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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬЩІ ДО УКРАЇНИ ПІДТВЕРДИВ КУРС НА
ПОГЛИБЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА КРАЇН
8-9 квітня 2015 р. Україну з офіційним візитом відвідав президент
Польщі Броніслав Коморовський. Приїзд польського лідера є важливим
жестом підтримки України на тлі нещодавнього скасування візитів президента
Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та верховного представника ЄС із закордонних та
безпекових справ Федеріки Могеріні1.
У Києві Броніслав Коморовський заявив про цілковиту підтримку позицій
України з усіх ключових питань її зовнішньої та внутрішньої політики, включаючи
ініціативу щодо запрошення міжнародної миротворчої місії на Донбас,
продовження міжнародних санкцій проти Росії, запровадження безвізового
режиму для поїздок громадян України до країн Шенгенської зони з 1 січня 2016 р.,
право України претендувати на повноцінне членство в ЄС, проведення реформ.
Польський президент підтвердив рішення Варшави надати
Україні кредит в €100 млн., половина якого піде на розбудову пунктів
пропуску на українсько-польському кордоні, а половина – на переобладнання
ТЕЦ для використання українського і польського вугілля газової групи замість
антрацитового вугілля, доступ до якого Київ втратив після окупації російськими
силами частини території Донбасу. Цільове призначення кредиту є чудовим
прикладом взаємовигідної співпраці, оскільки обидві сторони зацікавлені як у
впорядкуванні пунктів пропуску на кордоні, так і в можливості українських ТЕЦ
працювати на польському вугіллі.
9 квітня 2015 р. президент Польщі вперше виступив у Верховній
раді України, закликавши український і польський народи до взаємного
прощення за історичні кривди, визнавши факт війни Росії проти України (чого не
зробив жоден інший європейський лідер, окрім очільників Балтійських держав) і
відзначивши, що українці захищають не лише свою незалежність, але і безпеку
всієї Європи. Важливо, що у своїй промові польський президент сказав,
що український народ раніше мав назву «руський».2 Цей акцент
потрібно розглядати в широкому контексті визнання Польщею
історично правдивого трактування історії України як держави –
спадкоємиці Київської Русі. Нагадаємо, що раніше цього року польське
керівництво відзначило роль українських солдат у визволенні Польщі від
1
2

http://fpri.kiev.ua/?p=19370.
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/04/9/7032765.
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нацистських загарбників, чим викликало хвилю обурення в Кремлі, який звик
привласнювати собі і перемогу над нацизмом, і історію Київської Русі. Таким
чином Варшава надає Києву важливу допомогу в протистоянні російській
пропаганді, яка продовжує нав’язувати світу свою сталінсько-путінську версію
історії.
Важливим символічним моментом стало спільне покладання квітів
президентами України та Польщі в Національному історико-меморіальному
заповіднику «Биківнянські могили», де поруч поховані українці та поляки –
жертви сталінських репресій. У цьому контексті пригадується і нещодавня заява
спікера польського Сенату Боґдана Борусевича про відмову від провокаційної
пропозиції російської Ради Федерації спільно засудити історичну спадщину ОУНУПА.3 Ці факти свідчать про усвідомлення Варшавою важливості партнерських
відносин із Києвом на тлі справжньої спільної загрози, яка історично йде з Росії.
Під час зустрічі із польським колегою президент України Петро
Порошенко назвав Польщу «ключовим стратегічним європейським
партнером».4 За великим рахунком, Польща сьогодні є чи не єдиним справжнім
стратегічним партнером України, оскільки ключові геополітичні інтереси країн
збігаються, і Варшава за всіх урядів надавала великого значення підтримці
незалежності України та реалізації її євроінтеграційних прагнень.
У той же час, слід відзначити, що через брак геополітичної ваги
сьогоднішньої Польщі та відсутність у неї можливостей захистити Україну від
російської агресії, Київ все ж таки змушений віддавати головний пріоритет
відносинам не з Варшавою, а із Вашингтоном. У проекті нової Стратегії
національної безпеки України «головним зовнішньополітичним пріоритетом»,
окрім набуття членства в ЄС, названо «поглиблення стратегічного партнерства зі
США як гарантом міжнародної безпеки у євроатлантичному просторі». Із
Польщею ж, як і з Великобританією, Україна прагне розвивати «привілейоване
партнерство».5 Показовим є також і той факт, що Варшаву без видимого спротиву
Києва було усунуто від участі у мирному врегулюванні російсько-українського
конфлікту, і Євросоюз у «нормандському форматі» переговорів представляють
більш зручні для Кремля Берлін та Париж.
Головним партнером Польщі також є не Україна, а Німеччина, що не дивно,
адже на останню припадає чверть польської зовнішньої торгівлі – на суму близько
$90 млрд., тоді як загальна сума експортно-імпортних операцій Польщі з
Україною становить у 15 разів менше – лише близько $6 млрд. Не все добре і щодо
готовності польського суспільства підтримувати Україну: згідно соцопитуванням,
лише 26% поляків підтримують направлення до України польських військових
інструкторів6; 37% підтримують надання Україні допомоги зброєю7. Тож
перешкоди на шляху до повноцінного стратегічного партнерства між Україною та
Польщею ще є – як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.
Втім, геополітичні реалії та спільна загроза спонукають Київ і
Варшаву поглиблювати співпрацю, і цьогорічні візити до України
польського прем’єра Єви Копач та президента Броніслава Коморовського є
свідченням розуміння важливості відносин двох країн. Києву варто активніше
користатися можливостями, які надає підтримка Варшави, зокрема, ініціювати
залучення представників Польщі до переговорів з мирного врегулювання на
Донбасі, а також до консультацій Україна–ЄС–Росія щодо імплементації Угоди
про зону вільної торгівлі, які мають розпочатися в другій половині квітня. Хоча
3

http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/202142.
http://www.president.gov.ua/news/32648.html.
5
http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/strategiya_2015.pdf.
6
http://polska.newsweek.pl/szkolenie-ukrainskich-zolnierzy-w-polsce,artykuly,360515,1.html#fp=nw.
7
http://www.cbos.pl/EN/publications/reports/2014/134_14.pdf.
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геополітична вага Варшави суттєво менша за позиції Берліну та Парижу, проте
Київ може бути певен, що це буде голос на його користь, а не підігравання Москві.
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
02.04.2015. Єврокомісар
боротьбі з корупцією

Ган

відзначив

прогрес

України

в

Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоганес Ган
відзначив прогрес України в процесі реформ.
Про це він сказав в інтерв’ю австрійському виданню Kurrier.
Він ствердно відповів на питання, чи вбачає він прогрес у запровадженні Україною реформ.
"Є нові закони для судової системи, боротьби з корупцією, децентралізації. Лакмусовим
папірцем є їх реалізація, але і тут є прогрес", - зазначив євро комісар.
"Те, що президент Порошенко звільнив губернатора, якого звинувачували в корупції, є
сигналом", - зазначив Ган.
На його думку, яки Україні вдалося впоратись з корупційними схемами в газовій сфері, то
Україна взагалі могла б стати експортером газу.
"В Україні в 11 разів більше газу витрачається даремно, ніж в середньому по ЄС. Якщо
Україна витрачатиме стільки ж як в середньому по ЄС, вона зможе не імпортувати газ, а стати його
експортером", - сказав єврокомісар.
За його словами, вжиття відповідних заходів у цій сфері є необхідною умовою європейської
допомоги.
Українська правда

08.04.2015. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
відвідав Париж із робочим візитом
8 квітня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав Париж із робочим
візитом.
Під час зустрічі із своїм французьким колегою Лораном Фабюсом було обговорено стан
реалізації Мінських домовленостей та врегулювання ситуації на Сході України. Йшлося також про
наступну зустріч міністрів закордонних справ у форматі «нормандської» четвірки.
Міністри також обговорили елементи підготовки офіційного візиту до Парижа Президента
України П.Порошенка.
Співрозмовники окремо наголосили на необхідності посилення ключових напрямів
двостороннього співробітництва. «Ми продовжуємо докладати спільних зусиль для реалізації
Мінських угод, але також не забуваємо про наші двосторонні відносини, які мають значний
потенціал», – зазначив Л.Фабюс під час спілкування з пресою після зустрічі.
У ході візиту П.Клімкін провів робочу зустріч із керівництвом Комісії у закордонних
справах Національних зборів Франції на чолі із Головою Елізабет Гігу. Основними темами
переговорів стали питання внутрішньополітичної і економічної ситуації у нашій державі,
реалізація реформ в Україні, зокрема, у контексті імплементації Угоди про асоціацію.
Міністр також виступив на інавгураційній прес-конференції Тижня українського кіно у
Франції, під час якого, з 8 по 14 квітня, паризька публіка матиме нагоду ознайомитися із
найкращими зразками українського кінематографучленства в ЄС, яке розглядатиметься на саміті
Східного партнерства 21 - 22 травня 2015 року у Ризі.
Сайт МЗС України

10.04.2015. Україна привітала завершення ратифікації Угоди
про асоціацію Великою Британією
Велика Британія завершила процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС. Про це британський Форін Офіс поінформував на зустрічі Тимчасового повіреного у справах
України Ігора Кизима із Директором Департаменту Східної Європи та Центральної Азії Форні
Офісу Майклом Тетемом
Майкл Тетем повідомив про завершення внутрішньодержавних ратифікаційних процедур
щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. За його словами, 8 квітня ратифікаційні
грамоти передано на зберігання в Брюссель.
«Ми вітаємо ратифікацію Угоди про асоціацію Великою Британією. Це вагомий крок для
євроінтеграції України», - наголосив Ігор Кизим на зустрічі у британському зовнішньополітичному
відомстві.
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Тимчасовий повірений закликав Велику Британію підтримати Україну в питанні надання
перспектив членства в ЄС, яке розглядатиметься на саміті Східного партнерства 21 - 22 травня 2015
року у Ризі.
Сайт МЗС України

14.04.2015. Клімкін: “Нормандська четвірка”
обговорення введення миротворців на Донбас

продовжить

За словами глави українського МЗС, учасники зустрічі в "нормандському" форматі
найближчим часом продовжать обговорення введення миротворчої місії на Донбас. Вона, за
словами Клімкіна, має доповнити місію ОБСЄ.
Учасники зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні домовилися наступного разу
продовжити обговорення введення миротворців на Донбас. Про це після переговорів заявив глава
українського МЗС Павло Клімкін, повідомляє у вівторок, 14 квітня, агенція "Укрінформ". "Я чітко
окреслив ті сфери, де місія могла б бути і повинна бути корисною. І ми продовжимо дискусію", –
пояснив він. Як зазначив міністр, сторони обговорять, "чи буде це місія ЄС, чи комбінована місія з
ООН".
За словами Клімкіна, миротворча цивільно-військова місія, на введенні якої наполягає
Київ, покликана не підмінити собою моніторингову місію Організації з безпеки і співробітництва в
Європі (ОБСЄ), а стати її доповненням. "Я чітко сказав, що це місія підтримки мінських
домовленостей, оскільки вона буде додатковим, дуже важливим стабілізуючим чинником", –
зазначив політик.
Крім того, як заявив Клімкін, зустріч тристоронньої контактної групи з подальшого
виконання мінських домовленостей відбудеться, ймовірно, вже в першій половині цього тижня і
дасть змогу створити в її рамках робочі групи. Дуже важливим результатом зустрічі глава
українського МЗС назвав підтримку другої фази відведення озброєнь – танків і артилерії калібром
менше 100 міліметрів. "Ми запропонували, і це є жестом доброї волі і одночасно реакцією на ту
ситуацію, яку ми маємо", – зазначив міністр. Як повідомлялося, Клімкін заявив, що під час зустрічі
в Берліні сторонам не вдалося домовитися з усіх питань.
DW.DE

14.04.2015. “Нормандська четвірка” закликає відвести важку
зброю й припинити вогонь
Міністри закордонних справ країн "Нормандської четвірки" – України, Росії, Німеччини й
Франції – закликали "контактну групу" щодо Донбасу узгодити графік відведення від лінії
розмежування озброєнь калібру менше 100 мм і танків.
Про це йдеться у їхній заяві, оприлюдненій після переговорів у Берліні на сайті МЗС
Німеччини.
Дипломати відзначили, що домовленості про припинення вогню порушуються, – і
закликали всі сторони припинити вогонь.
"Ми закликаємо до відведення мінометів і важких озброєнь калібром менше 100 мм, а
також усіх типів танків. Ми закликаємо тристоронню контактну групу в координації зі
спеціальною моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ узгодити відповідний графік", – ідеться у заяві.
Сторони виступили на підтримку постійного моніторингу ситуації, а також зусиль
спостерігачів із розрядки ситуації в Широкине, що на схід від Маріуполя, і навколо Донецького
аеропорту. Міністри закликали сторони співпрацювати зі спостерігачами в цьому.
Відзначимо, що переговори в Берліні почалися 13 квітня близько 21:00 і тривали майже 5
годин.
Українська правда

15.04.2015. Члени Комітету з європейських питань Палати
депутатів Парламенту Чеської Республіки переважною більшістю
голосів схвалили надання згоди на ратифікацію Угоди про асоціацію
між Україною і ЄС
15 квітня 2015 року відбулося засідання Комітету з європейських питань Палати депутатів
Парламенту ЧР, під час якого розглядалося питання надання згоди на ратифікацію Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Проект надання згоди на ратифікацію представили: заступник Міністра закордонних справ
ЧР І.Шрамек, заступник Міністра промисловості і торгівлі ЧР В.Бертл та заступник голови
Комітету з європейських питань, член Постійної делегації ЧР в ПА РЄ К.Зелєнкова. Доповідачі
позитивно оцінили перспективи співпраці з Україною в рамках Угоди про асоціацію та
запропонували схвалити проект ратифікації Угоди на засіданні Парламенту ще до Ризького саміту
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Східного партнерства. З проханням надати згоду на ратифікацію Угоди про асоціацію між
Україною і ЄС Парламентом ЧР звернувся Посол України в ЧР.
Члени Комітету переважною більшістю голосів схвалили надання згоди на ратифікацію
Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
На своєму засіданні 14 квітня ц.р. Комітет у закордонних справах Палати депутатів
Парламенту ЧР також схвалив надання згоди на ратифікацію Угоди.
Сайт МЗС України

ЕКОНОМІКА
04.04.2015. “Веймарський трикутник” підтримав додаткову
допомогу Україні
Глави МЗС країн "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина, Франція) Лоран Фабіус,
Франк-Вальтер Штайнмайєр та Гжегож Схетина висловилися за виділення Україні додаткової
макрофінансової допомоги.
Свої пропозиції міністри виклали у спільному комюніке за результатами зустрічі у
Вроцлаві (Польща), яке є у розпорядженні Укрінформу.
"Франція, Німеччина і Польща відповідно до обумовленого рішенням МВФ діятимуть в
тісній співпраці з групою підтримки Європейської Комісії в Україні, Ради Європи, ОБСЄ, в рамках
співпраці з Вишеградською групою і з іншими донорами. Це включає можливе виділення
додаткових ресурсів з ЄС для макрофінансової допомоги (Україні) у разі потреби", – йдеться у
документі.
Міністри трьох країн також висловили прихильність підтримці українських реформ і
надання допомоги змінам, що відбуваються в даний час в Україні. Вони "підтвердили готовність
надавати підтримку для здійснення реформ, які служать стабілізації і модернізації країни".
Фабіус, Штайнмайєр та Схетина привітали перші важливі кроки, зроблені урядом України
на шляху реформ. "Вони закликали Україну продовжувати активізацію роботи з невідкладних
реформ, особливо щодо заохочення верховенства права та боротьби з корупцією, і їхнього
виконання в повному обсязі з метою задоволення устремлінь народу збудувати демократичну і
модернізовану Україну", – наголошується в комюніке.
Укрінформ

14.04.2015. Київ, Брюссель і Москва відновлюють консультації
щодо виконання асоціації
Україна, Росія і Євросоюз 20-21 квітня відновлять технічні консультації щодо питання
імплементації Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і ЄС з метою
вирішення питань, які непокоять РФ.
Про це, як передає кореспондент Європейської правди, у вівторок у Брюсселі повідомив
прес-секретар Європейської комісії Даніел Росаріо.
„Дійсно, тристоронні консультації між ЄС, Україною і Росією буде відновлено наступного
тижня для того, щоб досягти практичного вирішення питань, піднятих російською стороною з
приводу імплементації Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та
ЄС", - зауважив він.
"Ці технічні консультації відбудуться в Брюсселі в понеділок і вівторок.", - сказав Росаріо.
"Ми очікуємо, що дуже швидко вони перейдуть з технічного на політичний рівень", - додав
він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія згодна відновити тристоронні
переговори між ЄС, Україною і Росією щодо зони вільної торгівлі, але суть консультацій
полягатиме у максимально гнучкому застосуванні Угоди, а не внесенні змін до неї.
Українська правда

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
07.04.2015. Посол Польщі розповів, чого Україні не вистачає для
безвізового режиму з ЄС
Посол Польщі в Україні Генрік Літвін вважає, що неправильно говорити про те, що на
Ризькому саміті в травні Україна отримає безвізовий режим з ЄС, але на той момент стане
зрозумілим календар, згідно з яким сторони зможуть досягти угоди.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Апостроф".
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"Говорити про те, що під час Ризького саміту не планується введення безвізового режиму
між Україною та ЄС не можна. Виходить, що раніше це планувалося, а зараз - ні. Це неправильно.
Візова лібералізація - це програма, в рамках якої необхідно реалізувати основні технічні умови",сказав дипломат.
Разом з тим посол додав: "Політичні рішення з цього приводу вже прийнято. В цьому
немає жодного сумніву. Політично Європейський союз готовий відкрити безвізовий рух.
Залишилося лише реалізувати конкретні технічні умови українською стороною. Останні оцінки
фахівців, які були в Україні і які розцінювали ситуацію на місці, такі, що сьогодні Україна не
встигне зробити все необхідне для того, щоб можна було офіційно підтвердити в Ризі: "Все готово,
починаємо"".
Відповідаючи на питання про терміни ухвалення рішення щодо безвізового простору між
Україною та ЄС, Літвін зазначив: "Я впевнений, що в Ризі ми отримаємо більш-менш конкретний
календар. Який і покаже, що і коли. Говорити про конкретні дати зараз - це тільки ускладнювати
ситуацію, процедури".
Раніше глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що Україна не отримає
безвізового режиму з країнами Євросоюзу на саміті "Східного партнерства" у Ризі в травні 2015
року.
"Цього рішення не буде, тому що немає часу для того, щоб воно було прийнято", - сказав
він журналістам у вівторок у Києві.
Українська правда

ІНШІ ПОДІЇ ЄС
03.04.2015. Глави МЗС країн «Веймарського трикутника»: Росія
підриває стабільність та довіру в регіоні
Під час офіційної зустрічі очільники зовнішньополітичних відомств Польщі, Німеччини та
Франції вкотре наголосили, що не визнають незаконної анексії Росією Криму і засуджують цей акт
порушення міжнародного права.
Дії Російської Федерації підривають стабільність і довіру в регіоні. Відповідну заяву
зробили глави МЗС Польщі, Німеччини та Франції Гжегож Схетина, Франк-Вальтер Штайнмаєр та
Лоран Фабіус за результатами зустрічі у Вроцлаві 3 квітня.
Міністри обговорили конфлікт в Україні та роль Росії в ньому. Вони висловили
стурбованість у зв'язку з погіршенням гуманітарної ситуації на сході України, а також тривалих
порушень прав людини з боку сил, підтримуваних Росією, зокрема прав етнічних меншин в Криму.
«Франція, Німеччина і Польща не визнають незаконної анексії Росією Криму і надалі
засуджують цей акт порушенням міжнародного права, яке також є прямим викликом міжнародній
безпеці», - йдеться у спільній заяві міністрів.
Політики підкреслили необхідність знайти довгострокове рішення конфлікту в Східній
Україні мирним шляхом, поважаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
української держави. Вони закликали всі сторони швидко і повною мірою дотримуватися Мінських
угод, підписаних у вересні 2014-го і лютому 2015 року.
«Міністри будуть продовжувати підтримку всіх дипломатичних зусиль, спрямованих на
швидке здійснення Мінських угод, зокрема, зусилля Франції та Німеччини у «нормандському
форматі», - наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, 1 квітня президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела
Меркель під час телефонної розмови домовилися про необхідність проведення зустрічі голів МЗС
країн "Нормандської четвірки" вже найближчим часом.
Тиждень

03.04.2015.
Болгарії

Захід

“проковтнув”

анексію

Криму

–

прем’єр

Незважаючи на те, що країни Заходу постійно протестували проти анексії Криму, вони по
суті "проковтнули" її.
Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов в інтерв'ю місцевому телебаченню,
повідомляє EUobserver.
"На суто дипломатичному рівні, цей крок (анексія) постійно опротестовувався, але чомусь
західний світ проковтнув Крим", – сказав він.
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Борисов додав, що Захід ніколи не скаже "в своїй дипломатичній мові, що він проковтнув
Крим", але насправді він це зробив, враховуючи той факт, що "Крим ніколи не згадується, коли ми
говоримо про мінські угоди".
Прем'єр Болгарії також зауважив, що і Меркель, і Олланд, два найвпливовіших лідерів ЄС,
повинні були подорожувати до Мінська, щоб побачити Путіна і піти на поступки, щоб досягти
угоди з президентом РФ.
Відповідаючи на питання, чи справді він мав на увазі, що Захід мовчки "проковтнув"
анексію путіним Криму, Борисов відзначивв: "Як я маю це сказати? Він не проковтнув її, але ми
зупинилися на мінських угодах".
Як відомо, у своїй заяві з приводу річниці анексії півострова, Високий представник ЄС з
питань зовнішьної та безпекової політики Федеріка Могеріні заявла, що ЄС не визнає приєднання
Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати цей акт порушення
міжнародного права.
Українська правда

04.04.2015. Президент Європарламенту застеріг Грецію від
загравання з Москвою
Президент Європарламенту Мартін Шульц застеріг Грецію від надмірного загравання з
Росією.
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Напередодні візиту прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса до Москви Шульц закликав
главу уряду "не відштовхувати" європейських партнерів.
За його словами, неприпустимою є "спекуляція грецького уряду єдиною політикою ЄС
щодо Москви в обмін на фінансову допомогу Росії".
Голова комітету Бундестагу у справах Європейського союзу Гунтер Кріхбаум підтримав
позицію Шульца.
"Той, хто вірить, що зможе найти свій порятунок у Москві, той ставить не на того коня", сказав він.
"Той, хто хоче і надалі отримувати допомогу ЄС, повинен спрямувати стрілки свого компаса
на Брюссель, а не Москву", - додав політик.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греція планує звернутися до Росії з проханням
надати підтримку економіці країни.
Як відомо, раніше Брюссель відхилив прохання Греції про надання 1,2 мільярда євро.
Країни єврозони не знайшли правових підстав для виділення Афінам коштів з фонду банківської
рекапіталізації.
Українська правда

13.04.2015. У Європарламенті обговорили недоліки політики
сусідства
Депутати Європарламенту висловились за зміну політики сусідства з метою врахування
побажань сусідів ЄС та надання їм допомоги у здійсненні реформ.
Депутати Європарламенту взялись за європейську політику сусідства. Перші слухання
робочого документа, підготовленого словацьким євродепутатом Едуардом Куканом, що відбулись у
комітеті з питань закордонних справ у понеділок, 13 квітня, засвідчили: необхідність змін
визнається усіма, як і недосконалість нинішніх інструментів.
Під час обговорення документа доповідач нагадав, що політика сусідства ЄС розпочалась
понад десять років тому. "Коли ЄС оприлюднив першу стратегію щодо політики сусідства у 2003
році, метою було оточити ЄС кільцем стабільних країн", - заявив автор документа. І констатував,
що досягнути цього так і не вдалось, тому запропонував політику сусідства диференціювати.
"Кільця стабільності, якого ми очікували, не вийшло", - наголосила євродепутатка з
Нідерландів Каті Пірі. На її думку, багато у чому вина за це покладається й на європейську сторону.
"Ми пам'ятаємо, що трапилось у 2004-2005 роках після Помаранчевої революції в Україні. Однак
коли все закінчилось і телекамери вимкнулись, наша увага послабилась", - додала вона. При цьому
Пірі звернула увагу, що вже нині деякі європейські політики називають майбутній саміт "Східного
партнерства" у Ризі самітом тих, що вижили. І одночасно звернула увагу на дуже повільний процес
змін в країнах, що вже підписали угоди про асоціацію з ЄС - Україні, Молдові та Грузії. Пірі
висловила розчарування тим, що до цього етапу дійшли лише три з шести країн-східних сусідів ЄС.
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Робочий документ, представлений депутатом Куканом, містить низку пропозицій щодо
покращення європейської політики сусідства. Серед них - необхідність врахування інтересів країнсусідів, підтримка демократії та процесу реформ, а також посилення співробітництва з
громадянським суспільством. Крім того, у документі наголошується на необхідності підтримки
політичного діалогу. "Я б виступив за некобхідність створення посад спеціальних представників ЄС
для сходу та для півдня, які б координували роботу та співробітництво з європейськими
інститутами", - сказав Кукан.
Нагадаємо, що на період з 2014 до 2020 року на програму політики сусідства має бути
виділено 15,4 мільярда євро.
DW.DE
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ПРОЕКТ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ПЕРЕДБАЧАЄ КУРС НА ЧЛЕНСТВО В НАТО
9 квітня 2015 р., через рік після початку російської агресії, Рада
національної безпеки і оборони України презентувала проект нової
Стратегії національної безпеки (далі – Стратегія), розрахованої на реалізацію
до 2020 р.8 Попри певні недоліки, нова Стратегія вигідно відрізняється від
попередніх редакцій чітким визначенням основних загроз (серед яких головна –
агресивна політика Росії), а також системністю запланованих напрямів політики в
галузі національної безпеки із їх націленістю на членство в НАТО як «єдину
надійну зовнішню гарантію» безпеки.
Отже, Стратегія визначає «агресивну політику Росії» найбільшою
загрозою національній безпеці держави. Крим та частини Донецької і
Луганської областей у документі об’єктивно називаються «тимчасово
окупованими територіями». Документ також визначає такі загрози як:
неефективність системи забезпечення національної безпеки України; корупція та
неефективна система державного управління; економічна криза, виснаження
фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення; загрози
енергетичній безпеці; Загрози інформаційній безпеці (у т.ч. «ведення
інформаційної війни проти України», щоправда, не вказано ким саме); загрози
кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів; загрози безпеці критичної
інфраструктури; загрози екологічній безпеці.
Серед основних цілей Стратегії: мінімізація загроз державному
суверенітету та створення умов для відновлення територіальної
цілісності України; «забезпечення інтеграції України до Європейського
Союзу та формування умов для вступу в НАТО». Очевидно, відмінність в
акцентах щодо ЄС (забезпечення інтеграції) та НАТО (формування умов для
вступу) зумовлена попередніми заявами президента і прем’єр-міністра України,
що вступ до НАТО можливий лише після всенародного референдуму (хоча
відповідної вимоги немає ні в законодавстві України, ні у вимогах Альянсу).
Четвертий розділ Стратегії Основні напрями державної політики
національної безпеки України включає заходи із:
4.1. Відновлення територіальної цілісності держави;
4.2. Створення ефективного сектору безпеки і оборони, у т.ч. залучення
інструкторів із країн НАТО для запровадження інтегрованої системи освіти,
бойової і спеціальної підготовки; удосконалення оборонної бюджетної політики
8

http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/strategiya_2015.pdf.
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відповідно до практики країн НАТО;
4.3. Підвищення обороноздатності держави, у т.ч. забезпечення
максимальної взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами
держав – членів НАТО; розвиток Сил спеціальних операцій, приведення систем
воєнної розвідки та контррозвідки відповідно до стандартів НАТО; поглиблення
оборонно-промислового та військово-технічного співробітництва з державами –
членами ЄС і НАТО;
4.4. Реформування та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних і
правоохоронних органів, у т.ч. зміцнити взаємодію розвідувальних органів з
партнерськими спецслужбами країн НАТО;
4.5. Реформування системи державного управління, нова якість
антикорупційної політики;
4.6. Інтеграція в Європейський Союз;
4.7. Особливе партнерство з НАТО – у цьому пункті зазначено, що
«Україна бачить у членстві в НАТО єдину надійну зовнішню гарантію державного
суверенітету і територіальної цілісності», а також зазначається, що «Пріоритетом
є впровадження стандартів НАТО, досягнення сумісності сил і засобів суб’єктів
сектору безпеки і оборони України з силами і засобами відповідних структур
країн-членів НАТО, що забезпечить у майбутньому набуття членства у
Північноатлантичному Альянсі» (виділено нами);
4.8. Забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері – тут,
зокрема, говориться, що «Відмовившись від політики позаблоковості, яка не
забезпечила територіальної цілісності держави, Україна в середньостроковій
перспективі спиратиметься на власні можливості та залишає за собою
право обирати участь у системах колективної безпеки і оборони як
спосіб гарантування державного суверенітету і територіальної цілісності»
(виділено нами), що певною мірою не узгоджується із п.4.7, де чітко говориться
про набуття у майбутньому членства в НАТО, а не про абстрактне «право обирати
участь» у неназваних «системах колективної оборони»;
4.9. Забезпечення економічної безпеки (серед іншого розділ містить
положення про «унеможливлення контролю стратегічних галузей
капіталом країни-агресора», що є дуже правильним, але було би логічним
чітко вказати агресора, щоб не виникало зайвих складностей із імплементацією
цього положення в майбутньому). Щодо забезпечення енергетичної безпеки, то в
п. 4.10. чітко говориться про «подолання залежності від Росії у постачанні
енергетичних ресурсів і технологій».;
У Прикінцевих положеннях документу зазначається, що фінансове
забезпечення реалізації Стратегії є основним пріоритетом бюджетної
політики держави, а обсяг фінансування сектору безпеки і оборони
встановлюється на щорічному рівні не нижче 5% ВВП. Це важливий
момент, адже раніше фінансування оборонної галузі здійснювалося мало не за
залишковим принципом, що не давало можливості реалізувати намічених планів.
Таким чином, проект нової Стратегії національної безпеки
України орієнтований на підготовку України до майбутнього
членства в НАТО як єдиної гарантії проти російської агресії. При
цьому, членство у Північноатлантичному Альянсі передбачається в
довгостроковій перспективі, а в середньостроковій – Україна планує «спиратися
на власні можливості». Якщо під «середньостроковою» перспективою мається на
увазі термін реалізації даної Стратегії, тобто період до 2020 р., то можна
очікувати, що Київ планує за цей час підготуватися до подання заявки на
членство. Хоча цю позицію, включно із термінами, було би доцільно прописати
чіткіше, а п.4.7 назвати «Підготовка до членства в НАТО» замість «Особливе
партнерства з НАТО».
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Відзначимо, що вже цієї весни близько півтисячі військових
інструкторів з країн НАТО – США, Великобританії та Канади – приїдуть
до України для надання допомоги в тренуванні бійців українських Збройних Сил
та Національної Гвардії. При цьому, Міжнародні військові навчання «Fearless
Guardian», які відбуватимуться на Яворівському полігоні, нагадуватимуть
прообраз постійної тренувальної місії Альянсу в Україні, оскільки триватимуть з
перервами, в три етапи, з квітня по листопад 2015 р. Під час навчань 290
американських військових інструкторів ділитимуться досвідом із українськими
колегами, включаючи відпрацювання заходів із локалізації та зачистки території
від терористів. У перспективі подібні тренувальні місії доцільно перевести на
постійну основу, всебічно розширюючи практичну співпрацю і підготовку до
майбутнього членства в Альянсі.

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
02.04.2015. Форму українських бійців хочуть підігнати під
стандарти НАТО
У військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань може
з'явитися єдина уніфікована форма одягу. Це нововведення передбачене законопроектом,
запропонованим Волонтерським рухом та підтриманим Адміністрацією Президента.
Про це заявив у четвер на брифінгу заступник керівника Головного департаменту
оборонної політики та безпеки АП Олексій Покотило.
«Це в основному законопроекти, які дають можливість покращити продовольче
забезпечення ЗСУ та інших військових формувань, речове забезпечення. Суть якраз цього
законопроекту обговорювалася сьогодні. Пропонується, щоб у ЗСУ та інших військових
формуваннях була єдина уніфікована форма одягу»,- сказав Покотило.
Зі свого боку голова ради волонтерів при Міністерстві оборони Давид Арахамія наголосив
на тому, що такий підхід практикується в усіх країнах НАТО, а також дає змогу здешевити ціну
форми.
«Прийнято рішення, що не буде парадної форми, повсякденної форми тощо. Буде одна
форма і на ній по нашивках буде видно - це представник Збройних Сил, Нацгвардії,
прикордонників тощо. Так зроблено в усіх країнах НАТО, практично в усьому світі. І це здешевлює
саму форму, не потрібно по три комплекти куплять. Крім того, я сподіваюся, що на кінцевому етапі
виникне єдиний центр закупки для всіх силовиків. Таким чином, можна буде досягти суттєвого
зниження собівартості пошиття форми», - зауважив Арахамія.
Укрінформ

02.04.2015. Лазерні «бої» на Яворівському
американців учитимуть наших нацгвардійців

полігоні.

290

Міжнародні військові навчання «Fearless Guardian», які розпочнуться на Яворівському
полігоні 20 квітня, вже обростають інсинуаціями в Росії. ЗМІ залякують співгромадян присутністю
в Україні військ НАТО, передачею озброєння тощо.
Про зміст і особливості цьогорічних військових навчань, що відбудуться на базі
Міжнародного центру миротворчості і безпеки на Львівщині, кореспонденту Укрінформу розповів
заступник начальника Академії сухопутних військ України, якій належить полігон, полковник
Олексій Красюк.
- Пане Олексію, навчання у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки проводяться із
1996 року і ніколи не викликали такого резонансу з боку Росії. Звідки така тривожна агресивність?
- Скажу більше: Росія у минулі роки сама неодноразово проводила навчання за програмою
«Партнерство заради миру» і в значно більших масштабах, ніж це робить Україна.
Тепер же будь-яка взаємодія Альянсу з нашою країною стала для неї подразнюючим
фактором. Тим не менше, перебування на території України військ НАТО не суперечить нашому
законодавству та міжнародним договорам. Отже, підрозділи Північно-Атлантичного блоку
перебуватимуть у нашій країні в законний спосіб.
- Чи можливі якісь провокації, диверсії з боку агресора задля дискредитації або навіть
зриву навчань?
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- Ми не виключаємо таких спроб. Тому безпека навчань - питання номер один. Ще із 90-х
цей район був відпрацьований у контррозвідувальному забезпеченні.
Він є об`єктом посиленої уваги СБУ, військових і Нацгвардії. Під час навчань весь простір
від кордону до полігону максимально контролюватиметься, блокуватимуться під`їзні шляхи,
здійснюватиметься посилене патрулювання тощо.
- Якщо найгірше все-таки трапиться, як реагуватимуть натівці?
- При недружніх діях вони мають право застосовувати адекватну відповідь.
- В чому новизна цьогорічних навчань?
- Насамперед, у їх пролонгованості. Ще жодного разу миротворчі навчання не тривали так
довго: вони розпочнуться 20 квітня, включатимуть три етапи підготовки і завершаться у листопаді.
Друге: крім військовиків у навчаннях братимуть участь нацгвардійці. І нарешті, жодного
разу у навчаннях не брало участі стільки іноземних інструкторів. Цього року, по суті, на кожного
«учня» припаде по окремому викладачеві.
Навіщо стільки інструкторів?
- Це не просто 290 інструкторів - це 290 високопрофесійних військовослужбовців. Чому їх
так багато? Тому що нинішні навчання - індивідуальні і спрямовані на освоєння новітніх
«тренажерів», таких, як система лазерної імітації пострілу.
Це коли на автомат одягається спеціальна насадка, яка під час холостого пострілу імітує
бойовий променем. На шлемі і по всьому тілу кожного військовослужбовця закріплюються
датчики. І потім комп`ютер може показати: вразили тебе, поранили чи не зачепили. Для того, щоб
імітувати дії противника, і буде використовуватися підрозділ США. Частина американців буде
залучена для імітації якихось дій, інша - навчатиме, як їм протистояти.
- Програма також матиме свої особливості з огляду на ситуацію в Україні?
- Насамперед, це стосується підрозділів Нацгвардії. З їхнього боку в навчаннях візьмуть
участь батальйон імені Кульчицького, полк «Азов», спецпідрозділи «Ягуар» та «Омега». І якщо
раніше вони з іноземними партнерами відпрацьовували тактику вуличних боїв, підтримки спокою
в громадських місцях, то тепер будуть вправлятися у локалізації і зачистці територій від
терористів. При цьому нацгвардійці вивчатимуть гуманні принципи дії військ НАТО, щоб не
постраждало ні цивільне населення, ні наші військові.
Яка підготовка передувала навчанням?
- Насамперед, кадрова. Адже ті, хто сьогодні буде навчатися, завтра самі вчитимуть. Тому
для навчання відібрано професіоналів із знанням англійської, оскільки вона буде мовою
спілкування. Майже всі учасники побували в АТО.
А загалом навчання - це показ того, чого ми досягли, і пошук нових шляхів для досягнення
сумісності, відпрацювання нових елементів.
Тому туди не приходять люди, які нічого не вміють. Одна із важливих складових цих
навчань, яка раніше не відпрацьовувалась, - оцінка дій підрозділів, які знаходяться на чергуванні в
країнах НАТО. Наприклад, наша рота хімічно-радіаційно-бактеріологічного захисту може бути в
будь-який момент взята для ліквідації наслідків такого нападу у країнах-партнерах.
Так само і мінометна батарея. Так от, на цих навчаннях буде виставлено оцінку їхній
спроможності діяти спільно із підрозділами НАТО. Прибудуть спеціальні «оцінщики», як ми їх
називаємо, і робитимуть висновки, чи готовий підрозділ до виконання своєї місії, чи
укомплектований, чи знають бійці мову.
- Підготовка торкнулася і самого полігону?
- Інфраструктура полігону протягом останніх років знаходиться у перманентному стані
удосконалення. В тому числі і завдяки допомозі країн партнерів - США та Канади. Ми збудували
містечко, яке повністю відповідає усім соціально-побутовим вимогам: сучасні комфортабельні
хостели, стадіони, спортзали, чудова їдальня. Звичайно, готуємо і навчально-матеріальну базу,
облаштовуються елементи, які потім залишаться для навчання мобілізованих.
Це - блок-пости, опорні пункти, інші об`єкти. Усі умови навчань відповідають найвищим
міжнародним стандартам. Минулого тижня на полігоні побувала делегація із США, котра перед
тим відвідала аналогічний об`єкт на Апеннінах. І мені запам`яталися слова одного із її членів: «Та
у вас тут все облаштовано краще, ніж в Італії».
- Чи привезуть із собою партнери якусь військову техніку?
- Лише особисту стрілецьку зброю, яку, згідно із митними процедурами, після завершення
навчань партнери заберуть із собою. Уся техніка і озброєння, які будуть використовуватись на
маневрах, - українські.
Куди спрямують «випускників» цих навчань?
- Значна частина повернеться у зону бойових дій: було б нерозумно підготувати людей і не
скористатись їх умінням для боротьби із терористами. Решта залишиться в якості інструкторів,
щоб передати свої знання мобілізованим. До речі, в рамках навчань передбачена програма «Тіні»,
це коли група наших інструкторів буде спостерігати за роботою американських колег, щоб засвоїти
їх методику і застосувати у підготовці нового армійського поповнення.
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- Із мобілізованих ніхто не братиме участь у навчаннях?
- Ні, лише бійці та офіцери діючої армії.
Як зазначив Олексій Красюк, головна мета цьогорічних міжнародних навчань під егідою
НАТО - забезпечити спокій наших громадян. Щодо Альянсу, то він під офіційним приводом
демонструє свою присутність в регіоні і інтерес до нього.
Українсько-американські навчання «Fearless Guardian - 2015» на Яворівському полігоні
розпочнуться 20 квітня. Однак уже 6 квітня в Центр миротворчості та безпеки заїжджає перша
група. 15 квітня всі інструктори та учасники навчань повинні бути на полігоні. Навчання
відбуватимуться у 3 етапи, під час яких буде підготовлено три підрозділи наших військових.
Українсько-американські навчання «Fearless Guardian - 2015» на Яворівському полігоні
розпочнуться 20 квітня.
Однак уже 6 квітня в Центр миротворчості та безпеки заїжджає перша група. 15 квітня всі
інструктори та учасники навчань повинні бути на полігоні. Навчання відбуватимуться у 3 етапи,
під час яких буде підготовлено три підрозділи наших військових. Улітку буде перерва на навчання
«Saber Guardian/Rapid Trident». Для проведення цих навчань буде залучено від 270 до 290
інструкторів зі Сполучених Штатів Америки.
Укрінформ

03.04.2015. Питання поставки Україні озброєнь залишається
на порядку денному НАТО
Про це повідомив член постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї
НАТО Віктор Чумак на брифінгу в Києві у понеділок за результатами роботи делегації у штабквартирі та у міжнародному секретаріаті ПА НАТО.
«Хотів би сказати, що це питання (поставка Україні зброї. - Ред.) в будь-якому випадку, за
визначенням керівників НАТО, з якими ми зустрічалися, не знято з порядку денного.
Тобто всі країни-члени НАТО або більшість країн-членів НАТО абсолютно чітко розуміють,
що питання виживання України стоїть, в тому числі, і в забезпеченні відповідними ресурсами.
Такими ресурсами, які Україна не може поновити самостійно протягом дуже короткого
часу, протягом якого йде війна. В тому числі є зброя, тому цей ресурс теж необхідно ставити до
уваги, що його потрібно поставляти Україні або, можливо, потрібно поставляти в Україну. Тому це
питання залишається достатньо актуальним», - сказав він.
При цьому нардеп уточнив, що НАТО як організація не приймає рішення про поставки
зброї країнам, але ця організація може надавати інформацію розвідувального, аналітичного,
рекомендаційного характеру, зокрема, щодо того, як і яке озброєння можна поставляти в Україну.
На переконання Чумака, Україні буде надзвичайно важко протистояти російській агресії за
рахунок виключно власних ресурсів, тому вкрай необхідно залучати зовнішню фінансову,
матеріальну, збройну, технологічну допомогу.
«Все залежить від нашої спроможності: наскільки ми будемо спроможні прийняти
допомогу НАТО, таким і буде рівень допомоги і НАТО в рамках своїх програм, і країн-членів, які
готові повністю співпрацювати з нами. Все залежить від нашої спроможності, від нашої
спроможності дуже швидко опрацьовувати нормативну базу, від нашої спроможності подолати
корупцію», - підкреслив він.
Водночас нардеп наголосив, що країни НАТО абсолютно чітко усвідомлюють, з якого типу
агресією стикнулися в Україні, тому відбувається підготовка інституцій Альянсу та громадської
думки до можливості гібридної війни на території країн-членів і необхідності прийняття
оперативних рішень на випадок агресії.
Укрінформ

07.04.2015. В Одесу йде американський ракетний есмінець – ЗМІ
Американський ескадрений міноносець керованої ракетної зброї DDG 109 Jason Dunham,
який знаходиться в акваторії Чорного моря, прямує до берегів України.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на неназвані турецькі ЗМІ.
Згідно з повідомленням, очікується, що в найближчі дні він зайде з візитом до Одеси.
Як повідомлялося, есмінець Jason Dunham, на озброєнні якого може знаходитися до 56
крилатих ракет, 3 квітня увійшов у Чорне море в рамках операції "Атлантична рішучість".
За повідомленням командування Шостого оперативного флоту ВМС США, 4 квітня
есмінець відвідав болгарський порт Варну, а 5 квітня провів спільні навчання з румунським
корветом і болгарським мінним тральщиком, в ході яких відпрацьовувалися завдання боротьби з
підводними човнами, забезпечення ППО, а також маневрування корабельної групи.
Jason Dunham пробуде в акваторії Чорного моря до 14 квітня. Він змінив французький
фрегат La Fayette, який раніше знаходився там і 30 березня вийшов через турецькі протоки до
Середземномор'я.
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Це вже не перше відвідування цим американським есмінцем Чорного моря. У 2012 він
заходив у його акваторію для участі у спільних з українськими ВМС навчаннях "Сі Бриз".
Українська правда

08.04.2015. Уряд підпише дві угоди з НАТО
Кабінет міністрів підпише дві угоди з Північноатлантичним альянсом.
Про це на засіданні уряду в середу розповів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
За його словами, Україна і НАТО підпишуть меморандум щодо співпраці з питаннях
управління, зв'язку, розвідки, спостереження і рекогносцировки в рамках програми "Партнерство
заради миру".
Друга – угода про співробітництво у сфері підтримки. яка передбачає реалізацію чотирьох
трастових проектів разом з НАТО в тому числі військове співробітництво, засоби зв'язку, нові
інформаційні технології.
"Україна повинна відновлювати свої збройні сили виключно за зразками найсильніших
армій і об'єднань", – наголосив Яценюк.
Українська правда

09.04.2015. Турчинов бачить порятунок лише в НАТО
Основним пріоритетом України наразі є членство в НАТО, оскільки саме це зможе
гарантувати справжню безпеку.
Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час презентації проекту Стратегії
національної безпеки, передає кореспондент Укрінформу.
«Відмовившись від політики позаблоковості, яка не забезпечувала територіальну цілісність
нашої держави у середньостроковій перспективі, спираючись в першу чергу на власні можливості,
Україна залишає за собою право брати участь у системах колективної безпеки як спосіб
гарантування державного суверенітету і територіальної цілісності. Поділяючи спільні з
Європейським Союзом і НАТО цінності, Україна розглядає європейську і євроатлантичну
інтеграцію як пріоритетний напрям цієї зовнішньої і внутрішньої політики. Ми бачимо у членстві
НАТО єдину надійну зовнішню гарантію державного суверенітету і територіальної цілісності
країни»,- сказав він.
За словами Турчинова, пріоритетом є впровадження стандартів НАТО, досягнення
сумісності армії зі службами країн – членів НАТО, «щоб забезпечити в майбутньому набуття
Україною членства в Альянсі».
Укрінформ

10.04.2015. Україна і НАТО продовжили діалог з актуальних
питань енергетичної безпеки
10 квітня 2015 р. у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО з питань
енергетичної безпеки. У засіданні взяв участь Голова правління НАК „Нафтогаз України” Андрій
Коболєв.
У ході засідання у відвертій і довірливій формі обговорено хід переговорів з Росією щодо
постачання газу до України та країн ЄС, можливості подальшої диверсифікації джерел
газопостачання, стан та перспективи реформування відповідно до стандартів Євросоюзу ринку
природного газу у нашій державі та реформування НАК «Нафтогаз України» у контексті ухвалення
9 квітня ц.р. Верховною Радою України Закону «Про ринок природного газу».
Українською стороною було наголошено на тому, що наша держава залишатиметься
відданою своїм зобов’язанням у сфері транзиту газу, незважаючи на специфічні підходи до цього
питання з боку Росії як країни-постачальниці.
Учасники засідання підсумували, що єдиною запорукою енергетичної безпеки є
дотримання порядності, прозорості у газових відносинах та їх деполітизація усіма гравцями,
насамперед Росією.
На засіданні Комісії Україна-НАТО також було вирішено надалі збільшити динаміку
консультацій з питань енергетичної безпеки між Україною та НАТО.
Місія України при НАТО
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
06.04.2015.
Коментарі
речниці
Основоположного акта НАТО-Росія і
оборони НАТО

НАТО
для
ЗМІ
щодо
системи протиракетної

Зважаючи на неправдиві повідомлення у ЗМІ, повідомляємо, що речниця НАТО Оана
Лунгеску насправді сказала російській агенції новин у суботу (3 квітня) у відповідь на низку
запитань про Основоположний акт НАТО-Росія і протиракетну оборону НАТО таке:
«Росія порушила міжнародне право і свої зобов’язання, взяті згідно з Основоположним
актом НАТО-Росія, своїми агресивними діями в Україні. Російське нарощування військової сили і
часті несподівані навчання, які проводяться без попередження, також суперечать духу
Основоположного акта НАТО-Росія і не допомагають зберігати стабільність, прозорість або
передбачуваність.
На відміну від Росії НАТО продовжує діяти у цілковитій відповідності до своїх зобов’язань,
взятих відповідно до Основоположного акта. НАТО є оборонним альянсом і у відповідь на
агресивні дії Росії в Україні ми посилюємо нашу військову присутність у східній частині нашого
Альянсу. Ця присутність основана на ротації і є значно нижчою будь-як визначених в розумний
спосіб значних бойових сил. Плани зі створення шести центрів командування і управління у
Східній Європі також не суперечать Основоположному акту, в якому чітко дозволяється мати
інфраструктуру, необхідну для забезпечення підкріплень. Усі наші заходи є оборонними,
пропорційними і відповідають нашим міжнародним зобов’язанням.
Ваше запитання про Сили реагування НАТО ґрунтується на хибному припущенні, оскільки
Сили реагування НАТО не мають постійного базування в східній частині Альянсу. Підрозділи, з
яких складаються Сили реагування НАТО, базуються у своїх країнах. Проте я хочу, щоб мене чітко
зрозуміли: НАТО захищатиме усіх своїх членів від будь-яких загроз.
Щодо вашого останнього запитання, Генеральний секретар схвалює активну роботу в
Лозанні над параметрами спільного комплексного плану дій щодо іранської ядерної програми.
Водночас він наголошує, що забезпечення виконання Іраном своїх зобов’язань є життєво
важливим для міжнародної безпеки.
Загроза країнам НАТО, яка походить від розповсюдження балістичних ракет, продовжує
зростати. Понад 30 країн мають, або отримують, технології виробництва балістичних ракет.
Рамкова угода не змінює цього факту. Мета системи протиракетної оборони НАТО, на що чітко
вказує її назва, полягає в захисті європейських членів Альянсу від загрози балістичних ракет, яка
походить з-поза меж євроатлантичного регіону. Протиракетна оборона НАТО не спрямована
проти Росії».
DW.DE

16.04.2015. Генсек НАТО:
підтримувати сепаратистів

Я

закликаю

Росію

припинити

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг висловив
занепокоєння щодо переміщення важкого озброєння та зростання насилля на Сході України. На
думку очільника НАТО, це підриває мінські домовленості.
Обидві сторони конфлікту (на Сході України. - Ред.) мусять поважати режим припинення
вогню та виконувати мінські домовленості, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
під час візиту до Рейк'явіка у четвер, 16 квітня.
"Ми бачимо переміщення важкого озброєння та, звісно, дуже занепокоєні тим, що це
підриває режим припинення вогню та мінські домовленості загалом", - сказав Столтенберг, слова
якого наводить інформагентство Reuters.
"Я також закликаю Росію припинити підтримувати сепаратистів", - заявив генсек НАТО.
Він наголосив, що Росія має використовувати свій вплив на сепаратистів для того, аби вони
поважали режим припинення вогню та відвели зброю від лінії фронту.
Нагадаємо, Київ заявляв про загибель щонайменше восьми солдатів цього тижня.
Українські військові та проросійські сепаратисти звинувачують один одного у порушенні режиму
припинення вогню на Донбасі, зазначає Reuters.
DW.DE

16.04.2015. НАТО має бути готовим дати відсіч Росії - глава
Військового комітету Альянсу
Росія вміло використовує інформаційно-психологічну війну в країні й за кордоном, і НАТО
треба довести свою готовність дати відсіч Москві.
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Про це заявив новий глава Військового комітету НАТО Петер Павел в інтерв'ю Associated
Press.
"Російській владі вдалося переконати громадську думку, що все погане, що відбувається з
Росією, йде із Заходу, і що Росії доводиться захищатися", - сказав Павел, який вступить на посаду
голови Військового комітету Альянсу в липні.
За його словами, країни-члени НАТО повинні витрачати більше на оборону, проводити
більше спільних військових навчань і твердо стояти перед загрозою Росії.
Павел підкреслив, що потрібно бути готовими мати справу з "гібридною" війною про що
свідчить підтримка Росією сепаратистів у східній Україні.
Росія провела "широку і щедру" програму модернізації своїх збройних сил і НАТО
необхідно реагувати на це.
"Як солдат, я стурбований російськими діями, тому що збільшення їх військови)
можливостей та готовність використовувати їх очевидна", - підкреслив він.
Павел сказав, що в 2013 році НАТО провів навчання в країнах Балтії та Польщі за участю
6000 солдатів, в той час як Росія приблизно в той же час у західній частині країни проводила
навчання за участі щонайменше 38 тисяч військовослужбовців.
Він заявив, що Москва представила навчання, як реакцію на можливі терористичні атаки,
але таке пояснення Павел називає "знущанням".
"Нам необхідно в тому ж масштабі, такому ж обсязі запевнити нашу громадськість, що ми
здатні генерувати таку ж силу і засоби у визначений час, а також послати чіткий сигнал Росії, що
ми готові в разі необхідності використовувати наші сили", - сказав Павел.
Українська правда
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
БЕРЛІН І ПАРИЖ ПІДІГРАЮТЬ МОСКВІ, НАМАГАЮЧИСЬ
СХИЛИТИ КИЇВ ДО «МИРУ» НА УМОВАХ КРЕМЛЯ
13 квітня 2015 р. у Берліні пройшов черговий раунд переговорів
міністрів закордонних справ у «нормандському» форматі. Із тексту
підсумкової заяви та коментарів учасників перемовин стало зрозуміло, що вони
пройшли за московським сценарієм, а київські ініціативи були проігноровані.
Напередодні президент України Петро Порошенко говорив, що основною
темою Берлінської зустрічі має стати питання введенні на Донбас міжнародних
миротворців9, проте у тексті підсумкової Заяви про миротворців немає жодної
згадки, і за інформацією DW цю тему взагалі «предметно не обговорювали».10
При цьому, відомо, що український міністр Павло Клімкін дану тему
під час зустрічі піднімав, проте, вочевидь, німецького та
французького
колегу
більше
зацікавив
порядок
денний,
запропонований Сергієм Лавровим. Принаймні, текст підсумкової Заяви
містить заклик «терміново завершити створення робочих груп у рамках
Тристоронньої контактної групи з питань безпеки, політичного процесу,
гуманітарних питань і економічних питань».11
Саме на «політичному процесі», економічних і гуманітарних питаннях і
наполягала останні місяці російська сторона, маючи на увазі внесення змін до
Конституції України із фактичною легітимізацією Києвом самопроголошених
сепаратистських республік, а також відновлення фінансування Києвом
окупованих російськими військами територій Донбасу. Внесення основних вимог
Кремля до тексту спільної Заяви, навіть не обумовлюючи їх попереднім
припиненням вогню, дає підстави вважати, що ця позиція була підтримана
Берліном і Парижем, які чинили відповідний тиск на Київ. Тож не дивно, що
Сергій Лавров залишився задоволений результатами зустрічі, назвавши її
«корисною»,12 тоді як український міністр Павло Клімкін охарактеризував зустріч
9

http://www.president.gov.ua/news/32648.html.
http://www.dw.de/крихкі-мінські-домовленості-й-жорсткі-берлінські-суперечності/ a-18380102.
11
http://www.auswaertigesamt.de/sid_6C5F952BEF24328BEC98B8B72C47ECEB/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2015/150413Ukraine_ErklaerungVorsitz.html.
12
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/C64664E191CAD60843257E270026D340.
10
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як «важку»13.
Не могла не потішити Росію і позиція ОБСЄ, представники якої
також брали участь у Берлінський зустрічі, де заявили, що домовленість
про припинення вогню порушують «обидві сторони». При цьому, чомусь не
уточнювалося, хто першим починає обстріли, і що мають робити українські
військові, коли сепаратисти обстрілюють їх із «Градів». «Забули» представники
ОБСЄ розповісти і про те, як сепаратисти стріляли по їх представникам, про що
йшлося у звіті місії ОБСЄ за 7 квітня.14 Відповідно, підсумкова берлінська заява
містила «заклик до всіх сторін припинити бойові дії», чим фактично визнавала,
що перемир’я порушують і сепаратисти, і українські війська.
Керівники МЗС «нормандської» четвірки також закликали сторони відвести
міномети і важке озброєння калібру менше ніж 100 мм, а також усі типи танків.
Втім, за обставин, коли представники ОБСЄ не мають можливості проінспектувати
виконання російськими бойовиками навіть попередніх домовленостей, очевидно,
що це положення берлінської заяви було покликано продемонструвати хоч якийсь
поступ за його повної відсутності.
Цікавим «збігом» є той факт, що лише за три дні до Берлінської зустрічі
французька сторона оприлюднила стенограму парламентських слухань, які
відбулися ще 25 березня, і на яких директор військової розвідки Франції
(DRM) генерал Крістоф Гомар заявив, що російських військ на Донбасі
його службою не виявлено, як і ознак підготовки Росії до наступу.15
Навряд чи варто підозрювати французьку розвідку в такій кричущій
некомпетентності, тож імовірно мова йде про політичне підґрунтя таких заяв, що
підігрують Москві.
Загалом, позиція Євросоюзу щодо російської агресії стає все більш
демонстративно слабкішою, що провокує Москву до продовження нинішнього
курсу. Коментуючи можливість надання Україні допомоги озброєнням, посол
Євросоюзу в Росії Вігаудас Ущацкас назвав це ризиковою ідеєю, додавши: «Треба
визнати, що ми не підемо воювати і вмирати за Україну»16. Екс-президент Польщі
Александр Кваснєвський, вже не обтяжений дипломатичним етикетом, також
говорить, що «про будь-яку форму військового втручання Євросоюзу не може бути
й мови». І справа вже навіть не лише щодо допомоги озброєнням – бракує
елементарної політичної підтримки. Той же Квасневський на запитання, чи
готовий ЄС «закрити очі» на анексію Криму, відповів: «Ви маєте рацію, це так. Це
проблема компромісу між цінностями і реальною політикою»17. Прем'єрміністр Болгарії Бойко Борисов у коментарі для телебачення дорікнув
Берліну та Парижу, що Західний світ «проковтнув» питання анексії
Криму і більше не згадує про нього, у т.ч. в Мінських угодах.18
Вірогідно, добігає кінця і режим економічних санкцій Євросоюзу проти
Росії. Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, перебуваючи із візитом у
Москві, висловився за зняття санкцій. Очевидно, що головними мотивами
таких заяв грецького прем’єра були надії отримати фінансову допомогу від РФ, а
також спроби шантажувати Євросоюз, від якого Афіни сподіваються отримати
нові кредити. Втім, позицією Ципраса можуть скористатися ті європейські
столиці, включаючи Берлін, Париж і Рим, які хотіли би скасування санкції, проте з
політичних міркувань не готові зробити цього власними руками.
За умов, коли час працює проти неї, Україні потрібно
13

http://www.pravda.com.ua/news/2015/04/14/7064630.
http://www.osce.org/node/150211.
15
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/14-15/c1415049.asp.
16
http://ru.delfi.lt/news/politics/posol-es-v-rossii-my-ne-pojdem-voevat-i-umirat-za-ukrainu.d?id=67633740.
17
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/04/9/7032776.
18
https://euobserver.com/beyond-brussels/128238.
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ефективніше використовувати його, зосередивши всі зусилля на
найбільш
важливих
напрямках
і
відмовившись
від
малоперспективних. Зокрема, навряд чи доцільно педалювати тему
міжнародних миротворців для Донбасу за умов, коли західні партнери не мають
достатньої політичної волі, щоб відправити місію ЄС без мандату ООН, а отримати
останній нереально через позицію Росії. Тож імовірно варто все ж таки більше
уваги приділяти вдосконаленню місії ОБСЄ (розширення мандату, збільшення
чисельності та матеріально-технічних можливостей), яка, попри всі мінуси, є на
сьогодні єдиним реальним варіантом.
Києву потрібно також враховувати, що Берлін і Париж не мають ні
можливостей, ні намірів вивчати всі особливості конфліктної ситуації,
проте як політичних «гарантів» їх цікавить формальна сторона
виконання Мінських угод. Цим вміло користується Москва, запевняючи
європейських партнерів, ніби сепаратисти виконують свою частину вимог
(офіційно заявили про припинення вогню і зменшили інтенсивність обстрілів),
натомість Київ, за запевненнями Кремля, саботує зобов’язання щодо політичного
та економічного врегулювання. І, судячи із останньої заяви «нормандської»
четвірки, Москві поки що вдається нав’язати своє бачення Берліну і Парижу.
Варто також активніше нагадувати Берліну про обіцяну ним фінансову
допомогу для Донбасу і запропонувати німцям взяти участь у спільному контролі
за цільовим витрачанням коштів на окупованих територіях.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
09.04.2015. Клімкін: РФ має бути найбільш зацікавлена у
миротворцях на Донбасі
Росія має підтримати рішення ООН про миротворчу місію на Донбасі, якщо вона
зацікавлена у виконанні мінських домовленостей.
Про це заявив глава МЗС України Павла Клімкін в інтерв'ю російській "Новой газете".
"Якщо російська сторона це заблокує, нехай пояснить, хто буде не просто спостерігати за
розвитком миротворчого процесу, але хто буде сприяти його розвитку? Хто буде організовувати
процес встановлення та затвердження порядку? Хто буде працювати з цією так званою народною
міліцією, з новими структурами? Ось на Балканах цим займалися саме миротворці. Чому це має
бути не так у цьому випадку?", - сказав Клімкін.
За його словами, в мінських угодах прописані тимчасові рамки реалізації конкретних
пунктів.
"Зараз ми діємо точно за логікою "Мінська-2", і ця логіка дуже проста: спочатку припинення вогню, відведення важкої артилерії і повний контроль за цим процесом. Ми маємо
досягти остаточного прогресу з обміну заручниками, оскільки для мене це виходить за рамки
політики і є, зрештою, питанням моралі. І далі піде дискусія по ключовим критеріям вільних та
чесних виборів", - сказав міністр.
За його словами, в мінських угодах чітко прописано, що вибори повинні бути проведені за
нормами Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.
"І як тільки вибори відбудуться, тоді повністю запрацює і закон (про особливий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу. - Ред.). В законі, наприклад, є положення
про те, що в цих районах буде створюватися народна міліція і так далі", - сказав Клімкін.
Як повідомлялося, президент Петро Порошенко стверджує, що останнім часом суттєво
підвищилися шанси направлення в Україну миротворчої місії ООН.
Раніше представник України в ЄС Костянтин Єлісєєв заявив, що направлення Євросоюзом
миротворчого контингенту на Донбас не потребує попереднього узгодження мандату такої місії з
Радою безпеки ООН.
Українська правда
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продовжить

За словами глави українського МЗС, учасники зустрічі в "нормандському" форматі
найближчим часом продовжать обговорення введення миротворчої місії на Донбас. Вона, за
словами Клімкіна, має доповнити місію ОБСЄ.
Учасники зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні домовилися наступного разу
продовжити обговорення введення миротворців на Донбас. Про це після переговорів заявив глава
українського МЗС Павло Клімкін, повідомляє у вівторок, 14 квітня, агенція "Укрінформ". "Я чітко
окреслив ті сфери, де місія могла б бути і повинна бути корисною. І ми продовжимо дискусію", пояснив він. Як зазначив міністр, сторони обговорять, "чи буде це місія ЄС, чи комбінована місія з
ООН".
За словами Клімкіна, миротворча цивільно-військова місія, на введенні якої наполягає
Київ, покликана не підмінити собою моніторингову місію Організації з безпеки і співробітництва в
Європі (ОБСЄ), а стати її доповненням. "Я чітко сказав, що це місія підтримки мінських
домовленостей, оскільки вона буде додатковим, дуже важливим стабілізуючим чинником", зазначив політик.
Крім того, як заявив Клімкін, зустріч тристоронньої контактної групи з подальшого
виконання мінських домовленостей відбудеться, ймовірно, вже в першій половині цього тижня і
дасть змогу створити в її рамках робочі групи. Дуже важливим результатом зустрічі глава
українського МЗС назвав підтримку другої фази відведення озброєнь - танків і артилерії калібром
менше 100 міліметрів. "Ми запропонували, і це є жестом доброї волі і одночасно реакцією на ту
ситуацію, яку ми маємо", - зазначив міністр. Як повідомлялося, Клімкін заявив, що під час зустрічі
в Берліні сторонам не вдалося домовитися з усіх питань.
DW.DE

ПАРЛАМЕНТ
09.04.2015. Парламент заборонив пропаганду комуністичного
та нацистського режимів
Верховна Рада заборонила пропаганду комуністичного та нацистського режимів в Україні.
За прийняття цього закону проголосували 254 народні депутати.
Згідно із прийнятим законом, Верховна Рада засудила комуністичний та націоналсоціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні як злочинні, заборонила публічне
заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, публічне використання та
пропаганди їхньої символіки.
Автором цього законопроекту виступили 13 народних депутатів, серед яких Юрій Луценко,
Олег Ляшко, Юрій-Богдан Шухевич та інші.
"Ухвалення законопроекту забезпечить усунення загрози суверенітету, територіальної
цілісності та національній безпеці України, зміцнення духу і моралі Української нації", - пояснили
автори закону.
"Цей законопроект не забороняє ідеологію, бо це неприйнятно для будь-якої
демократичної країни. Цей законопроект забороняє тоталітарний режим під які б кольори він не
фарбувався: під фашистські, під комуністичні, під будь-які інші. Тоталітарний режим є
заборонений і засуджений Україною", - пояснив Луценко.
Закон спрямований на засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів як злочинних на законодавчому рівні, впровадження
заборони на публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, заборони
публічного використання та пропаганди їхньої символіки, запровадження обов’язку держави
здійснювати розслідування та оприлюднення інформації про злочини, здійснені представниками
цих тоталітарних режимів з метою недопущення повторення таких злочинів у майбутньому,
усунення загрози суверенітету, територіальної цілісності та національній безпеці України, а також
встановлення історичної справедливості.
Українська правда

09.04.2015. Рада визнала УПА, УНР та інші організації борцями
за незалежність
Верховна Рада ухвалила закон про визнання організацій, які боролись за незалежність
України у ХХ столітті.
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За відповідний закон, авторства Юрія Шухевича, проголосував 271 народний депутат.
Усі люди, які боролись за незалежність у збройних, парамілітарних, підпільних, політичних
організаціях чи вели цю боротьбу індивідуально, визнаються борцями за незалежність України.
Законом передбачається визнання таких організацій, як Союз визволення України, УСС,
УНР, Гетьманат, ЗУНР, партизанські і повстанські загони Наддніпрянщини, Карпатську січ, УПА,
ОУН, Сойм Карпатської України, Українська Гельсінська спілка тощо.
"Держава визнає, що борці за незалежність України у ХХ столітті, які визначені у статті 1
даного закону, відіграли головну роль у відновленні української державності, яка проголошена
Актом 24 серпня 1991 року, що є основною передумовою надання правового статусу та вшанування
пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті", - йдеться в законі.
Держава, згідно з законом, може визначити борцям за незалежність соцгарантії і пільги та
держнагороди.
"Публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у ХХ
столітті визнається наругою над пам'яттю борців за незалежність України у XX столітті,
приниженням гідності українського народу і є протиправним", - вказано в законі.
Українська правда

ПРЕЗИДЕНТ
04.04.2015. Можливість розміщення миротворців в Україні
буде обговорено в Нормандському форматі – Президент
Міністри закордонних справ країн Нормандського формату розглянуть можливість
розміщення миротворців в Україні, сказав Президент Петро Порошенко в інтерв’ю «5 каналу».
Президент розповів, що спочатку реакція міжнародних партнерів на ініціативу розміщення
миротворчої місії була негативною, оскільки нібито це не передбачено Мінськими
домовленостями, вже працює місія ОБСЄ і цього достатньо. Однак, як наголосив Петро
Порошенко, завдяки кропіткій роботі дипломатів це питання було винесене на обговорення.
Зокрема, відбулися консультації Міністра закордонних справ України з Генсеком ООН Пан Гі
Муном.
«Миротворці мають стояти в буферній зоні лінії зіткнення і кордону, а ОБСЄ – перевіряти
дотримання виконання Мінських домовленостей по всій окупованій території», – наголосив Глава
держави. Він впевнений, що співпраця з ОБСЄ, збільшення кількості місії та розширення мандату і
технічного оснащення гарантуватимуть стале припинення вогню, надійне виведення іноземних
військ та звільнення всіх заручників.
Прес-служба Президента України

08.04.2015. Президент Петро Порошенко взяв участь
першому засіданні новоствореної Конституційної Комісії

у

Президент Петро Порошенко взяв участь у першому засіданні новоствореної
Конституційної Комісії. Звертаючись до її членів, Глава держави наголосив на тому, що робота
Конституційної Комісії з розробки змін до Основного Закону має об'єднати суспільство.
«Процес конституційних змін стане виявом суспільного консенсусу, і нам треба зробити
максимум можливого, щоб робота Комісії була відкритою і була можливість суспільного
обговорення всіх ініціатив», – сказав Президент. Представники політичних сил, громадськості,
вітчизняні та міжнародні експерти мають напрацювати конституційні зміни, яких сьогодні
вимагає суспільство і міжнародні зобов’язання України перед європейськими партнерами,
зауважив він.
Президент відзначив важливість участі у роботі Комісії представників всіх регіонів України.
Головними пріоритетами у роботі Комісії Президент назвав конституційні зміни щодо
децентралізації влади, удосконалення конституційних засад правосуддя та конституційного
регулювання прав, свобод і обов’язків людини та громадянина.
Водночас Глава держави зазначив, що децентралізація не стосуватиметься стратегічно
важливих питань життєдіяльності держави, таких як оборона, національна безпека, зовнішня
політика та боротьба з корупцією, територіальна цілісність України.
Особливо Президент підкреслив, що децентралізація не має нічого спільного з
федералізацією, яку країні намагаються нав’язати ззовні. Унітарну модель побудови державного
устрою України підтримує абсолютна більшість громадян, про що свідчать результати
соціологічних досліджень, опитувань, зауважив Петро Порошенко. «Україна була, є і, я
переконаний, буде залишатися унітарною державою», – заявив Глава держави. При цьому
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Президент зазначив, що у разі відповідного рішення Конституційної Комісії це питання може бути
винесене на референдум.
Сайт МЗС України

10.04.2015. Україна була, є й буде морською державою –
Президент
У рамках робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко відвідав
флагман Військово-Морських Сил України – фрегат «Гетьман Сагайдачний». Спілкуючись з
моряками, Президент заявив про початок реалізації проекту відродження українського військовоморського флоту. «Україна була, є й буде морською державою», – заявив Петро Порошенко.
За словами Президента, запорукою відродження й слави ВМС України стане не лише їхнє
технічне переоснащення. «Головним в цьому є справжній український патріотичний бойовий дух.
Упевнений, що спільними зусиллями ми подолаємо всі труднощі і відродимо флот. Головне, що в
нас є його основа – ви, військові моряки, вірні присязі й флотським традиціям, готові виконати
свій обов’язок перед народом України», – сказав Президент.
Глава держави зазначив, що, з урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці
України, військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнамипартнерами.
«Подібно тому, як ми за рік з нуля створили боєздатну армію на суходолі, ми здатні
повторити подібне диво й на морі», – сказав Президент, зазначивши, що це завдання потребує
значних фінансових ресурсів, які влада буде знаходити, незважаючи на надзвичайно складну
економічну ситуацію та ситуацію на Сході країни.
«З метою реалізації Морської доктрини України започатковую пілотний проект
відродження та розвитку Військово-Морських Сил», – повідомив Президент, зауваживши, що до
цієї роботи буде залучено вітчизняних і закордонних експертів. Бойове ядро флоту складатимуть
кораблі-носії ударної зброї, берегові ракетні й артилерійські комплекси, а також морська авіація і
морська піхота. Для забезпечення безпеки і обороноздатності України в Азово-Чорноморському
регіоні необхідно в найкоротші терміни розробити та реалізувати Державну цільову програму
розвитку кораблебудування на період до 2035 року, сказав Петро Порошенко.
Президент зауважив, що в умовах гібридної війни проти України Військово-Морські Сили є
важливим стабілізуючим фактором у приморських регіонах. Глава держави наголосив на
важливості розвитку приморських регіонів та особливо зазначив у цьому контексті, що Україна
боротиметься за повернення Криму.
Президент привітав моряків з 71-ю річницею визволення Одеси від фашистських
загарбників. «Сьогодні разом віддаємо шану подвигу воїнів-визволителів з Третього Українського
фронту під командуванням одесита, генерала армії Родіона Малиновського; подвигу військових
моряків, які десантами, діями підводних човнів і надводних кораблів підтримували війська на
приморському напрямку. Одесити, всі українці завжди шануватимуть героїзм воїнів армії, флоту і
народного ополчення, які загинули в боях за Одесу, та сотень городян, закатованих чи вивезених
окупантами. Низький уклін та вічна пам’ять усім загиблим у роки Другої світової війни за нашу
свободу!» – сказав Петро Порошенко.
Президент зазначив, що сьогодні правнуки героїчних прадідів стали на захист
Батьківщини і відбивають агресію – тепер не з Заходу, а зі Сходу. 59 воїнів родом з Одещини чи з
підрозділів, постійно тут дислокованих, віддали життя за свою українську Батьківщину, сказав
Президент.
Президент нагадав, що українські військові моряки першими зустріли так звану гібридну
війну. «Більше місяця Військово-Морські Сили стримували агресора в Криму, дали державі час і
можливість підготуватися до оборони», – сказав Петро Порошенко.
Глава держави вручив цінні подарунки курсантам Одеської національної морської академії,
нахімовцям, які у березні 2014 року, після захоплення військового містечка в Севастополі,
відмовилися виконувати злочинний наказ щодо переходу до лав збройних сил Російської
Федерації, не дозволили зірвати прапор Військово-Морських Сил Збройних Сил України, під час
підйому прапору Росії вийшли на загальне шикування та виконали Державний Гімн України – в
пику зрадникам. «Низький уклін вам і подяка за цей подвиг від всього Українського народу», –
сказав Президент.
Корабель вийшов у відкрите море для вшанування пам’яті загиблих моряків. Петро
Порошенко спустив на воду вінок. По завершенні церемонії Глава держави поспілкувався з
членами команди.
Прес-служба Президента України
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16.04.2015. Президент призначив директором Національного
антикорупційного бюро Артема Ситника
Президент Петро Порошенко призначив директором Національного антикорупційного
бюро Артема Ситника. Глава держави публічно представив нового директора та наголосив, що
його завданням є побудова нової інституції, яка продемонструє рішучість України у боротьбі з
корупцією.
За словами Президента, найбільш важливою у діяльності новопризначеного директора
Антикорупційного бюро є довіра людей. «Не буде довіри – всі зусилля марні», – підкреслив Петро
Порошенко.
Глава держави нагадав, що дев’ять членів Конкурсної Комісії протягом кількох місяців
розглянули понад 170 кандидатур і запропонували на затвердження Президента двох претендентів
– Миколу Сірого та Артема Ситника. Президент наголосив, що члени комісії приймали рішення
незалежно та неупереджено. «Чому це важливо? Бо дев’ять членів комісії представляють і
розділяють відповідальність за кандидата, якого вони пропонують Президенту», – сказав Глава
держави. Він підкреслив, що призначення глави Бюро є спільною відповідальністю Верховної
Ради, Уряду та Президента.
Глава держави зазначив, що закон дає йому на роздуми 10 днів для прийняття рішення.
«Прийняв рішення оперативно і підписав Указ про призначення на посаду директора
Національного антикорупційного бюро Ситника Артема Сергійовича», – повідомив Петро
Порошенко.
За словами Президента, незважаючи на достатньо молодий вік – 35 років, – Артем Ситник
має десятирічний стаж слідчої роботи у корупційних справах, «причому розслідувалися корупційні
справи не так, як зазвичай робилося в Україні, а вони все ж таки дійшли до суду, і фігуранти цих
справ опинилися за ґратами». «Думаю, що саме це має бути критерієм оцінки ефективності
діяльності Антикорупційного бюро», – наголосив Петро Порошенко.
Президент повідомив, що у 2011 році, демонструючи незгоду з принципами, які тоді
панували в правоохоронних та наглядових органах, Артем Ситник прийняв рішення звільнитися з
прокуратури. Глава держави побажав Директору Антикорупційного бюро зберегти твердість
характеру.
Президент наголосив, що свідченням ефективності роботи Антикорупційного бюро має
стати прогрес в індексі сприйняття корупції Transparency International. Глава держави відзначив,
що, за даними опитувань, найбільша корупція – в органах ДАІ, Міністерства внутрішніх справ,
податкової служби, земельних ресурсів, пожежників і санепідстанції. «Це структури, на які слід
звернути першу увагу», – наголосив Президент, звертаючись до нового Директора НАБУ.
Петро Порошенко також запропонував долучити до роботи Антикорупційного бюро
іноземних фахівців. «Сподіваюся, що в команді Директора Антикорупційного бюро знайдеться
місце не лише для вітчизняних антикорупціонерів, а й буде запропоновано участь у роботі
досвідченим іноземцям, що ще більше дасть нам можливість претендувати на довіру і підтримку з
боку світового співтовариства. Для нас це дуже важливо», – сказав Петро Порошенко.
Окремо Глава держави звернувся до бізнесу і всіх українців з проханням не мовчати про
конкретні факти зловживання службовим становищем. «Нам дуже складно буде боротися з
корупцією, якщо й надалі діятиме принцип мовчання, неповідомлення про конкретні факти
корупції. Про них треба розповідати не лише соціологам, а й правоохоронним органам», –
підкреслив Президент.
Новопризначений директор НАБУ Артем Ситник повідомив журналістам, що узнав про
призначення «п’ять хвилин тому». Він запевнив, що розуміє всю глибину відповідальності.
«Перше: цей правоохоронний орган створюється з нуля. Друге: стан боротьби з корупцією
починається не те, що з нуля, а з нижчого рівня, і при цьому підслідними цього органу є
чиновники вищого рангу», – сказав Артем Ситник. Він зазначив, що «суспільство не буде чекати
результати роботи бюро роками».
Директор НАБУ також вважає, що кандидати, які подавалися на цю посаду, можуть бути
залучені до роботи у новій структурі.
Прес-служба Президента України
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УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
02.04.2015. ОБСЄ не може засвідчити повне відведення важкої
зброї
Спостерігачі місії ОБСЄ не можуть засвідчити повне відведення важкої зброї з боку обидвох
сторін.
Про це розповів заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу в четвер.
"Ми спостерігаємо масштабне відведення важкої зброї від лінії зіткнення", зазначив він.
У той же час Хуг наголосив, що той факт, що в деяких місцях зони конфлікту все ще
фіксуються факти застосування в тому числі артилерії може свідчити, що не вся зброя і техніка
зберігається на відведених позиціях.
Заступник голови СММ ОБСЄ також поскаржився, що обидві сторони від початку не
надали експертам повний перелік зброї і техніки, яка має бути відведена. Таким чином
спостерігачі зараз створюють такий список своїми силами.
Він вкотре закликав сили АТО і бойовиків забезпечити необмежений і безпечний доступ за
першим запитом експертів до всіх місць, де має моніторитися ситуація.
Хуг зазначив, що отримав відповідні запевнення від сторін, і дуже сподівається на
дотримання режиму припинення вогню "не тільки для камер".
Він підкреслив, що місія ОБСЄ наполягає на виконанні сторонами конфлікту "мінських
домовленостей" в частині відведення важких озброєнь і закликав до продовження діалогу між
ними.
Заступник голови СММ ОБСЄ висловив сподівання, що після повернення до Києва в
п'ятницю в звіті експертів моніторингової місії почує про продовження збереження режиму
припинення вогню.
Українська правда

07.04.2015. Президент
координацію з місією ОБСЄ

доручив

ЗСУ

та

СБУ

посилити

Президент Петро Порошенко провів засідання Воєнного кабінету РНБО. Глава держави
ініціював розгляд питання щодо посилення взаємодії українських Збройних Сил та Служби
безпеки з моніторинговою місією ОБСЄ.
«Наголошую на виключній важливості координації зі спеціальною моніторинговою місією
ОБСЄ, щоб довести неухильне дотримання українськими Збройними Силами наказів Верховного
Головнокомандувача та Мінських домовленостей», - сказав Глава держави. За словами
Президента, необхідно показати всьому світу, що українська сторона виконує взяті зобов’язання.
Одночасно підтримувані Росією бойовики та регулярні сили РФ порушують домовленості: не
відводять техніку та артилерію, відбуваються обстріли з 120 мм мінометів, фіксуються окремі
випадки застосування танкових підрозділів.
Окремо Глава держави зазначив, що має бути підвищена інтенсивність роботи та тиску в
питанні звільнення усіх заручників. Президент відзначив зусилля співробітників СБУ, в тому числі
першого заступника керівника Служби безпеки Василя Грицака, у звільненні 16 полонених
напередодні.
Петро Порошенко також наголосив на необхідності створення спостережених пунктів в
буферній зоні на найбільш небезпечних ділянках. Зокрема, мова йде про Донецький аеропорт,
Авдіївку, Піски, Широкине.
Крім того, як підкреслив Президент, має бути забезпечена детальна дорожня карта щодо
міжнародної миротворчої місії для прискорення процесу початку її роботи в Україні.
Прес-служба Президента України

16.04.2015. ОБСЄ повідомляє про недотримання умов відведення
важкої техніки
Незважаючи на заяви, що відведення важких озброєнь було завершено, СММ ОБСЄ
помітила військову техніку та озброєння в тих районах Донбасу, де їх бути не повинно.
Спостерігачі спеціальної моніторингової місії (СММ) Організації з безпеки і
співробітництва в Європі (ОБСЄ) фіксують рух і наявність військової техніки в районах Донбасу,
звідки вона повинна бути вже виведена, йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 15 квітня.
"Незважаючи на заяви, що відведення важких озброєнь було завершено, СММ спостерігає
рух зброї в районах, які не відповідають вимогам щодо відведення", - йдеться у звіті,
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оприлюдненому на сайті організації в четвер, 16 квітня. У підконтрольних бойовикам
самопроголошеної "ДНР" областях представники місії бачили "військову автоколону з шести 100мм протитанкових гармат і боєприпаси до них", на підконтрольних "ЛНР" територіях - 12 танків і
15 бронетранспортерів. Також спостерігачі зафіксували в Широкиному і поблизу нього танки і
БМП. На територіях, контрольованих українською стороною, місія зафіксувала два танки Т-64.
Нагадаємо, що президент парламентської асамблеї ОБСЄ повідомляв про погрози
спостерігачам з боку бойовиків на Донбасі та закликав розглянути можливість розміщення
миротворчої місії.
Українська правда

ООН
15.04.2015. Делегація України виступила на Конгресі ООН з
попередження злочинності та кримінального правосуддя у Катарі
15 квітня 2015 року в м. Доха (Катар) в рамках 13-го Конгресу ООН з попередження
злочинності та кримінального правосуддя відбувся семінар «Керівні принципи розробки законів
про безоплатну правову допомогу». Організаторами заходу виступили Ініціатива Відкритого
суспільства, Міжнародна організація права та Управління ООН з наркотиків та злочинності. У
складі делегації України участь у заході взяли директор Координаційного центру з надання
правової допомоги Міністерства юстиції України Андрій Вишневський, заступник директора
Віталій Баєв та Посол України у Катарі Євген Микитенко.
Під час виступу Андрій Вишневський представив досвід заснування і розвитку системи
безоплатної правової допомоги в Україні. Він звернув увагу учасників Конгресу на позитивний
вплив, який безоплатна правова допомога відіграє в Україні у реформуванні ключових елементів
системи кримінальної юстиції, зокрема прокуратури, міліції, судової влади, розвитку адвокатури.
«Ми маємо розуміти, що реалізація національних законів про безоплатну правову допомогу –
ключовий елемент забезпечення права на справедливий суд», - зазначив А. Вишневський.
Сайт МЗС України

ЮНЕСКО
16.04.2015. Комісія 196-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО з питань
зовнішніх зносин та програмної діяльності ухвалила внесений
Україною проект резолюції «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в
Автономній Республіці Крим (Україна)"
16 квітня 2015 р. відбулось засідання Комісії 196-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО з питань
зовнішніх зносин та програмної діяльності, під час якого переважною кількістю голосів членів
цього керівного органу Організації було ухвалено внесений Україною проект резолюції
«Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Кримі (Україна)».
У своєму виступі під час презентації документа Постійний представник України при
ЮНЕСКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці Олег Шамшур
привернув увагу учасників сесії до невпинного погіршення ситуації на півострові внаслідок його
тимчасової окупації Російською Федерацією у сферах компетенції ЮНЕСКО - галузях освіти,
науки, захисту культурної спадщини, прав національних меншин, свободи слова, безпеки
журналістів і проблеми безкарності тощо.
У засіданні взяли участь Народний депутат України, Уповноважений Президента України у
справах кримськотатарського народу М.Джемільов і заступник Міністра молоді і спорту України
М.Мовчан.
Виконавча рада цієї авторитетної міжнародної організації вкотре підтвердила статус
Автономної Республіки Крим як невід’ємної частини України. У розвиток ухвалених на двох своїх
попередніх сесіях, які відбулись у 2014 році, закликала керівництво ЮНЕСКО запровадити новий
конкретний механізм моніторингу з ситуації на півострові у сферах її компетенції з залученням
диверсифікованих джерел інформації, зокрема, міжнародних місій, неурядових організацій,
незалежних журналістів, експертних кіл тощо.
Формальне затвердження резолюції відбудеться на одному із заключних пленарних
засідань сесії, яка триватиме до 23 квітня ц.р.
Сайт МЗС України

28 of 34

INTERNATIONAL WEEKLY # 6 (02.04.2015 — 16.04.2015)

29 of 34

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
КРАЇНИ ЄВРОПИ
ПОЛЬЩА
08.04.2015. Президенти України та Польщі на зустрічі у Києві
обговорили широке коло питань
Президент України Петро Порошенко провів переговори з Президентом Республіки
Польща Броніславом Коморовським, який перебуває в Україні з офіційним візитом.
На початку зустрічі Президент Порошенко зазначив, що під час візиту Президента
Коморовського планується до обговорення величезне коло питань, що свідчить про інтенсивність
діалогу між двома країнами. Зокрема, зазначив Петро Порошенко, будуть обговорюватись спільні
ініціативи щодо запрошення до України міжнародної миротворчої місії, продовження санкцій
щодо Росії, використання Україною польського досвіду щодо децентралізації влади між центром та
регіонами, військові та безпекові питання, а також травневий саміт «Східного партнерства» у Ризі.
У свою чергу Броніслав Коморовський подякував Петру Порошенку за запрошення
відвідати Україну та можливість виступити у Верховній Раді. Він підтвердив дружнє ставлення
польського народу до України та бажання підтримати її у складні часи. За словами польського
Президента, дружба між країнами побудована на спільному історичному досвіді та спільних
інтересах, у тому числі у галузі безпеки.
Прес-служба Президента України

08.04.2015. Україна розраховує на допомогу Польщі у
відновленні миру на Донбасі та в модернізації країни – зустріч
Президентів
Польща була, є і буде ключовим стратегічним європейським партнером нашої держави,
заявив Президент Петро Порошенко за підсумками переговорів з Президентом Польщі
Броніславом Коморовським.
Глава української держави висловив переконання, що «завдяки ефективному
двосторонньому діалогу між президентами та завдяки спільним зусиллям України і Польщі
вдасться відновити мир на Донбасі та зробити значний поступ України в напрямку європейської
інтеграції».
«Проведені сьогодні переговори додають нам упевненості в ефективній взаємодії між
Україною і Польщею для імплементації Угоди про асоціацію, в яку Польща інвестувала дуже
значний політичний капітал», – наголосив Президент.
За словами Глави держави, Українська держава зараз перебуває в складних умовах, і
взаємодія з Польщею забезпечує допомогу Україні в захисті суверенітету, територіальної цілісності
й незалежності в умовах російської агресії. Президент відзначив створення спільної українськопольсько-литовської бригади, яка вже незабаром розпочне тренування для набуття повних
оперативних можливостей для виконання функцій з підтримання миру і безпеки.
Особливу увагу під час зустрічі було присвячено розгортанню в Україні миротворчої місії
ООН, що відіграє надзвичайно важливу роль в деескалації конфлікту на Донбасі. «Якщо раніше
ставлення до ідеї миротворців було дуже прохолодним, то сьогодні всі розуміють, що питання
миротворців є найбільш ефективнішим методом деескалації конфлікту. Підкреслюю: не
замороження, а деескалації», – сказав Петро Порошенко. Президент повідомив, що нині
відбувається підготовка зустрічі міністрів у «Нормандському форматі», де основною темою має
бути питання миротворців.
У свою чергу Президент Польщі зазначив, що його країна підтримує ідею введення
миротворців на Донбас, додавши, що «це є нелегким шляхом, бо потребує рішення Радбезу ООН».
Глава держави підкреслив, що подальша доля міжнародних санкцій щодо Росії залежатиме
від усунення умов, які призвели до їх введення. «На жаль, ми змушені констатувати, що Росія та
підтримувані нею незаконні збройні формування у Донецькій та Луганській областях
систематично порушують Мінські домовленості. Порушуються права людини і в окупованому
Росією Криму», – наголосив Президент Порошенко. «Ми впевнені, що Європейський Союз має
звернути більшу увагу на порушення, які зараз відбуваються. Можу підтвердити, що Україна та
Польща мають спільну позицію щодо необхідності подальшого продовження санкцій», –
наголосив Президент.
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Одним із ключових питань зустрічі стало поглиблення українсько-польської співпраці в
питаннях військово-технічного співробітництва, зміцнення оборонного потенціалу України та
регіональної безпеки. Президенти домовились про спільну участь в багатонаціональних військових
навчаннях, і Україна висловила свою зацікавленість в цих процесах.
Особливо Президент акцентував увагу на важливості для України польського досвіду
реформ. Польща надасть консультативну допомогу при проведенні реформи з децентралізації
влади. Піднімалось питання і співпраці країн у форматі новоствореної Конституційної Комісії, бо
ключовим стрижнем конституційних змін має бути децентралізація влади.
«Надзвичайно важливо для мене було почути позитивну оцінку пана Президента щодо тих
реформ, які зараз відбуваються в Україні. Ми не лише боронимо свою державу, не лише ефективно
будуємо Збройні Сили та армію, ми не лише ведемо героїчну боротьбу за захист суверенітету,
територіальної цілісності та незалежності нашої держави, але ми модернізуємо країну», –
наголосив Петро Порошенко.
Президент запевнив свого польського колегу у рішучості продовжувати процес
деолігархізації.
Президент України подякував Президенту Польщі за кредит в розмірі 100 млн євро, який
Польща вирішала надати Україні. За словами Петра Порошенка, половина цього кредиту піде на
розбудову пунктів пропуску на україно-польському кордоні, що дозволить значно скоротити час на
перетин кордону та слугуватиме потужним антикорупційними кроком. Інша частина кредиту буде
використана на модернізацію ТЕЦ та інших пунктів електрогенерації, які будуть переобладнанні
для використання українського і польського вугілля газової групи замість антрацитового вугілля.
Сторони також обговорили координацію дій в контексті саміту «Східного партнерства»,
який відбудеться наприкінці травня в Ризі. Питання стосувалися визнання європейської
перспективи для України та підтримки української позиції щодо надання Україні безвізового
режиму з 1 січня 2016 року.
Президент України також наголосив, що обговорювалися питання двостороннього
гуманітарного співробітництва, яке включає в себе серед іншого і спільне дослідження українопольських сторінок історії, зокрема проведення археологічних розкопок в Соборі Різдва Пресвятої
Богородиці в м.Холм та спільне вшанування пам’яті українців та поляків – жертв тоталітарного
режиму в Биковні.
Прес-служба Президента України

НІМЕЧЧИНА
13.04.2015. Президент України провів телефонну розмову з
Федеральним канцлером Німеччини
Петро Порошенко поінформував Ангелу Меркель про ескалацію ситуації на Донбасі через
неприпинення бойовиками вогню і невиконання ними вимоги повного відведення важкої техніки.
Президент України також наголосив на необхідності негайного звільнення усіх заручників.
Петро Порошенко закликав збільшити Моніторингову місію ОБСЄ і посилити її технічно
для верифікації порушень припинення вогню і відведення техніки.
Президент України і Федеральний канцлер Німеччини погодилися, що необхідно створити
всі умови для надходження гуманітарної допомоги для постраждалих, які мешкають у Донецькій
та Луганській областях, зокрема тієї, що надходить за сприяння Міжнародного Комітету Червоного
Хреста.
Співрозмовники висловили сподівання на результативність проведення зустрічі міністрів
закордонних справ країн «Нормандської четвірки» в Берліні та домовились продовжити діалог за
її результатами.
Прес-служба Президента України

СЕРБІЯ
13.04.2015. Президент провів телефонну розмову з Прем’єрміністром Сербії
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром
Сербії Александаром Вучичем.
Петро Порошенко наголосив, що Україна завжди підтримувала територіальну цілісність
Сербії. Зі свого боку Александар Вучич підтвердив визнання територіальної цілісності України.
Глава Української держави поінформував про останні події на Донбасі і висловив
сподівання, що Сербія, яка головує в ОБСЄ, використає всі можливості для повної імплементації
Мінських домовленостей усіма сторонами.
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Співрозмовники домовилися координувати дії для підвищення ефективності моніторингу
СММ ОБСЄ, зокрема наголосили на необхідності збільшення кількості інспекторів та покращення
їх технічного забезпечення.
Президент України закликав Сербію посилити кримінальну відповідальність за участь її
громадян у незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Александар Вучич запевнив, що саме
такого підходу і будуть дотримуватися у Сербії щодо найманців.
Співрозмовники запросили здійснити візити на найвищому рівні до України та до Сербії.
Прес-служба Президента України

НІДЕРЛАНДИ
16.04.2015. Міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуває
в Нідерландах з дводенним робочим візитом
У перший день візиту Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у
Міжнародній конференції з питань кіберпростору 2015. У своєму виступі він зробив особливий
наголос на необхідності об’єднання зусиль з протидії кібернетичним загрозам та боротьби з
пропагандою.
На полях зустрічі Міністр провів також низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Міністром
закордонних справ Канади Робом Нікольсоном, Нідерландів — Бертом Кундерсом, Естонії — Кейт
Пентус-Росіманнус, Сербії — Івіцою Дачічем, з Верховним представником ЄС Федерікою Могеріні,
Міністром закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером, Міністром закордонних справ
Словаччини Мирославом Лайчаком. Міністр Клімкін відвідав Палату Представників Парламенту
Нідерландів, де мав зустріч з членами Комітету у закордонних справах Нижньої палати, а також
Сенат, де поспілкувався з Головою Комітету закордонних справа, оборони та розвитку Франком
Ван Каппеном і членами комітету.
Під час цих зустрічей основна увага була присвячена обговоренню ситуації в Україні,
важливості виконання Росією Мінських домовленостей та формування міжнародної коаліції на
підтримку незалежності та територіальної цілісності України.
Міністр взяв також взяв участь у зустрічі “Grieving Nations”, присвяченій трагедії борту
MH17 Малайзійських авіаліній. Він наголосив, що Україна з перших днів зробила все можливе для
сприяння розслідуванню цієї трагедії та висловив переконання, що винні у загибелі 298 пасажирів
понесуть покарання.
Міністр дав прес-брифінг для ЗМІ та інтерв'ю для вечірньої програми новин “EenVandaag”
нідерландської телерадіокомпанії NPO.
Сайт МЗС України

СЛОВЕНІЯ
08.04.2015. Заступник Міністра закордонних справ України керівник апарату Вадим Пристайко провів зустріч з Генеральним
директором Директорату двостороннього співробітництва та
європейських справ МЗС Республіки Словенія Александром Гержиною
Під час зустрічі сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні в контексті
російської агресії, перспективи розвитку двостороннього економічного співробітництва та
механізми координації політичних позицій на міжнародній арені.
А.Гержина запевнив, що процес ратифікації словенським Парламентом Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС буде завершено до Ризького саміту Східного партнерства.
Дипломат також підтвердив високий рівень представника Словенії на Міжнародній
конференції на підтримку реформ в Україні, яка пройде в Києві 28 квітня 2015 р.
Сайт МЗС України

США ТА КАНАДА
06.04.2015. У бюджеті Пентагону 2016 не буде грошей на
підтримку України та країн Балтії – ЗМІ
Оголошений Білим домом проект військового бюджету США на 2016-й рік передбачає
менше коштів на програму "Посилення гарантій союзникам" (European Reassurance Initiative), ніж
з цією ж метою вже виділено на 2015-й рік. При цьому США переформатували витрати таким
чином, що на війькові навчання союзників у 2016-му може бути витрачено помітно більше коштів,
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ніж у поточному році. Про це йдеться у аналітичному огляді проекту військового бюджету
підготовленого проектом War is Boring.
"Пентагон сподівається стримати Росію з невеликими витратами", - вважають автори
матеріалу.
Лише 800 мільйонів доларів із трильйонного бюджету, який Білий дім передбачає для
Пентагону на 2016-й рік, буде виділено на програму, головним завданням якої є стримання Росії
на фоні її агресії проти України. Це рівно на 185 мільйонів доларів менше, ніж програма ERI
отримала цього року - пишуть у виданні.
Запронований на 2016 бюджет Пентагону також не передбачає продовження цьогорічного
фінансування у розмірі 175 мільйонів доларів "на підтримку України та країн Балтії" - звертає увагу
видання.
Головним акцентом програми у 2016-му році мають стати військові навчання. Усього на
ротацію американських військових та їх обладнання у Європі для різних військових навчань у
2015-му році передбачано 470 мільйонів доларів - на 60 мільйонів більше ніж у поточному році.
Плани приділити особливу увагу підготовці військ США та НАТО до операцій, які
потрубватимуть швидкого розгортання, ще на початку року анонсував заступник міністра оборони
США Роберт Ворк.
"Ми працюємо над тим, щоб покращити здатність НАТО швидко розгортати сили під час
кризи, виключно з посиленням сил швидкого реагування", - заявив тоді Ворк.

Голос Америки
07.04.2015.
Штатів

Валерій

Чалий

здійснив

візит

до

Сполучених

Заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий здійснив робочий візит
до Вашингтону, США, де провів низку зустрічей із представниками американських урядових
інституцій та неурядових організацій.
Під час відвідин Державного департаменту США Валерій Чалий обговорив ситуацію
навколо України із Заступником Державного Секретаря з питань контролю над роззброєнням Роуз
Геттемюллер, Першим заступником Помічника Держсекретаря з питань Європи і Євразії Полом
Джонсом, а також із Координатором з питань політики санкцій Послом Деніелом Фрідом. Під час
обговорення ситуації на Донбасі Заступник Глави АПУ наголосив на відповідальній позиції
України та необхідності повного та всеохоплюючого виконання всіх пунктів Мінських
домовленостей всіма сторонами. Він також підкреслив важливу роль США у забезпеченні
Трансатлантичної єдності та солідарності з Україною.
Валерій Чалий також обговорив розвиток двосторонніх відносин, питання фінансової
допомоги з боку Сполучених Штатів та механізми допомоги Україні в оборонному секторі. Про це,
зокрема, йшлося під час зустрічей із Головним радником Президента США, Старшим директором
з питань Європи Ради національної безпеки (РНБ) США Чарльзом Капчиним, зі Спеціальним
радником Віце-Президента з питань Європи та Євразії Майклом Карпентером та Старшим
директором з питань глобальної економіки і фінансів РНБ США Рорі Макфаркуаром.
Під час поїздки до Вашингтона Валерій Чалий поспілкувався із експертними колами США,
зокрема виступив на засіданні Атлантичної Ради, присвяченому ситуації в Україні. Під час зустрічі
із представниками української громади та лідерами діаспори Заступник Глави АПУ зосередив
окрему увагу на необхідності взаємодії задля просування інтересів України у світі та активізації
зусиль для відстоювання позиції нашої держави у світовому інформаційному просторі.
Валерій Чалий також дав інтерв’ю виданню "USA Today" та виступив в прямому ефірі
української служби ТРК "Голос Америки".
Сайт МЗС України

09.04.2015. Україна розраховує на підтримку США – зустріч
Президента з сенатором Портманом
Президент Петро Порошенко на зустрічі у Києві з американським сенатором Робом
Портманом наголосив на важливості трансатлантичної солідарності для підтримки України, яка
зараз відстоює демократичні цінності у протистоянні з агресором.
«Ми в Україні зараз відстоюємо глобальну безпеку та глобальну демократію. Якщо ми
програємо цю битву – програє світова безпека», – заявив Президент.
Президент зазначив, що Україна робить все можливе для виконання Мінських
домовленостей і розраховує на підтримку США у тому, щоб забезпечити їх виконання всіма
сторонами.
Петро Порошенко особливо відзначив необхідність введення міжнародної місії з
підтримання миру, «щоб забезпечити стабільність мирного процесу».
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З іншого боку, Президент наголосив на тому, що в Україні зараз борються не лише за те,
щоб захистити країну, але й за те, щоб змінити її, «привести її до абсолютно нових цінностей».
Президент подякував сенаторові за його особисту позицію щодо необхідності надання
Україні більш активної підтримки.
Сенатор наголосив на тому, що Америка має бути поруч з Україною. Він зазначив, що на
нього справили враження зміни, які відбулися в країні за останній рік. Але за рік значно зросли
загрози безпеці України.
Роб Портман зазначив, що виступає за те, аби США були більш залучені у забезпечення
реалізації Мінських домовленостей.
За словами сенатора, Адміністрація США повинна здійснити кроки не лише у
запровадженні програм тренувань для військових, але й у підвищенні обороноздатності
української армії.
Роб Портман також відзначив важливість подальшої фінансової підтримки реформ в
Україні.
Прес-служба Президента України

10.04.2015. Сенатори США
летальну зброю після 1 жовтня

вимагають

надати

Україні

Спілка сенаторів, які підтримують Україну, докладуть максимум зусиль для того, щоб
надати летальну зброю Україні у наступному фіскальному році, що починається з 1 жовтня 2015
року.
Про це під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заявив сенатор Роб
Портман.
"Я особисто буду боротися за цю військову допомогу", – сказав сенатор.
Сенатор Портман висловив свою підтримку ініціативі продовжити санкції проти РФ, яка
буде розглядатися наприкінці червня або на початку липня.
"Економічні санкції будуть продовжені, якщо Росія не виведе свої сили та не почне
поважати непохитність українських кордонів. Будь-який інший варіант не допускається. Ми маємо
пам’ятати, що санкції були запроваджені не тільки через російську агресію на Сході Україні, але й
насамперед після анексії Криму", – підкреслив сенатор.
Як колишній торгівельний представник США, Роб Портман наголосив на важливості
диверсифікації українського експорту, щоб зменшити залежність від російського ринку.
За його словами, американський бізнес особливо зацікавлений в українському
сількогосподарчому секторі.
Сенатор Портман відвідав Україну для зустрічей із президентом Петром Порошенко,
прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, головою Верховної Ради України Володимиром
Гройсманом, а також міністрами внутрішніх справ, економіки та секретарем РНБО. "Я був
вражений тією енергією та ентузіазмом під час бесід з українським політичним керівництвом та
громадськими лідерами", – сказав сенатор Портман.

Українська правда
14.04.2015. Клінтон розповіла, що зробила б для України
До президентських перегонів у США офіційно приєдналася Гілларі Клінтон. Вона стала
третім потужним кандидатом, який оголосив про похід на Білий дім. І вона і її вже відомі
потенційні суперники – республіканець Тед Круз та республіканець Ренд Пол небайдужі до подій в
Україні. І хоча українське питання не буде головним фактором перемоги упродовж виборчої
кампанії американці неодмінно чутимуть думки кандидатів про путінський режим та кризу в
Україні тисячі разів.
Виборча кампанія 67-річної Клінтон почалася інтернет-повідомленням на сайті і потому в
Twitter.
«Кожному американцю необхідний захисник і я хочу стати ним, щоб кожен з вас жив, а не
виживав, досягав успіху і лишався успішним. Коли родини міцні – міцна вся Америка», – сказала
Гілларі.
Вже за години після цього повідомлення Клінтон відправилася у символічну мандрівку з
рідного Нью-Йорка до штату Айова, де у 2016 році почнуться так звані праймеріз –
внутрішньопартійні вибори офіційних кандидатів на посаду президента. До Айови Клінтон їде
міні-автобусом, який жартома назвала «Скубі» за мотивами відомого кожного американцю
мультсеріалу. Гілларі, без перебільшення, – головний фаворит виборів. Відповідно до
соціологічних опитувань, вона з колосальним відривом виграє і праймеріз і боротьбу з будь-ким з
республіканців.
Останні так не вважають. Консерватор та інший кандидат у президенти Тед Круз не
забарився розкритикувати Клінтон.
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«Ми точно знаємо чого чекати. Гілларі – це частина минулого з його провальними
політичними рішеннями. Її президентство буде таким, ніби Обама лишився на тертій термін.
Може ми вже готові до сильного консервативного уряду, який знову зробить Америку великою», –
заявив Круз.
У внутрішньополітичному аспекті від Клінтон справді можна чекати продовження
політики Обами. Вільна базова освіта на рівні коледжу, перегляд мінімальної заробітної платні –
це, ймовірно, лише деякі ініціативи Обами, які Гілларі підхопить, проте у царині зовнішньої
політики Клінтон вже заявила про розходження з Обамою, зокрема з приводу України.
Клінтон свого часу була обличчям провального перезавантаження відносин із Росією.
Тепер вона рішуче засуджує агресію путінського режиму. Ще рік тому Клінтон вимагала тотальних
санкцій проти Росії, а зараз виступає ще й за посилення військової та економічної підтримки Києва
з боку США та м’яко критикує Обаму за нерішучість.
«Я думаю, ми маємо надавати більше фінансової допомоги уряду України, бо зараз вони
намагаються зробити перехід від непрофесійної корумпованої системи до системи, яка діє за
світовими правилами. Вони працюють з МВФ та Європейським Центробанком. Я думаю, ми маємо
більше допомагати Україні боронити її кордони. Нове спорядження, більше навчань. США та
НАТО досі дуже неохоче це робили і я розумію чому. Це непроста потенційно небезпечна ситуація,
але українська армія та прості українці, які воюють проти сепаратистів, довели, що заслуговують
на сильнішу підтримку, ніж ми досі надавали », – наголосила Клінтон.
Виборча гонитва у США лише починається. Теми Росії, української кризи, нової Холодної
війни неодмінно звучатимуть в її ході з вуст усіх кандидатів, а отже потраплятимуть до поля зору
американських виборців. У цьому сенсі Україна, ймовірно, виграє, хай би хто не став президентом
США. Хоча здогадки тут мабуть зайві. Якщо вірити опитуванням, попри будь-які зусилля
опонентів президентом стане Гілларі Клінтон.
Голос Америки, Радіо Свобода

14.04.2015. Порошенко звільнив посла в Сполучених Штатах
Президент Петро Порошенко звільнив посла України в Сполучених Штатах Америки
Олександра Моцика.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.
"Звільнити Моцика Олександра з посади надзвичайного і повноважного посла України в
США, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Антигуа і Барбуда та
надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом", йдеться в указі.
Прес-служба Президента України

16.04.2015. Відбулась зустріч Міністра закордонних справ
України П.Клімкіна з Міністром закордонних справ Канади
Р.Ніколсоном
Міністри обговорили поточну політичну та безпеки ситуацію в Україні.
Р. Ніколсон наголосив, що Канада і надалі підтримуватиме Україну. Зокрема, одна з
останніх ініціатив – направлення канадських військових тренерів в Україну. Також було
зазначено, що Канада продовжуватиме здійснювати тиск на Росію та підтримуваних нею
бойовиків, а також закликає їх дотримуватись Мінських домовленостей.
«Канада пишається тим, що є серед лідерів міжнародної підтримки України, як у площині
протистояння російській агресії, так і забезпеченні довгострокової стабільності, безпеки та
процвітання України» - зазначив канадський міністр.
Сайт МЗС України

РОСІЯ
02.04.2015. “Нафтогаз” та “Газпром” домовилися про поставки
газу по 248 доларів у другому кварталі
Україна підписала нову угоду на купівлю природного газу в РФ на другий квартал 2015

року.
Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики, згідно з умовами угоди ціна газу
складатиме 248 дол. США за 1000 кубічних метрів, усі інші умови повністю повторюють умови так
званого "зимового пакету".
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"Це перемога економічно обґрунтованого підходу до взаємовідносин "Нафтогазу" та
"Газпрому" над політичним", – сказав міністр енергетики Володимир Демчишин, коментуючи
підписання угоди.
"Ми отримали економічно обгрунтовану ринкову ціну, яка є нижчою, ніж ціна реверсу з
європейських країн. Ця тимчасова угода покриває лише другий квартал. Проте вона не лише
дозволить нам почати накопичувати газ для осінньо-зимового періоду, але і закладе формат
стосунків в майбутньому", – зазначив урядовець.
"Адже на квітень заплановано переговори в Берліні щодо довгострокової угоди на період до
кінця опалювального сезону 2015-2016 року, і ми плануємо домовитись по тій же формулі
визначення ціни", – додав він.
Українська правда

13.04.2015. Росія не подовжуватиме контракт з Україною на
транзит газу - Новак
Росія не буде подовжувати транзитний контракт з Україною після 2019 року.
Про це повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак.
"Як заявив зараз Олексій Міллер (глава "Газпрому"), транзитний контракт з Україною не
буде продовжений після 2019 року", - сказав він.
"Зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб реалізувати будівництво газотранспортної
системи на кордоні Туреччини та Греції, і доставку європейським споживачам Південно-Східної та
Центральної Європи через цей маршрут", - додав Новак.
Раніше Міллер заявив, що блокування "Південного потоку" мало на меті лише "збереження
status quo в транзиті через Україну".
При цьому він пригрозив противникам "Південного" і "Турецького потоку" припиненням
поставок.
Як відомо, транзитний контракт з Україною діє до 2019 року. Після цього "Газпром" має
намір скоротити транзит через Україну за рахунок чорноморської обхідної магістралі.
Українська правда
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