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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ПІДГОТОВКА ДО РИЗЬКОГО САМІТУ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
СВІДЧИТЬ, ЩО ЄВРОСОЮЗ НЕ ЗРОБИВ ВИСНОВКІВ ПІСЛЯ
ВІЛЬНЮСЬКОГО ПРОВАЛУ
Через півтора роки після фактичного провального Вільнюського саміту
Східного партнерства (28-29 листопада 2013 р.) Євросоюз ризикує провести
невдалий Ризький саміт (запланований на 21-22 травня 2015 р.). Звичайно, цього
разу ставки не такі високі, й мова не йде про підписання чи парафування Угод про
Асоціацію, проте можливий неуспіх саміту зіграє на руку Кремлю, який прагне
дискредитувати політику Східного партнерства.
Як і півтора роки тому, Україна вимагає формального визнання
перспективи її членства в Євросоюзі, а Брюссель вперто відмовляється
дати обіцянку, яка, за великим рахунком, нічого йому не коштуватиме і ні до
чого не зобов’язуватиме. Насправді практичної цінності така обіцянка не матиме і
для Києва, адже жодним чином не гарантуватиме вступу України до Євросоюзу.
Нагадаємо також, що Європейський парламент ще у своїй Резолюції від
17 квітня 2014 р. чітко визнав, що «згідно зі статтею 49 Договору
про ЄС, Грузія, Молдова і Україна, як будь-яка інша європейська
держава, мають європейську перспективу і можуть подавати
заяви про прийом у члени Спілки за умови, що вони дотримуються
принципів демократії, поваги до основних свобод і прав людини, прав меншин та
забезпечують верховенство права».1 Зрештою, та ж сама 49-та стаття
Лісабонського договору ЄС не обмежує права України, як європейської держави,
подати заявку на членство.
Тож ні з правової, ні з практичної точок зору потреби у фіксації
перспективи членства немає. Проте справа в тому, що Ризький саміт не
передбачає й жодних інших знакових рішень. Посол України до ЄС Костянтин
Єлісєєв вже неодноразово заявляв, що Україна може взагалі відмовитися від
підсумкової декларації Ризького саміту в разі, якщо документ буде менш
амбітним, ніж Вільнюський.2
Вже очевидно, що на Ризькому саміті Київ не отримає рішення про чітку
1

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-20140436+0+DOC+XML+V0//EN.
2
http://gazeta.dt.ua/international/kostyantin-yelisyeyev-klyuchovim-zovnishnim-chinnikom-nacionalnoyi-bezpekiukrayini-na-sogodni-stav-yevropeyskiy-soyuz-_.html; http://nv.ua/publications/vostochnoe-partnerstvo-ne-dolzhnoprevratitsya-v-ocherednoy-mylnyy-puzyr-konstantin-eliseev-rasskazal-o-chayaniyah-ukrainy-pered-rizhskimsammitom-48869.html.
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дату безвізового режиму – через недостатні темпи виконання Україною Плану дій
візової лібералізації. Власне, на цьому питанні Київ більше й не наполягає, тим
більше, що останній звіт Єврокомісії3 зафіксував «помітний прогрес» України й
дав надію, що в 2016 р. рішення про скасування віз таки буде прийняте.
Менш зрозумілим для Києва є гальмування Британією та Іспанією
підписання парафованої півтора роки тому Угоди про спільний авіаційний простір
України та ЄС. Київ розраховував отримати на Ризькому саміті чіткий сигнал
щодо дати підписання цього документу, проте вже відомо, що цього не станеться, і
не з вини України. Не виконав Євросоюз і неформальної обіцянки завершити до
Ризького саміту процедури ратифікації Угоди про асоціацію і ЗВТ із Україною
всіма країнами-членами. Найбільше гальмують процес держави з числа «друзів»
Росії: Австрія, Греція, Кіпр, Італія.
Отже, фактично, окрім важливої, але вже зафіксованої в підсумковому
документі 17-го саміту Україна-ЄС обіцянки, що Угода про зону вільної торгівлі
між Україною та ЄС має набути чинності з 1 січня 2016 р., в проект декларації
Ризького саміту більше нічого запропонувати Україні. За таких обставин, попри
всю свою ефемерність, обіцянка перспективи членства могла би стати чи
не єдиним важливим сигналом Ризького саміту Східного партнерства. І
вперте небажання ЄС зробити цю поступку Києву межує із геополітичною
недалекоглядністю Євросоюзу 2013 р., що мала наслідками революцію та війну.
Невдоволення Києва тим більше можна зрозуміти, зважаючи на той
об’єктивний факт, що, попри всі труднощі та недостатні темпи реформ,
сьогоднішня Україна радикально відрізняється від України зразку 2013 р. Із
коливаннями між Сходом і Заходом остаточно покінчено. Населення і уряд чітко
орієнтується на членство в Євросоюзі. Про «загравання» із Росією, що мали місце
раніше, тепер немає й мови. Після єврореволюції та російської агресії в
України вже немає шляху назад, і вона хотіла би чітко бачити шлях
вперед. З морально-політичної точки зору скріплений кров’ю європейський
вибір українців заслужив на хоча б обіцянку перспективи членства. Така обіцянка
також потрібна Києву для демонстрації євроінтеграційних успіхів власному
населенню, на тлі економічного спаду та складної ситуації на фронті.
У той же час, недоліки Східної політики ЄС не повинні позбавляти Київ
тверезого прагматизму; слід пам’ятати, що демарші – не найкраща позиція по
відношенню до головного партнера. Якщо Євросоюз не буде здатний
запропонувати Україні шанс у вигляді перспективи членства, тоді Київ
може сам дати Брюсселю аванс у вигляді підпису під слабким
документом. Відпрацювати цей аванс Євросоюз зможе під час
перегляду політики сусідства із визначенням окремого курсу щодо
України.

3

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4949_en.htm.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
08.05.2015. Єврокомісія про безвізовий режим: прогрес є, але
роботи ще багато
Європейська комісія відзначає прогрес у виконанні Україною другої фази плану дій з
лібералізації візового режиму, але підкреслює, що необхідно виконати певну роботу для її
завершення.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
"Не дивлячись на виняткові обставини, з якими Україна стикається сьогодні, досягнутий
прогрес в імплементації другої фази критеріїв Плану дій з лібералізації візового режиму", –
йдеться у повідомленні.
"Значні зусилля української влади призвели до створенні цілісної законодавчої бази та
засвідчили прихильність до інституційних реформ. Для втілення рекомендацій цього звіту
знадобляться зусилля усіх зацікавлених сторін", – зазначається у документі.
Відзначається, що ключовим пріоритетом залишається реалізація правової та
інституційної бази в питаннях надання притулку, боротьби з корупцією, організованою
злочинністю, торгівлею людьми та проявами дискримінації.
"Виконання зазначених у доповіді дій дозволить Україні завершити імплементацію
критеріїв другого етапу Плану дій з візової лібералізації", – йдеться у повідомленні.
Єврокомісія продовжить моніторинг процесу та оприлюднить наступну доповідь про
прогрес України з візової лібералізації з ЄС наприкінці 2015 року.
Українська правда

ЕКОНОМІКА
05.05.2015. Євросоюз прагне, щоб зона вільної торгівлі з
Україною запрацювала з 1 січня 2016 року
Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС повинна набути чинності з 1 січня 2016
року, йдеться у проекті декларації Ризького саміту. Водночас він не містить згадки про перспективу
членства.
ЄС має намір запровадити зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною з 1 січня 2016 року –
попри наполягання з боку Москви на подальшому відкладенні набуття чинності відповідною
угодою. Це випливає з проекту декларації Ризького саміту "Східного партнерства", підготовленому
у Брюсселі, і на який 5 травня посилається інформагентство Reuters.
Як зазначається у повідомленні агентства, це й так на рік пізніше, ніж планувалося. За
твердженням українських посадовців, Росія наполягає на відкладенні впровадження ЗВТ ще на
один рік, однак ЄС відкидає таку можливість.
Хоча Європейський Союз і готовий вести переговори, аби врахувати застереження Росії,
імплементація угоди повинна стати "головним пріоритетом на наступні роки як для ЄС, так і для
країн-партнерів", – йдеться в проекті декларації.
Утім, проект не містить і згадки про можливе членство в ЄС для України, Грузії, Молдови
та інших партнерів програми "Східне партнерство". Крім того, Київ та Тбілісі не одержать
сподіваного безвізового режиму, адже їм потрібно провести для цього низку реформ, зазначається
у повідомленні Reuters.
Нагадаємо, на набутті чинності угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1
січня 2016 року наголосив також під час саміту Україна-ЄС наприкінці квітня у Києві і голова
Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
DW.DE

07.05.2015. Єврокомісарка: Угода про зону вільної торгівлі з
Україною набере чинності 2016 року
Попри заклики Росії відкласти імплементацію документу ще на рік, угода про зону вільної
торгівлі між Україною та ЄС набере чинності з 1 січня 2016 року, заявила в Брюсселі єврокомісарка
з торгівлі Сесілія Мальмстрем.
Комісарка ЄС з торгівлі Сесілія Мальмстрем заявила, що угода про зону вільної торгівлі
(ЗВТ) між Україною та ЄС почне діяти з початку 2016 року, незважаючи на погрози Росії та
заклики до подальшого відтермінування імплементації документу. Про це вона заявила у четвер, 7
травня, в Брюсселі, повідомляє інформагентство Reuters.
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"Це не Росії вирішувати", – сказала Мальмстрем журналістам після прибуття на зустріч з
міністрами торгівлі ЄС і додала: "Була дуже чітка заява Європейського Союзу, країн-членів,
української сторони, що перше січня 2016 року – це і є дата (початку дії ЗВТ – Ред.)".
DW.DE

БЕЗПЕКА
05.05.2015. У Європарламенті схвалили проект резолюції про
посилення санкцій проти РФ
Євросоюз має активізувати санкції та розглянути можливість надання Україні оборонного
озброєння, якщо Росія не дотримуватиметься режиму повного припинення вогню згідно мінських
угод і не поверне Крим.
Таку резолюцію схвалив Комітет Європарламенту (ЄП) у закордонних справах. Документ
винесуть на голосування в червні, повідомляє сайтЄП.
"Якщо Росія продовжить дестабілізацію у східній Україні і не відмовиться від незаконної
анексії Криму, ЄС повинен активізувати санкції проти РФ і розглянути можливість надання Україні
оборонної зброї та іншої військової допомоги", – йдеться у документі.
"Повернення Криму є життєво важливим для довгострокового співробітництва ЄС з Росією,
а країни ЄС також повинні активізувати свої оборонні можливості", – зазначають у комітеті.
Депутати "рішуче підтримують невизнання" з боку ЄС анексії Росією Криму, і просять
держави-члени ЄС реагувати єдиною позицією щодо відносин з Росією.
Комітет нагадує, що відносини ЄС з Росією мають бути в цілому направлені на "співпрацю,
а не конфронтацію" в довгостроковій перспективі, але каже, що це може відбутися тільки після
того, як Росія "повністю і беззастережно" реалізує угоди про припинення вогню, і повертає Крим
Україні.
"НАТО повинна дати своїм східним партнерам сильну стратегічну впевненість", – говорить
текст.
Депутати також висловити стурбованість тим, що кримських татар переслідували з початку
російської окупації, і закликають Росію припинити переслідування членів Меджлісу.
Депутати підкреслюють, що насильницьке приєднання Криму та російська активність в
Чорного моря змінює архітектуру безпеки в Європі.
"Розміщаючи важке озброєння в Криму, Росія створює ще один стартовий майданчик, за
прикладом Калінінграду, на цей раз в Чорному морі. Протягом одного року оборонні сили були
перетворені на ударну групу, з якою Росія може загрожувати Центральній Європі, Балканам,
Південній Європі, а також Східному Середземномор'ю і навіть на Близькому Сход", – сказав
доповідач Іоан Мірча Паску.
Депутати стурбовані посиленням тиску з боку Росії над східному кордоні ЄС, у тому числі
на Румунію, Польщу та країни Балтії.
Вони також зазначають, що якщо Росія створиь наземний коридор, що зв'язує її з Кримом
уздовж західного берега Азовського моря (Маріуполь) і спробує створити ще з Криму в
Придністров'я, це може залишити Україну повністю відрізаною від моря.
Українська правда

12.05.2015. ЄС уже підготував для Росії посилені санкції –
Єлісєєв
У Євросоюзі вже підготовлено до застосування пакет посилених санкцій проти Росії.
Ключовим чинником для їх застосування розглядається можлива атака на Маріуполь.
Про це заявив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв у вівторок журналістам у
Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Я хочу запевнити, що в ЄС пакет додаткових санкцій проти Росії вже напрацьований, всі
розрахунки проведені. Але ми виходимо з того, що європейська сторона на певному етапі має чітко
їх продемонструвати з тим, щоб країна-агресор зрозуміла, яку ціну вона має сплатити», – заявив
посол.
Він уточнив, що посилені санкції стосуються фінансової, енергетичної, оборонної та
торгівельної сфери.
У Євросоюзі вже підготовлено до застосування пакет посилених санкцій проти Росії.
Ключовим чинником для їх застосування розглядається можлива атака на Маріуполь.
Про це заявив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв у вівторок журналістам у
Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
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«Я хочу запевнити, що в ЄС пакет додаткових санкцій проти Росії вже напрацьований, всі
розрахунки проведені. Але ми виходимо з того, що європейська сторона на певному етапі має чітко
їх продемонструвати з тим, щоб країна-агресор зрозуміла, яку ціну вона має сплатити», – заявив
посол.
Він уточнив, що посилені санкції стосуються фінансової, енергетичної, оборонної та
торгівельної сфери.
Укрінформ
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НА ТЛІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ БІПОЛЯРНОСТІ УКРАЇНА РИЗИКУЄ
ОПИНИТИСЯ «МІЖ ДВОХ ВОГНІВ»
Московські урочистості з відзначення 70-річчя перемоги у
Великій Вітчизняній війні окреслили обриси формування нової
світової біполярності. З одного боку перебувають держави, для яких
союзницькі відносини із Кремлем та антиамериканізм важливіші за міжнародноправові основи сучасного світопорядку; з іншого боку – західні союзники,
об’єднані в Північноатлантичний Альянс та Євросоюз. Посередині між цими
полюсами перебуває Україна, яка вирвалася з одного табору, але через тривалі
вагання не встигла приєднатися до іншого.
Більше десятиліття Кремль працював у напрямку відновлення біполярної
системи міжнародних відносин, яка зникла після поразки СРСР у «холодній війні»
та розпаду останнього. Не маючи самостійно достатніх ресурсів, щоб відродитися
в якості другого світового «полюсу», Росія пішла шляхом створення
багаторівневої неформальної коаліції в вигляді багатосторонніх (напр., БРІКС) та
двосторонніх «зовнішніх» партнерств, паралельно активізувавши «внутрішній»
курс на поглинання колишніх радянських республік шляхом нерівноправної
економічної та військо-політичної інтеграції в рамках проектів Митного та
Євразійського Союзів. Партнерів Москви об’єднує зацікавленість у тій чи іншій
мірі ослабити вплив Вашингтону на світову політику чи, принаймні, на окремі
регіони, при цьому, рівень їх власних двосторонніх відносин із США варіюється
від ділових (Індія, Бразилія, ПАР) до відверто ворожих (Іран, Венесуела). Окремо
стоїть Китай, який може скористатися амбіціями Росії для досягнення своїх
власних довгострокових цілей, і з часом самому стати лідером того другого
«полюсу» світової політики, над створенням якого зараз працює Москва.
До російської агресії проти України складна система
вибудуваних Москвою антизахідних партнерств перебувала в
латентному стані. Та ажіотаж, що виник навколо помпезного відзначення
Росією 70-річчя перемоги над нацизмом, змусив світових лідерів визначатися, чи
готові вони стояти поруч із Путіним на параді, де демонструватиметься сила
російської армії, яка прямо зараз бере участь у загарбницькій війні проти України,
руйнуючи усталений світопорядок. Всі чітко розуміли, що участь у параді
означатиме показову підтримку нинішнього агресивного курсу Москви, тож
лідери більшості держав світу завчасно повідомили про свою відмову.
Недаремно кремлівські ЗМІ назвали лідерів, що взяли участь в параді, «не
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просто партнерами, а союзниками Росії».4 Фактично можна вести можу про
нову антизахідну вісь. Окрім сателітів Росії з Митного Союзу та СНД,
на парад до Путіна приїхали лідери Китаю, Індії, ПАР, а також міністр
оборони Бразилії (БРІКС у повному складі). Прибули до Москви лідери
традиційно антиамериканських Венесуели, Куби, Палестини, голова
законодавчого органу КНДР. Приїхали президенти В’єтнаму, Зімбабве,
Монголії, а також Єгипту, вплив на який США фактично втратили після подій
«Арабської весни». Окремо варто відзначити президентів Сербії, Боснії і
Герцеговини, Македонії. Ці балканські країни претендують на членство в ЄС, а
дві останні – ще й на членство в НАТО, де явно не сприятимуть монолітності цих
союзів.
Важливим для Москви гостем став Генсек ООН Пан Гі Мун, який
відзначився низкою улесливих компліментів щодо любові росіян до Володимира
Путіна. На День Перемоги до Москви також прибули високопосадовці окремих
членів ЄС і НАТО: прем'єр-міністр Словаччини, президенти Чехії та Кіпру,
спікер парламенту Греції, міністри закордонних справ Франції, Італії,
Словенії. Було б неправильно відносити ці країни до «Московської вісі», проте
напевно можна вести мову про «групу впливу» Росії в Євросоюзі та НАТО,
що особливо важливо, зважаючи на консенсусні процедури голосування в цих
союзах.
Перелічені вище країни проігнорували заклик Києва не брати участі в
Кремлівських урочистостях, зважаючи на російську агресію проти України. І хоча
держав, лідери яких відмовилися їхати до Москви, все ж було значно більше,
проте це не робить їх автоматично союзниками Києва, радше партнерами, які не
зацікавленні в зміні світового балансу сил на користь Москви, проте й не мають
намірів ризикувати власною безпекою заради України. Посол Латвії в НАТО
Маріс Рієкстіниш відверто заявив, що «основне завдання НАТО –
дбати про безпеку жителів на території країн Альянсу. Україна –
близький партнер НАТО, проте, як би цинічно це не звучало, це не
обов'язок НАТО – гарантувати безпеку України».5 Звучить і справді
цинічно, особливо від представника країни, яка ледве встигла сховатися під
натовську парасольку і переховується за нею у статусі споживача безпеки,
перекладаючи оборонні витрати на своїх союзників.
У Спільній заяві Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів
закордонних справ, прийнятій за підсумками засідання у Анталії
(Туреччина) 13 травня 2015 р., говориться про «посилення підтримки
України»,6 проте насправді йдеться лише про роботу все тих же трастових фондів,
рішення про створення яких прийняли ще на минулорічному Уельському саміті, а
також про радників для Міністерства оборони України. Український міністр
закордонних справ Павло Клімкін запропонував створити додатковий трастовий
фонд для протидії російській пропаганді, проте наразі це питання перебуває на
стадії обговорення.
У спільній заяві також традиційно висловлюється «підтримка суверенітету
та територіальної цілісності України» і «рішуче засуджуються агресивні дії Росії».
Формулювання «агресивні дії Росії» (Russia’s aggressive actions)
свідчить про небажання НАТО офіційно визнати очевидне – агресію
РФ проти України. Адже очевидно, що «агресивними діями» можна називати
польоти російських військових літаків вздовж повітряного простору країн – членів
НАТО. Коли ж йдеться про анексію Криму, знищення російською артилерією
4

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/644478/cid/58.
http://vesti.lv/news/riekstinysh-nato-ne-obyazano-spasaty-ukrainu.
6
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_119425.htm.
5
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українських прикордонних сил, вторгнення тисяч солдат і сотень одиниць
військової техніки – такі дії мали б отримати чітке визначення «агресія». Проте
офіційне визнання факту агресії проти України підняло би питання про безпекові
гарантії США та Британії відповідно до Будапештського меморандуму 1994 р., а
намірів повноцінно виконувати відповідні зобов’язання у цих лідерів Альянсу
немає.
По завершенню міністерської зустрічі НАТО, Міністр закордонних справ
Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Варшавський саміт НАТО 2016 р.
має бути присвячений розширенню альянсу: запрошення до членства
в Альянсі можуть отримати Боснія і Герцеговина, Македонія,
Чорногорія та Грузія.7 Таким чином, фактично окреслено коло країн, яким
Альянс може надати захист від потенційної російської агресії – як конвенційної (у
випадку Грузії), так і гібридної (балканські країни).
Із великою долею вірогідності можна також говорити про дозрівання
НАТО до прийняття рішення розмістити на постійній основі військові
контингенти у країнах Балтії. 14 травня було повідомлено, що Латвія, Литва
та Естонії направили офіційного листа головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО
в Європі з проханням створити ротаційну бригаду у складі батальйонів по 700800 військових для кожної з Балтійських країн. Над аналогічним зверненням
розмірковують і у Варшаві.
Отже, фактично йдеться про створення «дуги безпеки» Альянсу
навколо України – саме навколо, але не включаючи її. Трастові фонди і кілька
десятків військових радників – це швидше імітація підтримки, ніж реальні дії,
особливо якщо порівнювати із тим, яких заходів члени НАТО свого часу вживали
для підтримки боротьби афганського народу проти радянської окупації, для
визволення Кувейту від Іраку чи захисту Хорватії від сербської агресії. На тлі
формування нової біполярності «Захід» (США, ЄС та партнери) –
«Схід» (Росія, Китай та партнери), Україна ризикує опинитися в зоні
найбільшого ризику, фактично перебуваючи «між двох вогнів». Шанс
уникнути цього може з’явитися лише за умови ведення послідовної зовнішньої та
внутрішньої політики у чіткій відповідності до обраних стратегічних пріоритетів
розвитку держави.

7

http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/05/14/7033762.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
06.05.2015. Необхідно повернути у Стратегію національної
безпеки майбутнє членство України в НАТО – Президент на РНБО
Рада національної безпеки і оборони України обговорює додаткові заходи щодо
забезпечення обороноздатності держави та проект Стратегії національної безпеки для посилення
обороноздатності України.
Відкриваючи засідання, Президент зазначив, що загроза широкомасштабних бойових дій з
боку російсько-терористичних угруповань не лише зберігається, але й зростає, що вимагає
додаткових заходів для забезпечення обороноздатності держави. «Від проведення оперативного
перегрупування військ та зайняття ними обладнаних опорних пунктів, від уточнення завдань по
п’ятій хвилі мобілізації, від удосконалення протидесантної і протидиверсійної оборони Маріуполя,
Бердянська та всього Азовського узбережжя – і аж до Стратегії національної безпеки», – наголосив
Президент.
Глава держави відзначив, що проект Стратегії має передбачати досягнення сумісності
сектору безпеки і оборони України з відповідними структурами країн-членів НАТО. Президент
нагадав, що Росія на своєму засіданні Ради безпеки суттєво змінила стратегію, намагаючись
використовувати досвід агресії та війни.
«Наша Стратегія має забезпечити можливість набуття в майбутньому членства України в
Альянсі. Ми нарешті маємо повернути цю надзвичайно важливу складову в цей документ», –
підкреслив Глава держави. За словами Президента, це робиться для отримання дієвих гарантій
суверенітету та територіальної цілісності України. «Співпраця з Альянсом, а також відданість
Спільній безпековій та оборонній політиці ЄС червоною ниткою проходить через весь цей
документ», – сказав Петро Порошенко.
Одночасно, як наголосив Президент, необхідно працювати над зміцненням
обороноздатності та створенням сучасних Збройних Сил. Зараз завдяки зусиллям військових і
волонтерів в країні існує надійна, високопрофесійна та дисциплінована армія, яка зупиняє агресію
ворога. За словами Президента, сумарне угруповання противника на Донбасі з урахуванням
бойовиків незаконних збройних формувань становить понад 40 тис. осіб, а російське військове
угруповання поблизу державного кордону складає понад 50 тис. військовослужбовців, що майже в
півтора рази більше, ніж у липні 2014 року.
«Росвоєнторг» продовжує регулярно поставляти бойовикам озброєння і військову техніку,
боєприпаси, речове майно і паливо. Рушниця, яка висить на стіні, рано чи пізно вистрілює. Це
правило стосується не лише звичайного театру, але й театру воєнних дій також», – зазначив
Президент.
Глава держави наголосив, що Україна повністю виконує Мінські домовленості. «У нас є
переконливі докази, коли всіма сторонами зафіксоване неухильне дотримання Україною Мінських
зобов’язань і постійне порушення їх з боку бойовиків», – наголосив Петро Порошенко. При цьому
бойовики не дозволяють міжнародним спостерігачам в належний спосіб перевірити достовірність
відведення свого важкого озброєння. «Бойовики проводять регулярні обстріли українських
позицій та мирних мешканців, ведуть активну розвідувальну і підривну діяльність, провокують
бойові зіткнення з метою зриву мирного врегулювання конфлікту», – підкреслив Президент.
Прес-служба Президента України

06.05.2015. У штаб квартирі НАТО відбулося засідання Комісії
Україна-НАТО на рівні послів
У заході, проведеному з метою підготовки засідання Комісії Україна-НАТО на рівні
міністрів закордонних справ у Анталії (Турецька Республіка) 13 травня ц.р, взяли участь Директор
Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Сергій Шутенко та Директор Центрального
управління СБ України Віталій Найда.
Під час засідання було детально розглянуто стан безпекової ситуації в Україні на фоні
збройної агресії з боку Росії, а також відбувся обмін думками щодо очікувань у цьому зв’язку від
міністерського засідання Комісії Україна-НАТО в Анталії.
Також було презентовано Річну національну програму співробітництва Україна – НАТО на
2015 р. та обговорено стан і перспективи співробітництва нашої держави з Альянсом, насамперед у
реформуванні оборонного та безпекового секторів та підвищення обороноздатності українських
збройних сил.
Місія України при НАТО
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13.05.2015. У рамках заходів НАТО в Анталії відбулось засідання
Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ
За результатами засідання ухвалено спільну заяву.
Спільна заява Комісії Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ
Анталія, 13 травня 2015 р.
Ми, міністри закордонних справ Комісії Україна – НАТО (КУН), зустрілися сьогодні в
Анталії, Туреччина, для того, щоб розглянути прогрес, досягнутий відповідно до спільного порядку
денного нашого співробітництва. Ми також обговорили безпекову ситуацію у східній Україні,
виконання Мінських домовленостей та перспективи щодо тривкого врегулювання, а також
ситуацію в Автономній Республіці Крим.
Ми підтверджуємо свою тверду відданість незалежній, мирній та процвітаючій Україні. Ми
залишаємось незмінними у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в
межах її міжнародно визнаних кордонів, та право України без зовнішнього втручання обирати своє
власне майбутнє та курс зовнішньої політики, як вказано в Гельсінському заключному акті. Ми
рішуче засуджуємо агресивні дії Росії та триваючі порушення міжнародного права і її міжнародних
зобов’язань. Ми закликаємо Росію у повній мірі дотримуватися міжнародного права.
Пройшло більше року з часу незаконної та протиправної самопроголошеної анексії Криму,
яку ми не визнаємо і не будемо визнавати, та від якої ми закликаємо Росію відмовитися. Ми
глибоко занепокоєні погіршенням ситуації із дотримання прав людини на півострові. Ми
закликаємо Росію поважати права та свободи всього місцевого населення, включаючи кримських
татар та інших членів місцевих громад, та дозволити здійснювати міжнародний моніторинг
ситуації з дотриманням прав людини в Криму. Ми засуджуємо триваюче широкомасштабне
нарощування Росією військової міці в Криму та занепокоєні зусиллями, що докладає Росія, та її
задекларованими планами щодо подальшого нарощування військової міці у Чорноморському
регіоні, що потенційно в подальшому матиме наслідки для стабільності в регіоні. Ми також
глибоко занепокоєні заявами керівництва Росії щодо можливого майбутнього розміщення в Криму
ядерної зброї та засобів її доставки, що матиме дестабілізаційний ефект.
Ми підтверджуємо свою рішучу підтримку врегулюванню конфлікту у східній Україні
дипломатичними засобами та шляхом діалогу. Ми вітаємо Комплекс заходів щодо імплементації
Мінських домовленостей від
12 лютого 2015 року, та Декларацію чотирьох глав держав та урядів, а також підтримуємо
зусилля ОБСЄ та її Спеціальної моніторингової місії (СММ). Ми вітаємо перші кроки, зроблені з
імплементації Комплексу заходів, в тому числі нещодавнє створення робочих груп в рамках
Тристоронньої контактної групи. Водночас, ми занепокоєні порушеннями, переважно з боку
підтримуваних Росією сепаратистів, режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування,
застосуванням важкого озброєння та триваючою підтримкою Росією сепаратистів, включаючи
постачання зброї, і все це суперечить Мінським домовленостям. Ми також занепокоєні триваючим
перешкоджанням роботі СММ ОБСЄ, в першу чергу сепаратистами, а також збільшенням кількості
випадків, які ставлять під загрозу безпеку та захищеність спостерігачів. Ми закликаємо до повного
дотримання режиму припинення вогню та надання СММ ОБСЄ постійного та безперешкодного
доступу для виконання свого мандату.
Всі підписанти Мінських домовленостей несуть відповідальність за дотримання
зобов’язань, під якими вони поставили свій підпис, та за забезпечення їх повного виконання. На
Росію покладена значна відповідальність у цьому відношенні; вона повинна припинити постійну
та навмисну дестабілізацію східної України шляхом надання політичної, військової та фінансової
підтримки бойовикам, вивести свої війська та військову техніку з території України та від
українського кордону, а також повністю підтримати політичне вирішення конфлікту, який забрав
життя понад шести тисяч людей та серйозно вплинув на гуманітарну ситуацію, в якій перебуває
цивільне населення. Росія також повинна застосувати свій вплив на сепаратистів, для того щоб
забезпечити дотримання ними положень Мінських домовленостей. Всі заручники та особи, що
незаконно утримуються, повинні бути звільнені, у тому числі Надія Савченко та Олег Сенцов.
Союзники вітають кроки Уряду України, спрямовані на просування ключових
конституційних реформ та досягнення примирення. Робота Конституційної комісії та місцеві
вибори, заплановані на жовтень 2015 року, матимуть важливе значення для децентралізації влади,
просування інклюзивного політичного процесу та подальшої консолідації верховенства права та
демократії в Україні. Визнаючи складні обставини, союзники рішуче закликають Уряд України
продовжувати реформаторські зусилля та, де можливо, прискорити їх. Успіх цих
широкомасштабних реформ, включаючи боротьбу з корупцією та просування інклюзивного
політичного процесу, заснованого на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин та
верховенстві права, будуть визначальними в закладенні фундаменту процвітаючої та мирної
України, міцно пов’язаної з європейськими демократіями, що віддані спільним цінностям.
Союзники продовжуватимуть підтримувати Україну в проведенні глибоких та всеосяжних реформ,
у тому числі в рамках Річної національної програми (РНП).
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Наше дедалі більш тісне співробітництво в рамках Особливого партнерства посилить
спроможність України забезпечувати свою власну безпеку, та й надалі покращувати
взаємосумісність між силами України та НАТО. Як було заявлено в Уельсі, всі 28 країн-членів
Альянсу посилюють підтримку України, в тому числі в рамках НАТО. Союзники посилили Офіс
зв’язку НАТО в Києві та направили радників до Уряду України, у тому числі Міністерства оборони.
Ми робимо успіхи щодо Трастових фондів з командування, контролю, зв’язку та комп’ютеризації,
логістики та стандартизації, кіберзахисту, перепідготовки військових, звільнених в запас, та
медичної реабілітації поранених військових, а також розглядаємо можливості створення
додаткових Трастових фондів на підтримку України. Ми продовжуватимемо посилювати нашу
співпрацю по мірі того, як Україна просуватиметься у реформуванні сектору безпеки і оборони,
стратегічних комунікацій та виконанні проектів з розбудови спроможностей в рамках Програми
НАТО «Наука заради миру та безпеки». Ми з нетерпінням очікуємо на проведення в Україні
навчань Євроатлантичного координаційного центру з реагування на надзвичайні ситуації, які
відбудуться у вересні 2015 року у м. Яворів, що поблизу Львова. Україна очікує на подальше
поглиблення стратегічного діалогу та обміну інформацією з Альянсом.
Україна вітає гуманітарну, медичну та іншу нелетальну підтримку, що надається багатьма
союзниками на двосторонній основі. Вона також вдячна за двосторонню допомогу союзників,
спрямовану на посилення спроможностей України краще захищати власний суверенітет та
територіальну цілісність.
Беручи до уваги попередні заяви Комісії Україна–НАТО, ми підтверджуємо, що незалежна,
суверенна та стабільна Україна, твердо віддана принципам демократії та верховенства права, має
ключове значення для Євроатлантичної безпеки.
Місія України при НАТО

13.05.2015. НАТО підсилює присутність в Києві та готує спільні
навчання
Північно-Атлантичний альянс ухвалив рішення про направлення в Україну додаткових
радників, в тому числі військових.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в
турецькому місті Белек по завершенню засідання комісії Україна-НАТО.
"Ми підвищуємо кількість військового персоналу НАТО в Києві. Ми посилюємо офіс
зв’язку альянсу в Києві, спрямовуючи туди нових радників, в тому числі, – до міністерства
оборони", повідомив він.
Також він наголосив на планах розширити практичну співпрацю між військовими альянсу
та України. "Україна також проведе цієї осені спільні навчання з НАТО. Наше партнерство сильне і
продовжує розвиватися", – сказав Столтенберг.
Водночас, рамковий формат співпраці України та НАТО (особливе партнерство) лишається
без змін, про жодні домовленості з цього приводу генсек не повідомив.
Українська правда

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
04.05.2015. У Норвегії розпочалися навчання НАТО з пошуку
підводних човнів
У понеділок в Північному морі розпочалися навчання НАТО з пошуку підводних човнів.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, більше десятка суден з 11 країн візьмуть участь у навчаннях під назвою
"Dynamic Mongoose".
Як пише агентство, вправи проводяться в одному з найскладніших морів з порізаними але
неглибокими підводними каньйонами, стрімкими течіями і незвично високим звуковим
забрудненням.
"Росія має право бути в морі, так само як і ми", – відзначив контр-адмірал Бред Вільямсон,
що керує навчаннями.
"Але ці інциденти, які ми бачили, не відповідають міжнародним правилам… і це було
причиною для занепокоєння", - зауважив він.
"Це не є відповіддю.. але забезпечує певну актуальність навчань", – підкреслив Вільямсон.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Норвегії пройдуть навчання НАТО з пошуку
підводних човнів.
Українська правда
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04.05.2015. В Естонії розпочинаються наймасштабніші за всю
історію військові навчання
У понеділок в Естонії починаються наймасштабніші за всю історію навчання Сил оборони
під назвою "Їжак".
Про це повідомляє Postimees.
Як зазначається, в навчаннях візьме участь понад 13 000 військовослужбовців Сил
оборони, членів Кайтселійта (добровольчі воєнізовані формування – Ред.), резервістів та
військовослужбовців з армій союзників.
Вправи проходитимуть з 4-го по 15 травня по всій Естонії та стануть найбільшими
навчаннями Сил оборони всіх часів.
За повідомленням генштабу Сил оборони, найважливішу роль в успіху навчань зіграють
резервісти, які складають більше половини їх учасників.
Навчання буде складатися з трьох етапів: з 4 по 8 травня будуть сформовані та підготовлені
підрозділи, з 9 по 12 травня пройдуть тактичні навчання 1-ї піхотної бригади, а з 13 до 15 травня
відбудеться завершення операції і первинне обслуговування спорядження.
Формування частин пройде в понеділок і вівторок по всій Естонії переважно у військових
частинах Сил оборони.
Українська правда

11.05.2015. НАТО: Росія і сепаратисти мають засоби почати
нові атаки в Україні
Голова НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що Росія і сепаратисти на сході України мають
засоби й можливості за короткий проміжок часу розпочати нові атаки, що викликає глибоку
тривогу Північноатлантичного альянсу.
Він назвав мінську угоду найкращим із можливих шляхів до мирного і дипломатичного
вирішення конфлікту й припинення воєнних дій і кризи на сході України, однак констатував
численні порушення цих домовленостей.
«Ми бачимо величезну кількість порушень режиму припинення вогню і я закликаю всі
сторони його поважати. Тим часом, як угодами передбачено відведення всієї важкої техніки та
озброєнь від лінії бойового зіткнення, ми бачимо, що цього не сталося», – заявив голова
Столтенберґ напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, що запланована на 13
травня у турецькій Анталії.
За його словами, попри те, що ці дві найважливіші умови – припинення вогню і відведення
важких озброєнь – мають виконуватися, також має бути наданий повний доступ представникам
спостережної місії ОБСЄ і всі гарантії безпеки, яких вони потребують.
«Росія протягом місяців надає постійну підтримку сепаратистам важкою зброєю,
артилерією, передовими протиповітряними системами, а також армією. Це теж є грубим
порушенням режиму припинення вогню та мінських угод. Ми закликаємо Росію припинити цю
підтримку сепаратистів та робити все можливе для виконання цих угод», – наголосив керівник
політично-військової організації з штаб-квартирою у Брюсселі.
Радіо Свобода

14.05.2015. Брідлав
ядерних погрозах

звинуватив

Росію

в

безвідповідальних

Командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав звинуватив Росію в безвідповідальних
ядерних погрозах, мета яких, на його думку, – примусити НАТО добре подумати про свою реакцію
на дії Росії в Україну.
Генерал ВПС США Брідлав також висловив тривогу з приводу посилення сутичок у деяких
районах Східної України, незважаючи на оголошене припинення вогню.
Представники Росії неодноразово нагадували про національний ядерний арсенал на тлі
зростання напруженості із Заходом у зв’язку з російською анексією українського Криму в
минулому році і діями Росії, в яких НАТО вбачає військову підтримку сепаратистів.
Президент Володимир Путін у березні заявив, що Москва була готова привести свої ядерні
сили в бойову готовність для забезпечення анексії Криму.
Російський посол у Данії заявив, що данські військові кораблі можуть стати мішенями для
російських ядерних ракет, якщо Копенгаґен приєднається до системи ПРО НАТО.
Представник МЗС Росії також заявляв у березні, що Москва має право розміщувати ядерну
зброю в Криму, хоча про конкретні плани розміщення він не знав.
«Такі заяви з боку ядерної держави не можна назвати відповідальними», – заявив Брідлав
журналістам у ході наради міністрів закордонних справ країн НАТО в Туреччині.
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«Не думаю, що це сприяє яким-небудь серйозним переговорам або серйозній деескалації
проблем в Україні. Я вважаю, що всі ядерні держави повинні поводитися відповідально не тільки в
своїх діях, але й у словах, коли йдеться про ядерну зброю», – сказав він.
«Я вважаю, що всі ці заяви повинні були стати таким собі сигналом. Вони робилися, щоб
змусити нас добре подумати, перш ніж приймати рішення», – сказав Брідлав, відповідаючи на
запитання, чи вважає він, що метою цих заяв було утримати НАТО від відповідних дій з
використанням звичайної зброї після дій Росії в Україні.
Голос Америки

14.05.2015. Грузія та ще три країни мають шанс отримати
запрошення до НАТО в 2016 році
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що Варшавський саміт
НАТО, який відбудеться в 2016 році, має бути присвячений розширенню альянсу.
Про це він заявив на прес-конференції по завершенню міністерської зустрічі альянсу в місті
Белек, повідомляє з Туреччини кореспондент "Європейської правди".
Чавушоглу нагадав, що на чергових самітах альянсу, які відбуваються раз на два роки,
завжди є "сесія, присвячена розширенню". "В Варшаві вона також буде. Ми підтримуємо
розширення НАТО", – наголосив він.
Глава МЗС Туреччини висловив переконання, що розширення стане ключовою темою
Варшавського саміту, хоча рішення ще не ухвалене.
"Я думаю, що в 2016 році саміт буде присвячений розширенню, і країни, які показали
найкращий прогрес, мають отримати позитивну відповідь. Вони мають отримати запрошення до
членства", – заявив Чавушоглу.
За його словами, дискутується така можливість щодо чотирьох держав. "Наразі є чотири
країни-кандидати – Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія та Грузія", – повідомив він.
Українська правда
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ВІЗИТИ МЕРКЕЛЬ І КЕРРІ ДО РОСІЇ СИГНАЛІЗУЮТЬ ПРО
ГОТОВНІСТЬ ЗАХОДУ ПРИЙНЯТИ РОСІЙСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ
«МИРНОГО» ВРЕГУЛЮВАННЯ НА ДОНБАСІ
Офіційною причиною приїзду канцлера Німеччини Ангели Меркель до
Москви 10 травня 2015 р. була участь у заходах до 70-річчя перемоги над
нацизмом, зокрема, покладання квітів до Могили невідомого солдата. Втім,
головною темою її розмови із Володимиром Путіним була не Друга світова війна, а
російсько-український конфлікт. Що ж стосується першого з часу початку
російської агресії візиту Джона Керрі до РФ і його переговорів із Сергієм Лавровим
та Володимиром Путіним у Сочі 12 травня, то їх метою було названо «підтримку
каналу комунікації», а на перемовинах йшлося про Україну, Іран та Сирію.
Проаналізуємо основні фактори, що характеризували ці візити
лідерів західного світу до Москви:
1. Обговорення українського питання без участі Києва.
Окрім морально-політичного аспекту обговорення справ суверенної країни
без участі її представника, відзначимо, що такий формат може свідчити про
можливий розгляд сценаріїв врегулювання, які Київ вважав би
неприйнятними.
2. США знову обговорювали із Росією українське питання в
комплексі із іранським та сирійським.
Враховуючи, що адміністрація Барака Обами вважає більш пріоритетними
інтереси США на Близькому Сході, можуть мати підґрунтя припущення «Wall
Street Journal» про налаштованість Джона Керрі «здати» українські території в
обмін на поступки РФ по іранському та сирійському питаннях.8
3. Риторика Меркель і Керрі свідчить про намір тиснути на Київ з
метою схилити до мирного врегулювання на Донбасі за російським
сценарієм.
Канцлер Німеччини зробила в Москві заяву, яка фактично відповідає
російській позиції, що Мінські домовленості не виконуються належним чином
обома сторонами: «Не можна сказати, що одна сторона на 100% виконує
домовленості, а інша зовсім не виконує. Але у нас багато інформації, що з боку

8

http://www.wsj.com/articles/kerry-is-so-very-nice-to-putin-1431559190.
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сепаратистів багато порушень перемир'я».9 Зауваження Меркель, що більше
порушень здійснюють сепаратисти, в даному разі не грає ролі, адже Москва
отримала те, чого вона добивалася, – визнання Берліном відповідальності Києва
за неналежне виконання Мінських угод. Це створює простір і підстави для тиску
на Київ з метою вимагати виконання тих умов Мінських угод, на яких у першу
чергу наполягає Кремль.
Держсекретар США пішов ще далі: у відповідь на провокаційне запитання
російських журналістів щодо нібито заяви президента України про намір
відвоювати у сепаратистів Донецький аеропорт, Джон Керрі відповів: «Якщо
дійсно президент Порошенко виступає за те, щоб почати зараз якісь силові
операції, то ми б запропонували йому подумати, перш ніж робити такі дії, тому що
мінські угоди тоді опиняться під серйозною загрозою».10 Ці слова різко
контрастують із минулорічними заявами представників США, що Україна має
право на застосування сили для відновлення конституційного порядку на своїй
території. Очевидно, у Вашингтоні вирішили, що Київ вичерпав час,
коли він міг розраховувати на вирішення проблеми силовим шляхом.
Голова американської дипломатії не міг не розуміти, що слова українського
президента були некоректно тлумачені російськими ЗМІ, втім, вирішив публічно
попередити Київ, що будь-які силові дії з його боку будуть розцінені як зрив
мирного процесу. Фактично, йдеться про ультиматум, що вимагає від
України згоди на мир за будь-яку ціну.
4. ЄС, США і НАТО погодилися на російське тлумачення Мінських
угод.
Не секрет, що коли Київ і Москва говорять про необхідність втілення
Мінських угод, вони вкладають в ці слова цілком різний зміст. Україна прагне
повного припинення воєнних дій, виведення російських військ і проведення
вільних виборів, на основі яких має бути обрана місцева влада Донецької і
Луганської областей із розширеними автономними правами. Росія ж хоче
конституційного перетворення України на федерацію і перекладання на Київ
фінансування Донбасу, який формально залишиться частиною України, проте
фактично контролюватиметься Москвою, блокуватиме євроатлантичну інтеграцію
і сприятиме зростанню сепаратизму в інших регіонах країни.
Певний час невизначною залишалася позиція Заходу щодо тлумачення
Мінських угод. проте вже з тексту підсумкової декларації Берлінського зустрічі
міністрів закордонних справ у «нормандському» форматі (13 квітня 2015 р.)11
стало зрозуміло, що Берлін та Париж схиляються до московського варіанту.
Сочинські заяви Джона Керрі, а згодом – прийнятий за його участі
текст спільної заяви Комісії Україна-НАТО (Анталія, 13 травня)12
сигналізують, що США також прийняли російську трактовку Мінських
угод. Зокрема, у заяві Комісії Україна-НАТО відзначається: «Союзники вітають
кроки Уряду України, спрямовані на просування ключових конституційних
реформ та досягнення примирення. Робота Конституційної комісії та місцеві
вибори, заплановані на жовтень 2015 р., матимуть важливе значення для
децентралізації влади, просування інклюзивного політичного процесу».13 Під час
засідання
Комісії Україна-НАТО генсек Альянсу Єнс Столтенберг окремо
наголосив на важливості виконання «політичної частини мінських
9

http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/10/7067402.
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150513_ru_s_kerry_ukraine_statement.
11
http://www.auswaertigesamt.de/sid_6C5F952BEF24328BEC98B8B72C47ECEB/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2015/150413Ukraine_ErklaerungVorsitz.html.
12
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_119425.htm.
13
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_119425.htm.
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домовленостей, в тому числі надання особливого статусу для Донбасу, проведення
місцевих виборів».14 Відомо, що децентралізація України та «інклюзивний
політичний процес» (фактично – прямі переговори Києва із сепаратистами) –
ключові пункти вимог Кремля, а проведення місцевих виборів на Донбасі без
попереднього виведення російських військ рівносильно легалізації призначених
Москвою маріонеткових режимів.
5. США і ЄС готові скасувати санкції проти Росії в разі «мирного»
врегулювання за російським сценарієм.
Перебуваючи в Сочі, Джон Керрі заявив, що США та ЄС розпочнуть
скасування санкцій проти Росії після повного виконання Мінських домовленостей.
При цьому, держсекретар США вже не згадував про необхідність повернення
Україні Криму. Під час міністерської зустрічі НАТО в Анталії Керрі наголосив, що
виконання Мінських угод очікують до кінця цього року, з чого можна зробити
висновок, що тоді ж планується й скасування санкцій. Враховуючи фактичну
згоду США і ЄС на московське тлумачення Мінських угод, такий
сценарій цілком влаштовує Росію, адже йти на поступки
доведеться Києву, а санкції знімуть з Москви. Якщо ж Україна
відмовиться від одностороннього виконання Мінських угод, то ризикує буде
звинуваченою західними партнерами в саботажі, і в такому разі санкції проти РФ
все-рівно знімуть.
6. Дипломатична ізоляція Росії закінчилася.
Візитами до Росії канцлер Німеччини і держсекретар США, свідомо чи
проти волі, подали приклад своїм західним колегам, і можна не сумніватися, що
про дипломатичну ізоляцію Росії більше не йдеться. Як і розраховував
Кремль, «санкцій» Заходу вистачило ненадовго, дипломатичну
ізоляцію Росії знято без жодних поступок з боку останньої.
Отже, візити Меркель і Керрі до Росії, як і деякі інші кроки
європейської та американської дипломатії свідчать про суттєве
звуження вікна можливостей для Києва в його спробах знайти
прийнятне вирішення конфлікту. Захід все наполегливіше вимагає
виконання Мінських угод в їх російській трактовці, демонструючи готовність
«купити» мир ціною інтересів України. Очевидно, не останню роль відіграє
і наростаючий фактор стоми від Києва, який ставить високі
вимоги до західних партнерів (щодо санкцій, миротворців і т.п.) і
при цьому сам не демонструє тієї політичній волі до реформ, яку
хотіли би бачити в ЄС і США.
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ПРЕЗИДЕНТ
06.05.2015. Сьогодні важливо триматися разом – зустріч
Президента України та Прем’єра Молдови
Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Молдови Кирилом
Габурічем. «Ми дуже зацікавлені в розвитку контактів з Молдовою», – наголосив під час зустрічі
Глава Української держави.
Президент зазначив важливість для України сильної, політично стабільної Молдови та
наголосив на зацікавленості в координації дій з європейської інтеграції та обміні досвідом із
запровадження безвізового режиму, в успішному втіленні спільних напрацювань у рамках
«Східного партнерства», Угоди про асоціацію та Зони вільної торгівлі.
«27 червня минулого року, коли Україна, Молдова і Грузія одночасно підписали Угоди про
асоціацію з ЄС, – важлива сторінка в історії нашої держави», – сказав Петро Порошенко.
Президент зазначив, що необхідно максимально використати усі переваги європейської інтеграції
та зменшити ризики. «Координація наших дій та ефективна взаємопідтримка є важливим
фактором», – підкреслив Петро Порошенко.
Президент запевнив, що Україна підтримує Молдову та високо цінує спільні проекти з
економічного розвитку, фінансової стабільності і переваг європейської інтеграції.
У свою чергу, Кирило Габуріч зазначив: «Сьогодні, коли ситуація в світі так швидко
змінюється, важливо триматися разом і допомагати один одному». Зокрема, за його словами, є
багато економічних питань, в яких країни можуть співпрацювати і розвиватися.
Прем’єр Молдови висловив зацікавленість у досвіді України в проведенні реформ. «Є
бажання працювати, втілювати, готовність реалізовувати реформи і зміни, побороти корупцію,
зробити так, щоб бізнес розвивався. Відкрити країну для нових інвестицій та напрямів. Є такий
досвід і у Вас», – сказав Кирило Габуріч. Він підкреслив, що Україна і Молдова – сусіди, і мають
триматися разом та рухатись вперед.
«Україна завжди традиційно підтримувала Молдову. Наші двері та серця відкриті для
дружньої Молдови», – заявив Президент.
Прес-служба Президента України

07.05.2015. У Польщі відбулася тристороння зустріч Петра
Порошенка, Броніслава Коморовського та Бан Кі-муна
Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Польщі провів зустріч з
Президентом Броніславом Коморовським та Генеральним секретарем ООН Бан Кі-муном.
Співрозмовники відзначили важливість і символічність зустрічі у Ґданську, куди приїхали
лідери багатьох європейських держав для вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили відсутність повного
доступу для верифікації відведення техніки та припинення вогню.
Петро Порошенко наголосив на тому, що ООН має відігравати більшу роль у врегулюванні
ситуації на Донбасі та, зокрема, направити туди миротворчу місію.
Глава держави також зазначив, що у зоні конфлікту складна гуманітарна ситуація та
відсутній доступ і можливість поставок української та міжнародної гуманітарної допомоги.
Генсек ООН наголосив на важливості виконання в повному обсязі Мінських домовленостей
всіма сторонами та окремо зазначив важливу роль Петра Порошенка у мирному врегулюванні
ситуації. Бан Кі-мун нагадав, що після закінчення Другої світової війни, в якій загинуло близько 60
млн людей, пройшло 70 років. Ті страшні події мали би стати уроком та виключити появу нових
конфліктів, підкреслив він.
Бан Кі-мун також повідомив, що прийняв запрошення і 8 травня відвідає Україну.
Прес-служба Президента України

11.05.2015. Україна може розраховувати на підтримку Канади –
зустріч Президента з керівником МЗС Канади
Президент Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади
Робертом Ніколсоном.
Глава держави відзначив потужну підтримку України з боку Канади та жорстку реакцію на
агресію Росії проти України. «Це не лише питання української незалежності, це питання
глобальної безпеки», – наголосив Президент.
В свою чергу Міністр закордонних справ Канади зазначив, що підтримка України, зокрема
врегулювання ситуації на Донбасі є одним з пріоритетів Канади у зовнішній політиці.
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Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко наголосив, що
Україна чітко виконує Мінські домовленості, однак інша сторона їх порушує. Особливо, Президент
відзначив відсутність виконання частини щодо звільнення заручників, включно із Надією
Савченко, що утримується в Росії, проте демонструє міцний дух і мужньо тримається. Стосовно
української льотчиці, яка сьогодні відзначає день народження, Президент наголосив, що Україна
робить все можливе для її звільнення.
Президент подякував канадській стороні за військову та технічну допомогу, зокрема за
направлення місії у складі 200 інструкторів для тренування українських військових. «Маємо
позитивний досвід з США, Польщею та іншими країнами. Підвищення рівня та професіоналізму
української армії є нашим пріоритетом», – сказав Петро Порошенко.
Співрозмовники відзначили зацікавленість в розвитку відносин в економічній сфері та в
залученні канадських інвесторів. Так, під час майбутнього візиту Прем’єр-міністра Канади,
очікується подальше обговорення питання двосторонньої Угоди про зону вільної торгівлі. «Маємо
продемонструвати прогрес. Ми відкриті для співпраці», – зазначив Глава держави. В свою чергу,
Міністр закордонних справ Канади наголосив на зацікавленості збільшення товарообігу між
країнами.
Окремо Президент звернув увагу на питання спрощення візового режиму Канадою для
українців, зокрема щодо збільшення термінів дії віз.
Петро Порошенко також відзначив підтримку України з боку Канадського Агентства
міжнародного розвитку. «Проведення реформ – питання виживання. Для нас надзвичайно
цікавий ваш досвід в державному управлінні», – зазначив Президент.
Міністр закордонних справ Канади наголосив, що його країна продовжуватиме
підтримувати Україну. Зокрема, планується виділення понад 30 млн. канадських доларів допомоги
Україні на гуманітарні цілі та розвиток демократичних інституцій. Він також нагадав слова
Прем’єр-міністра Канади, що «світ змінюється, але наступні 5 днів, чи 5 місяців, чи 50 років – ви
можете розраховувати на підтримку України з боку Канади».
Прес-служба Президента України

12.05.2015. Газ не повинен бути засобом політичного тиску –
Президент на зустрічі з Главою МЗС Норвегії
Президент України Петро Порошенко на зустрічі в Києві з Міністром закордонних справ
Норвегії Борге Бренде обговорив значний потенціал розширення співпраці між країнами.
Президент подякував Норвегії за ефективну підтримку та допомогу. Глава держави
відзначив роль Норвегії та норвезької компанії Statoil у диверсифікації поставок енергетичних
ресурсів в Україну цієї зими. «Ми започаткували нову форму реверсних поставок і більше не
дозволимо нікому використовувати постачання газу як засіб тиску на Україну», – зазначив Петро
Порошенко.
Президент подякував Норвегії за надання допомоги Україні у важкі для країни часи та
привітав підписання сьогодні Угоди про надання бюджетної допомоги розміром 100 млн
норвезьких крон.
Борге Бренде заявив, що Норвегія за останній рік збільшила рівень підтримки України у
рази і готова й надалі надавати допомогу.
Президент засвідчив намір керівництва країни продовжувати процес реформ, незважаючи
на агресію з боку Росії на Сході. Глава держави зауважив, що українська програма реформ
отримала високу оцінку з боку МВФ та європейських партнерів.
Глава МЗС Норвегії констатував початок проведення в Україні фундаментальних реформ,
зокрема в судовій сфері, державному управлінні та боротьбі з корупцією. Це дає потужний сигнал
норвезьким інвесторам, відзначив він.
Глава держави також підняв питання про перспективи військово-технічного
співробітництва між Україною та Норвегією. Петро Порошенко подякував за норвезьку участь у
трастовому фонді НАТО і направлення військових радників та інструкторів. Петро Порошенко
також висловив подяку за участь Норвегії у Спостережній місії ОБСЄ на Донбасі.
Президент зазначив, що бойовики продовжують грубо порушувати зобов’язання про
відведення важкої техніки та артилерії, вдаються до обстрілів та навіть такого «брутального
фарсу», яким стало проведення 9 травня у Донецьку військового параду з застосуванням
забороненої важкої техніки. «Ми очікуємо на жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти», –
заявив Президент.
Глава держави також поінформував про відсутність прогресу у звільненні заручників,
зокрема Надії Савченко, яка вже 11 місяців протизаконно утримується у російській в’язниці та
вчора зустріла за ґратами свій день народження.
За словами Борге Бренде, Норвегія, як і Україна, межує з Росією, і очікує від сусідів поваги
до міжнародного права.
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Глава МЗС Норвегії зауважив, що здійснює вже шостий візит до України за трохи більше,
ніж рік. Петро Порошенко назвав цей факт гарним індикатором рівня стосунків та координації між
країнами.
Прес-служба Президента України

13.05.2015. Альтернативи Мінську не існує – Президент на
зустрічі з Канцлером ФРН
Президент України Петро Порошенко та Федеральний канцлер Німеччини Ангела
Меркель на зустрічі у Берліні мають намір обговорити виконання Мінського процесу.
Перед початком переговорів Глава Української держави заявив. «Ми висловлюємо тверду
надію на прогрес, на те, що вдасться забезпечити повне припинення вогню, відведення важкої
техніки та звільнення заручників. Ми впевнені в тому, що альтернативи Мінську не існує, і я як
Президент України, безумовно, наголошую на мирному врегулюванні», – заявив Президент
України.
Президент підкреслив роль Німеччини і особисто пані Канцлера в розробці і підписанні
Мінських угод. Петро Порошенко наголосив, що Україна є абсолютно твердим прихильником
неухильного виконання всіх без виключення пунктів Мінських угод. «Ми демонструємо реальний
прогрес у забезпеченні режиму припинення вогню, у відведенні військ, і у початку роботи робочих
підгруп на минулому тижні в Мінську», – зазначив Президент.
Однак, Глава держави констатував відсутність повного припинення вогню. «Україна кожен
день втрачає найкращих своїх синів, не може дочекатися звільнення з полону заручників, і
сьогодні більше 400 заручників перебувають в нелюдських умовах в полоні бойовиків», – сказав
Петро Порошенко. За словами Президента, більше 30 українців сьогодні знаходиться за ґратами у
Російській Федерації.
Президент наголосив на необхідності звільнення всіх заручників, включно з Надією
Савченко, Героєм України, депутатом українського парламенту, членом Парламентської асамблеї
Ради Європи.
Також Україна наполягає на безумовному виконанні пункту про відведення важкої техніки
та артилерії, про демілітаризацію Широкиного, Донецького аеропорту і на розміщенні в 10
пунктах вдовж лінії зіткнення, де йдуть найбільш запеклі протистояння, постійно діючих постів
ОБСЄ.
Президент України наголосив, що підтримує заяву ОБСЄ, яку сьогодні зробив заступник
керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, що всі політичні процеси мають
бути розпочаті лише тоді, коли буде забезпечено повне припинення вогню, гарантоване
відведення важкої техніки та артилерії, звільнення заручників
Президент також наголосив, що інспектори ОБСЄ мають отримати можливість перевіряти
всі без винятку пункти зберігання техніки та артилерії, а також забезпечити контроль над
неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону.
У свою чергу Федеральний канцлер констатувала, що наразі не було досягнуто того, що має
забезпечити Мінський процес. Вона особливо відзначила напружену ситуацію в Широкиному та в
районі Донецького аеропорту та наголосила, що Мінські угоди є платформою, де Німеччина
спільно з Францією і надалі готова підтримувати Україну на шляху до миру. Ангела Меркель також
особливо відзначила низькі темпи в питанні звільнення заручників.
Петро Порошенко подякував Ангелі Меркель за постійну і тверду підтримку, яку
Німеччина надає Україні в ці непрості часи. «Рука підтримки німецького народу сьогодні як
ніколи потрібна Україні – і щодо економіки, і щодо гуманітарної допомоги, де німецький Уряд
активно допомагає нам у питанні влаштування переміщених осіб, і у питанні відновленні
інфраструктури Донбасу, і в питанні подолання економічної кризи, яка була викликана війною», –
зазначив Президент.
Петро Порошенко підкреслив, що Україна бачить Німеччину не лише надійним партнером
у двосторонніх відносинах, а й лідером європейського Союзу, який сьогодні демонструє унікальну
єдність і солідарність з Україною. «Величезна заслуга в цій єдності і солідарності належить
Канцлеру Німеччини. Дуже дякую Вам за це», – наголосив Президент.
Глава держави зазначив, що рішучу роль у підтримці європейських прагнень України
Німеччина продемонструвала і шляхом ратифікації Угоди про асоціацію. «Темпи, якими
європейські країни сьогодні ратифікують Угоду про асоціацію, свідчить про безумовну підтримку,
яку Україна сьогодні має в ЄС», – наголосив Президент і відзначив, що вже більше 18 країн
ратифікували Угоду.
Прес-служба Президента України
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РНБО УКРАЇНИ
06.05.2015. РНБО схвалила стратегію національної безпеки
Рада національної безпеки і оборони України ухвалила стратегію національної безпеки,
повідомили у прес-службі РНБО.
"6 травня 2015 року відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України на
якому було схвалено Стратегію національної безпеки України – основний документ оборонного
планування", – ідеться у повідомленні.
Стратегія розрахована до 2020 року і передбачає реалізацію "пріоритетів політики
національної безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і
Стратегією сталого розвитку "Україна – 2020".
"Головне у Стратегії – створення нової системи забезпечення національної безпеки і
оборони, спроможної гарантувати державний суверенітет і територіальну цілісність України від
усього комплексу можливих загроз, насамперед від збройної агресії", – також повідомили в РНБО.
Там додали, що під час підготовки стратегії ретельно проаналізували військові загрози та
можливі сценарії розвитку ситуації.
Оборонні рубежі
Окрім того, РНБО схвалила заходи щодо прискорення будівництва фортифікаційних ліній
та рубежів, а також зміцнення оборонних і безпекових спроможностей держави.
Голови Донецької і Закарпатської державних адміністрацій отримали догани за зрив
термінів будівництва оборонних рубежів.
Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяв, що уряд виділить 865 мільйонів гривень на
будівництво "лінії безпеки" на Донбасі і фортифікаційних споруд на кордоні з Росією.
Національна поліція
На засіданні РНБО також вирішили прискорити ухвалення Закону "Про Національну
поліцію".
"Комплекс невідкладних заходів щодо боротьби зі злочинністю насамперед буде
спрямований на попередження та розслідування особливо тяжких злочинів із використанням
вогнепальної зброї, таких як: навмисні вбивства, бандитизм, незаконне позбавлення волі,
рейдерство", – ідеться у повідомленні.
У відомстві також повідомили, що Рада національної безпеки і оборони України заслухала
доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо стану розслідування резонансних
злочинів, однак жодних деталей поки що не повідомили.
ВВС Україна

УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ООН
11.05.2015. Президент провів телефонну розмову з Генеральним
Секретарем ООН
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН
Бан Кі-муном.
Генсек ООН подякував Президенту України за гостинність під час його візиту до Києва та
за можливість разом з українським народом вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні.
Бан Кі-мун поінформував Президента України про результати візиту до Москви, де він так
само, як і в Києві, обговорював запуск Офісу ООН на підтримку виконання Мінських
домовленостей. Президент наголосив, що необхідно добитися їх повного виконання.
Петро Порошенко та Бан Кі-мун також обговорили можливість розміщення миротворчої
місії ООН на Донбасі.
У день народження Надії Савченко Президент Петро Порошенко та Бан Кі-мун домовилися
і далі докладати всіх зусиль для її звільнення.
Прес-служба Президента України
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
КРАЇНИ ЄВРОПИ
ПОЛЬЩА
05.05.2015. Польща відрядить в Україну поліцейських для
допомоги у реформі міліції
Польський уряд відрядить до України у рамках Консультативної місії Європейського Союзу
(КМЄС) групу поліцейських. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 5 травня, під час засідання
Кабінету міністрів Польщі, повідомляє агентство dpa. Згідно з ухваленим рішенням, чисельність
групи становитиме близько 10 осіб.
Польські правоохоронці мають допомогти українським колегам з втіленням реформ у
міліції та в оновленні силових структур, зазначається у повідомленні канцелярії польського уряду,
на яке посилається dpa. Під час свого перебування в Україні, польські службовці не матимуть при
собі зброї та підпорядковуватимуться керівництву місії ЄС, зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, з 1 грудня 2014 року розпочала роботу Консультативна місія Євросоюзу з
питань реформування МВС. В складі місії спочатку працювали 40 експертів, ще 30 планувалося
залучити згодом. Місія діє в Україні у рамках реформи органів внутрішніх справ. Реформи
передбачають приведення органів внутрішніх справ до стандартів Євросоюзу. А 4 лютого Верховна
Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС щодо статусу Консультативної місії Європейського
Союзу.
Польща також оголосила про готовність взяти активну участь у навчанні та вишколі
молодшого офіцерського складу українських збройних сил та Нацгвардії.
DW.DE

ФРАНЦІЯ
07.05.2015. Сенат
асоціації Україна-ЄС

Франції

проголосував

за

ратифікацію

Сенат Франції проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це на
своїй сторінці в Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур. "Сенат Франції
проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - відзначив він.
Українська правда

14.05.2015. Олланд: Порушення перемир’я на Cході України є
неприйнятним
Президент Франції Франсуа Олланд вважає наявні нині порушення режиму припинення
вогню на Донбасі неприйнятними. Він також заявив, що є ризики нових заворушень, яким
потрібно запобігти.
Президент Франції Франсуа Олланд в четвер, 14 травня, засудив як "неприйнятне"
порушення перемир'я на Сході Україні. Про це він заявив після короткої розмови з президентом
України Петром Порошенком у німецькому Аахені, повідомляє інформаційне агентство AFP.
"Наразі є порушення режиму припинення вогню, і це неприйнятно", – повідомив Олланд
журналістам, додавши, що "є ризик нових заворушень, і ми повинні попередити їх".
Деякі "групи зацікавлені у тому, щоб зробити цей конфлікт тривалим, і ми добре знаємо,
які це групи", сказав президент Франції, не вдаючись у подальші подробиці, коли його запитали
про порушення. Водночас Олланд нагадав Порошенку, що Київ також має "поважати певну низку
умов".
Французький президент повідомив, що під час 15-хвилинної імпровізованої бесіди з
Порошенком лідери двох країн обговорили реалізацію мінських домовленостей. Він також
наголосив, що Франція хоче, аби мінські угоди були реалізовані в повному обсязі.
Водночас, як написав прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко у своєму
мікроблозі в Twitter, Порошенко й Олланд також обговорили порядок денний саміту "Східного
партнерства", що відбудеться 21-22 травня в Ризі.
Як йдеться в повідомленні прес-служби українського президента, президенти також
обговорили прогрес України на шляху євроінтеграції. Порошенко висловив сподівання, що на
травневому саміті "Східного партнерства" буде надано позитивну оцінку діям країни із
впровадження безвізового режиму з ЄС.
DW.DE
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НІМЕЧЧИНА
08.05.2015. Бундесрат ратифікував угоду про асоціацію між
Україною та ЄС

Німецький Бундесрат слідом за Бундестагом ратифікував угоду про асоціацію між
Україною та ЄС. Також було ратифіковано угоди про асоціацію між Євросоюзом та Грузією і
Молдовою.
Під час свого 933-го засідання у п’ятницю, 8 травня, верхня палата німецького парламенту
– Бундесрат – підтримала закон щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті Бундесрату.
Бундесрат також підтримав закони про ратифікацію відповідних угод між Євросоюзом та
Грузією і Молдовою.
Нагадаємо, що 26 березня угоду про асоціацію між Євросоюзом та Україною ратифікувала
нижня палата німецького парламенту – Бундестаг. Міністр закордонних справ Німеччини ФранкВальтер Штайнмаєр, виступаючи в той день перед парламентарями, наголосив, що в країнах
Східного партнерства з цими угодами пов'язують надію на "розвиток і робочі місця, на сучасну й
прозору демократію, на краще майбутнє".
DW.DE

10.05.2015. Меркель: територіальна цілісність України має
бути відновлена
Територіальна цілісність України повинна бути відновлена, і сторони продовжать
працювати в цьому напрямку.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході прес-конференції з
Володимиром Путіним у Москві.
"Нам варто рахуватися з тим, про що йдеться при реалізації мінського комплексу заходів.
Йдеться про те, щоб суверенність, суверенітет і територіальна цілісність України були
відновлені, і ми будемо продовжувати спільно над цим працювати", — сказала вона.
За її словами, "злочинна анексія Криму" завдала серйозного удару стосункам РФ і
Німеччини і загрожує європейському строю в цілому.
Як повідомлялося, 10 травня Ангела Меркель прибула до Москви для участі в заходах до
70-річчя перемоги над нацизмом і переговорів з Володимиром Путіним.
Разом з тим канцлер Німеччини відмовилась брати участь в основних заходах до Дня
перемоги, зокрема, у параді в Москві – речник Меркель Штфан Зайберт назвав її присутність на
параді недоречною.
Українська правда

США ТА КАНАДА
01.05.2015. Держдеп: «Наша позиція залишається незмінною:
Крим – частина України»

В ході проведеного брифінгу речниця Державного департаменту США Марі Гарф
прокоментувала недавні висловлювання екс-президента Джиммі Картера після його зустрічі з
президентом Росії Володимиром Путіним. Нагадаємо, що Картер назвав російську анексію Криму
неминучою, пославшись на радянсько-російське коріння регіону і те, що, за його словами, цього
хотіли мешканці Криму.
«Я не збираюся припускати, що саме думав президент Путін, і чому він прийняв ці рішення
про анексію частини України, частини території іншої країни», – заявила Марі Гарф.
Представниця зовнішньополітичного відомства наголосила: «Наша позиція залишається
незмінною: Крим – частина України. Саме тому ми запровадили санкції. Саме тому ми і
продовжуємо тиснути».
З приводу висловленого Картером «задоволення» у зв'язку з тим, що, за його словами, що
Росія виконує умови Мінського угоди, Гарф констатувала, що «Росія продовжує протидіяти
реалізації Мінського плану і виконання Мінських угод, продовжуючи підтримувати і
забезпечувати сепаратистів». Представниця Держдепу нагадала, що «Росія і сепаратисти не
можуть на власний розсуд вирішувати, які з умов угоди виконувати, а які не виконувати».
Марі Гарф зазначила, що «Україна продовжує виконувати свої зобов'язання, передбачені
Мінським угодою». У зв'язку із заявами Москви і сепаратистів про присутність у Східній Україні
американських військовослужбовців вона уточнила, що насправді в країні є лише група
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військових, які тренують українських колег, причому у західній, а не в східній частині України.
Речниця зовнішньополітичного відомства наголосила, що військовослужбовці США перебувають в
Україні на запрошення її уряду, і їх діяльність з навчання українських військових, що проводяться
вже двадцять років, не є порушенням Мінських угод.
Голос Америки

06.05.2015.
У
Пентагоні
підтверджують
підготовки Росією нового наступу на Донбасі

ймовірність

Міністр оборони США Ештон Картер підтвердив повідомлення головнокомандувача сил
НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава про високу ймовірність підготовки російськими
військами до нового наступу на Донбасі.
Про це Картер говорив на слуханнях у Сенатському комітеті з питань асигнувань.
«Генерал Брідлав правий. Є усі ознаки того, що сепаратисти на Сході України, яких без
сумніву підтримує Росія, готуються до нового раунду військових дій, які суперечать Мінській угоді.
І ми підтримуємо Україну оборонним озброєнням», - сказав міністр Картер у середу, 6 травня, під
час слухань у Сенаті.
1 травня головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлав заявив, що Росія
використовує затишок на Донбасі для перегрупування своїх військ для можливого подальшого
наступу.
Голос Америки

13.05.2015. Керрі – Путіну: скасування санкцій залежить від
повного виконання мінських угод
США і Євросоюз розпочнуть скасування санкцій проти Росії у разі повного виконання
мінських домовленостей, заявив держсекретар США Джон Керрі за підсумком переговорів у Сочі з
президентом Росії Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Під
час першого візиту до Росії з часу «української кризи» Керрі підтвердив, що США наполягають на
повному виконання мінських домовленостей. державний секретар США заявив, що
домагатиметься виконання досягнутих угоди від обох сторін.
Держсекретар США Джон Керрі закликав усі сторони конфлікту в Україні запобігти
порушенням припинення вогню, узгодженого раніше цього року. Використання сили будь-якою зі
сторін було б, за словами Керрі, «надзвичайно деструктивним». Він виступив на спільному
брифінгу з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Сочі після закінчення
переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, що тривали кілька годин.
«Я ще раз наголошу, що на думку Америки, мінські угоди є найкращим і головним шляхом
до миру. І ці угоди повинні бути повністю виконані. Чим швидше, тим краще», – наголосив Керрі.
Державний секретар США висловив особливе занепокоєння порушеннями припинення
вогню в районі Широкина і Донецького аеропорту. Керрі назвав серед невідкладних кроків щодо
врегулювання конфлікту в Україні припинення вогню в районі селища Широкино. Керрі зазначив,
що російська сторона, зокрема, Сергій Лавров і президент Путін погодилися з тим, що це важливо.
Керрі зазначив, що з боку Росії триває сприяння сепаратистам в галузі управління і
контролю на сході України. Тож Керрі чекає, що згідно Мінських угод відбудеться демілітаризація,
відведення важкого озброєння та встановлений моніторинг ОБСЄ за цим процесом.
Тільки у цьому випадку, за словами Керрі, можливе «поступове зняття санкцій».
«Зрозуміло, що якщо і коли мінські угоди будуть виконуватися, американські та
європейські санкції можуть поступово зніматися», – заявив Керрі.
За словами Керрі, Росія і США багато в чому згодні один з одним, хоча продовжують мати
розбіжності щодо деталей.
Він також закликав Росію звільнити політичних в’язнів, серед яких він назвав і Надію
Савченко.
Виступаючи на спільній прес-конференції, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
заявив у вівторок, що «абсолютно необхідно» уникати кроків, які могли б завдати ще більшої
шкоди відносинам між Росією та Сполученими Штатами.
Радіо Свобода
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