можуть стати термін дії можливої угоди, а також 
перелік об'єктів ядерної програми Ірану, які мають бути відкритими для перевірок. 

Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловлював упевненість 
в тому, що всі питання можуть бути узгоджені. 

BBC Україна 

31.03.2015. Австралія ввела заплановані восени санкції проти 
Росії 

Австралія запровадила санкції проти Росії, про прийняття яких було оголошено ще у 
вересні 2014 року. 

Як заявила міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп, ці санкції аналогічні тим, 
які вже запровадили країни Євросоюзу, а також США і Канада. 

Зокрема, вони стосуються торгівлі зброєю, фінансової та нафтогазової сфер. 
Раніше країни ЄС відклали рішення щодо вже запроваджених проти Росії санкцій до 

червня 2015 року. 
Глава Євроради Дональд Туск заявив, що санкції діятимуть доти, поки не будуть виконані 

всі умови Мінських угод про припинення вогню на сході України. 
BBC Україна 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

НАТО НАМАГАЄТЬСЯ ЗНАЙТИ ВІДПОВІДЬ НА РОСІЙСЬКУ 
АГРЕСІЮ, ЗА УМОВ ВІДСУТНОСТІ ЛІДЕРА І ЧІТКОЇ СТРАТЕГІЇ 

 

В один з найбільш критичних періодів свого існування 
Північноатлантичний альянс змушений діяти за умов фактичної 
відмови Вашингтону виконувати свої традиційні лідерські функції. 
Дійшло до того, що генеральному секретарю НАТО не вдалося 
потрапити на прийом до Барака Обами під час триденного перебування у 
Вашингтоні наприкінці березня 2015 р.7 Лідери інших членів і партнерів блоку 
завжди знаходять час для Єнса Столтенберга, але вони не можуть прийняти тих 
стратегічних рішень, які в Альянсі завжди приймав Вашингтон. 

Причини такої поведінки Білого дому можуть бути різними, і важко 
сказати, чого в них більше – державної стратегії чи особистих рис Барака Обами. 
Вірогідно, має місце прагнення Вашингтона змусити європейських союзників 
навчитися самим більше дбати власну безпеку. Можливо, є й намір дати 
європейцям відчути, наскільки вони потребують американської присутності і 
захисту. Може мають місце й плани дати Росії самій себе знищити, розв’язавши 
Кремлю руки для війн, які виснажать РФ і перетворять на країну-парію. Втім, такі 
«ігри» надто ризиковані, щоб бути стратегією лідера найбільш потужного у світі 
військово-політичного блоку, адже наслідки можуть бути непередбачуваними, 
включаючи третю світову війну. Щонайменше – вже підірвано довіру до США з 
боку союзників і повагу – з боку опонентів.  

Тож імовірно не останню роль відіграє і чинник особистості Барака Обами, 
«гнучкістю» й зовнішньополітичною недалекоглядністю якого намагаються 
скористатися суперники США і НАТО. Колишній посол США в Україні, дипломат з 
31-річним стажем Джон Гербст говорить про «відсутність чіткого 
стратегічного розуміння проблеми та неусвідомлення серйозності 
кризи... Адміністрація не розуміє, що амбіції Владіміра Путіна не 
обмежуються Україною».8  

Якими б не були мотиви Білого дому, його відмова від традиційної 
лідерської ролі в НАТО негативно відображається на Альянсі, якому не можна 
закидати бездіяльності, проте активності якого бракує системної спрямованості на 
дієвий результат. 

У березні 2015 р. генсек НАТО Єнс Столтенберг провів низку 

                                                             
7 Obama Snubs NATO Chief as Crisis Rages. - http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-24/obama-snubs-
nato-chief-as-crisis-rages. 
8 Джон Гербст: «Адміністрація не розуміє, що амбіції Путіна не обмежуються Україною». - 
http://tyzhden.ua/World/132826. 
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важливих зустрічей. У Вашингтоні він зустрівся із міністром оборони США 
Ештoном Кapтepом, з яким обговорив дії Альянсу в зв’язку із російською агресією. 
До того Єнс Столтенберг відвідав Латвію, щоб запевнити її в підтримці Альянсу, а 
також побував у Молдові, де обговорив з прем’єр-міністром Кірілом Габурічем 
співпрацю з метою посилення обороноздатності цієї країни, частина території якої 
(Придністров’я) вже давно перебуває під російською окупацією, і де є високий 
ризик повторення «Донецького сценарію» в Гагаузії. Проте зрозуміло, що самих 
лише візитів і зустрічей недостатньо для посилення безпеки від агресора, який 
давно перестав зважати на будь-які заяви, не підкріплені належними діями. 

У військового командування НАТО є розуміння того, що агресія 
Росії проти країн Балтії цілком можлива. Втім, хибною є думка, що це 
може статися лише через 3-4 роки, бо до того часу сили РФ будуть залучені 
для агресії проти України (таку версію висловив командувач силами США в 
Європі Бен Ходжес в інтерв'ю виданню «Stars&Stripes»9). У Кремлі навряд чи 
будуть очікувати, доки НАТО посилить оборону своїх східних рубежів, а також 
перевіряти, чи буде наступний президент США таким же «гнучким», як Барак 
Обама. Тож існує велика вірогідність, що агресія проти Балтії в тій чи іншій формі 
відбудеться ще до закінчення «української кампанії» і до виборів президента 
США. Тим більше, що країни Балтії значно поступаються Україні в оборонному 
потенціалі, натомість мають пропорційно більшу частку етнічних росіян, великі 
групи яких проживають компактно і вважають себе дискримінованими. 

Небезпека для НАТО може йти і з боку Кавказу: підписання 18 
березня 2015 р. договору про союз та інтеграцію самопроголошеної Південної 
Осетії із Росією може стати прелюдією для поновлення агресії проти Грузії та 
повної окупації країни військами осетинів і проросійських грузинських 
«повстанців». Тоді війська РФ вийдуть на кордон із Туреччиною, що зробить цього 
члена НАТО вразливим і ще більш поступливим у політиці щодо Росії. Імовірна 
провокація війни між Вірменією та Азербайджаном через питання 
Карабаху може закінчитися окупацією цих країн російськими «миротворцями» 
– і тоді РФ вийде на кордон з Іраном з усіма відповідними наслідками для ситуації 
на Близькому Сході. 

Березневі військові навчання НАТО в Чорному морі й особливо – 
масштабні навчання Альянсу в країнах Балтії із залученням великої кількості 
бойової техніки та особового складу – є важливим кроком для відпрацювання 
розгортання військ у регіоні та їх ознайомлення з місцевістю. Проте вони не 
можуть виконати двох важливих психологічних функцій – дати відчуття безпеки 
союзникам і одночасно відбити у Росії бажання наступу на країни Балтії. 
Принаймні, доки союзники і суперники не мають впевненості у наявності 
політичної волі застосувати силу в разі агресії. Нинішній механізм прийняття 
рішень в НАТО не дає підстав розраховувати на швидку й дієву реакцію, особливо 
якщо агресія буде «гібридною».  

Вже стає карикатурною ситуація навколо питання надання збройної 
допомоги партнеру Альянсу – Україні, яка зазнала агресії суперника блоку – Росії. 
З одного боку, маємо 348 голосів конгресменів США за резолюцію із 
закликом до Барака Обами негайно надати Україні летальне озброєння 
(проти лише 48). З іншого боку, президент США, схоже, більш схильний 
прислухатися до аргументів російських парламентарів, які заявляють, що надання 
збройної допомоги Києву нашкодить мирному процесу, хоча сама Росія не 
припиняє постачання танків та артилерії сепаратистам. Голова комітету 
Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков прямо заявив, що 

                                                             
9 General: Russian forces tied down in Ukraine — for now. - http://www.stripes.com/news/general-russian-forces-
tied-down-in-ukraine-for-now-1.335080. 
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сподівається на «вірність» Обами доктрині «антивоєнного 
президента» і відмову втілити резолюцію Конгресу.10 

У березні 2015 р. Україна отримала від США броньовані автомобілі 
«Humvee», також було заявлено, що 20 квітня до України прибудуть 290 
американських військових, які будуть проводити навчання своїх українських 
колег. Планується, що протягом року близько 3,5 тис. військових зі США та інших 
держав-членів НАТО приймуть участь у військових навчаннях на території 
України, які пройдуть на Львівщині, Одещині, Херсонщині і Миколаївщині. Все це 
важлива допомога, але її масштаб незрівнянний із тією підтримкою, яку надає 
сепаратистам Росія. І доки ця диспропорція зберігатиметься, очікувати 
припинення агресії не варто. 

Частина відповідальності за відсутність рішучої допомоги 
Альянсу лежить і на Україні. Деякі депутати Верховної Ради України 
повідомили, що під час їх візиту до Брюсселю представники НАТО в неофіційних 
розмовах вказували на гальмування українськими відомствами запуску роботи 
п’яти цільових трастових фондів Альянсу, відсутність у Києві єдиного 
координуючого органу з реформування сектора безпеки та оборони, труднощі у 
взаємодії радників НАТО із партнерами з Міністерства оборони України.11  

Незрозумілою для НАТО є й позиція України щодо питання членства. 
Очевидно, що не йдеться про завтрашній день, проте для Альянсу відкритим 
залишається не лише питання «коли», але й «чи планує» взагалі Київ подавати 
заявку на членство.  Відповідаючи на питання канадського видання 
«Мacleans» щодо можливого членства України в НАТО, Генсек НАТО 
Єнс Столтенберг відзначив непослідовність позиції Києва: «Кілька 
років тому вони претендували на членство, і я це поважав. Потім 
вони вирішили стати позаблоковою країною. Тепер вони розпочали 
процес реформування з метою подати заявку на членство пізніше. 
Якщо вони подадуть заявку, ми її розглянемо».12 

Очевидно, що відсутність чіткої позиції у Києва і бюрократична тяганина 
українських відомств позбавляє НАТО ентузіазму активно допомагати нашій 
державі. Втім, потрібно враховувати, що допомагаючи Україні, члени Альянсу 
дбають і про власну безпеку. Тож йдеться не про альтруїзм, а й значною мірою про 
самозахист. Жодні бюрократичні перепони не завадять Вашингтону і Брюсселю 
допомогти Києву в реформуванні й посиленні збройних сил, якщо буде належна 
політична воля і бачення України в якості майбутнього члена і гаранта безпеки 
східних рубежів Альянсу. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
10 Пушков назвал резолюцию конгресса США агрессивной и безответственной. - 
http://tass.ru/politika/1850143. 
11 Коли до радників нема довіри. - http://gazeta.dt.ua/internal/koli-do-radnikiv-nema-doviri-_.html. 
12 The Interview: NATO Secretary-General Jens Stoltenberg. - http://www.macleans.ca/news/canada/the-interview-
nato-secretary-general-jens-stoltenberg. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

21.03.2015. У співпраці з Міноборони України НАТО 
наштовхується на бар'єр з бюрократії 

Взаємовідносини сторін могли б бути більш плідними, якби Україна усунула перешкоди, 
яких вже давно не повинно було б бути. 

Представники НАТО під час взаємодії з партнерами з Міноборони України стикаються з 
серйозними проблемами. 

За інформацією DT.UA, радники НАТО говорять про бюрократичну тяганину, слабку 
ініціативність українців, повільне виконання затверджених програм, про обмеження доступу до 
департаментів Міноборони та Генштабу, а також про проблеми з налагодженням контактів із 
контрпартнерами та отриманням необхідної інформації. 

І це все накладається на те, що в українського керівництва немає чіткого бачення розвитку 
та реформування сектора оборони і безпеки, пише в статті для DT.UA оглядач відділу міжнародної 
політики Володимир Кравченко. 

"Тому радники з образою кажуть: ми щиро прагнемо допомогти Україні, а до нас 
ставляться з підозрою, наче ми шпигуни, як можна при цьому ефективно працювати? А в країнах, 
які їх відправили, своєю чергою, справедливо запитують себе: а що, власне, роблять їхні експерти в 
Києві?" - йдеться в статті. 

За інформацією DT.UA, під час зустрічей із депутатами Верховної Ради представники 
НАТО позначили кілька основних проблем у відносинах із українськими партнерами. По-перше, є 
складнощі із запуском п'яти цільових трастових фондів: українсько-натовська угода ніяк не 
отримає схвалення українських відомств і тому не може потрапити в парламент на ратифікацію.  

По-друге, наявних труднощів у взаємодії іноземних радників з партнерами з Міноборони 
за останній рік так і не вирішили.  

По-третє, немає єдиного координуючого органу з реформування сектора безпеки та 
оборони.  

По-четверте, натовську сторону турбує питання митної вартості та митних платежів на всю 
допомогу, яка надходить у нашу країну від держав — членів альянсу.  

По-п'яте, через відсутність українського координуючого органу припинене функціонування 
спільної робочої групи Україна—НАТО з питань науки та охорони навколишнього середовища.  

Нарешті, по-шосте, фактично не ведеться робота в рамках трастового фонду з 
перепоховання радіоактивних відходів. 

Докладніше читайте в статті Володимира Кравченка Коли до радників нема довіри... у 
свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна". 

Дзеркало Тижня 

30.03.2015. Генсек НАТО: Росія не зможе заблокувати вступ 
України до Альянсу 

За словами генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса 
Столтенберга, суверенні держави мають право самі ухвалювати рішення про членство в 
НАТО. 

Жодна держава не може накласти вето на вступ до НАТО тієї чи іншої країни - у тому числі 
й Росія. Про це в понеділок, 30 березня, заявив на засіданні Європарламенту у Брюсселі 
генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна". 

За словами генсека НАТО, якщо хто-небудь захоче стати членом НАТО, то це питання 
стосуватиметься виключно країни-заявника та 28 країн-членів Альянсу. Столтенберг також 
зазначив, що українська влада заявила про початок процесу реформ із метою звернення в 
майбутньому із заявкою про членство в НАТО. 

Правда у відповідь на пропаганду 
У НАТО вважають нерозумним займатися пропагандою у відповідь на пропаганду. "Росія 

поширює багато інформації, яка малює абсолютно неправильну картинку про те, що відбувається. 
Але я впевнений, що ми не повинні зустрічати пропаганду пропагандою", - підкреслив 
Столтенберг на засіданні. На думку генерального секретаря Альянсу, треба просто говорити 
правду, а НАТО і ЄС мають активно реагувати на некоректні повідомлення. 

DW.DE 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

УКРАЇНА І ТУРЕЧЧИНА АКТИВІЗУЮТЬ ЕКОНОМІЧНЕ 
ПАРТНЕРСТВО, ПОПРИ РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ВІДНОСИН ІЗ РОСІЄЮ 

 

20 березня 2015 р. Україну з офіційним візитом відвідав 
президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. Президенти 
України й Туреччини провели Четверте засідання Стратегічної Ради високого 
рівня, на якому обговорили широкий спектр питань двостороннього 
співробітництва. Засідання Стратегічних Рад проводяться керівництвом України і 
Туреччини, починаючи з 2011 р., лише минулого року зустрічі не було через 
революційні події в Україні та російську агресію. Поновлення таких зустрічей 
цього року свідчить про повернення двосторонніх відносин до попереднього 
високого рівня. 

У Києві президент Туреччини заявив про підтримку суверенітету, 
територіальної цілісності і незалежності України, включаючи Крим, а також 
підтримку ініціативи Києва щодо запрошення миротворчої місії ООН для 
деескалації ситуації на Сході. Сторони домовилися координувати свої дії в 
міжнародних організаціях щодо захисту прав кримських татар. З одного боку, 
офіційна підтримка територіальної незалежності України одним з 
найпотужніших регіональних гравців – Туреччиною – є важливою. З 
іншого боку, слід визнати, що ця підтримка має швидше 
декларативних характер, адже Анкара прагне уникнути втягування в 
протистояння між Росією та Заходом і скористатися ситуацією у своїх економічних 
інтересах. Не будучи членом Євросоюзу, Туреччина не приєдналася до 
економічних санкцій проти РФ, і навіть допомагає останній покрити дефіцит 
певних продовольчих товарів, що виник внаслідок згортання російсько-
європейської торгівлі. Крім того, Анкара підтримує новий російський проект 
газопроводу в обхід України. 

Очевидно, що основною метою приїзду турецького лідера до 
Києва були економічні питання. Туреччина є важливим торговельним 
партнером України – обсяг торгівлі в 2014 р. становив близько 6 млрд. доларів. 
Після підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та 
ЄС, Анкара зацікавлена підписати аналогічну угоду з Києвом, щоб 
зберегти конкурентоспроможність своїх товарів на українському ринку. Р.Ердоган 
озвучив амбітні плани наростити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 млрд. доларів 
у 2017 р. і до 20 млрд. доларів у 2023 р.  
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Відомо, що турецькі компанії претендують на будівництво автошляхів, 
мостів та інших об’єктів інфраструктури в Україні. Туреччина зацікавлена у збуті 
до України побутової техніки, продукції легкої промисловості й сільського 
господарства. Туристи з України становлять чималу частку відпочиваючих на 
турецьких курортах (у 2013 р. близько 750 тис. українців відпочивало в Туреччині, 
а внаслідок окупації Криму ця цифра має перспективи до значного зростання). 

На зустрічі в Києві президенти домовилися активізувати переговорний 
процес щодо угоди про ЗВТ, провести в найближчі місяці засідання Міжурядової 
комісії з двостороннього торговельно-економічного співробітництва, Спільної 
українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва, а 
також Робочої групи з питань державно-приватного партнерства. Сторони 
обговорили перспективи розробки та виробництва регіонального пасажирського 
літака для потреб Туреччини на базі технологій Державного підприємства 
«Антонов», спільні проекти в аерокосмічній сфері, двигунобудуванні та у 
військово-технічній сфері. Українським ДП «Івченко-Прогрес» та турецькою 
компанією «Tusas Motor Sanayii A.S.» було підписано листа про наміри розвитку 
партнерства у сфері проектування та виробництва авіадвигунів. 

Під час візиту було оголошено про надання Україні 10 млн. доларів 
гуманітарної допомоги і 50 млн. доларів кредиту на покриття дефіциту бюджету. 
Турецька сторона також нагадала, що її компанія «Turkcell», власник українського 
мобільного оператора «Астеліт» (бренд life:), нещодавно придбала в Україні 
ліцензію на частоти 3G-зв'язку за 3,35 млрд. грн. і має намір вкласти значні 
інвестиції в розвиток цієї мобільної технології третього покоління. Відзначимо, 
що турецький оператор – єдиний складає конкуренцію росіянам на українському 
ринку мобільного зв’язку. 

Можна констатувати, що Україна і Туреччина знайшли можливість 
порозумітися щодо подальшого розвитку взаємовигідного 
економічного партнерства, попри різні підходи до відносин із Росією. 
Зацікавленість України в цьому співробітництві є очевидною, адже Туреччина – 
другий за обсягом імпортер українських товарів (після Росії), то того ж, Київ має 
значне позитивне сальдо в торгівлі із Анкарою (2,5 млрд. доларів у 2014 р.). 
Туреччина не боїться інвестувати в Україну навіть під час війни. Вона є однією з 
найпотужніших держав регіону в економічному та військовому вимірах, входить 
до G-20 найбільших економік світу, контролює Чорноморські протоки, є членом 
НАТО.  

У той же час, позиція Анкари чимось нагадує позицію Пекіна, 
який формально заявляє про підтримку територіальної цілісності 
України, втім не приєднується до санкцій проти Росії й поглиблює 
економічну співпрацю з останньою, фактично допомагаючи Москві зменшити 
негативний ефект від санкцій ЄС і США. За такої ситуації Києву важливо 
знаходити розумний баланс між поточними економічними інтересами та 
стратегічними пріоритетами державного розвитку. Розвиток економічних 
відносин із Туреччиною має містити певну компоненту політичної, 
військово-технічної та безпекової співпраці. Київ і Анкара однаковою 
мірою зацікавлені у стабільності та безпеці в Чорноморському басейні. Важливо 
переконати Анкару не долучатися до лобійованих Кремлем сумнівних проектів, 
перш за все, в енергетичній сфері, в яких за економічною вигодою ховаються 
політичні та військово-стратегічні цілі, які в довгостроковій перспективі 
нестимуть загрозу самій Туреччині. 
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

20.03.2015. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
зустрівся з Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом 
Чавушоглу 

У рамках офіційного візиту Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в 
Україну відбулась двостороння зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з 
Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. 

Під час зустрічі міністри обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, 
регіональної та міжнародної проблематики. 

П.Клімкін поінформував колегу про ситуацію на сході України та  АР Крим. У цьому зв’язку 
М.Чавушоглу висловив занепокоєння ситуацією, зокрема порушенням прав людини на тимчасово 
окупованій території Автономної Республіки Крим, та наголосив на підтримці суверенітету та 
територіальної цілісності України. 

Міністри домовилися про взаємодію як на двосторонньому рівні, так і в рамках 
міжнародних організацій, зокрема з метою захисту прав кримськотатарського народу. 

Сторони також обговорили питання посилення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на 
сході України. 

Сайт МЗС України 

24.03.2015. Відбулося ХVI засідання Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО 

У приміщенні Міністерства закордонних справ України відбулося ХVI засідання 
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО під головуванням Заступника Міністра 
закордонних справ України, Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергія 
Кислиці. 

Члени Національної комісії обговорили питання порядку денного зібрання, зокрема, щодо: 
змістовного наповнення Плану роботи Нацкомісії на 2015 рік; стану підготовки делегації України 
до участі у роботі 196-ї сесії Виконавчої Ради ЮНЕСКО (08-22 квітня 2015 року); виконання 
резолюцій «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», 
ухвалених минулого року на 194-й та 195-й сесіях Виконавчої Ради ЮНЕСКО; стану збереження 
українських об’єктів всесвітньої спадщини на тимчасово окупованій РФ території АР Крим та м. 
Севастополь; подання заявок до Міжнародного реєстру ЮНЕСКО «Пам’ять світу»; підготовки до 
відзначення в Україні 70-ї річниці ЮНЕСКО; аналізу існуючого стану секторальної діяльності 
Національної комісії; відновлення в електронному вигляді видання інформаційного Бюлетеня 
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО; затвердження Порядку надання патронату 
Нацкомісії. 

Сайт МЗС України 

26.03.2015. Міністр закордонних справ України провів зустріч із 
Заступником Голови Кабінету Міністрів, Міністром закордонних 
справ Туркменістану 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч із Заступником Голови 
Кабінету Міністрів, Міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом Мередовим, який 
перебуває в Україні з робочим візитом. 

Міністри обговорили широке коло питань порядку денного українсько-туркменських 
відносин, приділивши особливу увагу активізації політичного діалогу і узгодженню графіка 
основних двосторонніх заходів високого та найвищого рівнів на 2015 рік. 

Під час перемовин сторони відзначили суттєвий потенціал для подальшого поглиблення 
співробітництва в торговельно-економічній сфері, а також перспективні напрямки співпраці у 
науково-технічній, культурно-гуманітарній і освітянській сферах. 

Глава МЗС України висловив готовність до подальшого посилення взаємодії між 
зовнішньополітичними відомствами обох країн з метою розвитку відносин дружби та всебічного 
партнерства між Україною і Туркменістаном. 

Сайт МЗС України 
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ПАРЛАМЕНТ 

17.03.2015. Рада схвалила допуск іноземних військ в Україну для 
навчань 

У 2015 році в Україні пройдуть п'ять багатонаціональних навчань за 
участю кількох тисяч іноземних військових. 

Верховна Рада схвалила рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил 
інших держав на територію України у 2015 році для участі в багатонаціональних навчаннях. 
Відповідний законопроект №2346 в цілому схвалили 305 депутатів. 

Згідно з прийнятим законом, у 2015 році пройдуть наступні навчання: 
- Українсько-американські навчання "Фіарлес Гардіан - 2015" (2,2 тисячі військових, в т. ч. 1 

тисяча американських). Навчання повинні пройти на Яворівському полігоні у Львівській області. 
- Українсько-американські навчання "Сі Бриз - 2015" (2,5 тисячі військових, в т. ч. 1 тисяча 

американських і до 500 військових з країн НАТО). Навчання повинні пройти в районі Одеси і 
Херсона. 

- Українсько-американські навчання "Сейбер Гардіан/Репід Трайдент - 2015" (2,2 тисячі 
військових, в т. ч. 500 американських і 600 з країн НАТО). Навчання повинні пройти на 
Яворівському полігоні у Львівській області. 

- Українсько-польські навчання авіаційних підрозділів "Безпечне небо - 2015" (350 
військових, в т. ч. 100 польських). Навчання пройдуть на військових аеродромах України. 

- Українсько-польське навчання підрозділів військової поліції "Правопорядок - 2015" (100 
військових, в т. ч. 50 польських). Навчання повинні пройти на Яворівському полігоні у Львівській 
області. 

Президент України подав законопроект про допуск іноземних військових для навчань 6 
березня. 

Дзеркало Тижня 

17.03.2015. Рада підтримала звернення до ООН і ЄС про 
направлення в Донбас миротворців 

Для попередньої оцінки ситуації в Україну мають прибути місії цих організацій. 
Верховна Рада прийняла постанову про схвалення звернення до Ради безпеки ООН і Ради 

ЄС про розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки. 
За проект відповідної постанови №2379 проголосував 341 депутат. 
У наведеному на сайті Ради тексті звернення від імені України голову Європейської Ради та 

Ради Європейського Союзу закликають "розпочати відповідні процедури щодо початку операції 
Європейського Союзу в рамках Спільної політики безпеки і оборони в Україні, конкретні 
модальності якої будуть визначені в консультаціях з українською стороною за встановленою 
практикою". Для попередньої оцінки ситуації в Україну просять направити місію ЄС. 

Аналогічне звернення направляється Генеральному секретарю і Раді Безпеки Організації 
Об'єднаних Націй. 

Необхідність такого кроку обґрунтовується серед іншого необхідністю ефективної 
реалізації мінських домовленостей на тлі того, що "ситуація з безпекою в Донбасі залишається 
вкрай напруженою з перспективою до подальшого руйнування цілісності і довіри в рамках 
мирного процесу на основі мінських домовленостей". 

У зверненні наголошується роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка вже діє в 
Донбасі, як паралельного інструменту моніторингу. На даний момент, однак, вона має виключно 
цивільний характер і обмежені фінансові ресурси та інструменти для забезпечення дотримання 
всіма сторонами взятих на себе зобов'язань згідно з мінськими домовленостями, йдеться у 
зверненні. 

Рішення зі схвалення Верховної Ради попросити Організацію Об'єднаних Націй про 
введення в країну миротворців з мандатом Ради Безпеки ООН було прийняте на засіданні РНБОУ 
18 лютого. "Блакитні каски", на думку київської влади, повинні встати на лінії розмежування між 
українськими військами і сепаратистами, а також уздовж тих ділянок українсько-російського 
кордону, які зараз не контролюються центральним урядом. Минулого тижня попередня заявка на 
введення миротворчого контингенту вже була надіслана Генеральному секретареві ООН Пан Гі 
Муну. 

DT.UA раніше писало про те, що проханням направити в Україну миротворців Київ 
фактично веде до заморожування конфлікту в Донбасі. В підсумку це означатиме політичне і 
економічне відсікання контрольованих бойовиками територій. 

Дзеркало Тижня 
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ПРЕЗИДЕНТ 

17.03.2015. Україна та Румунія активізують співпрацю – 
зустріч президентів 

Президент України Петро Порошенко за підсумками своєї зустрічі з Президентом Румунії 
Клаусом Вернером Йоханнісом заявив про перехід до нового етапу в українсько-румунських 
відносинах. 

«Ми домовились поновити діяльність спільної президентської комісії і провести її наступне 
засідання під час мого візиту до Бухаресту. Під час змістовних переговорів ми визначили 
перспективні напрямки співпраці в торгово-економічних, енергетичних, екологічних, 
транспортних, інфраструктурних та інших сферах, які будуть мати абсолютно конкретний 
практичний результат», – повідомив Петро Порошенко. 

За словами Глави держави, разом з Президентом Румунії вони «успішно обговорили і 
чутливі питання двосторонніх відносин, включаючи питання каналу Дунай–Чорне море, 
домовились продовжити конструктивний діалог з цих питань як на двосторонньому, так і на рівні 
міжнародних організацій». «Сьогодні ми демонструємо, що ми здатні знаходити спільні 
взаємовигідні рішення проблем, які не вирішувалися довгі роки», – зазначив Президент. 

Петро Порошенко висловив ширу вдячність за те, що Румунія першою ратифікувала Угоду 
про асоціацію України та ЄС. «Це назавжди буде записано в історію україно-румунських відносин. 
Це також відображає ставлення Румунії до європейської перспективи, перспективи членства 
України в Євросоюзі», – наголосив Петро Порошенко. Глава держави висловив особливу подяку за 
готовність Румунії на всіх рівнях відстоювати надання Україні перспективи членства в ЄС. 

Президент подякував європейським країнам і Румунії зокрема за постійну і наполегливу 
підтримку України в питаннях її суверенітету та територіальної цілісності і акцентував увагу 
присутніх на тому, що «Україна, українські воїни захищають на Сході України свободу і 
незалежність усіх європейських країн і їхніх народів». 

Президенти України та Румунії обговорили і дійшли згоди щодо необхідності неухильного 
повного виконання Мінських домовленостей. «Україна твердо заявляє про те, що вона буде 
виконувати кожен пункт», – наголосив Президент. 

Глава держави повідомив, що звернувся до румунської сторони з проханням підтримати 
звернення України до Ради Безпеки ООН і до Ради Євросоюзу щодо направлення миротворців для 
гарантування безпеки на лінії зіткнення і лінії неконтрольованої ділянки державного кордону. «Це 
забезпечить більш надійну стабілізацію ситуації і зможе нам допомогти уникнути численних 
жертв», – наголосив Президент. 

Також президенти дійшли згоди щодо необхідності суттєвої модернізації системи безпеки в 
Чорноморському регіоні. 

Окрема увага під час зустрічі була приділена подіям в Республіці Молдова, зокрема в її 
Придністровському регіоні. «Ми домовилися про координацію наших дій щодо Придністров’я для 
того, щоб сприяти розморожуванню цього конфлікту і допомогти суверенній та незалежній 
Молдові відновити свою територіальну цілісність і реінтегрувати придністровський регіон в 
Молдову», – повідомив Петро Порошенко. 

Також, за словами Президента, вони з Главою румунської держави домовилися про 
значний прогрес у малому прикордонному русі. «Ми дали відповідні завдання нашим міністрам 
для того, щоб через механізми малого прикордонного руху спростити режим перетину кордону», – 
зазначив Президент. Будуть дані доручення про створення спільних пунктів пропуску, що 
приятиме боротьбі з корупцією, спростить перетин кордону, скоротить час та зменшить черги. 

Президенти також домовились про підтримку Румунією під час Ризького саміту «Східного 
партнерства» введення ЄС безвізового режиму для громадян України. 

Президент подякував Президенту Румунії за низку ініціатив щодо розвитку «Східного 
партнерства», які зроблять цей інструмент значно ефективнішим. 

У свою чергу Клаус Вернер Йоханніс повідомив, що обговорювались перспективи взаємодії 
між Україною, Румунією і Польщею як країнами, які мають географічну та історичну близькість. 
«Я вважаю важливим, що ми маємо кількох сусідів, які поважають кордони. Нам потрібно 
посилити регіональну співпрацю між Польщею, Україною та Румунією, створити певну групу 
солідарності. Таке посилення координації в Східній Європі значно посилить співпрацю на 
регіональному та загальноєвропейському рівні», – підкреслив Президент Румунії. 

«Також ми домовилися про те, на що чекають багато громадян нашої країни, – 
відновлення прямого авіаційного сполучення між Києвом та Бухарестом», – повідомив Петро 
Порошенко. 
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Президент Румунії відзначив високий рівень співробітництва у різних сферах – від 
міжурядових контактів до співробітництва представників ділових кіл двох країн і висловився за 
пошук шляхів заохочення взаємного інвестування. 

Щодо питань енергетичного співробітництва Президент повідомив про низку доручень за 
підсумками зустрічі. Делегація НАК «Нафтогаз України» відвідає Бухарест для проведення 
відповідних переговорів. 

Петро Порошенко наголосив на важливості цього першого за останні сім років візиту в 
Україну Глави держави Румунії. «Я не маю жодного сумніву, що характер відносин між нашими 
країнами буде такий самий, як і між Президентами – дружнім, надійним, довірливим», – 
підкреслив Петро Порошенко. 

Сайт Президента України 

20.03.2015. Президенти України та Туреччини дають старт 
новому етапу у відносинах двох країн 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Турецької Республіки 
Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув в Україну з офіційним візитом. 

Після зустрічі Президент Порошенко подякував за «надзвичайно ефективну тригодинну 
розмову в форматі тет-а-тет». Той факт, що розмова затягнулась значно довше запланованого часу, 
Президент України пояснив значною кількістю тем для обговорення. «Потенціал наших відносин 
є надзвичайно високим», – наголосив Петро Порошенко. 

«Сьогоднішнє засідання україно-турецької Стратегічної Ради буде мати особливе значення 
для подальшого розвитку двосторонніх відносин», – сказав Президент. 

Президенти провели Четверте засідання Стратегічної Ради високого рівня, на якому 
відбулося обговорення всього спектру питань двостороннього співробітництва. За підсумками 
засідання Президент України зробив заяву, у якій наголосив на тому, що Туреччина є для України 
одним із основних стратегічних партнерів. «Ми високо цінуємо підтримку турецькою стороною 
суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, невизнання окупації Криму 
та активну співпрацю з Україною в міжнародних організаціях», – заявив Петро Порошенко. 

Президент висловив подяку за рішення про надання Туреччиною 10 мільйонів доларів 
США гуманітарної допомоги, а також – виділити Україні кредит в розмірі 50 мільйонів доларів на 
покриття дефіциту бюджету. 

Президенти обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні, де, підкреслив 
Президент України, «стратегічний баланс та атмосферу довіри зруйнувала російська агресія проти 
України». Петро Порошенко висловив подяку Туреччині за підтримку зусиль України запросити 
миротворчу місію ООН для деескалації ситуації на Сході України. 

Президент Порошенко підкреслив спільне прагнення України і Туреччини до 
взаємовигідної співпраці в усіх сферах, рішучість робити внесок у забезпечення миру і стабільності 
у регіоні, а також підтримувати один одного з актуальних та болючих питань міжнародного 
порядку денного. 

Співрозмовники обговорили питання порушення у Криму прав кримських татар. «Ми 
погодились, що будемо координувати наші дії, в тому числі – і у питанні кримських татар у 
міжнародних організаціях в подальшому», – відзначив Президент України. 

Домовлено активізувати переговорний процес щодо Угоди про зону вільної торгівлі, а 
також провести у квітні засідання Міжурядової комісії з торговельно-економічного 
співробітництва. «Ми домовились, що Міжурядова комісія з торговельно-економічного 
співробітництва має працювати на регулярній основі», – повідомив Президент, висловивши 
сподівання, що одним із напрямків концентрації зусиль у рамках цієї комісії стане допомога 
Туреччини у відновленні інфраструктури Донбасу. 

Глави держав домовились про співпрацю у значній кількості масштабних 
високотехнологічних проектів. Йдеться про розробку та виробництво регіонального 
пасажирського літака для потреб Туреччини на базі новітніх технологій Державного підприємства 
«Антонов», проекти в аерокосмічній сфері, спільні проекти в двигунобудуванні, у військово-
технічній сфері. 

Президент висловив подяку Президенту Ердогану за всебічне заохочення турецьких 
інвестицій в Україну, свідченням чого є підписання чеку на інвестиції в Україну більше 3 мільярдів 
гривень компанією Turkcell і отримання ліцензії номер один на мобільний зв’язок третього 
покоління. «Сьогодні це є доброю ознакою прозорості і ефективності конкурсів, які зараз 
проходять в Україні», – відзначив Петро Порошенко. 

Президенти приділили значну увагу співпраці в енергетичній сфері. Україна висловила 
зацікавленість у реалізації міжнародних газотранспортних проектів, зокрема з постачання 
природного газу з джерел Каспійського шельфу та країн Центральної Азії, в обміні досвідом щодо 
будівництва підземних газосховищ та умов зберігання газу в українських підземних газосховищах. 
Обговорювалась також можливість участі українських компаній у будівництві газопроводу TANAP. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 5 (17.03.2015 — 01.04.2015) 26 of 34 

 

26 of 34 

«Я звернув увагу Президента Туреччини на можливі ризики будівництва «Турецького потоку» та 
додаткові можливості постачання реверсного газу з Європи», – відзначив Петро Порошенко. 

У свою чергу, Президент Ердоган наголосив, що Туреччина готова розвивати та 
поглиблювати стратегічне співробітництво з Україною. «Ми підтримуємо територіальну та 
політичну цілісність і незалежність України, включаючи Крим. Ми визнаємо законним стремління 
України до об’єднання з Європою та підтримуємо його», - заявив Президент Туреччини. 

Турецький президент побажав Україні миру та стабілізації ситуації. "Бажаємо, щоб 
рішення проблем в Україні було знайдено дипломатичними шляхами і щоб Мінські домовленості 
втілювалися», - наголосив Реджеп Таїп Ердоган. 

Глава держави Туреччини подякував Президенту України за підтримку 
кримськотатарського народу. «Ми безпосередньо спостерігаємо за положенням кримських татар, 
які вже рік знаходяться під постійним тиском», - сказав він, додавши, що Туреччина продовжить 
піднімати це питання на двосторонньому та багатосторонньому рівнях. 

Туреччина також зацікавлена в посиленні торгівельно-економічної співпраці. «Станом на 
кінець 2014 рік сума обсягу двосторонньої торгівлі збільшилась до 6 млрд доларів. Ми досягли 
домовленості, щоб у 2017 році цей показник склав 10 млрд доларів, а в 2023 році – 20 млрд 
доларів», - повідомив Президент Туреччини. За його словами, щоб досягти цієї мети, вирішено 
якомога швидше підписати Угоду про вільну торгівлю, переговорний процес з приводу якої вже 
вийшов на завершальний етап. 

Сайт Президента України 

21.03.2015. Ми відчуваємо дуже сильну Вашу підтримку – 
Петро Порошенко на зустрічі з Далею Грібаускайте 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Литовської Республіки Далею 
Грібаускайте, яка переуває в Україні з робочим візитом. 

Глава держави подякував Литві та її Президенту за підтримку суверенітету, незалежності та 
територіальної цілісності України. «Ви всім своїм серцем відчуваєте боротьбу України за свободу, 
демократію, нову Європу, яку відстоює зараз Україна. Ми відчуваємо дуже сильну та ефективну 
Вашу підтримку», – заявив Глава держави. 

Президент особливо подякував Далі Грібаускайте за її роль у останніх рішеннях 
Європейської Ради щодо України. «Для нас має високий пріоритет підтримувати єдність у Європі, 
трансатлантичну єдність, глобальну єдність, від Канади та Японії», – наголосив Петро Порошенко. 

У свою чергу Президент Литви повідомила, що вчорашнє засідання Європейської Ради, 
проведені дискусії засвідчили єдність ЄC щодо підтримки України – економічної, фінансової, 
консультативної. Президент Литви засвідчила готовність своєї країни продовжувати надавати 
Україні всебічну підтримку, в тому числі – направити медиків. 

Президент запевнив, що Україна докладає максимальних зусиль для втілення реформ, 
змінюючи країну. Нажаль, зазначив Петро Порошенко, країна має витрачати зусилля і на 
модернізацію армії задля захисту країни. «Але це необхідно робити», – зауважила Даля 
Грібаускайте. За словами Президента, Україна розраховує на підтримку Європейського Союзу в 
цьому процесі. Вже 11 країн направили до України військово-технічну допомогу, відзначив Глава 
держави. Президент поінформував про ефективні переговори, в тому числі, з цього питання, які 
вчора відбулися з Президентом Туреччини, яка є членом НАТО. Президент України також 
відзначив співробітництво з Польщею та Литвою у спільній бригаді, що, за його словами, є новою 
формою координації зусиль. 

«Українська армія зараз набула унікального досвіду бойових операцій у веденні гібридних 
війн», – зазначив Петро Порошенко. Даля Грібаускайте зауважила на це, що краще б такого 
досвіду не набувати. «Завдяки цій агресії Українська нація зараз єдина, як ніколи. Українська 
армія потужна, як ніколи. Я гордий бути Верховним Головнокомандувачем такої армії», – заявив 
Президент. 

Сайт Президента України 

23.03.2015. Президент України та Заступник Генерального 
секретаря ООН обговорили питання направлення миротворців на 
Донбас та сприяння реформам 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Заступником Генерального 
секретаря ООН і Главою Програми розвитку ООН Гелен Кларк, яка відвідує Україну з офіційним 
візитом. 

Сторони обговорили широкий спектр питань, серед яких головними були ситуація на 
Донбасі та можливість залучення миротворців ООН для врегулювання ситуації в регіоні. 
Президент наголосив на необхідності активізації зусиль щодо направлення миротворців під егідою 
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ООН для деескалації ситуації на Донбасі і висловив сподівання, що Рада безпеки ООН та 
Генеральна Асамблея цієї організації затвердять відповідний мандат. 

Заступник Генерального секретаря ООН Гелен Кларк, в свою чергу, відзначила особливу 
роль України в багатьох миротворчих місіях та її значний внесок у процеси мирного врегулювання 
в різних частинах світу. 

Співрозмовники також обговорили подальше впровадження реформ в Україні та 
проведення конституційного діалогу всередині країни. Говорячи про конституційну реформу, яка 
передусім має на меті децентралізацію, Президент України наголосив на тому, що «Україна 
намагається використати найкращий світовий досвід в цій сфері, зокрема досвід Польщі, і дуже 
розраховує на участь Програми розвитку ООН у підтримці реформи децентралізації та 
впровадження конституційних змін». 

Сторони домовилися про те, що Програма розвитку ООН буде долучена до процесу 
конституційних змін в Україні і сприятиме конституційному діалогу. 

Гелен Кларк висловила сподівання, що шлях реформ, яким рухається Україна, попри 
агресію на Сході та анексію Криму, буде продовжено. Вона наголосила на готовності Програми 
розвитку ООН всебічно підтримувати реформи в Україні, зокрема зосередила увагу Президента на 
програмах енергоефективності, енергозаощадження, протидії корупції, децентралізації та 
конституційного діалогу, адаптації внутрішніх переселенців. 

Президент України та Глава програми розвитку ООН обговорили головні напрямки та 
завдання великої міжнародної Донорської конференції, проведення якої заплановано в Україні у 
квітні, й домовилися активізувати зусилля з її підготовки та проведення. 

Глава держави подякував Гелен Кларк за перегляд Плану гуманітарного реагування ООН 
(ПГР) на ситуацію на Донбасі, який було збільшено з 189 до 316 млн. доларів США, і кількість 
отримувачів допомоги з 900 тис. зросла до 3,2 млн осіб. 

У зустрічі з українського боку також взяли участь Віце-прем’єр-міністр Генадій Зубко, 
Міністр закордонних справ Павло Клімкін, Заступник Глави Адміністрації Президента Валерій 
Чалий. 

Сайт Президента України 

24.03.2015. Порошенко сподівається, що Рада безпеки і 
Генасамблея ООН відправлять миротворців у Донбас 

На зустрічі із заступником генсекретаря ООН президент України наголосив на 
необхідності активізації зусиль у напрямку миротворців в регіон. 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з заступником Генерального 
секретаря ООН і главою Програми розвитку ООН Хелен Кларк. 

Як повідомили в прес-службі глави держави, Порошенко відзначив необхідність 
активізації зусиль у напрямку миротворців під егідою ООН для деескалації ситуації в Донбасі і 
висловив надію, що Рада безпеки ООН Генеральна Асамблея цієї організації затвердять 
відповідний мандат. 

Президент України і Глава програми ООН обговорили основні напрямки і завдання 
великої міжнародної донорської конференції, проведення якої заплановано в Україні в квітні, і 
домовилися активізувати зусилля щодо її підготовки та проведення. 

Порошенко також подякував Хелен Кларк за перегляд Плану гуманітарного реагування 
ООН (ПГР) на ситуацію в Донбасі, який був збільшений з 189 до 316 млн. дол. США, а кількість 
отримувачів допомоги зросла з 900 тис. до 3,2 млн. чол. 

Співрозмовники також обговорили подальше впровадження реформ в Україні і 
проведення конституційного діалогу всередині країни. 

Сторони домовилися, що Програма розвитку ООН буде залучена до процесу 
конституційних змін в Україні та сприятиме конституційного діалогу. 

Рішення зі схвалення Верховної Ради попросити Організацію Об'єднаних Націй про 
введення в країну миротворців з мандатом Ради Безпеки ООН було прийняте на засіданні РНБОУ 
18 лютого. "Блакитні каски", на думку київської влади, повинні встати на лінії розмежування між 
українськими військами і сепаратистами, а також уздовж тих ділянок українсько-російського 
кордону, які зараз не контролюються центральним урядом. Минулого тижня попередня заявка на 
введення миротворчого контингенту вже була надіслана Генеральному секретареві ООН Пан Гі 
Муну. 

DT.UA раніше писало про те, що проханням направити в Україну миротворців Київ 
фактично веде до заморожування конфлікту в Донбасі. В підсумку це означатиме політичне і 
економічне відсікання контрольованих бойовиками територій. 

Дзеркало Тижня 
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25.03.2015. Президент та Глава МЗС Австрії обговорили 
перспективи співпраці між країнами 

Президент Петро Порошенко на зустрічі з Міністром закордонних справ Австрії 
Себастьяном Курцем обговорив питання подальшої допомоги Австрії вирішенню проблем 
Донбасу, інтеграції України та ЄС і запровадженню реформ в Україні. 

Глава держави поінформував про ситуацію на Донбасі та подякував Австрії за гуманітарну 
допомогу регіону. 

Співрозмовники обговорили можливість введення міжнародної миротворчої місії в 
Україну. Петро Порошенко наголосив, що це питання є важливим для встановлення сталого миру 
на Донбасі. 

Президент також зазначив, що влада концентрується не лише на питаннях безпеки, але й 
на проведенні реформ – встановленні в Україні верховенства права, проведенні судової реформи, 
змін для покращення інвестиційного клімату та боротьби з корупцією. Глава держави запросив 
представників бізнесу Австрії інвестувати в Україну та взяти участь у Міжнародній конференції з 
підтримки України, проведення якої планується в квітні. 

Глава держави також підкреслив, що Україна очікує на ратифікацію австрійською 
стороною Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і сподівається на прискорення цього процесу. 

Окремо Петро Порошенко звернув увагу на важливість максимальної координації в 
питанні повернення фінансових активів, які були незаконно вивезені з України. 

Президент передав запрошення Федеральному Президенту Австрії Гайнцу Фішеру 
відвідати Україну. 

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив Президенту України про 
плани своєї країни збільшити кількість членів Моніторингової місії ОБСЄ від цієї країни з 17 до 30 
представників. 

Також, за його словами, Австрія готова продовжити програми гуманітарної допомоги для 
постраждалих та внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей. Зокрема, він 
повідомив про рішення Уряду Австрії додатково збільшити фінансування на гуманітарну допомогу 
на 500 тис. євро. 

«Я сьогодні мав зустріч з австрійським бізнесом та спільнотою в Україні, і вони 
підтвердили намір залишити активи в Україні. Думаю, це позитивний сигнал», – сказав Себастьян 
Курц. За його словами, австрійський бізнес бачить позитивні перспективи свого розвитку та 
роботи в Україні. 

Сайт Президента України 

25.03.2015. Президент зустрів перший літак ВПС США з 
американськими броньованими авто 

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» Президент Петро Порошенко зустрів літак 
Військово-повітряних сил США з першою партією американських броньованих автомобілів. 

Автомобілі HMMWV надійшли відповідно до рішення США про передачу Україні 
оборонних засобів. Всього прибули 10 автомобілів з посиленою бронею, 8 з яких після оснащення 
озброєнням українського виробництва будуть направлені в підрозділи Високомобільних десантних 
військ, 2 – спеціальним підрозділам Служби безпеки України. Президент передав командирам 
підрозділів сертифікати на вказані автомобілі. 

Загалом США планують поставити 230 автомобілів HMMWV, з них 30 – з посиленою 
бронею. Очікується, що ще дві партії по 10 машин з посиленою бронею прибудуть в Україну до 
квітня, а решта 200 автомобілів – протягом 45 днів. 

Глава держави під час церемонії зустрічі зазначив, що надання цієї техніки засвідчило 
реальну підтримку України з боку США у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. 
«Всебічний діалог між Києвом і Вашингтоном та надання Сполученими Штатами підтримки 
Україні є справжнім, реальним підтвердженням стратегічного партнерства між нашими 
країнами», – наголосив Президент. 

Президент подякував американській стороні та всім, хто був причетний до відправлення та 
отримання вантажу за оперативну роботу, яка дозволить зберегти життя українським військовим. 
«Від імені народу України хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за послідовну та тверду 
позицію стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі. За визнання Російської Федерації країною, 
яка здійснює агресію проти України. За ініціативність та наполегливість у питанні санкцій. За 
солідарність з нами і за лідерство в напрацюванні та реалізації єдиної, солідарної позиції всього 
євроатлантичного товариства», – сказав Глава держави. 

«Ми твердо тримаємо курс на політико-дипломатичне врегулювання міждержавного 
конфлікту на Донбасі. Але супротивник постійними порушеннями режиму припинення вогню 
спонукає нас до активізації наших зусиль зі зміцнення обороноздатності. Проте наші ресурси 
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залишаються обмеженими. Тому військово-технічна допомога, яку надають Україні Сполучені 
Штати Америки, інші країни, є вчасною та вкрай необхідною», – наголосив Глава держави. 

Президент висловив сподівання, що ці автомобілі забезпечать надійний захист наших 
військових і підвищення їхньої бойової спроможності. «Переконаний, що українські офіцери та 
солдати з максимальною ефективністю застосують цю техніку під час виконання завдань», – 
сказав Петро Порошенко. 

Президент зазначив, що це не перша техніка, надана США. На фронті вже 
використовуються сучасні засоби цифрового захищеного зв’язку, радари контрбатарейної 
боротьби, прилади нічного бачення, роботизовані системи розмінування, медичне обладнання. 

Президент оглянув автомобілі, а також бойовий модуль українського виробництва, яким 
буде доукомплектовано машини. Власноруч випробувавши один з джипів, Петро Порошенко 
зазначив: «За кермом я побачив, що це надзвичайно ефективна потужна бойова машина, яку 
сьогодні чекають в українському війську». 

Автомобілі HMMWV або Humvee – високорухомий багатоцільовий колісний транспортний 
засіб. Цивільний варіант цього автомобіля називають Hummer («Хаммер»). 

Сайт Президента України 

 27.03.2015. Президент обговорив із заступником Голови Уряду 
Туркменистану перспективи співпраці між країнами 

Президент Петро Порошенко провів зустріч із заступником Голови Кабінету Міністрів, 
Міністром закордонних справ Туркменистану Рашидом Мередовим. 

Президент зазначив, що відносини між Україною та Туркменистаном перебувають на 
високому рівні. У свою чергу Рашид Мередов підкреслив, що Україна є надійним партнером для 
Туркменистану, і його країна прагне й надалі розвивати торгівельно-економічну співпрацю. Він 
наголосив на позитивному досвіді роботи українських компаній в різних галузях туркменської 
економіки, зокрема в нафтогазовій сфері, реалізації великих інфраструктурних проектів тощо. 

Український Президент звернув увагу на те, що Україна має потужний комплекс 
енергетичного машинобудування, і українські державні підприємства зацікавлені в поставках 
турбін та компресорних станцій до Туркменистану. 

Президент окремо наголосив на зацікавленості в диверсифікації поставок газу, в тому числі 
за рахунок туркменського природнього ресурсу. «Україна готова та зацікавлена у відновленні 
поставок туркменського газу як альтернативного джерела», – сказав він. 

Сторони також обговорили можливість відновлення авіасполучення між країнами та 
розвиток співпраці в гуманітарної сфері, зокрема проведення днів культури. Петро Порошенко 
також запросив туркменських інвесторів в Україну. 

Міністр Мередов передав Президенту України запрошення від Президента Туркменистану 
відвідати його країну. В свою чергу Петро Порошенко запросив туркменського колегу Гурбангули 
Бердимухамедова відвідати Україну. 

Сайт Президента України 
 
 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

ЄБРР 

24.03.2015. ЄБРР надасть "Укренерго" 65 млн євро кредиту 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть національному оператору 
мереж електропередач компанії "Укренерго" кредит в 65 млн євро для підвищення надійності 
енергопостачання Києва. 

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, пише Інтерфакс-Україна. 
Кредит буде використано для будівництва 330-кіловольтної підстанції "Західна", а також 

будівництва двох 330-кіловольних ліній, які сполучать нову підстанцію з енергосистемою. Проект 
дасть змогу "Укренерго" підвищити надійність постачання електроенергії, поліпшити 
енергоефективність, задовольнити зрослий попит на енергію в столиці та вирішити проблеми, 
пов'язані з перебоями в подачі електроенергії та відключеннями в Києві та області. 

Витрати проекту покриваються за рахунок економії із закупівель, досягнутої "Укренерго" 
під час виконання проекту будівництва Запорізько-Каховської високовольтної лінії 
електропередач, який було профінансовано за рахунок кредиту ЄБРР на суму в 175 млн євро у 2010 
році. Економії було досягнуто завдяки застосуванню конкурсних контрактних процедур із 
використанням правил закупівель ЄБРР. 
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Очікується, що нові потужності дадуть змогу "Укренерго" гнучкіше управляти чотирма 
наявними 330-кВ підстанціями в Київській області, які протягом тривалих періодів щороку 
працюють із перевищенням розрахункових навантажень. 

ЄБРР повідомив, що є найбільшим фінансовим інвестором в Україні: станом на 1 березня 
2015 року банк узяв на себе зобов'язання з надання сукупної суми в 10,9 млрд євро для 344 
проектів у країні. 

Українська правда 

ОБСЄ 

26.03.2015. В ОБСЄ сподіваються на продовження режиму 
припинення вогню на Донбасі 

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ сприяли доправленню гуманітарної 
допомоги до зруйнованого під час боїв Широкиного Донецької області та сподіваються на постійне 
припинення вогню в регіоні. 

Про це заявив заступник голови СММ Александр Гуг. 
"Те, що ми побачили сьогодні в Широкиному, - катастрофічно. Жодна будівля не 

залишилася цілою, усі зазнали прямих обстрілів або влучення осколків. Люди, як і раніше, живуть 
у Широкиному, перебуваючи в дуже складному становищі. Їхні будинки зруйновані, у них немає 
води та електрики", - наводить слова Гуга офіційна сторінка СММ ОБСЄ. 

Окрім припинення вогню в цій місцевості, СMM також сприяла доправленню гуманітарної 
допомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста 50 жителям Широкиного. 

Тимчасове припинення вогню заступник голови СММ назвав хорошим знаком. 
"Факт, що припинення вогню триває, тепер дає сподівання, що сторони можуть 

продовжувати дотримуватися угоди про припинення вогню в та поза всією зоною конфлікту", - 
сподівається він. 

"СММ ОБСЄ повернеться до Широкиного та сусідніх сіл до державного кордону між 
Україною та Росією на регулярній основі, щоб спостерігати за припиненням вогню", - пообіцяв Гуг. 

Українська правда 

29.03.2015. Бойовики погрожують спостерігачам ОБСЄ - 
Лисенко 

Бойовики нехтують міжнародним правом та своїми зобов’язаннями по Мінським 
домовленостям, що вимагають забезпечення вільного пересування спостерігачів місії ОБСЄ. 

Про це заявив речник штабу АТО Андрій Лисенко. 
"27 березня під час візиту членів СММ ОБСЄ до с.Широкино бойовики дозволили 

працювати спостерігачам лише під наглядом озброєного супроводу, що суттєво обмежило  свободу 
пересування членів місії", - зазначив Лисенко. 

"Також учора члени "ДНР" відмовили у доступі спостерігачів місії до Новоазовська. Один з 
бойовиків агресивно вимагав від спостерігачів повернутися назад, погрожуючи автоматом", - додав 
речник штабу. 

"Це вкотре демонструє як бойовики нехтують міжнародним правом та своїми 
зобов’язаннями по Мінським домовленостям, що вимагають забезпечення вільного пересування 
спостерігачів", - наголовив Лисенко. 

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко зазначив, що спостерігачі місії ОБСЄ не 
мають жодного зауваження до українських військових і мають "купу зауважень" до іншої  сторони: 
"До того, що їм не надають доступу до територій, де знаходиться зброя терористів, до того, що 
територисти порушують режим припинення вогню". 

Українська правда 

ООН 

19.03.2015. Росія скликає Радбез ООН за невиконання мінських 
угод 

Зараз члени Ради обговорюють ініціативу в закритому режимі.  
Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з невиконанням мінських 

домовленостей, повідомляє "Русская служба новостей" з посиланням на прес-секретаря 
російського представництва при ООН Олексія Зайцева.  

Ніяких другей подробиць, зокрема, яку сторону конфлікту Росія звинувачує в зриві 
мінських угод, не повідомляється.  

За його словами, зараз йде обговорення в закритому форматі.  
Як відомо, штаб АТО регулярно рапортує про порушення мінських домовленостей з боку 

бойовиків. Ті, в свою чергу, звинувачують українських військових.  
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Раніше в четвер Росія відмовилась у неформальній зустрічі РБ ООН по Криму, на якій 
обговорювалися порушення прав людини на півострові. 

Дзеркало Тижня 

20.03.2015. В ООН підсумували результати засідання Ради 
безпеки по Криму 

Росія, Китай, Венесуела і Ангола бойкотували зустріч. 
Головною темою засідання Ради Безпеки ООН по Криму 19 березня стали дотримання прав 

людини в Криму і на сході України, а також необхідність міжнародного моніторингу за ситуацією в 
окупованих областях. 

"Сьогодні ми підкреслили важливість і надалі зосереджувати свою увагу на порушеннях 
прав людини у Криму та східній частинах України, контрольованих бойовиками", - зазначила за 
результатами засідання постійний представник Литви при ООН посол Раймонда Мурмокайте, 
організатор цієї зустрічі. 

За її словами, акцент також робився на "необхідності безперешкодного доступу 
міжнародних спостерігачів на територію Криму і окупованих бойовиками районів для 
продовження моніторингу ситуації на місці". 

При цьому постійні члени Ради Безпеки ООН Росія і Китай, а також члени Радбезу 
Венесуела і Ангола усчаствовать у засіданні відмовилися. 

"Росія завжди дуже швидко виступає з критикою України, звинувачуючи її в порушенні 
прав людини, однак повністю ігнорує порушення прав людини на територіях з її керуванням або її 
наближених", - прокоментувала цю ситуацію Мурмокайте. 

Правозахисники підкреслюють численні порушення прав людини в Криму. Amnesty 
International у своєму звіті зазначає, що окупаційна влада не змогли розслідувати серію викрадень 
і тортур своїх критиків, а також проводять безперервну кампанію залякування незгодних. 

Дзеркало Тижня 
 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  
 

США ТА КАНАДА 

24.03.2015. Конгрес США схвалив резолюцію про зброю для 
України 

Палата представників США схвалила резолюцію, що закликає президента Барака 
Обаму направити в Україну летальну зброю. 

Документ підтримали 348 парламентарів, проти проголосували 48. За голосували як 
республіканці, так і демократи. 

"Палата представників висловлює величезну підтримку на користь відправки військової 
допомоги для вирішення кризи в Україні. Без дій цієї адміністрації російська агресія буде 
залишатися без відповіді", - йдеться в заяві спікера нижньої палати парламенту Джона Бейнер. 

Москва послідовно заперечує безпосередню участь в конфлікті на сході України. Глава МЗС 
Росії Сергій Лавров заявив, що плани поставок американських озброєнь Україні спрямовані на 
зрив мінських домовленостей про припинення вогню в Донбасі. 

У Вашингтоні раніше заявляли, що розглядають можливість поставок летального зброї, але 
поки чекають результатів досягнутого перемир'я. 

Білий дім наполегливо утримувався від надання Україні летальної зброї, в тому числі і 
оборонної. 

У держдепартаменті США раніше заявляли, що не бачать військового вирішення кризи на 
сході України. 

Американці вже забезпечили Україну бронежилетами, засобами зв'язку, армійськими 
сухими пайками та медичними засобами, але українське керівництво сподівалося саме на 
постачання летальної зброї. 

Як стверджують американські ЗМІ, все більша кількість радників президента США 
схиляється останнім часом саме до надання летальної зброї, але в оточенні президента Обами 
наполягають, що він поки що не прийняв рішення з цього приводу. 

Доповідь із закликом 
У лютому опублікували незалежну доповідь, написану вісьмома колишніми 

високопосадовцями США, які рекомендують відправити в Україну оборонну зброю на суму 3 млрд 
доларів, у тому числі протитанкові ракети, розвідувальні безпілотники, броньовані джипи "Хамві" 
і радари, які засікають позиції ворожих мінометів і артилерійських знарядь. 
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Серед авторів доповіді - колишня високопосадовець Пентагону Мішель Флорной, яку, за 
словами New York Times, пророкують у міністри оборони США у разі обрання Гілларі Клінтон 
президентом, відставний адмірал Джеймс Ставрідіс, колишній командувач військами НАТО, та Іво 
Даалдер, який був послом США в НАТО у перший термін Обами в Білому домі. 

Над доповіддю також працювали колишній заступник держсекретаря Строб Телботт, 
відставний генерал ВПС Чарльз Волд, який був заступником глави Європейського командування 
США, колишній співробітник Пентагону Джен Лодал та два колишніх посла в Києві - Джон Хербст 
і Стівен Пайфер. 

Як наголошують в доповіді, протитанковим ракетам, наявним в арсеналі України, 
щонайменше 20 років, і більшість з них вже непридатні для використання. Автори рекомендують 
США постачати Києву легкі протитанкові засоби типу ракет Javelin. Флорной заявила в інтерв'ю 
New York Times, що, на її погляд, це найважливіша оборонна зброя, якої потребують українці. 

Адміністрація пана Обами вже надала Україні радари, які засікають позиції ворожих 
мінометів, але доповідь закликає додати до них кошти, які визначають місцезнаходження 
ракетних установок і знарядь більшої дальності. 

BBC Україна 

30.03.2015. Українські та американські військові здійснять 
спостережний політ над Росією та Білоруссю 

Політ військових України та США здійснюватиметься у рамках Договору про відкрите 
небо. Крім того, американські десантники з середини квітня проводитимуть спільні навчання-
тренінги для бійців Нацгвардії України. 

Місія США за участю представників України планує здійснити спостережний політ над 
територією Росії та Білорусі. Політ має відбутися з 30 березня по 4 квітня цього року у рамках 
виконання міжнародного Договору про відкрите небо. Про це у понеділок, 30 березня, повідомила 
прес-служба міністерства оборони РФ, яка наводить слова очільника національного Центру зі 
зменшення ядерної небезпеки Сергія Рижкова. Він заявив, що місія здійснить політ на 
американському літаку спостереження ОС-135В. 

Рижков додав, що під час польоту за узгодженим маршрутом на борту літака 
перебуватимуть також і російські фахівці. Вони мають "контролювати суворе дотримання 
узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої договором апаратури 
спостереження", - запевнив він. 

Зазначається також, що літак спостереження ОС-135В належить до класу літаків, не 
призначених для застосування будь-якої зброї. "Літак і встановлена на ньому апаратура 
спостереження (аерофотоапарати) пройшли міжнародний огляд, в якому взяли участь і російські 
фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених Договором про відкрите 
небо", - пояснив Рижков. 

Американські десантники тренуватимуть українську Нацгвардію 
Напередодні глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що бійці Національної гвардії 

України проведуть невдовзі спільні з військовими США навчання-тренінги. Вони почнуться з 20 
квітня у Львівській області на Яворівському полігоні. У навчаннях візьмуть участь 290 
військовослужбовців 173 повітрянодесантної бригади армії США та бойові підрозділи Нацгвардії. 
Про це Аваков написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у неділю, 29 березня. 

За його словами, відповідну домовленість про проведення спільних навчань узгодили під 
час переговорів президент України Петро Порошенко і віце-президент США Джо Байден. Крім 
того, Аваков запевнив, що підготовчі роботи в уряді та Нацгвардії завершено. 

Навчання відбудуть 900 нацгвардійців 
Міністр поінформував, що навчання-тренінги відбуватимуться за участю 900 бійців 

Нацгвардії. "Три потоки по 300 нацгвардійців. Три потоки по 8 тижнів. Потім спільні навчання", - 
додав він. У навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії "Азов", батальйон імені 
Кульчицького, "Ягуар", "Омега" та інші частини з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова, 
Івано-Франківська та Вінниці. 

"Після завершення навчань у розпорядження підрозділів Нацгвардії, які відбудуть 
навчання, американські партнери нададуть спеціальну амуніцію і засоби зв'язку", - підсумував 
очільник МВС. 

BBC Україна 
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КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ  
 

ТУРЕЧИНА 

19.03.2015. Візит Ердогана і кримське питання 

Київ – У п'ятницю, 20 березня Київ з офіційним візитом відвідає президент Туреччини 
Реджеп Тайїп Ердоган. Він проведе зустрічі з представниками влади України, а також лідерами 
кримськотатарського народу. Останні кілька місяців позиція Анкари викликає критику з боку 
українських експертів і кримськотатарських політиків за непослідовну політику з приводу 
анексії Криму й відмову від санкцій відносно Росії. Однак, як вважають аналітики, в цій ситуації 
Києву слід зробити дипломатичні зусилля для того, щоб заручиться більшою підтримкою 
Туреччини. 

У Києві Ердоган планує зустрітися з президентом України Петром Порошенком і головою 
Кабміну Арсенієм Яценюком. 20 березня він також візьме участь у 4-му засіданні українсько-
турецької Ради зі співробітництва високого рівня. Крім того, турецький лідер збирається провести 
окрему зустріч з лідерами кримськотатарського народу. Очікується, що в ній братимуть участь 
уповноважений президента України у справах кримських татар Мустафа Джемілєв і голова 
Меджлісу Рефат Чубаров. 

«Також у зустрічі візьмуть участь члени Меджлісу, яких у Києві стає все більше у зв'язку з 
репресіями в Криму, які посилюються. Хто саме братиме участь у цій зустрічі, наші лідери 
визначать безпосередньо перед нею», – повідомив у коментарі для Крим.Реалії завідувач відділу 
забезпечення діяльності уповноваженого президента України у справах кримськотатарського 
народу Арсен Жумаділов. 

За його інформацією, лідери кримськотатарського народу планують обговорити з 
Ердоганом ситуацію з порушенням прав людини в Криму і реакцію Туреччини на дії Росії на 
півострові. 

Жумаділов: У близькості Туреччини та Росії є плюси 
Востаннє представники кримськотатарського народу зустрічалися з турецьким 

президентом 25 листопада минулого року в Анкарі. Тоді Ердоган пообіцяв посприяти в'їзду на 
територію півострова Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову, які фактично були депортовані 
російською владою. Також під час зустрічі обговорювалися питання проведення Курултаю 
кримськотатарського народу на території Туреччини і можлива реакція Анкари на системне 
порушення прав людини в Криму. 

Однак 1 грудня під час зустрічі Реджепа Ердогана з Володимиром Путіним турецький 
президент відмовився від різких оцінок дій Росії на території анексованого півострова. Більше 
того, він назвав підхід російської влади до кримських татар позитивним. 

«Ми вважаємо підхід (Росії – прим. ред.) до ситуації з кримськими татарами позитивним. 
Вони (представники російської сторони – прим. ред.) кажуть, що готові надати кримським татарам 
такі права, які вони не змогли отримати досі», – процитувало главу Турецької Республіки агенство 
Anadolu. 

Керівництво Меджлісу кримськотатарського народу пов'язує лояльну позицію Ердогана 
відносно Кремля з тим, що Туреччина є економічно й енергетично залежною від Росії. Однак, за 
словами Арсена Жумаділова, тісні зв'язки Анкари з Москвою можуть зіграти позитивну роль для 
вирішення кримського питання. 

«Туреччина – це та країна, яка, можливо, за умови більш наполегливої роботи в цьому 
напрямку може стати містком між Заходом і Росією, якщо глобально, і Україною та Росією, якщо 
локально щодо теми Криму. Так Кремль зможе почути іншу точку зору і може сприйняти її не як 
ангажовану Заходом, а дійсно об'єктивну», – зазначив Жумаділов. 

Майдан зблизив Ердогана і Путіна 
Туреччина була однією з країн, які проголосували за ухвалення резолюції ООН про 

територіальну цілісність України, в якій засуджується анексія Криму. Крім того, турецьке МЗС 
регулярно робить заяви про неприпустимість обмеження прав кримських татар з боку Росії. Однак, 
як вважає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Антон Круть, Туреччина 
тільки декларативно підтримує Україну в кримському питанні, а насправді продовжує тісні 
партнерські відносини з Російською Федерацією. 

«У той час, коли більша частина країн західного світу вводить санкції, Туреччина в серпні 
минулого року підписує окремий протокол, відповідно до якого має певні преференції та 
розширення експорту тваринництва й рослинництва, молочної галузі в Росію», – зазначив Круть. 

Також експерт наголосив, що наразі Туреччина серед європейських країн перебуває на 
другому місці за кількістю суден, які заходять в порти Криму, порушуючи резолюцію ООН. 

«Якщо ми подивимося на сукупний товарообмін, то побачимо, що сукупний товарообмін 
між Україною та Росією склав близько 34 мільярдів доларів, а турецько-український товарообмін 
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становить лише 4,5 мільярди. Зрозуміло, що для Туреччини з точки зору торговельних відносин 
Росія є більш пріоритетним партнером, ніж Україна», – сказав Круть. 

Старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Анатолій Октисюк 
вважає, що нинішня Туреччина і Росія близькі не тільки економічно, але й політично. За 
спостереженнями експерта, в турецькій державі, як і в російській, зміцнюється авторитаризм, і 
Ердогану просто і комфортно співпрацювати з Путіним – таким же авторитарним лідером. 

«У певних джерелах циркулює інформація про те, що турецьке керівництво із 
занепокоєнням дивиться на українське керівництво, оскільки в Туреччині теж були певні спроби 
дестабілізації, і Ердоган розглядає українські процеси зміни влади як небезпечні для своєї країни», 
– сказав Октисюк. 

Спробувати заручитися підтримкою, незважаючи ні на що 
Українські дипломати визнають, що Туреччина має тісні торговельні відносини з Росією, у 

зв'язку з чим не може собі дозволити різкі оцінки дій Кремля. Однак у МЗС України вважають, що 
незважаючи на стримані висловлювання Ердогана на його останній зустрічі з Путіним, Анкара 
залишається партнером Києва щодо повернення Криму під контроль української влади. 

«Позиція Туреччини залишається абсолютно незмінною. І я навіть не можу собі уявити, як 
може статися так, що Туреччина змінить свою позицію. У турецькому суспільстві глибоко 
вкорінено, що кримські татари є кров і плоть тіла турецької нації і в історичному плані, і в 
релігійному, і в якому хочете. Тому уявити собі, що вони змиряться із ситуацією, неможливо», – 
сказав посол України в Туреччині Сергій Корсунський в інтерв'ю для Крим.Реалії. 

Експерти також вважають, що незважаючи на лояльність Анкари до Кремля, Києву слід 
спробувати заручитися максимальною підтримкою Ердогана з приводу кримського питання. 
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що в першу чергу Україна 
має поставити перед президентом Туреччини питання про недопущення кораблів під турецьким 
прапором у порти Криму. 

«По-друге, слід почати конструктивні переговори з Україною з приводу поставок 
зрідженого газу. По-третє, зайняти більш чітку і зрозумілу позицію відносно кримських татар. Тим 
більше кримські татари очікували від Туреччини такої підтримки. Але останні заяви, які 
прозвучали в контексті переговорів між Путіним і Ердоганом, були настільки нечіткими! За 
великим рахунком, вони тупо здали кримських татар», – вважає Семиволос. 

Колишній голова Національного центрального бюро Інтерполу України Кирило Куликов 
дотримується думки про те, що Україна має запропонувати керівництву Туреччини заборонити 
пропуск кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації через протоку Босфор. 

«Чорне море – внутрішнє море. Скільки б ми не розповідали про силу Чорноморського 
флоту, без Босфору Чорноморського флоту не існує. Жоден корабель без дозволу Туреччини в цю 
акваторію не потрапить», – зазначив Куликов. 

Як вважають експерти, також одним з ефективних кроків, які могла б вчинити Туреччина 
на підтримку України, – це введення економічних санкцій у відповідь на анексію Криму. На думку 
аналітиків, незважаючи на те, що шанси на такі дії з турецької сторони малі, Київ все одно 
зобов'язаний поставити це питання під час візиту Ердогана. 

Радіо Свобода 

20.03.2015. Ердоган пообіцяв підтримку кримськотатарському 
народу на міжнародному рівні 

Туреччина продовжить підтримку та захист прав кримськотатарського народу, 
заявив президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. 

"Ми на міжнародній арені відкрито заявили, що не визнаємо незаконну анексію Криму", - 
наголосив він після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві. 

Турецький президент зазначив, що кримськотатарський народ продемонстрував свою 
вірність Українській державі, однак платить високу ціну за принципову позицію. "Ми 
безпосередньо спостерігаємо за положенням кримських татар, які вже рік знаходяться під 
постійним тиском", - сказав він. 

Порошенко повідомив, що під час зустрічі з Ердоганом вони домовилися продовжити 
здійснювати спільні заходи на двосторонньому та багатосторонньому рівнях для підтримки і 
захисту прав кримськотатарського народу. 

"Ми особливо вдячні Туреччині за небайдужість до проблем громадян України – 
кримських татар, які вже рік перебувають під тиском Росії в окупованому Криму", - підкреслив 
президент. 

Дзеркало Тижня 
 

 
 


