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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
САМІТ УКРАЇНА – ЄС: БЕЗ ПРОРИВУ, АЛЕ Й БЕЗ ПРОВАЛУ
27 квітня 2015 р. у Києві відбувся довгоочікуваний 17-й саміт
Україна – ЄС, дату проведення якого кілька разів переносили. Підсумки
саміту важко назвати проривом, хоча й говорити про провал було би явним
перебільшенням. Скоріше слід вести мову про невиправдано завищені
очікування української сторони, що вже стало традиційною рисою
зовнішньополітичного курсу Києва.
Ключовими блоками питань, які сторони обговорювали на саміті,
були наступні:
1. Євроінтеграційні перспективи України; дати вступу в силу зони вільної
торгівлі й запровадження безвізового режиму.
У цьому контексті важливим успіхом для Києва стали чіткі заяви
Президента Єврокомісії Жан Клода Юнкера та Голови Європейської Ради
Дональда Туска, що ЗВТ має запрацювати з 1 січня 2016 р. Ця ж дата була
зафіксована в п.17 Спільної заяви за результатами 17-го Саміту Україна – ЄС.1 Це
особливо важливо з огляду на російські вимоги відкласти ЗВТ ще принаймні на
рік.
У питанні безвізового режиму таких успіхів Київ не добився: чіткої
дати не прозвучало в заявах високих гостей, немає її і в підсумковій спільній
заяві, п.18 якої фіксує лише «відданість наміру досягти спільної мети безвізових
поїздок» за умови виконання Києвом Плану дій щодо лібералізації візового
режиму з ЄС. З іншого боку, очікувати більшого було марно, адже європейська
сторона не може обіцяти того, що залежить від української. Питання нелегальної
міграції для ЄС завжди було надважливим, і доки Київ за зможе технічно
виконувати (а не політично гарантувати) взяті зобов’язання, безвізового режиму
не буде. Особливо враховуючи де-факто стан війни, коли країною пересувається
велика кількість нелегальної зброї та російсько-сепаратистських диверсантів.
Те ж саме стосується і офіційного визнання перспективи членства
України в Євросоюзі. Очевидно, Київ хотів почути від високих гостей з ЄС
«так», щоб згодом це положення було закріплено і в підсумковому документі
очікуваного Ризького саміту Східного партнерства. Втім, офіційні представники
Євросоюзу не могли пообіцяти того, що, судячи з інформації в пресі, вже вирішено
не пропонувати на Ризькому саміті.2 І така позиція ЄС стосується не лише України
1
2

http://www.president.gov.ua/news/32762.html.
http://www.rferl.org/content/eu-riga-summit-disappointing-georgia-moldova-ukraine/26983656.html.
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– на проведеному цього місяця Третьому Східному форумі у Берліні комісар з
питань розширення і політики добросусідства ЄС Йоханнес Хан чітко заявив, що в
найближчі 10 років жодна нова країна не буде прийнята до Євросоюзу.3
Зрештою, важко вимагати від ЄС чіткої перспективи членства за умов, коли
низкою країн досі не ратифіковано Угоду про асоціацію з Україною. І якщо під час
квітневого візиту до Парижу Петро Порошенко отримав запевнення Франсуа
Олланда, що Франція незабаром розпочне процедуру ратифікації, то жодних
позитивних сигналів від проросійської Греції не надходило, й невідомо, коли їх
чекати. Також досі не ратифікували угоду Словенія і лояльні до Кремля Австрія,
Італія та Кіпр.
2. Проведення реформ в Україні та фінансована допомога Євросоюзу.
Ці два питання чітко взаємопов’язані, адже ЄС неодноразово давав
зрозуміти, що виділення фінансової допомоги Києву залежить від темпів
проведення реформ. З іншого боку, ефективне реформування потребує значних
коштів. Тож на саміті керівництво України звітувало про свої досягнення,
наголошуючи на необхідності збільшення фінансової підтримки. У Спільній заяві
представники ЄС та України «привітали перші заходи щодо
впровадження реформ» у ключових сферах, але водночас «погодилися
з необхідністю подальшого прискорення» реформування, зокрема,
йдеться про конституційну реформу, децентралізацію, боротьбу з корупцією,
реформу системи судочинства, реструктуризацію енергетичного сектору та
покращення бізнес-клімату.4
У Спільній заяві сторони привітали зобов’язання Європейського Союзу та
європейських фінансових інституцій щодо надання Україні фінансової
підтримки у розмірі 11 млрд. євро. Загалом же питання фінансової допомоги
більше обговорювалися не на самому саміті, а на Міжнародній конференції
на підтримку України, яка відбулася наступного дня, 28 квітня 2015 р. Цей
захід, як і сам саміт, також кілька разів відкладався і спочатку взагалі планувався
як «конференція донорів». Та оскільки обіцяного «плану Маршалла» для
України виробити так і не вдалося, а кількість потенційних донорів серед
учасників заходу явно поступалася кількості чиновників та політиків, назву
слушно змінили на «конференцію на підтримку».
Під час конференції Президент Порошенко закликав інвесторів не боятися
інвестувати кошти в Україну, що контрастувало із заявами прем’єра Яценюка,
який у проханні збільшити фінансову допомогу наголошував, що проти нас веде
війну ядерна держава і в Україні перебувають російські танки. Зрештою, жодних
повідомлень про бажаючих інвестувати великі суми в Україну під час конференції
не прозвучало, натомість йшлося про фінансову допомогу, переважно у вигляді
кредитів та грантів. Євросоюз пообіцяв додаткові €1,8 млрд., Німеччина – ще €1,4
млрд., США – $1 млрд. найближчим часом і ще стільки ж наприкінці року, якщо
реформи йтимуть успішно. Питання обіцяних раніше коштів на відновлення
Донбасу відклали до часів, коли з’явиться визначеність із остаточним
припиненням бойових дій.
3. Підтримка України у зв’язку із російською агресією, питання санкцій та
миротворців.
У Спільній заяві за результатами саміту засуджено «акти агресії з боку
російських збройних сил» та наголошено на невизнанні російської анексії
Криму.5 Відзначення в документі факту російської агресії є важливим, хоч і
йдеться не про РФ як державу, а про агресію «російських збройних сил». Тобто ЄС
3http://www.ukrinform.ua/ukr/news/rozshirennya_e_vrosoyuzu_ne_bude_desyat_rokiv___han_2045

889.
4 http://www.president.gov.ua/news/32762.html
5 http://www.president.gov.ua/news/32762.html.
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вже готовий говорити про агресію, але ще не готовий чітко назвати Росію –
країною-агресором, хоча абсолютно зрозуміло, що не буває агресії збройних сил
самих по собі. Учасники саміту також висловили підтримку Мінським
домовленостям і зусиллям в рамках Нормандського формату, таким чином
фактично легітимуючи дії Берліну та Парижу в якості представників ЄС на
мирних переговорах.
Що стосується санкцій проти РФ, то, як зазначено у Спільній заяві,
учасники саміту «взяли до відома Висновки Європейської Ради від 19 березня 2015
р. щодо обмежувальних заходів ЄС проти Російської Федерації». Нагадаємо: у
зазначених висновках йдеться, що тривалість санкцій «має бути чітко пов'язана з
повною реалізацією Мінських домовленостей», а в разі їх невиконання
Європейська Рада буде «готова ухвалити додаткові обмежувальні заходи».6 Ніхто,
звісно, й не очікував від саміту Україна – ЄС якихось принципових рішень щодо
санкцій, адже це питання іншої компетенції, втім, формулювання «рішуче
підтримують Висновки Європейської Ради» було би значно сильнішим, ніж
«взяли до відома».
Прохання Києва про введення миротворців на Донбас черговий
раз отримало прогнозовану відмову з боку представників ЄС. Жан-Клод
Юнкер назвав цю ідею «нереальною»,7 а Дональд Туск заявив, що в Євросоюзі це
питання навіть «не обговорюють», і максимум, на що Україна може зараз
розраховувати – це цивільна «оціночна місія».8 Складно сказати, для чого Київ
вже вкотре змушує ЄС публічно відповідати «ні» щодо миротворців, враховуючи,
що Москва відслідковує ці сигнали, явно розцінюючи їх як демонстрацію
неготовності Євросоюзу рішуче підтримувати Україну. Для Києва вже стало
поганою звичкою публічно озвучувати пропозиції, які попередньо не отримали
позитивної відповіді по дипломатичним каналам.
У цілому 17-й саміт Україна – ЄС пройшов у доволі конструктивній
атмосфері. Київ не був «хлопчиком для биття», як це неодноразово бувало раніше,
коли українські урядовці вислуховували масу дорікань європейських партнерів
щодо невиконання взятих зобов’язань. Високопосадовці ЄС відзначили
певний прогрес у проведенні реформ, а Київ мав нагоду реально
оцінити, чого йому чекати від Ризького саміту Східного партнерства.
Україні була обіцяна політична й економічна підтримка, водночас ЄС ще раз дав
зрозуміти, що правило «більше за більше» продовжує діяти, і розширення
фінансової допомоги вимагає прискорення реформ. Київ також мав можливість
переконатися, що завищені очікування не приносять користі, і що ЄС не йтиме на
поступки лише через те, що Україна є жертвою російської агресії. Адекватні
висновки допоможуть Україні краще підготуватися до Ризького саміту Східного
партнерства, щоб уникнути зайвих розчарувань і водночас добитися максимум
можливого.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/conclusions-russia-ukraineeuropean-council-march-2015.
7 http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/04/150428_juncker_ukraine_it.
8 http://www.irishtimes.com/news/world/europe/no-peacekeepers-for-ukraine-eu-tells-poroshenko1.2191163.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
22.04.2015. У ЄС не збираються відкладати чи переглядати ЗВТ
із Україною на догоду Росії
Євросоюз не розглядає подальшої відстрочки чи перегляду впровадження поглибленої й
всеосяжної зони вільної торгівлі з Україною.
Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінські, коментуючи агентству
"Інтерфакс-Україна" результати тристоронніх переговорів між Україною, ЄС і Росією.
"Європейська комісія готова детально розглянути занепокоєння Росії й спробувати знайти
вирішення з цих аспектів у рамках гнучкості поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі", –
сказав він.
"Однак подальша відстрочка запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі
чи перегляд угоди не розглядається", – заявив дипломат.
Томбінські зазначив, що ці тристоронні переговори на технічному рівні між Україною,
Євросоюзом і Росією проводилися в останні два дні.
"Метою було обговорення практичних відповідей на занепокоєння Росії щодо
запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, що належить до торговельної
частини Угоди про асоціацію між ЄС і Україною", – сказав він.
"Усі сторони висловили свої позиції, також було знайдено спільне бачення щодо певних
питань. Різні позиції було передано на політичний рівень для визначення подальшого напрямку",
– зазначив Томбінські.
Посол ЄС також наголосив, що Єврокомісія бачить тристоронні переговори як частину
підтримки ЄС зі впровадження мінських домовленостей.
"Комісія завжди зазначала, що вона готова зробити все зі свого боку, включаючи надання
політичної підтримки тристоронньому процесу, для прискорення досягнення мирного вирішення
конфлікту в Україні", – нагадав він.
Українська правда

24.04.2015. Україна хоче від Євросоюзу особливого ставлення –
МЗС
Офіційний Київ повинен ставити питання про перегляд політики "Східного партнерства" і
формування нових рамок окремої політики щодо України.
Про це у п'ятницю під час публічного обговорення в Укрінформі на тему "Оновлення змісту
Європейської політики сусідства/політики Східного Партнерства: очікування України" заявив
директор департаменту Євросоюзу МЗС України Всеволод Ченцов, передає кореспондент
агентства.
"У нас є на сьогодні моральне право, аргументи, ставити перед ЄС питання адекватних
механізмів підтримки, інакше існує дуже серйозний ризик як для нас, так і для Європейського
Союзу, що ми будемо провисати з імплементацією Угоди (про асоціацію між Україною та ЄС –
ред.)", – наголосив він.
Дипломат відзначив, що цей документ побудований і сформульований, виходячи з досвіду
розширення, однак, імплементація не є самоціллю. "Ми маємо вийти на рівень розвитку держави,
який би дозволяв нам адекватно взаємодіяти і з ЄС, і з рештою країн. Власне в цьому має полягати
інтерес ЄС – довести нас до адекватного рівня", – підкреслив він.
Крім того, на думку Ченцова, Європейський Союз має виробити новий підхід у відносинах з
Росією, оскільки це є ключовим чинником, без якого неможливо ефективно реалізовувати
політику "Східного партнерства".
"На сьогодні має місце рефлексія ЄС, є розуміння щодо необхідності вироблення нових
підходів до РФ, але ми поки не бачимо рамок, не артикульована ця політика щодо Російської
Федерації. І ми вважаємо, що цей процес має відбуватися паралельно, тобто неможливо на
сьогодні вийти з цікавими ідеями щодо політики "Східного партнерства" без конкретного чіткого
бачення майбутнього відносин з Російською Федерацією з боку Європейського Союзу", – зазначив
представник МЗС.
За його словами, Україну також непокоять підходи ЄС, спрямовані на збереження
Європейської політики сусідства (ЄПС) в попередніх рамках.
"Ми вважаємо, що на сьогодні треба докорінно міняти цей підхід. Треба формувати окремі
напрямки політики Європейського Союзу на Півдні і на Сході. Тобто вона (ЄПС – ред.) не може
зараз залишатися такою гомогенною єдиною політикою. Якісь інструментарій може бути спільний,
підходи ті чи інші можуть бути спільні, але мета і підходи у відносинах з партнерами і сусідами
мають бути концептуально різними", – резюмував дипломат.
Укрінформ
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27.04.2015. Президент: Саміт Україна-ЄС надасть потужний
поштовх поглибленню відносин
Президент Петро Порошенко за підсумками саміту Україна–Європейський Союз заявив,
що успішні реформи, які запроваджує українська влада за підтримки ЄС, в недалекій перспективі
дозволять країні стати членом Євросоюзу.
На підсумковій прес-конференції Глава держави зазначив, що українська влада здійснює
непрості реформи, спираючись на виконання Угоди про Асоціацію. «Ми будуємо нову країну,
демократичну, з європейськими стандартами, яка, я впевнений, в недалекій перспективі стане
членом Європейського Союзу. Це право український народ виборов під час Революції Гідності і
виборює сьогодні у війні проти російської агресії», – сказав Президент.
Глава держави відзначив, що ЄС позитивно оцінює перші результати України на шляху
реформ, зокрема стосовно конституційної реформи та децентралізації; боротьби з корупцією;
реформи системи правосуддя; реструктуризації енергетичного сектору та покращення бізнесклімату.
«Головним інструментом впровадження реформ для нас є Угода про асоціацію», –
підкреслив Глава держави. Окремі елементи документу активно впроваджуються вже зараз.
Україна розраховує, що держави-члени ЄС завершать ратифікацію у найближчі місяці, що
дозволить швидко розпочати повне виконання Угоди.
В першу чергу, як наголосив Президент, це стосується створення поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка має запрацювати з 1 січня 2016 року.
«Початок функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відіграє важливу
роль у подоланні економічних викликів», – впевнений Глава держави. За його словами, ринок ЄС
стимулюватиме українську економіку до повної модернізації, а відтак – і зростання якості життя в
Україні. Президент нагадав, що доказом переваг такого шляху є позитивні результати
функціонування режиму автономних торговельних преференцій ЄС для України.
В той же час Україні надзвичайно потрібна всебічна допомога партнерів. «Вітаю рішення
ЄС про виділення нашій державі третьої програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,8 млрд.
євро», – зазначив Президент. Раніше ЄС надав Україні 6 млрд євро допомоги.
Крім того, під час переговорів на саміті була відзначена значна інтенсивність контактів між
Україною та Європейською Комісією з питань зміцнення європейської енергетичної безпеки,
підтримка Єврокомісії під час тристоронніх консультацій у форматі «Україна – ЄС – Росія» з
питань газопостачання, а також допомога ЄС у забезпеченні реверсних поставок газу з Європи.
«Важливою для України є участь у процесі створення Енергетичного Союзу, який передбачає
залучення до його роботи країн-учасниць Енергетичного Співтовариства», – зазначив Петро
Порошенко.
У сфері транспорту ключовим пріоритетом взаємодії залишається якнайшвидше укладення
Угоди про Спільний авіаційний простір вже в 2015 році.
Також під час саміту обговорювалось питання надання громадянам України можливості
безвізових поїздок до ЄС. Президент повідомив, що керівництво ЄС позитивно оцінили прогрес у
реалізації Плану дій щодо візової лібералізації. «Це дає нам всі підстави сподіватися, що здійснена
Україною робота буде на належному рівні оцінена Європейською Комісією та державами-членами
ЄС і дозволить вже з наступного року українським громадянам відчути реальні переваги
зближення з Європейським Союзом», – сказав Глава держави. Президент повідомив, що 12 травня
будуть представлені результати оціночної місії з виконання зобов’язань України, що дозволить
сформувати вичерпний план і кроки, які Україна має здійснити до кінця 2015 року, щоб
найближчим часом запровадити безвізовий режим з ЄС.
Петро Порошенко зазначив, що в цьому питанні Україна розраховує на підтримку
Президентів Європейської Ради Дональда Туска та Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера на
Ризькому саміті «Східного партнерства».
«Переконаний, що досягнуті сьогодні домовленості, закріплені у Спільній заяві, нададуть
потужного поштовху розвитку та поглибленню наших відносин», – резюмував Глава держави,
подякувавши Д.Туску та Ж.-К. Юнкеру за плідну і довірливу дискусію.

Прес-служба Президента України

27.04.2015. ЄС очікує від України
судоустрою та прокуратури – єврокомісар

реформ

Конституції,

Європейський союз чекає від української влади проведення конституційної, судової реформ
та реформи прокуратури.
Про це заявив єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів по розширенню
Йоганнес Ган під час зустрічі зі спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом, повідомляє
сайт Ради.
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"Ми, як і все українське суспільство, з нетерпінням очікуємо на реформу Конституції,
судоустрою і прокуратури, оскільки без забезпечення верховенства права реформування інших
сфер неможливо", – сказав Ган.
Комісар ЄС назвав важливим той факт, що український парламент "відданий процесу
реформ" і посідає "лідерську роль у процесі конституційної реформи".
Як повідомлялося, Європейський союз готовий надати Україні своїх спеціалістів для
підготовки суддів та юристів нової генерації.

Українська правда

ЕКОНОМІКА
22.04.2015. “Нафтогаз” підтримав претензії Єврокомісії до
“Газпрому”

Коболєв назвав звинувачення на адресу "Газпрому" важливим кроком для енергобезпеки
ЄС. Коболев Коболєв привітав рішення Єврокомісії щодо дій «Газпрому» Голова компанії
"Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пред'явлені Європейською комісією звинувачення
на адресу "Газпрому" є важливим кроком у забезпеченні енергетичної безпеки Європи, бо дії
"Газпрому" на території ЄС завдають серйозної шкоди конкуренції у всьому регіоні.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
У повідомленні говориться, що дії "Газпрому" на території ЄС не сприяють наявності
конкуренції в регіоні в цілому, і "Нафтогаз" протягом багатьох років стикається з негативними
наслідками домінуючої позиції "Газпрому" в Європі та Україні.
Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" і оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз"
отримали запити від газотрейдинговых компаній Євросоюзу з організації газових потоків через
Україну між Угорщиною, Польщею, Болгарією, Грецією і Туреччиною, однак їх реалізація
стримується антиконкурентною поведінкою "Газпрому".
Нагадаємо, Єврокомісія висунула "Газпрому" офіційне звинувачення в порушенні правил
конкуренції Євросоюзу. У компанії є 12 тижнів на відповідь.
DT.UA

28.04.2015. Президент відкрив Міжнародну конференцію на
підтримку реформ
Президент Петро Порошенко відкрив Міжнародну конференцію на підтримку реформ в
Україні, яка проходить сьогодні у Києві. Звертаючись до учасників конференції, Глава держави
наголосив: «Ваша солідарність є ключем до вирішення наших нинішніх труднощів, а також
майбутнього України, яку ми бачимо повністю інтегрованим, економічно динамічним і
продуктивним членом європейської сім'ї народів».
Президент відзначив, що Україна продовжує послідовно рухатися на шляху європейської
інтеграції та впровадження реформ в усіх сферах суспільного, політичного та економічного життя.
«Кожен день триває боротьба на два фронти – один, це боротьба за збереження нашої свободи і
територіальної цілісності; інший, боротьба, щоб вижити економічно, викорінити корупцію і
провести всеосяжні, і навіть дуже болючі реформи, щоб зробити нову Україну», – сказав Петро
Порошенко.
Незважаючи на те, що Україна, як і раніше, перебуває під загрозою війни, зазначив
Президент,- «ми сповнені рішучості зробити прорив і рухатися до своєї мети». «Деолігархізація,
демонополізація, дерегулювання і децентралізація, а також боротьба з корупцією є основними
можливостями для наших реформ», – сказав Глава держави.
«Наша мета полягає в тому, щоб побудувати і забезпечити незворотність системи, яка
гарантує демократію, права і свободи людини; політичну систему, яка дотримується стандартів
європейської політичної культури», – сказав Президент.
Президент наголосив, що Україна послідовно рухається у фарватері Угоди про Асоціацію
між Україною та Європейським Союзом.
Президент поінформував учасників про діяльність Національної Ради реформ, яка
координує реформи та діяльність в цьому напрямку всіх трьох гілок влади за участю
громадянського суспільства: «Ми створили ефективну команду реформ. Я пишаюся тим, що уряд
складається з багатьох реформаторських професіоналів, які змінюють країну в напрямку
найкращих світових стандартів», – наголосив Петро Порошенко.
Окрему увагу Глава держави звернув на боротьбу з корупцією, яка, за його словами,
залишається головним пріоритетом. Він повідомив, що Національне бюро по боротьбі з корупцією,
яке було створено відповідно до найкращих міжнародних стандартів, вже розпочало свою роботу.
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При цьому Президент наголосив на тому, що робота Бюро значною мірою орієнтована на
відновлення довіри до України в очах українського суспільства та іноземних інвесторів.
«Ми прагнемо запровадити нові правила гри. Україна потребує інвестицій, щоб створювати
і розвивати свій величезний потенціал – потенціал, яким так довго нехтували. Нам потрібні
інвестиції щоб відновити нашу економіку і почати стійке зростання – зростання, яке не тільки
модернізує Україну, а яке буде вигідно й для інвесторів в Україні», – зазначив Президент.
Говорячи про потенціал України, Глава держави наголосив, що сьогодні Україна є одним з
найперспективніших місць для інвестицій. «Хоча ми маємо справу з військовою агресією на сході,
нам вдалося довести площу нестабільності до 7% території України, включаючи Крим. І нам
вдається тримати ситуацію під контролем», – сказав Президент.
Наприкінці свого виступу Глава держави звернувся до присутніх із закликом вірити в
Україну і підтримувати її. «Будь ласка, повірте в Україну і приєднуйтесь до нас в цьому
історичному процесі», – сказав Петро Порошенко.
Міжнародна конференцію на підтрімку реформ в Україні, яка проходить сьогодні у Києві,
спрямована на мобілізацію і збільшення підтримки України. В її роботі беруть участь більше 500
іноземних інвесторів, представників бізнесу та урядових структур з 56 країн світу.
Прес-служба Президента України

БЕЗПЕКА
22.04.2015. Президенти України та Франції домовились про
жорстку координацію дій у реалізації Мінських угод
Президенти України та Франції під час зустрічі у Парижі домовилися про чітку і жорстку
координацію дій щодо повного виконання Мінських угод.
У заяві для засобів масової інформації за підсумками переговорів Президент Петро
Порошенко відзначив, що йдеться про повне припинення вогню, якого, на жаль, зараз не існує, за
інформацією ОБСЄ, не через вину української сторони. Також Президент заявив про необхідність
відведення важкого озброєння, звільнення всіх заручників, а також про безперешкодний доступ
ОБСЄ на всі точки, де може зберігатися зброя, встановлення пунктів спостереження і 24 годинне
чергування на них.
Президенти Порошенко та Олланд домовились, що обидва докладатимуть максимум
зусиль для підвищення ефективності, сили і спроможності місії ОБСЄ.
Президент заявив про необхідність додаткової безпекової присутності на Донбасі, яка зараз
там потрібна. «Щодо формату необхідно обов’язково знайти компроміс», – сказав він. Глава
держави наголосив що і миротворці, і поліцейські місії слугуватимуть гарантією забезпечення
миру та стабільності. «Ми маємо знайти варіант, який буде максимально ефективним», – сказав
Президент Порошенко, і додав: «Миротворці не є альтернативою ОБСЄ. Кожен з них має свої
функції. Завдання миротворців – унеможливити відхід від мирних домовленостей».
Президент України подякував Президенту Франції, як одному з лідерів Європейського
Союзу, за особисту відданість справі пошуку миру в Україні та досягнення стабільності в Європі.
Президент Порошенко зазначив, що формат досягнення миру в Україні не випадково
називається «Нормандським», оскільки був започаткований в День висадки союзницьких військ у
Нормандії. «Франція засвідчила свою лідируючу роль в мирному процесі», – сказав Глава
держави.
Президент наголосив на тому, що досягнення миру на Донбасі – не лише українське
питання, а питання європейської та глобальної безпеки. Петро Порошенко подякував Франсуа
Олланду за відповідальну позицію та всі зусилля, «які ми витратили, щоб укласти Мінські угоди,
альтернативи яким немає, це – єдиний шлях встановлення миру і стабільності».
Говорячи про необхідність політичного врегулювання, Президент знов наголосив на
важливості проведення чесних і прозорих виборів на Донбасі для обрання законних представників
народу Донбасу, з якими треба вести переговори щодо облаштування мирного життя.
Президент наголосив на важливості вирішення питання звільнення заручників, особливо –
українського пілота Надії Савченко.
Окремо глави держав обговорили питання співробітництва у військово-технічній сфері.
«Констатуємо відсутність будь-яких проблем», – сказав Петро Порошенко.
Президент подякував за надзвичайну теплоту і гостинність, яку українська делегація
відчула на французькій землі.
Прес-служба Президента України
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27.04.2015. Клімкін: Не лише в Україні Росія веде гібридну війну,
в ЄС також

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія веде гібридну війну не
лише в Україні, але також і в ЄС.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню EurActiv.
"Для тих, хто не розуміє, що Україна – це тест для кожного у ЄС, тест на їхню здатність
відчувати і діяти як Європеєць. Мушу сказати, що Росія веде гібридну війну проти України за
допомоги танків, важкої військової техніки, найманців", – сказав він.
"Але Європейський союз також під атакою сильної та агресивної пропаганди, де (Росія –
УП), підтримуючи крайні ліві і крайні праві партії, і притісняє людей, які підтримують загальні
європейські цінності, і, звичайно, намагається розколоти весь Європейський союз", - сказав
Клімкін.
"Це також можна назвати "гібридною війною". Тому, захищати Україну - означає захищати
європейські цінності і сам ЄС", - зазначив він.
Крім того, говорячи про ситуацію на Донбасі, Клімкін додав, що бойовики часто
відмовляють пропускати спостережні місії ОБСЄ в Луганськ та Донецьк. Він наголосив, що Україна
хоче досягти миру завдяки мінським угодам.
Він наголосив, що Україна не хоче вирішувати конфлікт на Донбасі збройним шляхом і
пояснив, чому Україна просить про літальну зброю.
"Ми не хочемо врегулювати ситуацію на Донбасі військовим шляхом. Отримання
оборонного озброєння – для того, щоб мати критичну обороноздатність, щоб мати можливість
протистояти наступу", – сказав він.
Українська правда

30.04.2015. Європарламент пригрозив Росії санкціями через
Савченко

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію із закликом до Росії звільнити
українську льотчицю Надію Савченко.
Про це повідомляє сайт Європарламенту.
"Євродепутати закликають до негайного і безумовного звільнення українського пілота і
депутата Надія Савченко, яку незаконно викрали и вивезли до Росії майже рік тому і яка з тих пір
знаходиться у в'язниці. Вони просять президента Франції і канцлера Німеччини наполягати на її
звільненні на найближчому засіданні контактної групи по реалізації мінських угод", – йдеться у
документі.
Євродепутати відзначають, що у Росії немає правової юрисдикції вживати будь-які дії
стосовно Савченко, і підкреслили, що винних у її незаконному затриманні можуть спіткати
міжнародні санкції, або судові розгляди.
"Російська влада також безпосередньо відповідальна забезпеку Савченко. Депутати
закликають Росію надати доступ до неї міжнародним лікарям, з її згоди, враховуючи, що вона
голодувала протягом дуже довгого часу", – зазначається у документі.
Депутати Європарламенту також закликають до негайного звільнення всіх інших громадян
України, в тому числі режисер Олега Сенцова і Хайсера Джемілєва, незаконно утриманих у Росії.
У свою чергу президент Петро Порошенко зазначив: "Україна вітає резолюцію
Європарламенту".
Українська правда
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА СПІВРОБІТНИЦТВА
УКРАЇНА – НАТО на 2015 р. ВІДПОВІДАЄ ОБРАНОМУ КУРСУ
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
23 квітня 2015 р. Президент України Петро Порошенко підписав
Указ
«Про
затвердження
Річної
національної
програми
співробітництва Україна – НАТО на 2015 рік».9 (далі за текстом –
Програма).
У тексті нової Програми зазначено, що відповідно до Коаліційної угоди
парламентської більшості, відновлення політичного курсу на набуття членства
в НАТО є однією із стратегічних цілей зовнішньої та внутрішньої
політики України. Відзначається також, що Програма набула особливого
значення у контексті використання потенціалу та практичної допомоги НАТО і
держав – членів Альянсу у підвищенні обороноздатності України для
протидії агресії Російської Федерації «шляхом задоволення невідкладних
потреб у короткостроковій перспективі та реформування за стандартами НАТО
сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу».
У Програмі чітко простежується слідування обраному євроатлантичному
курсу: заплановані заходи передбачають поглиблення співпраці та досягнення
сумісності із стандартами НАТО. Наприклад, планується встановити
взаємосумісну з НАТО автоматизовану інформаційну систему кодифікації
предметів постачання у Збройних Силах України; забезпечити оснащення
підрозділів спецпризначення Військової служби правопорядку спорядженням і
обладнанням, яке перебуває на озброєнні підрозділів спецпризначення держав –
членів НАТО, також заплановано низку інших подібних заходів для досягнення
сумісності.
Серед визначених у Програмі завдань – робота над створенням кризового
консультативного механізму для проведення спільних консультацій, оперативного
обміну інформацією у кризових ситуаціях між Україною та НАТО відповідно до
пункту 15 Хартії про особливе партнерство. Необхідність існування подібного
консультативного механізму стала очевидною після початку російської агресії
проти України.
Планується укласти міжнародні договори України про взаємну охорону
інформації з обмеженим доступом з державами – членами НАТО, а також
забезпечити контроль за станом охорони інформації НАТО з обмеженим
доступом. Успішне виконання цих завдань має полегшити доступ України до
9

http://president.gov.ua/documents/19352.html.
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розвідданих Альянсу, що надзвичайно необхідно в контексті російської агресії.
Планується також поновити співробітництво Служби безпеки України з Комітетом
НАТО з питань цивільної розвідки.
Програма включає заходи щодо укладення угоди між Кабінетом Міністрів
України та Організацією НАТО з підтримки щодо співробітництва в рамках
трастових фондів НАТО, рішення про утворення яких було прийнято за
результатами засідання Комісії Україна – НАТО на рівні глав держав та урядів 4
вересня 2014 р. в м.Ньюпорт. Один з таких документів було підписано вже 24
квітня 2015 р. – Меморандум про співробітництво у сфері командування і
управління. З боку України Меморандум за дорученням Кабінету Міністрів
України підписав Глава Місії України при НАТО, Посол Ігор Долгов, з боку
Альянсу – Генеральний менеджер Агенції НАТО із зв’язку та інформації Кун
Хайсберс. Інший документ – Угоду про співробітництво у сфері підтримки
– було підписано 27 квітня 2015 р. Ігорем Долговим та Генеральним менеджером
Агенції НАТО з підтримки та постачання Майком Лайденон. Угода створила
правові рамки для практичного співробітництва України з НАТО в рамках
створених Альянсом трастових фондів з реформування систем логістики і
стандартизації Збройних Сил України та фізичної реабілітації поранених
військовослужбовців.
Не позбавлена цьогорічна Програма й певних недоліків, які мали місце в
попередніх РНП. Перш за все, йдеться про включення до Програми надзвичайно
широкого переліку заходів, частина з яких не має прямого відношення ні до
безпеки, ні до співробітництва з НАТО. Наприклад, серед переліку пріоритетних
завдань на 2015 р. значиться «забезпечити супроводження у Верховній Раді
України законопроектів про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації». Можливо, завдання й пріоритетне, але навряд чи
саме для Програми співробітництва Україна – НАТО.
Ще одним традиційно слабким місцем є строки затвердження Програми.
Цього року вона була затверджена лише наприкінці квітня, тобто на її реалізацію
замість 12 місяців залишилося лише 8. Звідси виникають і колізії із включенням
до Програми заходів, які вже фактично відбулися на момент її затвердження.
Зокрема, це стосується проведення в Національному університеті оборони України
імені Івана Черняховського Міжнародного тижню НАТО в Україні. Захід
успішно відбувся 20-24 квітня 2015 р., підготовка до нього тривала кілька
попередніх місяців, у той час як Програма співробітництва Україна-НАТО, до якої
цей захід було включено в якості «пріоритетних завдань на поточний рік», була
затверджена Указом Президента лише 23 квітня. У Програмі також ставиться
завдання «завершити розроблення з використанням експертної допомоги НАТО
проектів концептуальних документів стратегічного та оборонного планування».
Однак на момент затвердження РНП-2015 минуло вже два тижні, як Рада
національної безпеки і оборони України презентувала проект нової Стратегії
національної безпеки України.
До недоліків також можна віднести не завжди конкретні формулювання
завдань («опрацювати питання», «провести аналіз», «удосконалити»), що в
окремих випадках практично унеможливлює оцінку ефективності їх виконання.
Загалом, Річна національна програма співробітництва Україна – НАТО на
2015 р. відповідає обраному курсу євроатлантичної інтеграції та містить великий
перелік пріоритетних завдань щодо досягнення сумісності й зближення України з
Альянсом, реформування Збройних Сил і підвищення обороноздатності держави.
Та головне – як Програма буде втілюватися на практиці. Адже за часів минулої
влади тексти РНП Україна – НАТО також містили багато важливих завдань,
більшість з яких так і залишилися на папері.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
17.04.2015. Клімкін: Україна буде членом ЄС, членство в НАТО –
під питанням
Україна однозначно вступить до ЄС, натомiсть членство в НАТО залишається під питанням.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Європейській
правді".
"Так, однозначно", – відповів він на питання, чи стане Україна членом ЄС.
Водночас, за словами Клімкіна, членство в НАТО залежить значною мірою від того, чи
отримає Україна гарантії безпеки від альянсу.
"Я вважаю, що НАТО багато років свого існування було сконцентровано на статті 5 – на
зобов'язаннях про взаємну оборону, на hard security", – зауважив міністр.
"А ми кажемо, що у нас відбувається гібридна війна. Я на 100% не впевнений, чи є у НАТО
повна готовність відбивати подібні або майбутні гібридні війни і чи є на сьогодні структура НАТО
оптимальною для цього", – пояснив він.
"Тому я завжди абсолютно відверто кажу, що для нас участь у безпекових структурах і
безпекові гарантії є абсолютно критичними. Але якщо Україна не отримає гарантії від альянсу, то
ми будемо змушені шукати інші варіанти", - наголосив Клімкін.
Українська правда

20.04.2015. Тут сьогодні формується нове обличчя українського
війська – Президент дав старт українсько-американським
навчанням «Фіарлес Гардіан–2015»
Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому відкритті українськоамериканських командно-штабних навчань «Фіарлес Гардіан–2015», які розпочалися у
Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області. Глава держави назвав ці
навчання новим етапом у співпраці України та США.
Звертаючись до українських та американських учасників навчань, а також до присутнього
Посла США в Україні Джеффрі Пайєтта Глава держави відзначив, що спільні навчання подібного
змісту та масштабу проводяться в Україні вперше. «Обставини, за яких вони відбуваються,
унікальні. На східному кордоні України відбувається повномасштабна агресія з боку іноземної
держави, яка розв’язала проти України багатопланову різнорівневу гібридну війну», – сказав
Петро Порошенко.
Президент наголосив на тому, що це війна не лише проти України. «Символічно, що саме в
рік 70-ліття перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом через Україну знову проліг рубіж
цивілізаційної битви, в якій вирішується, якою бути Європі, яким бути світу», – зазначив Петро
Порошенко.
«Це війна не лише за незалежність України, а війна за свободу і демократію Європи і світу,
війна, де вирішується питання, чи діятимуть у світі норми міжнародного права, чи будуть
цілісними і недоторканими кордони, чи можна безкарно застосовувати силу лише тому, що в тебе
чешуться руки. Чи є етнічна спорідненість приводом для безцеремонного втручання у внутрішні
справи іншої держави? Чи сумісні авторитаризм та диктатура з європейською політичною
культурою, в якій головна цінність – вільний громадянин з його правами вільної держави?» –
сказав Президент.
За словами Президента, «цілком природно, що за таких обставин якісно нового змісту і
зовсім інших кількісних параметрів набуває стратегічне партнерство між Україною та
Сполученими Штатами Америки, і це виявляється в різних формах і на різних рівнях – від
президентів і верховних головнокомандувачів до солдатів. «Це перший українсько-американський
захід такого рівня, і він свідчить про перехід двостороннього військового співробітництва у якісно
новий практичний вимір», – заявив Глава держави.
Петро Порошенко двома мовами – українською та англійською – навів слова командувача
силами НАТО у Європі у 1997-2000 роках Уеслі Кларка про те, що українська армія зразка березня
2014 року і 2015 року – «це зовсім різні історії». Президент продовжив від себе: «Нам є чим
пишатися, але є багато такого, чому нам треба вчитися. Не буде перебільшенням сказати, що тут
сьогодні формується нове обличчя українського війська», – сказав Глава держави.
«Вірю, що ви, нащадки бойової козацької слави, впораєтесь. Вірю, що немає у нас іншого
шляху, крім до перемоги», – зазначив Президент.
Глава держави вручив державні нагороди військовим, які виявили особисту мужність і
високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент вручив нагороди солдату Руслану Бондаренку, полковнику Степану Логушу,
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підполковнику Олексію Мельнику, сержанту Роману Петровському, а також лейтенанту Олегу
Віхтюку.
Президент також вручив ордери на отримання житла та ключі від нових квартир
військовим, які були поранені або відзначилися під час антитерористичної операції.
Президент ознайомився з роботою Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Глава
держави поспілкувався з американськими військовими.
Прес-служба Президента України

23.04.2015. Президент України затвердив Річну національну
програму співробітництва Україна – НАТО на 2015 рік
23 квітня ц.р. Президент П.Порошенко підписав Указ № 238/2015 «Про затвердження
Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2015 рік». Програма передбачає
комплекс заходів з метою впровадження в Україні стандартів НАТО.
Згідно з Указом Президента, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити
координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання РНП. Усі органи
центральної влади, які залучені до виконання Річної національної програми, мають до 10 січня
2016 року подати до КМУ звіти про виконання РНП. Державний комітет телебачення і
радіомовлення України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України
мають забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати її виконання.
З повним текстом Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2015
рік можна ознайомити за посиланням – http://president.gov.ua/documents/19352.html.
Місія України при НАТО

23.04.2015. Опитування: Українці готові проголосувати за
вступ до НАТО
За даними опитування, кількість прихильників вступу до НАТО сягла 43 відсотків і
перевищила кількість противників – 32 відсотки. Порошенко стверджує, що Україна приєднається
до Альянсу лише за результатами референдуму.
Кількість прихильників вступу України до НАТО вже перевищує кількість противників,
свідчать оприлюднені в четвер, 23 квітня, результати соцопитування, проведеного Центром
Разумкова. Якщо в серпні 2011 року у разі проведення референдуму про вступ України до НАТО за
приєднання мали намір проголосувати 17,9 відсотка, а проти – 59,6, у квітні 2014-го прихильників
вступу було 36,7 відсотка, а противників – 41,6, то в березні 2015 року переважали вже прибічники
вступу до Альянсу – 43,3 проти 31,6 відсотка, – йдеться в прес-релізі Центру Разумкова, який цитує
інформагентство "Інтерфакс-Україна".
Найвищий процент тих, хто проголосував би за приєднання до НАТО, – у Західному регіоні
– 73,4 відсотка, найнижчий – у Південному (22,8) та на Донбасі (за винятком непідконтрольних
територій) – 21,5. Соціологи зафіксували також, що респонденти частіше висловлювали позитивне
ставлення до НАТО, аніж негативне (44,7 відсотка проти 39,2).
Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 березня 2015
року, зазначається у повідомленні. Було опитано 2009 респондентів віком старше 18 років в усіх
регіонах України, за винятком непідконтрольних уряду в Києві територій.
Питання референдуму
У середу, 22 квітня, президент України Петро Порошенко в інтерв'ю французькому
телеканалу iTele вкотре наголосив, що питання приєднання до НАТО вирішуватиметься на
референдумі.
"Питання членства України в НАТО буде вирішувати український народ, не питаючи
дозволу ні зі сходу, ні з заходу, бо йдеться про безпеку України. Я думаю, що питання членства в
НАТО має бути винесене на референдум. І це право народу визначати, яким чином забезпечувати
свою безпеку, не забуваючи при цьому будувати свою ефективну армію", – зазначив Порошенко в
інтерв’ю, оприлюдненому на сайті телеканалу.
За словами Порошенка, таку армію за останні півроку Україні вдалося побудувати – і вона є
на сьогодні однією з найсильніших на континенті, оскільки стримує російську агресію. При цьому
він також наголосив, що пріоритетом номер один для України залишається членство в ЄС.
В НАТО наголошують на праві України приєднатися
У відповідь на запит Deutsche Welle щодо можливої реакції Альянсу та такий референдум в
Україні у штаб-квартирі НАТО зауважили, що кожна суверенна нація має право вирішувати,
частиною яких безпекових домовленостей бути. "Цей принцип закріплений у Гельсінському
заключному акті та багатьох інших договорах, – ідеться у відповіді представника Альянсу. –
Розширення НАТО і Євросоюзу – це великий успіх. Цей процес покращив безпеку і процвітання в
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Європі та допоміг країнам Центрально-Східної Європи відчути переваги демократії, верховенства
права та економічного зростання".
Також у відповіді представника Альянсу зазначається, що Україна поки не подавала заявку
на членство в НАТО, однак уряд в Києві вказав, що планує почати процес, спрямований на
подання в майбутньому. "Якщо Україна подасть заявку, НАТО оцінить її готовність до приєднання
так само, як будь-якого іншого кандидата. Приєднання до НАТО – це питання між країною, що
подає заявку, та 28-ма країнами-членами Альянсу. Жодна третя сторона не має права втручатися",
– наголошується у повідомленні.
DW.DE

24.04.2015. Україна та НАТО підписали Меморандум про
співробітництво у сфері командування і управління
24 квітня 2015 року у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася церемонія підписання
Меморандуму про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та
інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації,
стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та
рекогносцировки в рамках Програми НАТО “Партнерство заради миру”.
З боку України Меморандум за дорученням Кабінету Міністрів України підписав Глава
Місії України при НАТО, Посол Ігор Долгов, з боку Альянсу – Генеральний менеджер Агенції
НАТО із зв’язку та інформації Кун Хайсберс.
Підписання цієї міжнародної угоди відкриває можливості для продовження спільної
роботи фахівців нашої держави та НАТО щодо удосконалення нормативно-правової бази для
поглиблення практичного співробітництва України з Альянсом, а також є відображенням зусиль
НАТО та країн-членів Альянсу, спрямованих на широкомасштабну підтримку реформування
сектору безпеки і оборони України відповідно до рішень, ухвалених під час саміту НАТО в Уельсі.
Меморандум передбачає виконання низки практичних проектів у рамках Трастового фонду
НАТО з модернізації системи управління та зв’язку Збройних Сил України. При цьому провідну
роль у впровадженні сучасних інформаційних технологій у діяльність української армії
відіграватиме Агенція НАТО із зв’язку та інформації.
Місія України при НАТО

26.04.2015. З 20 по 24 квітня відбувся XV Міжнародний
тиждень “НАТО після Уельського саміту”
З 20 по 24 квітня в Національному університеті оборони України імені Івана
Черняховського відбувся XV Міжнародний тиждень "НАТО після Уельського саміту", який
проводився спільно із Оборонним коледжем НАТО у м. Римі та Школою НАТО у м. Обераммергау.
В ході Міжнародного тижня були розглянуті такі питання:
• Майбутнє Північноатлантичного Альянсу;
• Політика партнерства НАТО;
• Врегулювання криз та співпраця з ЄС;
• Правові аспекти асиметричної та гібридної війни;
• Правові аспекти операцій НАТО;
• Відносини Україна – НАТО;
• Розповсюдження зброї масового ураження та протиракетна оборона;
• НАТО після Уельського саміту.
В роботі XV Міжнародного тижня брали участь наукові і науково-педагогічні працівники,
слухачі університету, представники органів виконавчої і законодавчої влади України, Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, Дипломатичної академії України при Міністерстві
закордонних справ України, вищих навчальних закладів, громадських організацій України.
В заключних промовах начальник Національного університету оборони України імені
Івана Черняховського Телелим Василь Максимович та начальник Оборонного коледжу НАТО
генерал-майор Януш Боярськи висловили впевненість в ефективності проведеного XV
Міжнародного тижня та в необхідності продовження традиції щорічного його проведення.
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
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підписали

Угоду

про

27 квітня 2015 року в штаб-квартирі НАТО підписано Угоду між Кабінетом Міністрів
України та Організацією НАТО з підтримки про співробітництво у сфері підтримки.
З української сторони Угоду підписав Глава Місії України при НАТО, Посол Ігор Долгов, зі
сторони НАТО – Генеральний менеджер Агенції НАТО з підтримки та постачання Майк Лайден.
Підписання цієї міжнародної Угоди створює правові рамки для практичного
співробітництва України з НАТО в рамках спеціально створених Альянсом для нашої держави
трастових фондів з реформування систем логістики і стандартизації Збройних Сил України та
фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній
операції в Донецькій та Луганській областях.
Крім того, завдяки Угоді відкриваються широкі можливості для участі України в
економічно вигідних проектах Альянсу з логістичного забезпечення військ, а також розробки,
виробництва, закупівель, модернізації, зберігання та утилізації продукції військового
призначення.
Місія України при НАТО

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
17.04.2015.
Генсек
НАТО
закликав
підтримувати бойовиків на Донбасі

Росію

припинити

НАТО стурбоване зростанням насильства і пересування важкої військової техніки на сході
України і закликає Росію припинити підтримку сепаратистів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.
"Ми дуже стурбовані зростанням насильства в східній Україні, і ми бачимо збільшення
кількості випадків порушення режиму припинення вогню", – сказав Столтенберг під час візиту в
Ісландію.
Генсек НАТО закликав обидві сторони поважати режим припинення вогню і виконувати
мінські домовленості.
"Я також закликаю Росію припинити підтримку сепаратистів і впевнитись, що вони
використовують весь свій вплив на сепаратистів, щоб ті дотримувалися режиму припинення вогню
і відвели своє озброєння від… лінії фронту", – сказав він.
Українська правда

22.04.2015. Керрі: тема агресії РФ в Україні буде одною з
ключових на зустрічі НАТО в Туреччині
Одною з основних тем зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО в Анталії, яка відбудеться в
травні, буде російська агресія проти України.
Про це заявив держсекретар США Джон Керрі на зустрічі з главою МЗС Туреччини
Мевлютом Чавушоглу, йдеться у повідомленні Держдепу.
"Я особисто з нетерпінням чекаю свого візиту в наступному місяці в Туреччину на
міністеріал НАТО в Анталії. Одним з пріоритетів Альянсу є агресія Росії проти України на сході, а
також загроза на південь від НАТО", – сказав держсекретар США.
Своєю чергою Чавушоглу зауважив, що ситуація на Близькому Сході, в Україні та Чорному
морі є критично важливою для Туреччини та регіону в цілому.
Саміт глав МЗС країн членів НАТО пройде 13-14 травня в Анталії.
Українська правда

22.04.2015. Глава Пентагона розкритикував
партнерів по НАТО за малі оборонні бюджети

європейських

Міністр оборони США Ештон Картер вважає, що європейські країни витрачають надто
мало на армію. Це, на його думку, ставить під сумнів їхню здатність разом зі США адекватно
реагувати на безпекові виклики на континенті.
Міністр оборони США Ештон Картер дорікнув союзникам США в Європі, зауваживши, що
скорочення видатків на оборонну сферу упродовж багатьох років в європейських країнах-членах
НАТО ставить під сумнів їхню здатність до ефективної співпраці зі США перед лицем безпекових
загроз, які постали в Європі, повідомляє інформагентство AP. Про це очільник Пентагона заявив у
середу, 22 квітня, виступаючи в Джорджтаунському університеті.
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"Вони роблять недостатньо", – сказав Картер, у незвично відвертій формі
охарактеризувавши оборонні зусилля європейських країн. За його словами, європейські країничлени НАТО витрачають на оборону навіть меншу частку від ВВП, ніж раніше. "Це дуже низький
показник, – зазначив Картер. – І якщо Європа хоче бути світовою силою, вона повинна бути не
лише моральною, політичною та економічною силою, чим Європа є, оскільки поділяє багато
наших цінностей та демонструє їх у всьому світі. Однак вона також повинна володіти військовою
потугою. (…) І справа ж не в тому, що у них немає на це грошей".
Як зазначається у повідомленні AP, Картер з часу призначення міністром оборони у
лютому цього року поки не відвідував Європу. Глава Пентагона повинен взяти участь у зустрічі
міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі в червні.
Недотримані "два відсотки"
На саміті НАТО в Уельсі у вересні 2014 року керівництво Альянсу закликало країни-члени
довести обсяг оборонних видатків до цільового показника у щонайменше два відсотки від ВВП.
Однак цього рівня раніше дотримувалися лише чотири країни-члени НАТО: США,
Великобританія, Греція та Естонія. Видатки на оборону в Німеччині становлять 1,3 відсотка ВВП.
Міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн після саміту в Уельсі висловила сумнів у доцільності
досягнення показника всіма членами Альянсу.
Однак, нагадаємо, останнім часом європейські країни збільшують свої оборонні бюджети.
Наприклад, Польща оголосила про масштабне переозброєння армії, яке передбачає, зокрема,
закупівлю військових гелікоптерів, систем ППО, підводних човнів та ракет "Томагавк", а також
укрпілення кордонів з Росією. Німеччина заклала в бюджет збільшення видатків на оборону,
починаючи з 2017 року.
DW.DE

24.04.2015. Генсек НАТО: Росія нарощує сили на східному
кордоні України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг в четвер повідомив про значну військову присутність Росії
на кордоні з Україною і про нарощення нею сил, що, за його словами, дозволяє сепаратистам
почати новий наступ.
Про це йдеться у повідомленні Associated Press.
За словами Столтенберга, Росія істотно активізувала поставки безпілотників, а також надає
сепаратистам кваліфіковану допомогу та обладнання, зокрема безпілотники, незважаючи на
припинення вогню. За його даними, протягом останнього місяця Росія перемістила понад тисячу
одиниць військової техніки, у тому числі танки, артилерію та ППО.
Як зазначив генсек НАТО, дії Росії таким чином підривають режим припинення вогню,
передбачений мінськими домовленостями. Такі дії "дають підстави для великої стурбованості", що
сепаратисти підуть у наступ.
"Ми не впевнені у намірах проросійських заколотників, однак ми впевнені у тому, що вони
можуть це зробити" – заявив Столтенберг.
Українська правда

30.04.2015. Через Росію НАТО створило сили, здатні стати до
бою вже ввечері – генерал
Сили надшвидкого реагування НАТО будуть готові стати до бою того ж дня, коли надійшло
повідомлення про загрозу.
Про це повідомив командувач об’єднаних сухопутних сил НАТО Джон Ніхолсон у виступі
під час конференції з питань протидії гібридній війні, яка проходить у коледжі НАТО в Римі,
повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Він зазначив, що до складу сил надшвидкого реагування увійшла низка найбільш
ефективних бригад альянсу: британська, французька, німецька, голландська, польська, італійська,
американська, іспанська, бельгійська.
"Я знаю кожен з цих підрозділів, знаю їхніх командирів. Це висококласні підрозділи з
бойовим досвідом. Вони готові стати до бою вже сьогодні ввечері, якщо буде така потреба. До
прикладу, в американському дивізіоні більше 70% бійців мають досвід участі у бойових діях", –
наголосив він.
"Я переконаний у тому, що наші сухопутні підрозділи готові до протидії і в умовах
звичайної війни, і в гібридній війні", – додав генерал.
Він наголосив, що такі сили створені альянсом через агресію Росії проти України – саме
тоді з’явилася потреба мати мобільні підрозділи, які готові стати на захист будь-якого члена
Альянсу. "Високий рівень готовності (військових сил) коштує дорого", – пояснив він причину
того, що раніше в НАТО не було такої потреби.
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Водночас генерал підкреслив, що наявність боєготовних сил здатна запобігти початку
бойових дій.
"Швидкість дає нам можливість для пошуку дипломатичного рішення. Але якщо сили
швидкого реагування прибувають надто пізно, коли ситуація вже погіршилася, ми гарантовано
будемо вимушені воювати", – пояснив він, зазначивши також важливість якісної розвідки.
"Вважаю, що у випадку з Росією (агресією проти України) саме відсутність достатніх
розвідданих та розрахунків стали причиною такого розвитку конфлікту", – додав генерал.
Українська правда

01.05.2015. Росія, можливо, готує наступ на Донбасі – НАТО
Росія використовує "режим тиші" на сході України для перегрупування військ і можливого
наступу.
Про це повідомляє Російська служба BBC.
Командувач сухопутними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявив, що
Пентагон застали зненацька останні російські переміщення в Україні.
Генерал також зазначив, що на Донбасі зросла кількість російських ППО, артилерії і це
робить сили сепаратистів більш організованими.
"Ми не можемо передбачити наступний крок Москви, але можемо охарактеризувати її
поточні дії, як навчання, оснащення та підготовку до подальшого наступу", – сказав він.
Раніше прес-служба президента України повідомляла про наміри бойовиків перейти до
активних наступальних дій у другій половині травня.
Українська правда
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РОСІЯ ПРАГНЕ ЗАЛЯКУВАННЯМ ДОМОГТИСЯ ВІД УКРАЇНИ І
ЗАХОДУ ОДНОСТОРОННІХ ПОСТУПОК
Російська сторона продовжує активно нарощувати військову присутність на
Донбасі та вздовж кордонів з Україною, недвозначно даючи розуміти, що йде
підготовка до нового наступу. Військові приготування одночасно виконують дві
функції: психологічно тиснуть на Київ і на європейські столиці з метою схилити їх
до поступок, а також готують можливості для захоплення нових українських
територій.
Одночасно Москва вимагає від Києва одностороннього виконання Мінських
угод, причому саме в тому вигляді, як їх тлумачить Кремль – розпочати
«політичний діалог» із сепаратистами, федералізувати Україну через
Конституційну реформу, відновити фінансування сепаратистських регіонів. Під
загрозою наступу ці вимоги виглядають як ультиматум, і Берлін та Париж
тиснуть на Київ,
сподіваючись, що чергові поступки Москві
допоможуть від поновлення масштабної агресії. Таким чином в
точності повторюються ті ж помилки, які були допущені Євросоюзом
після перших Мінських угод: від України вимагають одностороннього
виконання домовленостей, закриваючи очі на нарощування російськосепаратистських сил і сподіваючись таким чином «умиротворити» Москву, щоб
врятуватися від нового витку агресії. Минулого разу така політика не допомогла, і
росіяни захопили територію Донецького аеропорту та м. Дебальцево. Але
європейські партнери знову вперто ігнорують надані їм американцями розвіддані
про нарощування російської військової присутності10 та закликають почати
«політичний процес» в Україні11.
При цьому, ЄС не відгукнувся на прохання України оприлюднити санкції,
які можуть бути введені проти РФ у разі, якщо вона перетне чергову «червону
лінію», зокрема у вигляді захоплення Маріуполя. Міністр закордонних справ
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав лише, що «чергова ескалація і
масштабний наступ сепаратистів на Маріуполь не залишиться без відповіді

http://www.wsj.com/articles/europe-follows-the-un-leader-on-ukraine-1430156270.
http://www.dw.de/в-обсє-закликали-пришвидшити-реалізацію-мінських-домовленостей/a18415947.
10
11
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Європейського союзу»12.
Очевидно, в Москві розраховують, що під «відповіддю» ЄС мається на увазі
чергова «стурбована» заява, тому Росія продовжує використовувати «режим
тиші» для перегрупування військ для можливого наступу. За підрахунками
української сторони, Росія вже ввела на Донбас більше танків, ніж мають
Німеччина, Франція та Чехія разом узяті – майже 700 одиниць.13 Про значне
нарощування російських військ для можливого наступу заявили Генсек НАТО Єнс
Столтенберг14 та Командувач сухопутними силами НАТО в Європі генерал Філіп
Брідлав.15 Офіційний представник Держдепартаменту США Марі Харф також
заявила, що останнім часом росіяни суттєво збільшили кількість своїх систем ППО
в східній Україні, довівши їх концентрацію до найвищого рівня з серпня 2014 р.16
Одночасно українські волонтери виявили факти нанесення на бойову техніку
сепаратистів розпізнавальних знаків, які видно з повітря17, з чого можна зробити
висновок, що новий наступ росіян може супроводжуватися підтримкою бойової
авіації – літаків чи вертольотів.
Обстріли сепаратистами районів на північ від Маріуполя, а також заяви
лідера бойовиків Олександра Захарченка, що місто можна «легко обійти»,
виказують імовірні плани атакувати місто одночасно зі сходу та з півночі.18 Інші
потенційні райони агресії, де російсько-сепаратистські війська особливо активно
«перевіряють» українську оборону на міць постійними обстрілами: с. Щастя на
північ від Луганська, с. Піски на північ від Донецька, місцевість на півночі від м.
Горлівка, зокрема в напрямку траси на м. Артемівськ.
Не маючи достатньо ресурсу для повномасштабної окупації всієї території
України, Росія продовжує застосовувати стратегію «салямі», поступово відрізаючи
від Донбасу одну частину території за іншою. Перевага такої стратегії для Москви
ще й в тому, що вона дозволяє уникнути посилення санкцій Заходу, який
фактично ніяк не покарав РФ за захоплення Дебальцева і території Донецького
аеропорту. Європейським столицям необхідно нарешті зрозуміти, що неможливо
зупинити повзучу агресію Росії за допомогою політики «умиротворення»,
вимагаючи від Києва одностороннього виконання мирних угод, та ще й в їх
кремлівському тлумаченні. Лише превентивні заходи у вигляді
оголошення чіткого переліку жорстких санкцій, здатних обвалити
економіку РФ, можуть змусити Москву стриматися від перетинання
чергової «червоної лінії».

http://wyborcza.pl/1,75477,17819746,Berlin_demonstruje__jak_scisle_sa_wiezi_z_Warszawa.html.
http://inforesist.org/boeviki-dnr-i-lnr-imeyut-stolko-zhe-tankov-skolko-armii-germanii-francii-ichexii-vmeste-vzyatye.
14 http://ukrainian.voanews.com/content/nato-russia-ukraine/2732991.html.
15 http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/04/150430_rn_breedlove_ukraine_russian_forces.
16 http://www.reuters.com/article/2015/04/22/us-ukraine-crisis-usa-idUSKBN0ND2J920150422.
17 https://www.facebook.com/brtcomua/posts/871369429590379?__mref=message_bubble.
18 http://www.pravda.com.ua/news/2015/04/16/7064949.
12
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ПРЕЗИДЕНТ

21.04.2015. Президент України провів телефонну розмову із
Генеральним Секретарем ООН
Петро Порошенко і Пан Гі Мун обговорили стан виконання Мінських домовленостей та
міжнародні зусилля для відновлення миру на Донбасі.
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй дав високу оцінку ролі Президента
України у забезпеченні мирного процесу на Донбасі, відданості України Мінським домовленостям,
а також висловив занепокоєння з приводу порушень режиму припинення вогню та інших пунктів
цих документів.
Президент України повідомив, що Україна у співпраці з Міжнародним Комітетом
Червоного Хреста докладає зусиль для направлення гуманітарних вантажів для мешканців
Донбасу та вирішення нагальних гуманітарних питань.
Проте, як зазначив Петро Порошенко, бойовики блокують проходження гуманітарних
конвоїв із українською та міжнародною допомогою. Пан Гі Мун відзначив дії української влади,
спрямовані на вирішення складної гуманітарної ситуації. Він також висловив подяку народу
України за допомогу вимушеним переселенцям.
Петро Порошенко закликав Генерального Секретаря ООН здійснити кроки для звільнення
Надії Савченко, мати та адвокати якої зараз перебувають у Нью-Йорку. Президент України також
наголосив, що всі заручники на Донбасі мають бути звільнені.
Глава держави та Генсек ООН також домовились про здійснення подальших кроків для
можливого розміщення миротворчого контингенту на Донбасі під егідою ООН.
Прес-служба Президента України

22.04.2015. Спільна заява Президента України і Президента
Французької Республіки
На запрошення Президента Французької Республіки Президент України здійснив
офіційний візит до Франції 22 квітня 2015 року.
Україна і Франція, як країни-засновниці ООН, відчувають особливу відповідальність і
докладатимуть всіх зусиль для збереження і зміцнення миру і безпеки на Європейському
континенті. Віддані положенням Хартії ООН, Заключного Гельсінського Акта 1975 року, Паризької
Хартії для нової Європи 1990 року, а також беручи до уваги Будапештський меморандум 1994 року,
вони вважають, що закладені у цих документах основоположні принципи демократії, верховенства
права, прав людини, суверенітету та територіальної цілісності держав залишаються наріжним
каменем для забезпечення миру і стабільності в Європі.
У цьому зв’язку, посилаючись на Висновки Європейської Ради від 19 березня 2015 року,
Президенти України і Франції не визнають і продовжують засуджувати незаконну анексію Криму і
Севастополя Російською Федерацією. Франція висловила незмінну підтримку територіальної
цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.
Президенти двох країн детально обговорили ситуацію на Сході України. Вони підтвердили
важливість повного виконання «Комплексу заходів з реалізації Мінських угод" від 12 лютого 2015
року і підкреслили відповідальність російської сторони в цьому зв’язку. Вони ще раз висловили
свою підтримку ОБСЄ та її ролі у реалізації Мінських угод. Президент України подякував
Президенту Республіки за зусилля Франції у "Нормандському форматі".
Президенти нагадали, що тривалість обмежувальних заходів проти Російської Федерації
має бути чітко обумовлена повним виконанням Мінських домовленостей відповідно до висновків
Європейської Ради від 19 березня.
Президент Республіки висловив свою підтримку процесу модернізації та реформування,
який здійснюється в Україні. Він запевнив Президента України у підтримці Францією
імплементації Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Процес ратифікації
цієї Угоди успішно просувається.
Глави держав обговорили проблематику наступного Саміту «Східного партнерства» у Ризі.
У цьому зв’язку вони підкреслили важливість конкретних заходів з метою зміцнення відносин
України з ЄС.
Президенти двох країн домовилися надати нового імпульсу двостороннім відносинам між
Україною та Францією.
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Глави двох держав домовилися поглиблювати українсько-французький політичний діалог
на всіх рівнях і розвивати секторальне співробітництво між українськими та французькими
органами влади. Вони також заохочують розвиток співробітництва між парламентами, а також
між українськими та французькими містами та регіонами.
Вони підкреслили важливість посилення двосторонніх торговельно-економічних відносин,
особливо в сферах енергетики, транспорту, сільського господарства та харчової промисловості,
охорони навколишнього середовища та туризму. У цьому контексті вони домовились, що Змішана
Українсько-Французька міжурядова комісія з економічного співробітництва проведе своє
засідання у І півріччі 2016 року.
Були обговорені перспективи співробітництва у сфері цивільної ядерної енергетики.
Стосовно аграрного сектору та агропромислового комплексу, обидва Президенти
домовились про зміцнення двостороннього співробітництва в галузях тваринництва, зокрема
генетики та селекції, молочної галузі, переробки та продовольства, сільськогосподарського
машинобудування, в галузі рослинництва, зокрема насінництва та вирощування зернових культур.
За таких обставин, ключовим питанням є взаємний доступ до ринків. Франція також надасть
допомогу для модернізації вищої освіти та науково-дослідної діяльності в аграрній сфері в Україні.
Особлива увага буде приділена питанням організації української аграрної професії в її різних
галузях.
Обидва Глави держав мають на меті розвиток двостороннього співробітництва в галузі
вищої освіти і науки та сприяння мобільності студентів між двома країнами, зокрема, в рамках
програми Erasmus +. Вони домовились розпочати процедуру перегляду Угоди про взаємне
визнання дипломів. Глави держав схвально поставились до запланованого на червень поточного
року візиту до України делегації представників університетів та науково-дослідних закладів
Франції на чолі з Президентом Конференції ректорів університетів. Президенти двох країн
наголосили на успішності розвитку науково-технічного співробітництва між Україною та
Францією, зокрема в рамках Програми спільних дій "Дніпро". Обидва Глави держав також
підтримують двостороннє співробітництво в галузі підготовки фахівців інженерного та вищого
технічного профілю.
Обидва Глави держав бажають посилити двосторонню співпрацю в галузі спорту та
заохочують французькі та українські федерації спорту до реалізації спільних заходів, як це вже
роблять федерації легкої атлетики та академічного веслування, а також закликають до
міжміністерських обмінів експертами з питань розробки ефективної політики у сфері спорту.
Президенти домовились про розвиток партнерства у питаннях підтримки проведення
державної реформи в Україні. З цього приводу Президент Республіки підтвердив бажання Франції
сприяти, разом з іншими партнерами, які беруть активну участь у цьому процесі, запровадженню
децентралізації, процесу реформування місцевого самоврядування і територіальної організації
влади в Україні.
Франція також поділиться своїм досвідом у сфері банківського нагляду: буде встановлено
співробітництво між Банком Франції та Національним банком України. За участі французької
агенції з міжнародного розвитку французької економіки Business France, Франція готова вивчити
можливість надати свій експертний досвід для створення подібної установи в Україні, з метою
підтримки експорту та кращого залучення іноземних інвестицій. Нарешті, Франція готова
поділитись своїм досвідом у галузях митного контролю, управління державними підприємствами
та приватизації.
Президенти обох країн підкреслили свій намір продовжувати та зміцнювати двостороннє
співробітництво у сфері внутрішньої безпеки, зокрема у таких сферах, як боротьба з організованою
злочинністю та корупцією. Обидва Президенти також привітали зусилля Франції у тому, що
стосується підготовки українських саперів з нейтралізації саморобних вибухових пристроїв та
управління знешкодженими зонами. Вони також підкреслили надзвичайну важливість цієї
допомоги, спрямованої на забезпечення захисту цивільного населення від наслідків збройного
конфлікту.
Президенти обох країн підтримали мету 21-ї Конференції з питань змін клімату, яка пройде
у Парижі в грудні ц. р., результатом якої має стати значний прогрес у боротьбі з глобальним
потеплінням на основі широкомасштабної участі всіх країн.
Вони також налаштовані на зміцнення двостороннього співробітництва у сфері довкілля та
сталого розвитку (енергоефективність, урбанізація, транспорт), тобто в тих галузях, де секторальні
угоди вже підписані (транспорт), або перебувають на стадії підготовки (водопостачання, чистота
повітря, енергоефективність, переробка відходів), і які передбачають регулярні зустрічі між
Сторонами для проведення технічних обмінів.
Президенти привітали якість двосторонніх культурних обмінів. Франція запропонувала
надати свій експертний досвід з метою сприяння у розробці в Україні національних культурних
політик та ефективного використання української культурної спадщини, а також поглиблення
міжкультурного діалогу та підтримки культурного розмаїття.
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Ця Заява слугуватиме Дорожньою картою розвитку двостороннього співробітництва на
найближчі місяці.
Президент України Петро Порошенко
Президент Французької Республіки Франсуа Олланд
Париж, 22 квітня 2015 року
Прес-служба Президента України

27.04.2015. Порошенко хоче подати заявку на членство України
в ЄС за 5 років

Україна повинна виконати умови для подачі заявки на членство в ЄС через п'ять років.
Про це заявив президент України Петро Порошенко, на планарном засіданні саміту
"Україна-Європейський Союз" у понеділок у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
Порошенко переконаний, що Україна через 5 років повинна виконати умови заявки на
членство в Європейському Союзі.
"І ми амбітні в своїх планах і вірі, і саме тому декларуємо, що через 5 років ми повинні
забезпечити ефективну імплементацію угоди про асоціацію та досягти умов, необхідних для подачі
заявки на членство в ЄС", – заявив Порошенко.
За його словами, членство України в ЄС – ключова мета.
"Стратегічним орієнтиром наших прагнень до перетворення є перспектива членства в
Європейському Союзі. Це – ключова мета, заради якої проводяться реформи, це ключова мета
нашої програми "Стратегія-2020", і переконлива підтримка цього курсу громадянами постійно
підтверджується опитуваннями громадської думки", – сказав він.
При цьому президент наголосив, що Угода про асоціацію між Україною і ЄС – це
інтегральна частина програми реформ, "це основа коаліційної угоди, коли було сформовано
український уряд".
Нагадаємо, Угода про асоціацію з ЄС не передбачає членства в ЄС.

Українська правда

30.04.2015.
Президент
«Нормандському форматі»

провів

телефонну

розмову

у

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову у «Нормандському
форматі» з Президентом Франції Франсуа Олландом, Президентом РФ Володимиром Путіним та
Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Президенти України, Франції, РФ та Федеральний канцлер Німеччини наголосили на
необхідності виконання Мінських домовленостей та закликали до неухильного дотримання
всеохоплюючого режиму припинення вогню на Донбасі. Вони також наголосили на необхідності
доступу ОБСЄ для виконання моніторингу та верифікації режиму припинення вогню у десяти
пунктах вздовж лінії зіткнення, що були раніше погоджені.
Співрозмовники підтримали пропозицію Президента України про демілітаризацію
Широкіного та розміщення в ньому поста ОБСЄ. Натомість правопорядок може забезпечувати
українська міліція.
Петро Порошенко, Франсуа Олланд, Володимир Путін та Ангела Меркель виступили за
початок роботи під головуванням ОБСЄ робочих груп, які мають відображати структуру
Тристоронньої контактної групи.
В контексті обговорення шляхів мирного врегулювання Президент Путін погодився із
можливістю розміщення миротворчого контингенту на Донбасі.
Президент України наголосив на неприпустимості переміщення так званих гуманітарних
конвоїв РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону із Росією. Він закликав сприяти
доступу конвоїв із українською та міжнародною гуманітарною допомогою для мешканців
контрольованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей.
Президент України вкотре закликав Президента РФ звільнити Надію Савченко.
Співрозмовники також торкнулись інших питань безпекового, гуманітарного та
економічного характеру.
Прес-служба Президента України
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УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
20.04.2015. Генсек ОБСЄ вбачає “хороші шанси на мир” в Україні
На шляху до встановлення миру на Донбасі є труднощі, але ситуація із припиненням вогню
краща, ніж кілька тижнів тому, вважає генсек Організації з безпеки і співробітництва в Європі
Ламберто Заньєр.
Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ламберто
Заньєр закликав сторони конфлікту на Донбасі "скористатися хорошим шансом на мир". Про це
він заявив під час поїздки до Вільнюса в понеділок, 20 квітня, передає інформаційне агентство
AFP.
Генсек ОБСЄ зазначив, що експерти спеціальної моніторингової місії організації
спостерігали за дотриманням сторонами конфлікту режиму припинення вогню у селі Широкиному
поблизу Маріуполя, і воно, "схоже, дотримується".
Завжди є ризик загострення конфлікту.
Ламберто Заньєр зауважив, що на шляху до встановлення миру на Донбасі є труднощі, але
додав, що "загалом ситуація краща, ніж кілька тижнів тому". "На даний момент є хороший шанс
для миру, і ми повинні зробити для цього стільки, скільки зможемо. Але в цьому конфлікті завжди
існує ризик загострення", – додав він.
Генсек ОБСЄ зауважив, що від лінії розмежування в зоні конфлікту вже відведено багато
важкої зброї. Нині ж, на його думку, потрібно зосередитися на відведенні інших категорій меншої
зброї, тому що її досі активно використовують, порушуючи режим припинення вогню. Очільник
ОБСЄ також повідомив, що в Україні збільшать кількість спостерігачів організації. До початку літа
їхня кількість має сягнути щонайменше 600 осіб. Нині спостерігачів ОБСЄ в Україні менше 500.
DW.DE

23.04.2015.
Спостерігачі
ОБСЄ
планують
перебувати в найгарячіших точках на Донбасі

безперервно

Спостерігачі місії ОБСЄ на сході України планують безперервно перебувати в найгарячіших
точках конфлікту на Донбасі.
Про це глава наглядової місії ОБСЄ на сході України Ертугрул Апакан заявив на пресконференції у Відні в четвер, наголошується в повідомленні СММ ОБСЄ в Твіттер.
"Команди спостерігачів повинні мати безперешкодний і безпечний доступ по всій території
зони конфлікту", – сказав він.
Апакан зазначив, що згідно зі спостереженнями місії, в Широкиному, в районах навколо
Донецького аеропорту і в інших "гарячих точках" режим припинення вогню залишається
нестійким.
За його словами, ситуація для місцевого населення залишається важкою.
"Апакан повідомив, що минулого тижня в Широкиному СММ сприяла припиненню вогню,
яке тривало протягом 67 годин, спостерігачі СММ безперервно перебували там протягом 40 годин
і потім щодня відвідували село", – йдеться в повідомленні.
"СММ готова продовжувати сприяти діалогу між сторонами. Ініціатива в Широкиному є
пробною акцією, яку СММ може і планує повторити в інших гарячих точках", – підсумував глава
СММ ОБСЄ.
Українська правда

28.04.2015. В ОБСЄ
мінських домовленостей

закликали

пришвидшити

реалізацію

В ОБСЄ вважають за необхідне активізувати процес врегулювання кризи в Україні. Про це
йшлося на зустрічі міністрів закордонних справ "трійки" ОБСЄ.
Міністерська "трійка" ОБСЄ у складі глав МЗС Сербії Івіци Дачича, Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра та Швейцарії Дідьє Буркгальтера закликає без зволікань почати політичний
процес в Україні для нормалізації ситуації в країні. Про це йдеться в заяві, розміщеній на
офіційному сайті ОБСЄ у вівторок, 28 квітня.
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Міністри і генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, який також взяв участь у зустрічі,
що відбулася у вівторок, 28 квітня, у Белграді, заявили, що криза в Україні може бути вирішена
тільки мирними засобами. Міністри також закликали всі сторони конфлікту в Україні в повній мірі
і беззастережно дотримуватися перемир'я, припинити бойові дії і виконувати всі положення
мінських угод, включно з відведенням важкого озброєння.
За словами очільника МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, процес реалізації
мінських домовленостей потрібно пришвидшити." На жаль за останні дні ми радше знову дещо
повернулися назад", – сказав Штайнмаєр, передає агентство dpa.
Міністерська "трійка" також закликала до негайного формування робочих груп щодо
різних аспектів мінських домовленостей. ОБСЄ вирішила висунути своїх представників у
керівники цих робочих груп, зазначається в документі, опублікованому на сайті організації.
DW.DE

ООН
30.04.2015. Клімкін засудив намір генсека ООН їхати на парад 9
травня до Москви
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає неправильним посланням візит
генсека ООН Пан Гі Муна до Москви на 9 травня.
Про це він сказав під час прес-конференції у Нью-Йорку, передає ТСН.
"Як на мене, це відправка абсолютно неправильного послання, якщо генсек ООН
збирається вирушити на 9 травня до країни, яка знехтувала всіма правилами ООН, порушила
велику кількість ключових принципів, які є наріжним каменем Організації Об'єднаних Націй", –
сказав Клімкін.
Міністр висловив сподівання, що Пан Гі Мун таки не буде присутній на військовому параді
у Москві.
"В цьому сенсі, звісно, буде набір візитів, які планує здійснити пан генеральний секретар, з
розумінням того, що відображає історію другої світової, тож відвідає Польщу, Україну, Москву. Але
я дуже сильно сподіваюся, що генеральний секретар не буде присутній на параді 9 травня в
Москві", – сказав Клімкін.
Як відомо, багато лідерів країн відмовилися летіти до Москви на парад 9 травня.
Українська правда

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
КРАЇНИ ЄВРОПИ
ПОЛЬЩА
29.04.2015. Офіційний візит до Республіки Польща Голови
Верховної Ради України Володимира Гройсмана
СПІЛЬНА ЗАЯВА Голови Верховної Ради України Володимира ГРОЙСМАНА та
Маршалка Сейму Республіки Польща Радослава СІКОРСЬКОГО
За підсумками двосторонньої зустрічі у Варшаві 29 квітня 2015 року в рамках офіційного
візиту до Республіки Польща Його Високоповажності Володимира Гройсмана, Голови Верховної
Ради України, з урахуванням актуальних викликів, що стоять перед Україною та Європою, Голови
парламентів України та Польщі:
- підтверджують підтримку суверенному європейському вибору України;
- закликають національні парламенти держав-членів ЄС до швидкої ратифікації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС на знак солідарності з українським народом;
- заохочують до проведення глибоких системних реформ в Україні, в т.ч. конституційної,
децентралізації, судівництва та правоохоронних органів, а також інших реформ, що передбачені
виконанням Угоди про асоціацію;
- наголошують на необхідності мирного врегулювання ситуації в окремих районах
Донецької і Луганської областей України на основі Мінських домовленостей з дотриманням
територіальної цілісності і суверенітету України;
- засуджують незаконну окупацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополь
Російською Федерацією, здійснену шляхом прямої воєнної агресії Російської Федерації проти
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суверенітету і територіальної цілісності України; вказують на важливість резолюції Генеральної
Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року, яка підтверджує суверенітет та територіальну
цілісність України у рамках міжнародно визнаних кордонів;
- вважають, що санкції ЄС щодо Росії можуть бути переглянуті лише за умови повного
виконання Мінських домовленостей;
- вимагають негайного звільнення Надії Савченко – народного депутата України та члена
Парламентської асамблеї Ради Європи, а також інших громадян України, які незаконно
утримуються на території РФ, у т.ч. Олега Сенцова;
- відзначають значний прогрес України у виконанні Плану дій з візової лібералізації;
вважають Ризький саміт «Східного партнерства» у травні 2015 року важливою нагодою для
прийняття політичного рішення Європейським Союзом про запровадження безвізового режиму
короткострокових поїздок для громадян України;
- підтверджують намір активізувати міжпарламентську співпрацю на всіх рівнях, в т.ч. з
метою сприяння в імплементації Україною Угоди про асоціацію, підтримки процесу реформ,
підтримки важливих рішень на рівні Ради ЄС про надання Україні всебічної допомоги й подальше
зближення між Україною та ЄС, у тому числі визнання європейської перспективи України;
- заохочують до дальшого відкритого і конструктивного діалогу у різних форматах з питань
історичного примирення, пам’ятаючи, що однією з покладених в основу сучасної Європи цінностей
є мужність та воля розібратися з важким минулим. У цьому процесі підкреслення важливості
історичної правди є єдиним належним підходом, що сприятиме зміцненню стратегічного
партнерства та будівництву спільного європейського майбутнього України та Польщі.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зустрівся з Маршалком
Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман переконаний, що санкційний тиск на
Росію має бути посилений не лише у разі порушення нею Мінських домовленостей, а й якщо
російська сторона збереже пасивну позицію стосовно їх виконання.
Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман під час зустрічі з
Маршалком Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем у середу у Варшаві.
Сторони обговорили питання імплементації реформ в Україні та ситуацію на Сході нашої
держави.
В.Гройсман поінформував про перебіг реформ та про їх підтримку на законодавчому рівні,
зокрема, у частині боротьби з корупцією, реформування судової сфери та правоохоронних органів,
забезпечення прозорості ринку газу; про початок конституційної реформи.
Своєю чергою, Б.Борусевич високо оцінив продуктивність роботи Верховної Ради і
закликав Україну докласти зусиль до продовження реформи місцевого самоврядування та
боротьби з корупцією.
Як повідомлялося раніше, Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман 29-30
квітня перебуває з офіційним візитом у Республіці Польща.
Прес-центр МЗС України

НІМЕЧЧИНА
27.04.2015. Меркель: ЄС продовжить санкції щодо Росії у червні
Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що питання санкцій проти Росії
обговорюватиметься ЄС у червні. На її думку, дію штрафних заходів буде продовжено.
Євросоюз може продовжити санкції щодо Росії в червні. Про це канцлерка Німеччини
Анґела Меркель заявила в понеділок, 27 квітня, у Варшаві на спільному брифінгу з главою уряду
Польщі Євою Копач, повідомляє агентство Reuters.
Меркель нагадала, що ЄС ще в березні вирішив пов'язати питання зняття або продовження
обмежувальних заходів з виконанням Москвою мінських домовленостей. За словами Меркель,
нині стало "абсолютно очевидно", що реалізація пакета мінських угод потребуватиме більше часу,
ніж передбачалося спочатку. "Ми займемося цим питанням в червні", – заявила вона.
Як передає Reuters, Меркель виходить з того, що санкції щодо Росії будуть продовжені.
Таку думку поділяє і очільниця уряду Польщі. Єва Копач заявила, що санкції проти Росії можуть
бути навіть посилені. Адже спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), за
її словами, і досі не мають доступу до територій, які контролюють проросійські сепаратисти.
DW.DE
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27.04.2015. Штайнмаєр:
Донбасі не зникла

загроза

ескалації
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конфлікту

на

ЄС не залишить без відповіді нову ескалацію конфлікту на Донбасі, якщо сепаратисти
вдадуться до наступів на Маріуполь чи будь-де у східній Україні, заявив глава МЗС Німеччини
Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застерігає щодо
небезпеки нового загострення конфлікту на Донбасі. "Правда у тому, що небезпека нового
загострення конфлікту на сході України нікуди не зникла. Тим важливіше, що ми повинні
контролювати дотримання мінських угод", – заявив Штайнмаєр в інтерв'ю польському виданню
Gazeta Wyborcza, опублікованому в понеділок, 27 квітня.
Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини наголосив: "Також зрозуміла одна річ:
чергова ескалація і масштабний наступ сепаратистів на Маріуполь чи будь-де у східній Україні не
залишиться без відповіді Європейського Союзу".
За словами Штайнмаєра, саме мінські домовленості уможливлюють утримання під
контролем конфлікту на Донбасі. "На сьогодні значною мірою дотримується перемир'я, важке
озброєння відведено з буферної зони. Тепер передусім йдеться про те, щоб прискорити політичний
процес – як це передбачено мінськими угодами від 12 лютого", – зазначив Штайнмаєр.
Інтерв'ю Штайнмаєра польському виданню вийшло друком у день польсько-німецьких
урядових консультацій, які відбуваються у Варшаві. В них беруть участь як Штайнмаєр, так і
канцлерка Німеччини Анґела Меркель.
DW.DE

ФРАНЦІЯ
22.04.2015. Франція поки не певна в необхідності миротворців
на Донбасі – Олланд

Франція поки не впевнена в необхідності відправки миротворчої місії ООН на Схід України.
Про це сказав президент Франції Франсуа Олланд на спільній прес-конференції з Петром
Порошенко у Парижі.
"Президент Порошенко зробив пропозицію в Мінську. Франція і Рада безпеки вирішили
грати свою роль, але рішення має приймати Рада Безпеки ООН. Є бажання, щоб була присутність
ОБСЄ на Донбасі для втілення мінських угод", – сказав він.
Олланд додав, що Франція брала участь у військових операціях із підтримки миру. "Але
поки що ми не впевнені, що це необхідно", – додав він.
Українська правда

БЕЛЬГІЯ
24.04.2015. Бельгія ратифікувала асоціацію Україна-ЄС

Федеральний парламент Бельгії переважною кількістю голосів ратифікував Угоду про
асоціацію Україна-ЄС.
Голосування відбулося у четвер на пленарній сесії федерального парламенту країни,
повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі.
Із 138 присутніх у залі депутатів 102 проголосували «за», 17 – «проти».
«Це прекрасна новина. Україна зробила ще один крок на зближення з Євросоюзом. Це
дуже важливо для розвитку співпраці між нашими країнами і народами», – прокоментував
рішення депутат Жорж Дальмань.
Депутат Бенуа Еллінг наголосив, що імплементація Угоди про асоціацію з ЄС дозволить
Україні відновити територіальну цілісність та зміцнити демократію.
Разом с Україною бельгійські парламентарії також підтримали і ратифікували асоціації з
ЄС Грузії та Молдови.
«Це дуже важливий політичний сигнал напередодні саміту «Східного партнерства» у Ризі»,
– наголосив доповідач з цього питання депутат Жан-Жак Флао.
За формальною процедурою, ратифікаційні закони ще має підписати король Бельгії.
Укрінформ
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ФІНЛЯНДІЯ
24.04.2015.
Україна-ЄС

Фінляндія

ратифікувала

Угоду

про

асоціацію

У п'ятницю, 24 квітня президент Фінляндії підписав угоду про асоціацію, укладену між
державами-членами ЄС та Україною, Молдовою та Грузією.
Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Фінляндії.
"Мета угоди поступово інтегрувати країни у внутрішній ринок ЄС шляхом створення
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Євросоюзом і країнами асоціації.
Угоди підтримує стабільність і демократію в країнах і створює основу для подальшого поглиблення
економічних відносин", – йдеться у повідомленні.
Зазначається такод, що угода також спрямованана сприяння конкретним секторам
співпраці в різних галузях державного управління та розвитку надійності і ефективністі державних
секторів країн.
Варто зазначити, що раніше Угоду про асоціацію України з Євросоюзом ратифікували
Бельгія, Угорщина, Швеція, Естонія, Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія, Мальта та Румунія,
Німеччина, а також сенат (верхня палата) Чехії, сейм і сенат Польщі та інші.
Водночас не всі названі країни наразі завершили ратифікаційну процедуру обміну
грамотами.
Українська правда

ПОРТУГАЛІЯ
24.04.2015. Португалія ратифікувала асоціацію Україна-ЄС

Португалія ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло
Клімкін.
"Ще одна гарна новина: в Португалії ратифікована і набула чинності Угода про асоціацію
України з ЄС", – написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Португалія ратифікує асоціацію Україна-ЄС до 21
травня.
Українська правда

ІТАЛІЯ
29.04.2015. Україна оголосила демарш Італії через заяви про
зняття санкцій з РФ
Посольство України в Італії направило демарш до МЗС цієї держави через заяви посадовця
Міністерства економічного розвитку Італії Федеріко Айхберга про швидке зняття санкцій з Росії.
Про це повідомило "Європейській правді" інформоване дипломатичне джерело.
За даними співрозмовника, письмовий демарш за підписом посла було спрямовано у
вівторок, в цьому документі він "висловив сумнів щодо компетентності представника міністерства,
коментувати прийняття рішень урядом Італії".
Як відомо Федеріко Айхберг, який очолює дирекцію з міжнародної торговельної політики
при Міністерстві економічного розвитку Італії, на конференції щодо торгівлі з Росією оголосив, що
уряд заблокує продовжуватиме санкцій проти РФ.
Український дипломат запропонував керівництву МЗС Італії "відреагувати на
висловлювання Айхберга, які прямо суперечать офіційній позиції Уряду".
За словами співрозмовника видання, "демарш не залишився без уваги", ближчим часом
очікується офіційна реакція уряду.
Українська правда

США ТА КАНАДА
21.04.2015. США нададуть Україні додаткову гуманітарну
допомогу
За повідомленням Білого дому, США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу для
вразливих груп населення обсягом 17,7 мільйона доларів.
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Ця допомога призначена для людей, потерпілих внаслідок конфлікту на сході України,
надання їм житла, харчів і води, заходів з охорони здоров’я та поліпшення санітарно-гігієнічних
умов.
Оголошення було зроблено в телефонній розмові в понеділок між віце-президентом США
Джозефом Байденом і президентом України Петром Порошенком, під час якої два лідери
обговорювали ситуацію на сході України і програму реформ в країні.
У повідомленні Білого дому йдеться, що Байден і Порошенко також привітали зусилля
ОБСЄ з ведення переговорів про постійне припинення вогню в деяких районах, де все ще тривають
бойові дії.
«Вони також закликали Росію дотримуватися умов Мінських угод і припинити поставку
важкого озброєння в Україну і нагромадження військ уздовж кордону», – повідомив Білий дім.
Байден також привітав призначення нового голови Антикорупційного бюро України і
підтримав подальші реформи з реалізації принципу верховенства права, включаючи
антимонопольне законодавство та реформування судової системи, – відзначили в Білому домі.
Голос Америки

21.04.2015.
Пайєтт:
«Нормандської четвірки»

США

готові

приєднатися

до

Росія не виконала жодного пункту Мінських угод. Таку заяву у вівторок озвучили в
Міністерстві закордонних справ України. Кремль всупереч домовленостям продовжує озброювати і
навчати бойовиків, які не дотримуються режиму припинення вогню і досі утримують заручників,
каже речник МЗС Євген Перебийніс. За його словами, про це свідчать і дані моніторингової місії
ОБСЄ.
З оцінками українського МЗС погоджуються і Сполучені Штати. Посол США в Україні
Джеффрі Пайєтт підкреслив, що, на відміну від Москви, у Києві послідовно виконують пункти
Мінських угод. Американський дипломат також підтвердив готовність Сполучених Штатів
долучитися до переговорів з українського питання в форматі так званої «Нормандської четвірки»,
якщо буде згода сторін:
«Ми завжди готові закатати рукави і прийти на допомогу. Якщо буде звернення, ми
зробимо це координуючи наші зусилля з європейськими партнерами. Ми підтримаємо будь-який
реалістичний план, будь-які дії, що сприятимуть виконанню Мінських домовленостей, посилять
єдність із європейськими партнерами, суверенний вибір українців. Те, що зупинить війну і
насилля».
Голос Америки

23.04.2015. Держдеп: Росія постачає бойовикам системи ППО і
збільшує війська на кордоні
Держдепартамент США звинувачує Росію в поставках систем протиповітряної оборони на
Донбас та участі у військовій підготовці сепаратистів.
Про це заявила представник Держдепу Марі Харф, передає Reuters.
"Це найвища кількість протиповітряного російського обладнання на сході України з
серпня", – заявила Харф.
За її словами, характер навчань "не залишає сумнівів у тому, що Росія до цього причетна".
"У навчаннях задіяні російські безпілотники – безпомилкова ознака присутності Росії", –
заявила Харф.
Крім того, вона заявила, що Росія розміщає свої війська вздовж кордону з Україною.
"Після підтримки стабільної присутності вздовж кордону, Росія посилає додаткові одиниці
туди", – сказала вона, додавши, що зараз відмічена найбільша присутність російських військ
уздовж україно-російського кордону з жовтня.
Українська правда
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27.04.2015. Канада засуджує порушення мінських угод Росією й
сепаратистами
Канада рішуче засуджує постійні порушення мінських домовленостей Росією і
підтримуваними нею сепаратистами на сході України, заявив міністр закордонних справ Канади
Роб Ніколсон.
За його словами, Росія продовжує порушувати режим припинення вогню і має на сході
України свої війська й озброєння. До того ж надходять варті довіри повідомлення, що до цього
регіону вводять і нові російські озброєння. Ці дії вочевидь порушують мінські домовленості і
ставлять під сумнів їхню життєздатність, заявив міністр.
Крім того, Канада засуджує й нарощування російської військової присутності вздовж
кордону з Україною – як повідомляють, до рівнів, небачених протягом багатьох місяців. Це далі
підриває стабільність у регіоні, наголошують в Оттаві.
Канада нагадує, що й далі судитиме Росію за її діями, а не за словами. «Ми уважно
спостерігаємо за становищем на місці подій, і в координації з партнерами й союзниками далі
будемо вимагати від Кремля покласти край його брутальній агресії», – мовиться в заяві.
Останніми днями українські силовики на сході України повідомляють про зростання
кількості обстрілів їхніх позицій із боку підтримуваних Росією сепаратистів, незважаючи на
проголошений у регіоні режим припинення вогню. При цьому їх обстрілюють і з великокаліберної
зброї, яка вже мала бути відведена від лінії контакту сторін. Сепаратисти, зі свого боку,
намагаються звинуватити в порушеннях українську сторону.
Канада була серед перших держав, які запровадили санкції проти Росії, спершу через
окупацію і спробу анексії українського Криму, потім через агресію на сході України.
Радіо Свобода

28.04.2015.
Міжнародні
продовжуватися – Байден

санкції

проти

Росії

повинні

Віце-президент США Джозеф Байден закликав у вівторок до збереження санкцій проти
Росії і запевнив, що уряд США і американський народ «підтримують мужній народ України і
воїнів, які захищають країну від російської агресії».
Байден виступив у форматі відеозвернення до учасників Міжнародної конференції на
підтримку України, яка проходить у Києві.
«Ми підтримували вас з перших днів протесту, ми підтримували вас, коли ви вибирали
шлях демократії, реформ та європейської інтеграції, – сказав віце-президент. І нікому, нікому не
дозволено заперечувати шлях, який Україна обрала для себе: ні Кремлю, ні олігархам – нікому».
«Ми солідарні з вами сьогодні, коли ви шукаєте шлях, як зламати старі правила і стару
систему, щоб забезпечити справедливе і повне надій майбутнє для вашого народу», – сказав
Байден, звертаючись до лідерів України, експертів і журналістів, які беруть участь у конференції.
Байден зазначив, що Росія продовжує посилати на «Донбас російські війська, найнятих
бандитів, російські танки, російські ракети».
На думку Байдена, цей факт є нічим іншим, як спробою з боку Росії «перекреслити»
кордони Європи.
«Це загрожує Україні, і загальному прагненню Європи – цілісності, свободи і миру. Тому
санкції, які були введені спільно, повинні продовжуватися допоки Росія повністю не виконає свої
зобов'язання в контексті Мінських угод. У тому числі – і щодо повернення українського
державного кордону під контроль Києва», – підкреслив Байден.
Віце-президент підкреслив, що «саме тому ми будемо продовжувати забезпечувати Україну
системами безпеки, щоб Україна могла обороняти свою територію, свої кордони і захищати себе
від російської агресії».
У свою чергу, президент України Петро Порошенко, виступаючи перед учасниками
конференції підкреслив, що незважаючи на те, що над Україною нависає загроза війни, «ми
сповнені рішучості зробити прорив і рухатися до своєї мети».
«Деолігархізація, демонополізація, дерегулювання і децентралізація, а також боротьба з
корупцією є основними можливостями для наших реформ», – сказав Петро Порошенко.
Голос Америки
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РОСІЯ
21.04.2015. Росія не
домовленостей” – МЗС

виконала

жодного

пункту

“мінських

Станом на 21 квітня Російська Федерація ще не виконала жодного пункту "мінських
домовленостей", чому є достатньо доказів і фактів, в тому числі і від спостерігачів місії ОБСЄ
Про це заявив речник МЗС України Євген Перебийніс на брифінгу у вівторок в Києві,
передає "Інтерфакс-Україна".
"В останні дні ми часто чуємо від російських чиновників різних рангів твердження про
нібито невиконання Україною "мінських домовленостей". Жодне з цих тверджень не підкріплене
фактами і є голослівною риторикою, розрахованою на підтримку антиукраїнської істерії в
російському суспільстві", – зазначив Перебийніс.
"Разом з тим, на основі фактів і об'єктивних даних, в тому числі, даних СММ ОБСЄ, ми
можемо сміливо стверджувати, що сама Росія не виконала жодного пункту "мінських
домовленостей", – додав він.
Перебийніс підкреслив, що російські військові і бойовики жодного дня не дотримувалися
режиму припинення вогню – не припиняли обстріл українських військових.
"Дебальцеве і Широкине – найкращі приклади цього. З 15 лютого (з моменту набуття
чинності режиму припинення вогню) зафіксовано 2 тисячі 555 обстрілів і атак, значна їх кількість
підтвердили звіти СММ ОБСЄ та Спільного центру з координації. За останню добу бойовики
здійснили 35 обстрілів. З 15 лютого у нас, на превеликий жаль, 243 поранених
військовослужбовців, 65 загиблих ", – зазначив він.
Речник МЗС також зазначив, що бойовики не відводять важку техніку, не завжди
забезпечують доступ спостерігачам ОБСЄ, тобто не дають можливість здійснювати контроль і
верифікацію відведення озброєнь. Крім того, РФ збільшує свою військову присутність.
"Росія збільшила свою військову присутність в Україні. Замість виведення російських
військ з нашої території у нас зараз подальше прибуття на нашу територію російської армії і
озброєння, в тому числі різного роду "Тюльпанів","Буратіно", "Акацій"," Панцирів ", – зазначив
він.
Перебийніс підкреслив, що Росія продовжує посилати в Україні так званий "гумконвой" з
незрозуміло яким наповненням.
"Україна пропонує Росії ввозити ці конвої через контрольовані нами КПП, проте Росія
кожного разу відмовляється, відповідно ці конвої є не чим іншим, як контрабандою… Ніхто ніколи
не бачив, як ця допомога розподіляється серед мирних жителів. Просто тому, що для мирного
населення в цих конвоях нічого не передбачено", – сказав він.
Українська правда
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