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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ДЕКЛАРАЦІЯ САМІТУ G7 І РЕЗОЛЮЦІЇ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ
ДЕМОНСТРУЮТЬ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ ЦИВІЛІЗОВАНИМ СВІТОМ
Саміт «Великої сімки», що пройшов 7-8 червня 2015 р. у
Німеччині, став розчаруванням для Москви, яка розраховувала на швидку
втому Заходу від України, зняття санкцій проти Росії і навіть повернення
останньої до цього престижного клубу найбільш впливових світових держав.
Як би не намагалися офіційні представники РФ применшити значення G7,
заявляючи, ніби формат «Великої сімки» не представляє для Москви особливого
інтересу, можна не сумніву в тому, що це не так. Хоча група G7 й справді суттєво
поступається за сукупним економічним потенціалом групі G20, проте саме в
країнах «Великої сімки» зосереджені всі передові сучасні технології, доступ до
значної частини яких РФ втратила після запровадження проти неї економічних
санкцій. Більш того, членство в G7 – це не лише показник ВВП, а й ознака
приналежності до сучасного цивілізованого, демократичного світу. Росія ж
цінностям цієї групи не відповідає і навіть віддаляється від них, як відзначила
напередодні саміту Ангела Меркель.1
У підсумковій декларації саміту лідери G7 заявили про
засудження і невизнання «незаконної анексії Криму Російською
Федерацією». Втім, за логікою, визнання факту «анексії» мало би доповнитися й
визнанням Росії державою-агресором, проте до такої поставки питання лідери G7
ще не дозріли. Навіть сама частина підсумкової декларації «Великої
сімки», в якій йдеться про російську агресію, називається «Пошук
вирішення конфлікту в Україні» (Finding a Solution to the Conflict in
Ukraine).2 Тож очевидним є небажання лідерів G7 визнати, що
йдеться не про конфлікт в Україні, а про російсько-українську війну,
про російську агресію проти України.
Привертають увагу положення підсумкової декларації щодо підтримки
лідерами G-7 «Нормандського» формату переговорів, а також
«ключової ролі ОБСЄ в пошуку мирного вирішення». Фактично, це
означає, що Києву не варто розраховувати на залучення до мирних переговорів
США і повернення до «Женевського» формату, як не варто покладати особливих
надій і на можливість введення в зону конфлікту миротворців ЄС або ООН.
1

http://www.dw.de/меркель-росія-за-останні-роки-віддалилася-від-g7/a-18499084.
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/2015-06-08-g7-abschlusseng.pdf?__blob=publicationFile&v=5.
2
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Лідери «Великої сімки» закликали «всі сторони» імплементувати Мінські
угоди через діяльність Тристоронньої контактної групи та чотирьох робочих груп,
а також «повністю поважати і дотримуватися режиму припинення вогню». У цих
закликах тривожним є звернення до «всіх сторін», адже таким чином
лідери G7 фактично підігрують Москві в її прагненні покласти на
українську сторону рівну з бойовиками відповідальність за
недотримання Мінських угод та режиму припинення вогню.
Насправді ж всі значні порушення були вчинені російсько-сепаратистськими
силами, які захопили Дебальцево і не приховують намірів «взяти» ще кілька
населених пунктів.3 Про те, що обстріли починаються переважно з боку
сепаратистів, свідчать і звіти місії ОБСЄ, яку не запідозриш у лояльності до Києва.
Позитивним моментом є висловлена в декларації готовність лідерів G7
розширити обмежувальні заходи проти Росії, а також намір зберігати
санкції до повного виконання Мінських угод і доки РФ не почне поважати
суверенітет України. Щоправда, не зрозуміло, чи включає «повага до
суверенітету» питання повернення Криму – Україні.
Лідери G7 також підтвердили свої зобов’язання сприяти наданню
фінансової та технічної допомоги Україні для проведення реформ, й ініціювали
створення послами «Великої сімки» в Києві групи підтримки реформ. Крім того,
лідери «сімки» черговий раз підтвердили зобов’язання сприяти завершенню
будівництва саркофага над Чорнобильської АЕС.
Вірогідно, формулювання на підтримку України могли би бути й більш
рішучими. Про це можна судити із заяв Барака Обами на підсумковій конференції
після саміту G7. Американський Президент чітко висловився, що «російські
війська продовжують діяти на Сході України, порушуючи український суверенітет
та територіальну цілісність».4 Вірогідно, опір більш жорстким формулюванням
чинили більш лояльні до Москви лідери окремих країн Європи. Напередодні
саміту G7 Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер
Штайнмаєр говорив про необхідність якомога скоріше знову
повернутися до формату «Великої вісімки», бо Захід «терміново потребує
Росію для вирішення закоснілих конфліктів по сусідству з нашим європейським
регіоном, як от у Сирії, Іраку, Лівії і навколо іранської атомної програми».5
Залишається незрозумілим, чи німецький міністр лише робить вигляд чи справді
не розуміє, що саме Росія і причетна до створення тих конфліктів, які він озвучив?
Міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні заявив
напередодні саміту G7, що Захід має «взяти до уваги заяву
президента Путіна, що Росія не має агресивних намірів», і
запевнити Москву, що Україну не візьмуть до НАТО.6 Шкода, що
італійський міністр не навів аргументів, чому Захід має раптом повірити
миролюбним заявам Путіна після років тотальної брехні, зокрема, і щодо
«натовського легіону», який нібито воює в Україні.7
Слід віддати належне українській владі, яка провела активну
підготовчу роботу до зустрічі лідерів «Великої сімки». Напередодні саміту
Президент України провів особисті зустрічі та телефонні перемовини із лідерами
країн G7, переконуючи їх в необхідності підтримати Київ. Дуже вдало саме
напередодні саміту було організовано офіційні візити до України
прем'єр-міністрів Японії та Канади. Окрім кредиту в $1,5 млрд. й 1,5 тис.
3

http://www.interfax.ru/world/444386.
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/8/7034605/.
5
http://www.dw.de/штайнмаєр-росія-терміново-потрібна-на-саміті-g7/a-18495661.
6
http://www.corriere.it/politica/15_giugno_08/gentiloni-proseguira-dialogo-putin-ma-l-italia-non-si-smarchera-suoi-alleatioccidentali-4574dfa4-0da0-11e5-9908-1dd6c96f23f8.shtml.
7
http://tass.ru/politika/1722618.
4
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автомобілів для української поліції, японський прем’єр Сіндзо Абе під час першого
офіційного візиту до Києва привіз обіцянку підтримки України на заходах
«Великої сімки», де Японія головуватиме впродовж наступного року. Під час вже
третього за півтора роки візиту до Києва прем'єр-міністра Канади Стівена Гарпера,
українська сторона висловила подяку за кредити й гуманітарну допомогу на
півмільярда доларів, нелетальне військове спорядження й тренування українських
військових.
Впровадженням прийнятих на саміті G7 рішень, можна вважати
Резолюції Європарламенту, прийняті 10-11 червня 2015 р. щодо стану
відносин ЄС-Росія8 та стратегічної військової ситуації в басейні
Чорного моря після «незаконної анексії Криму Росією».9 У цих
резолюціях Європарламент не лише наголосив на невизнанні анексії Криму та
засудженні «військового конфлікту проти України», але й пригадав Росії окупацію
Абхазії та Південної Осетії. Європарламент вирішив, що після дії РФ в
Криму та на Сході України, Росія «більше не може вважатися
стратегічним партнером» ЄС.
Як і лідери «Великої сімки», Європарламент наголосив, що санкції проти
РФ можуть бути посилені, а їх скасування пов’язане із повним виконанням
Мінських угод. Важливою перевагою резолюції Європарламенту над
заявою G7 є наголошення на тому, що санкції, запроваджені внаслідок
анексії Криму, «повинні тривати, доки півострів не буде повернуто
Україні».10
Отже, попри спроби проросійських сил в Європі пом’якшити позицію
Заходу щодо Росії, підсумкова декларація саміту G7, а потім і резолюції
Європарламенту підтвердили, що демократична, цивілізована частина
світу не має наміру миритися із агресивним курсом РФ і не визнає її
зазіхань на відновлення контролю над країнами, чиї території раніше входили до
складу СРСР.

8

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150225+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150232+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150225+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
03.06.2015. Нацрада реформ обговорює «дорожню карту»
введення безвізового режиму з ЄС
Президент Петро Порошенко поставив перед Національною радою реформ завдання
розробити чітку «дорожню карту» дій для забезпечення готовності до введення безвізового
режиму з ЄС.
На засіданні Нацради реформ, яка розглядає це питання, Президент заявив: «Питання
безвізового режиму сьогодні є фактично першочерговим завданням реалізації значного пакету
реформ, які встановлені як орієнтири».
Глава держави наголосив, що до 17 серпня мають бути виконані всі технічні завдання,
зокрема щодо вдосконалення законодавства із боротьби з корупцією, покращення інтегрованого
управління кордоном, забезпечення доступу до баз даних, більш ефективної діяльності Державної
прикордонної служби та взаємодії з Інтерполом.
Після цього в Україну приїде остання оціночна місія. За результатами її перевірки у
листопаді очікується доповідь про готовність Україні до введення безвізового режиму з ЄС. «Такий
насичений графік створить можливість отримати безвізовий режим в 2016 році. Тому в мене
прохання, щоб цей графік чітко дотримувався всіма відомствами», – заявив Президент.
Глава держави підкреслив, що скасування віз залишається безумовним пріоритетом
нашого діалогу з ЄС.
Президент розкритикував роботу Державної міграційної служби в цьому напрямку та
відзначив, що будуть зроблені відповідні кадрові зміни.
Прес-служба Президента України

10.06.2015. Росія більше не є стратегічним партнером ЄС –
Європарламент
За нинішніх дій Росії Євросоюз не може розглядати можливості відновлення з нею
нормальних відносин, а змушений «якнайшвидше розробити терміновий план протистояння
політиці агресії і розколів, яку веде Росія».
Про це йдеться в ухваленій сьогодні резолюції Європейського парламенту.
Як повідомляє кореспондент «Радіо Свобода», у Страсбурзі на пленарному засіданні з 698
парламентарів резолюцію підтримали 494 депутати, 135 – були проти, ще 69 утрималися.
Крім того, євродепутати закликають створити «всеосяжну стратегію майбутніх відносин з
Росією і східноєвропейськими партнерами ЄС».
«На тлі подій на кримському півострові та на сході України Росія більше не може
вважатися стратегічним партнером Європейського Союзу», – йдеться у резолюції.
Також цей документ щодо стану відносин ЄС і Росії рекомендує Європейській
співдружності переглянути стосунки із Москвою, протидіяти російській дезінформаційній кампанії
та пропаганді і підтримувати громадянське суспільство Росії, незалежну російськомовну пресу, що
діє на території європейської спільноти і за межами.
Аргументами для критичного перегляду відносин із Росією автор резолюції, литовський
депутат Ґабріелюс Ландсберґіс називає «пряму й опосередковану участь Росії у збройному
конфлікті в Україні», порушення української територіальної цілісності, незаконну анексію Криму,
політичну й економічну дестабілізацію країн-сусідів ЄС».
Це, як заявляють євродепутати, є «свідомим порушенням принципів демократії,
засадничих цінностей правової держави і міжнародних законів».
У цьому контексті Євросоюзу, на їхню думку, потрібно якомога швидше ухвалити план
«термінового непримусового втручання, щоб протистояти політиці агресії і розділення, яку
проводить Росія».
У резолюції також наголошується, що «Росія відкрито протиставляє себе демократичному
міжнародному співтовариству і його правопорядку, зокрема, намагаючись силою перекроїти
європейські кордони».
Документ також вказує на занепокоєння Європейського парламенту «нагнітанням
атмосфери ненависті щодо представників опозиції, правозахисників, національних меншин,
сусідніх держав, погіршенням стану в сфері прав людини та верховенства права в Росії».
Нинішня резолюція Європейського парламенту ухвалена на тлі погіршення відносин ЄС і
Росії через незаконну анексію Криму і роль Москви у конфлікті на Донбасі. Черговим кроком в
ускладненні відносин ЄС з Москвою стало нещодавнє оприлюднення списку 89 представників
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європейської співдружності, яким Кремль заборонив в’їзд на територію Росії. Майже три десятки
фіґурантів цього «чорного списку» складають нинішні або колишні члени Європейського
парламенту.
Голос Америки

БЕЗПЕКА
15.06.2015. ЄС надав прикордонній службі обладнання і техніку
на загальну суму понад 7 мільйонів євро
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у понеділок взяв участь у церемонії передачі
автомобілів та оснащення для Державної прикордонної служби України, наданих Європейським
Союзом.
Європейський Союз надав обладнання і техніку на загальну суму понад 7 мільйонів євро.
Державній прикордонній службі було передано 335 одиниць техніки та технічних засобів. Зокрема,
прикордонники отримали 142 тепловізори, 142 патрульних автомобілів Фольксваген-Амарок, 51
мікроавтобусів Фольксваген Т5, 36 захищених ноутбуків.
Арсеній Яценюк разом з Головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські та
Першим заступником Голови Державної прикордонної служби Василем Серватюком відвідали
військову частину і військове містечко мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби у
Києві, оглянули новітні зразки автоматизованих систем прикордонного контролю, систем
супутникового зв’язку, ознайомилися з елементами професійної підготовки прикордонників.
Побували в житловому комплексі, в якому активно ведуться роботи з будівництва квартир для
прикордонників, у першу чергу воїнів АТО.
Під час церемонії передачі техніки Арсеній Яценюк наголосив, що питання територіальної
цілісності і незалежності української держави, яка зіткнулася з російською агресією, є одним з
основних на порядку денному світової спільноти. «Відповідно до мінських домовленостей однією з
ключових умов, яку повинна виконати Російська Федерація, окрім того, щоб забратися геть з
території України зі своїми військовими і найманцями, це відновлення повноцінного контролю
над українсько-російським державним кордоном», – нагадав він.
Європейський Союз і США надають реальну практичну допомогу для того, щоб українська
держава відновила контроль над своїм державним кордоном. «Для того, щоби українська
прикордонна служба була насправді європейською і виконувала основні завдання щодо
неможливості незаконного перетину державного кордону і контролю за цим кордоном, наші
європейські партнери виділили значний обсяг фінансового ресурсу, який вклали в придбання
нової техніки, автомобілів, нових систем управління», – сказав Арсеній Яценюк.
Він подякував Європейському Союзу, персонально Яну Томбінські та всім учасникам і
представникам міжнародного дипломатичного корпусу за реальну допомогу Україні в боротьбі за
цілісність її кордонів, незалежність і в боротьбі проти російської агресії.
Він зазначив, що Уряд, починаючи з минулого року, розпочав будівництво нової якісної
європейської системи захисту державного кордону України. «Це проект «Європейський вал», який
дасть можливість закрити державний кордон від російських терористів, постачання нелегального
зброї, наркотиків, нелегальної міграції, а також важкої техніки», – сказав він.
Прем’єр-міністр підкреслив, що ключовим для отримання безвізового режиму з
Європейським Союзом є безпека українських кордонів. «Саме тому Україна почала будувати
проект «Європейський вал», і саме для цього нам необхідна модернізована електронна система
контролю за нашим кордоном», – сказав Арсеній Яценюк.
«За цих декілька місяців нами вже побудовано більше сотні кілометрів протитанкових
ровів, близько 50 спостережних веж, 400 кілометрів контрольно-слідових смуг», – додав він.
Арсеній Яценюк також повідомив, що до кінця року за кошти державного бюджету буде
збудовано 300 квартир для українських прикордонників, в першу чергу тих, які беруть участь в
АТО.
«Урядом України прийнято рішення і вже в поточному році виділено 52 квартири на цьому
майданчику, 48 з яких отримали учасники антитерористичної операції. До кінця поточного року
ще 300 квартир за кошти державного бюджету буде збудовано та придбано для українських
прикордонників», – сказав він.
«Нагадаю, що відповідно до Мінських домовленостей однією з ключових умов, яку
повинна виконати Російська Федерація, окрім того, щоб забратися геть з території України зі
своїми військовими і найманцями, це відновлення повноцінного контролю над українськоросійським державним кордоном», – зазначив Арсеній Яценюк.
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У свою чергу Ян Томбінські зазначив, що сьогоднішній захід та допомога ЄС – «вираз
солідарності з Україною». «Щоб ці машини так само служили безпеці і українському суверенітету,
а тим самим вони служать і Європейському Союзу», – сказав Ян Томбінські.
Урядовий портал
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
США ГОТОВІ ПОСИЛИТИ ЗАХИСТ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ
СОЮЗНИКІВ НАТО, ПРОТЕ УКРАЇНУ ЗАЛИШАЮТЬ «ЗА БОРТОМ»
Під час червневого візиту до Києва постійний представник США
при ООН Саманта Пауер заявила, що відповідальність за атаки на український
населений пункт Мар’їнка на Донеччині несуть не лише сепаратисти, але й Росія.
Представниця США також пообіцяла українцям «не кинути їх напризволяще»,
хоча й визнала, що Рада Безпеки ООН «фактично не здатна виконати свої функції,
бо країна-агресор має там право вето».11 Нездатність виконувати свої функції
Радбез ООН красномовно продемонстрував на своєму екстреному засіданні 6
червня 2015 р., скликаному через обстріли російськими бойовиками с. Мар’їнки.
Попри очевидну відповідальність за обстріли російсько-сепаратистської сторони,
Радбез ООН спромігся відреагувати лише обміном позиціями і загальними
закликами до миру.
У Києва навряд чи можуть бути претензії особисто до пані Пауер, відомої
своєю чіткою позицією в Раді Безпеки ООН. При цьому, очевидно, що Вашингтон
робить далеко не все, що в його силах, для захисту України. Навіть питання
російського вето можна було би вирішити, якби Сполучені Штати скористалися
своїм впливом для просування питання офіційного визнання РФ країноюагресором, проте з певних причин такі зусилля не докладаються.
«The Washington Post» справедливо називає американську
підтримку Україні «символічною» та «мізерною».12 Керівник Пентагону
Ештон Картер публічно визнає, що суто економічних санкцій недостатньо, щоб
змінити політику РФ, необхідна також і військова компонента тиску на Москву.13
Втім, навіть нинішні економічні санкції працюють не в повній мірі. За
інформацією «The New York Times», попри санкції, росіяни успішно
використовують американські та європейські фінансові інституції для збору
коштів донецьким бойовикам.14 Це ж видання повідомило, що Пентагон лобіює
послаблення санкцій проти РФ в частині заборони купувати російські ракетні
двигуни.15
Що стосується питання збройної допомоги для Україні, то про
такі надії, схоже, доведеться забути. Якщо раніше відповідні процеси
11

http://ukrainian.voanews.com/content/samantha-power-in-kyiv/2817378.html.
http://www.washingtonpost.com/opinions/on-democracys-front-lines-in-ukraine/2015/06/10/585640d4-0f8c-11e5-972649d6fa26a8c6_story.html.
13
http://www.ndtv.com/world-news/pentagon-chief-ash-carter-says-new-action-needed-on-russia-over-ukraine-769184.
14
http://www.nytimes.com/2015/06/12/world/europe/russian-groups-crowdfund-the-war-in-ukraine.html?_r=1.
15
http://www.nytimes.com/2015/06/04/world/europe/pentagon-seeks-easing-of-ban-on-russian-rockets-for-us-spacemissions.html?_r=0.
12
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гальмував Барак Обама, то в червні 2015 р. до нього приєдналися і
конгресмени, які прийняли поправку до законопроекту H.R.2685 «Про видатки
на оборону у 2016 р.», якою заборонили тренувати за американські гроші бійців
полку «Азов» (як нібито неонацистського), а також надавати Збройним Силам
України переносні протитанкові ракетні комплекси – тобто якраз ті самі «Javelin»,
які просила українська сторона. Прикметним є не лише сам факт використання в
Конгресі США російських пропагандистських кліше про «неонацистів», а й те, з
якою майстерністю російські лобісти скористались ними для позбавлення всієї
української армії можливості отримання ПТРК, які значно допомогли би
стримувати російсько-сепаратистські війська.
Відмовляючись надавати зброю України, США одночасно
посилюють східноєвропейських союзників НАТО. За повідомленнями
американських ЗМІ, підтвердженими польськими та балтійськими офіційними
особами, США планують розмістити в цих країнах близько 250 танків «Abrams»,
БМП «Bradley» та іншу важку техніку.16 Крім того, через російську загрозу, США
планують розмістити в країнах Європи винищувачі п'ятого покоління F-22
Raptor.17
У червні 2015 р. на території Польщі й країн Балтії розпочалися
масштабні військові навчання НАТО «Saber Strike», в яких беруть участь
понад 6 тис. військовослужбовців із 13 країн-членів Альянсу, танки й бойова
авіація. Одночасно відбуваються військові навчання Альянсу BALTOPS в
Балтійському морі. У цьому ж місяці в Польщі вперше відбулося розгортання 2100
солдатів нових сил швидкого реагування НАТО (Very High Readiness Joint Task
Force), створених відповідно до рішень Уельського саміту.
Масштаб допомоги НАТО своїм членам разюче контрастує із
тією підтримкою, що надається Україні, з чого можна зробити
висновок, що жодні «особливі» партнерства не замінять
повноцінного членства.
У своєму щорічному Посланні до Верховної Ради Президент
Петро Порошенко заявив, що на шляху України до НАТО залишаються
дві важливі перепони: неоднорідне ставлення до цього питання в різних
регіонах України, а також небажання окремих нинішніх членів Альянсу бачити
України в своїх рядах. Вирішення обох проблем є цілком реальним, якщо вести
правильну інформаційно-роз’яснювальну роботу, яка з одного боку – доведе
переваги членства власному населенню, а з іншого – переконає громадську думку
країн-членів НАТО в тому, що разом з Україною їм буде безпечніше.
До речі, вже зараз у середньому 57% населення великих країн НАТО
підтримують приєднання України до Альянсу – такі дані соціологічного
опитування, проведеного «Pew Research Center» навесні 2015 р.18 Прикметно, що,
окрім Канади (65% – «за»), США (62%), Польщі (59%), Великобританії (57%) та
Іспанії (57%), приєднання України до НАТО підтримує і більшість французів
(55%). Противниками такого рішення залишаються лише традиційно більш
лояльні до позиції Москви Німеччина (36%) та Італія (35%). Останні також і
найменш схильні застосовувати військову силу для захисту своїх союзників у разі
агресії Росії (лише 40% італійців та 38% німців підтримали б такі рішення).
Вірогідно, саме страх, що доведеться братися за зброю для захисту нових членів і
відлякує ці країни від підтримки вступу України в НАТО, а отже – їх громадськість
потрібно якнайактивніше переконувати, що наша держава стане контрибутором
безпеки в Альянсі, а не додатковим тягарем.
16

http://www.dw.de/литва-готується-розмістити-на-своїй-території-важкі-озброєння-сша/a-18516698.
http://www.wsj.com/articles/u-s-air-force-to-boost-presence-in-europe-amid-russia-tensions-1434382394.
18
http://www.pewglobal.org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-provide-military-aid/.
17
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
08.06.2015. У Верховній Раді України розпочалося засідання
Міжпарламентської ради Україна-НАТО і виїзне засідання Комітету
ПА НАТО з питань економіки і безпеки
Захід триватиме 8-9 червня 2015 року.
У засіданні 8 червня взяли участь члени Міжпарламентської ради Україна-НАТО, яка є
двостороннім моніторинговим органом; представники НАТО та ОБСЄ, представники Міністерства
оборони України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, народні депутати України.
Засідання розпочалося з переобрання співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО
Рейнел Андрейчук, яка досі була виконувачем обов'язки. Її кандидатуру було підтримано
одностайно.
У вступному слові співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО, Перший заступник
Голови Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що сьогоднішнє засідання - перше з
часів Революції гідності. Воно триває у відповідальний для України момент. "Україна сам-на-сам
опинилася з однією з найпотужніших армій світу", – сказав він.
А.Парубій нагадав, що ще у 2008 році на Бухарестському саміті було визнано право України
стати членом НАТО для гарантій безпеки в Україні і в світі. За його словами, нещодавно Верховна
Рада внесла зміни до законів про основи національної безпеки, про засади внутрішньої та
зовнішньої політики, якими визначила як пріоритетний євроатлантичний розвиток нашої країни.
За словами А.Парубія, на сьогодні наша армія захищає увесь цивілізований світ. "Путін
кинув виклик усій світовій системі безпеки", – зазначив доповідач.
Промовець наголосив, що мета України – вступ до НАТО, і більшість українців
підтримують це рішення.
«Очевидно, невипадково за цих умов нині тут відбувається одразу два форуми: засідання
Міжпарламентської Ради Україна – НАТО і виїзне засідання Комітету ПА НАТО з питань
економіки і безпеки», – зауважив Перший заступник Голови Верховної Ради.
У цьому контексті А.Парубій наголосив на надзвичайно важливій ролі Міжпарламентської
Ради Україна – НАТО як двостороннього моніторингового органу для ефективного просування
України курсом євроатлантичної інтеграції, який нещодавно цим складом Парламенту визначений
законодавством зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави.
У вступному слові співголова Рейнел Андрейчук подякувала членам Ради Україна-НАТО за
право очолити засідання в якості співголови.
"Від імені Парламентської асамблеї НАТО хочу сказати, що Україна має особливі відносини
з Асамблеєю.. Останнє засідання відбулося за 10 днів до початку Революції гідності. ПА НАТО
закликала міжнародну спільноту розпочати санкції щодо тих осіб, які сприяли вбивству людей під
час мирного протесту на Майдані.
На сьогодні ми бачимо зовсім іншу Україну. Ви обрали демократичну владу
демократичним шляхом. Україна обирала між минулим і майбутнім. Росія розпочала агресію щодо
України анексією Криму. Росія поставила під загрозу мир в усій Європі. Україна відстоює свободу і
верховенство, зокрема, міжнародного права. Ми повинні змусити Росію заплатити за все те, що
вона зробила з Україною", – зазначила Р.Андрейчук.
За словами доповідача, Парламентська Асамблея НАТО завжди підтримуватиме Україну в
євроатлантичному поступі, бо вона – одна з пріоритетних аудиторій НАТО, і відносини України з
НАТО досить міцні.
Р.Андрейчук наголосила, що, на думку ПА НАТО, останні парламентські вибори в Україні
були проведені за міжнародними стандартами, що продемонструвало силу нової держави.
Міністр оборони України Степан Полторак у виступі зазначив, що за останній рік Російська
Федерація вдвоє збільшила чисельність свого угруповання в Криму, що становить близько 24 тисяч
військовослужбовців. Тож, незважаючи на міжнародні зобов’язання, існує висока ймовірність
розміщення на території півострова носіїв стратегічної ядерної зброї. "Фактично Росія формує в
Криму потужне угрупування військ для гарантованого утримання окупованої території та
відстоювання своїх інтересів на південно-західному напрямку", – сказав Міністр оборони.
На думку С.Полторака, події навколо населеного пункту Мар'їнка яскраво свідчать про
небажання бойовиків та їх російських кураторів дотримуватися Мінських домовленостей. "Немає
жодних пояснень і виправдань новим людським жертвам та спробам масового наступу на наші
позиції", – зазначив промовець. За його словами, Україна повністю залишається відданою
Мінським домовленостям, готова їх виконувати у повному обсязі, натомість незаконно створені
збройні формування продовжують шукати шляхи зриву мирного процесу. "Збільшується кількість
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обстрілів житлових кварталів та об'єктів інфраструктури. З моменту оголошення режиму
припинення вогню (з 15 лютого 2015 року) загинуло понад 100 військовослужбовців та понад 50
цивільних осіб", – зазначив С.Полторак.
Міністр оборони підкреслив, що ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою.
С.Полторак озвучив комплекс заходів, спланованих з метою протидії можливій активізації
незаконних збройних формувань, серед яких: дообладнання рубежів і позицій по лінії зіткнення
сторін та в глибині контрольованої території; обладнання захисних споруд поблизу пунктів
пропуску на основних маршрутах переміщення цивільного населення та транспортних засобів;
удосконалення польової виучки військ ЗСУ, визначених до проведення ротації; нарощування
системи управління військами особливо на напрямах управління режиму припинення вогню;
тривають інженерні роботи на оборонних рубежах в глибині контрольованої території; поліпшено
роботу закладів охорони здоров'я щодо надання невідкладної допомоги постраждалим в зоні АТО.
Заступник голови Політичного комітету Ради Україна-НАТО Ян Дзєджічак висловив
загальну думку про те, що російська агресія – загроза всьому трансатлантичному регіону. "Ми
повинні мати спільну позицію щодо боротьби з цим явищем", – сказав він.
Під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО планується розглянути питання
поточної безпекової ситуації в Україні, загроз її національній безпеці, перспективи
євроатлантичної інтеграції країни, виконання річних національних програм співробітництва
Україна-НАТО, міжнародної допомоги Україні для здійснення необхідних реформ.
Місія України при НАТО

12.06.2015. У штаб-квартирі НАТО відбулось засідання Комісії
Україна – НАТО на рівні Комітету з питань партнерств та
колективної безпеки
Засідання було присвячене проблематиці розвитку відносин між Україною та
Європейським Союзом, зокрема стану імплементації Угоди про асоціацію. Від українського
сторони у засіданні взяв участь Директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України
В.Ченцов.
Основну увагу під час засідання було приділено особливостям координації процесу
виконання Угоди, а також результатам Саміту «Східного партнерства», що проходив у м. Рига 2122 травня ц.р.
Зокрема, В.Ченцов інформував союзників про внутрішні реформи, які тривають в Україні
та безпосереднього пов’язані з процесом євроінтеграції, а також щодо основних етапів просування
України на шляху до отримання безвізового режиму з ЄС. Під час виступу В.Ченцов також
окреслив бачення української сторони перспектив розвитку ініціативи «Східне партнерство» в
контексті перегляду політики сусідства ЄС.
Союзники засвідчили повну підтримку євроінтеграційних прагнень України та позитивно
оцінили кроки Українського уряду, спрямовані на досягненні цілей, визначених Угодою про
асоціацію з ЄС.
Місія України при НАТО

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
04.06.2015. Генсек НАТО оцінив обсяг поставок Росією важких
та сучасних озброєнь сепаратистам
Єнс Столтенберг впевнений, що Росія несе відповідальність за ескалацію конфлікту на
Донбасі, оскільки присутня там і постачає зброю сепаратистам. Водночас він переконаний, що
Росія не становить загрози для країн НАТО.
На Росії лежить особлива відповідальність за врегулювання конфлікту на Донбасі та за
запобігання новим бойовим діям, оскільки Москва підтримує проросійських сепаратистів та
постачає їм зброю, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 4 червня, в Осло,
повідомляє інформагентство Reuters.
"У нас є точна інформація, що Росія присутня на Сході України та що вона постачала у
великих кількостях важкі, а також сучасні озброєння сепаратистам", – наводить Reuters слова
Столтенберга. "Артилерія, системи пропиповітряної оборони, сучасні системи озброєнь. Вони
поставили більше тисячі одиниць таких озброєнь сепаратистам", – додав генсек НАТО. Водночас
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Столтенберг закликав обидві сторони конфлікту відвести важкі озброєння від лінії зіткнення та
допомогти у втіленні мінських домовленостей.
Росія – не загроза для НАТО
Також Єнс Столтенберг зазначив, що Росія не становить безпосередньої загрози для країн
НАТО. "Що ми бачимо – це більше непередбачуваності, більше нестабільності, більше неспокою…
Однак я впевнений, що ми не бачимо будь-яких безпосередніх загроз будь-якій країні НАТО зі
сходу", – сказав генсек Альянсу в інтерв'ю радіостанції NRK, цитує Reuters.
Столтенберг також висловив сподівання на покращення взаємин Альянсу із Росією, однак
вказав на перешкоди на цьому шляху – бажання Росії силою змінювати кордони в Європі. При
цьому він послався на приклади Криму, Сходу України і Грузії.
DW.DE

14.06.2015. Польща підтвердила перемовини з США щодо
розміщення озброєння
Міністерство оборони Польщі підтвердило, що Варшава веде переговори зі США про
розміщення на своїй території важкого озброєння. За словами глави відомства, відповідне рішення
мають ухвалити найближчим часом.
Польща підтвердила, що веде переговори зі Сполученими Штатами про розміщення на
своїй території військового озброєння. Про це в неділю, 14 червня, повідомило міністерство
оборони країни, передає агентство Reuters. Очільник польського оборонного відомства Томаш
Семоняк на сторінці в Twitter написав: "У ході переговорів у Вашигтоні мене запевнили, що
рішення буде ухвалене найближчим часом. Це ще один крок до зростання присутності США у
Польщі і регіоні".
Раніше газета New York Times з посиланням на американських чиновників та
представників НАТО повідомила, що Пентагон пропонує розмістити у Східній Європі та країнах
Балтії важке озброєння для стримування можливої агресії Росії. Йшлося про такі країни, як Латвія,
Литва, Естонія, а також у Польща, Румунія, Болгарія і, можливо, Угорщина.
Однак, як зазначало видання, поки що це лише пропозиція, яка повинна бути затверджена
Білим домом та міністром оборони США Ештоном Картером. За даними газети, Пентагон
сподівається отримати "зелене світло" до зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться у
Брюсселі наприкінці червня.
DW.DE

14.06.2015. Литва готується розмістити на своїй території
важкі озброєння США
Услід за Польщею про перемовини щодо розміщення американських важких озброєнь на
своїй території заявила Литва.
Міністр оборони Литви Юозас Олекас повідомив у неділю, 14 червня, що його країна
готується розмістити важкі озброєння США на своїй території. Триває процес переговорів. "Ми
вважаємо, що принаймні частина їх (танків Abrams та Bradley. – Ред.) буде розміщена в Литві, і ми
в процесі підготовки військової інфраструктури. (…) Вона майже готова", – цитує Олекаса
інформагенція Reuters.
Раніше про плани США розмістити у Східній Європі та країнах Балтії важке озброєння для
до п’яти тисяч солдатів повідомила газета The New York Times. "Ми вели переговори з нашими
американськими союзниками з приводу того, що було б доцільно розмістити озброєння на
постійній основі, щоби підвищити нашу безпеку та підтримати солдатів, які тут розміщені", –
додав литовський міністр оборони.
Міноборони Польщі цього ж дня підтвердило, що Варшава веде переговори із США про
розміщення на своїй території важкого озброєння. За словами глави відомства, відповідне рішення
мають ухвалити найближчим часом. Такий крок буде першим в історії випадком, коли Вашингтон
розмістить важке військове оснащення на території нових країн-членів НАТО, які раніше були у
радянській сфері впливу або входили до СРСР, зазначає Reuters.
DW.DE
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
У ЩОРІЧНОМУ ПОСЛАННІ ДО ПАРЛАМЕНТУ ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО
ПОРОШЕНКО ВИЗНАЧИВ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТА
ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
4 червня 2015 р. Президент України Петро Порошенко виступив у
Верховній Раді зі щорічним Посланням «Про внутрішнє та зовнішнє
становище України в 2015 р.»19 Слід зазначити, що, на відміну від подібних
документів у попередні роки, цьогорічному Посланню не бракувало конкретики і
чітких посилів щодо основних пріоритетів зовнішньої та внутрішньої політики,
причому останні були чітко пов’язані між собою двома стратегічними
напрямками – захист від російської агресії та євроінтеграція.
Президент констатував, що в Україні нарешті покладено край
політиці «сумнозвісної багатовекторності», і чітко визначено
зовнішньополітичний та внутрішньополітичний «однозначний та
безповоротний курс на вступ до Європейського Союзу і глибоку
європеїзацію України». Петро Порошенко звернувся до парламентарів із
проханням призначити до складу Уряду Віце-прем'єра, відповідального за
євроінтеграцію.
Що стосується членства в НАТО, то Президент відзначив, що внаслідок
російської агресії більшість населення України підтримують цю ідею, проте
підтримка ще не є однорідною в різних регіонах, бракує також і відповідної доброї
волі серед самих членів Альянсу. Втім, Президент пообіцяв, що і в цьому
питанні Київ більше не буде «озиратися на Москву», а вестиме роботу з
досягнення всіх критеріїв членства в НАТО, орієнтуючись на записану в
Стратегії національної безпеки мету приєднання до Альянсу.
Радикально змінено підхід України до питання обороноздатності.
П.Порошенко оголосив про відхід від «безтямної політики абсурдного
пацифізму» та знищення Збройних сил на догоду Росії, внаслідок чого рік тому
Україна мала лише 5 тис. боєздатних вояків. Сьогодні лише в зоні АТО перебуває
50 тис. солдатів, загальну чисельність Збройних сил України доведено до 250 тис.,
а витрати на оборону зросли вп’ятеро – з 0,96% ВВП у 2013 р. до 5% ВВП у 2015 р.
Значно збільшено (з 1,5 до 19,2 млрд. грн.) і витрати на модернізацію озброєння.
Слід відзначити, що далеко не все в модернізації ЗС України йде успішно, і в
19
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червні 2015 р. влада звільнила керівників Харківського танкового заводу ім.
Малишева та Львівського бронетанкового заводу через недостатні темпи
виробництва бронетехніки. Втім, реальні успіхи очевидні, свідченням чого стали
професійні дії українських військових під час відбиття атаки
російсько-сепаратистських військ 3 червня 2015 р. під Мар’їнкою на
Донеччині. ЗС України не лише успішно відбили атаку тисячі бойовиків та
десятків одиниць бронетехніки, але й не забули завчасно попередити місію ОБСЄ
про тимчасове й вимушене введення в зону бойових дій раніше відведеної важкої
техніки, чим убезпечили Київ від безпідставних закидів щодо порушення
Мінських угод.
Важливим у Посланні Президента стало визнання того факту, що Україні
доведеться ще багато років жити в умовах підвищеної небезпеки вторгнення з
боку Росії. Усвідомлення загрози й завчасна підготовка – найкращий спосіб
уникнути агресії.
П.Порошенко ще раз наголосив на умовах мирного плану для
Донбасу: виведення російських військ та зброї з території України, встановленні
українського контролю над кордоном і проведення місцевих виборів за
українським законодавством, згідно зі стандартами ОБСЄ та Європи. Відновлення
повноцінних економічних зв’язків із окупованими територіями можливе лише
після встановлення контролю над зовнішнім кордоном, як це передбачено
Мінськими угодами. Таким чином дано відповідь спробам Москви нав’язати свої
правила гри, а саме – легалізацію її маріонеткових режимів замість виборів, і їх
фінансування Києвом при збереженні російської військової присутності.
Важливо також те, що влада усвідомлює ризики, які потенційно несуть
із собою заплановані на осінь місцеві вибори. П.Порошенко заявив, що
українські спецслужби готові дати відсіч спробам Росії скористатися виборами для
розхитування ситуації за допомогою своїх агентів впливу. Президент принципово
наголосив на тому, що українська «децентралізація нічого спільного не має з
федералізацією» і «Україна була, є і буде унітарною державою».
Серед об’єктивних важливих досягнень – зменшення газової залежності від
Росії: за 2014 р. частика РФ в імпорті Києвом газу скоротилася з 92% до
36%. Після відкриття масштабного реверсу з ЄС і переговорів із залученням
європейських партнерів, Москва була змушена піти на поступки й щодо ціни, і
сьогодні ціна на російський газ для України нарешті є ринковою, хоча відповідне
рішення РФ й оформлюється щоквартально у вигляді знижок.
Стратегічно правильним є рішення Президента визначити вивчення
англійської мови одним з пріоритетів стратегії розвитку держави.
Знання англійської відкриє українцям можливості повноцінно інтегруватися до
світової спільноти, включаючи інформаційні потоки й наукові досягнення, а
також дозволить назавжди вирватися за межі нав’язуваної російською
пропагандою концепції «русского мира».
Президент об’єктивно оцінив, що головним завданням для влади є
боротьба проти корупції. У цьому контексті П.Порошенко оголосив курс на
деолігархізацію, дерегуляцію, децентралізацію, демонополізацію, реформу судів
та прокуратури, запровадження електронних закупівель. Слід відзначити, що ця
найбільш болюча тема справді є головним завданням, яке визначатиме успіхи не
лише внутрішньої, але й зовнішньої політики – адже саме від успіхів боротьби
проти корупції буде залежати подальша підтримка української влади як власним
народом, так і світовим співтовариством.
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ПРЕЗИДЕНТ

04.06.2015. Президент у щорічному Посланні до Парламенту
визначив головні завдання української влади на найближчий рік
У щорічному Посланні до Верховної Ради України Президент Петро Порошенко окреслив
найважливіші завдання для української влади на найближчий рік: продовжити деолігархізацію,
дерегуляцію і децентралізацію, розпочати демонополізацію, завершити створення інфраструктури
для боротьби з корупцією і перейти в тотальний наступ на неї, почати очищення суддівської гілки
влади та прокуратури.
Глава держави наголосив на необхідності відновлення економічного зростання країни з
початку 2016 року. Для цього потрібно завершити санацію банківської системи та податкову
реформу, включно зі збереженням єдиного податку для малого та середнього бізнесу, зауважив
він.
Особливу увагу Президент приділив аграрній галузі як такій, що є однією з основ
конкурентоспроможності України на світових ринках.
Глава держави особливо зазначив, що вже цього року необхідно розпочати індексацію
зарплат і пенсій, в умовах нових тарифів, вдосконалити систему адресних субсидій для
малозабезпечених верств населення.
Президент поставив завдання запустити реформу системи охорони здоров'я. «Досить тут
ховати голову в пісок і дурити людей байками про безкоштовну медицину», – заявив Петро
Порошенко.
Президент наголосив на необхідності подальшого нарощування витрат на зміцнення
обороноздатності. «Військовим – бути готовим як до відновлення наступу ворога на Донбасі, так і
до повномасштабного вторгнення по всьому периметру кордону з РФ», – заявив Глава держави.
Президент заявив, що до 2016 року Україна зробить все необхідне для отримання
безвізового режиму з ЄС. «Це, шановні народні депутати, наше з вами спільне завдання і спільна
відповідальність», – зазначив він.
Також Глава держави назвав одним з пріоритетів стратегії розвитку поглиблене вивчення
англійської мови: «Україна сьогодні у глобальному рейтингу залишається серед країн з
найнижчим рівнем володіння англійською, що є природним бар'єром для українців для
переорієнтації на західні цінності та стандарти. Володіння англійською стане критерієм при
прийомі на державну службу, а 2016 рік буде оголошено роком англійської мови», – зазначив
Петро Порошенко.
Президент визначив програму електронного урядування як одну із найголовніших на
наступні роки. «Електронний документообіг, електронні сервіси та адміністративні послуги,
електронні тендерні закупівлі, електронні звернення і петиції, цифрові підписи, максимально
широкий доступ громадян до баз даних і державних реєстрів – це неначе ключ, який дає нові
можливості в боротьбі з бюрократією та корупцією», – сказав Президент.
«Наша країна заслуговує на успіх. І так буде! Усі, хто протидіє реформам і перешкоджає
Україні стати успішною, а саме: олігархія, корумпована бюрократія, країна-агресор та її
нечисленна п'ята колона – програють», – заявив Глава держави.
Прес-служба Президента України

10.06.2015. Президент обговорив з Представником США в ООН
Самантою Пауер імплементацію Мінських домовленостей
Президент України Петро Порошенко зустрівся з представником США в Організації
Об’єднаних Націй Самантою Пауер, яка прибула в Україну, щоб ознайомитися з перебігом
імплементації Мінських домовленостей.
«Ви не уявляєте, наскільки Ви зараз відомі в Україні», – пожартував на початку зустрічі
Президент, відзначивши, що в Україні дуже багато людей дивляться трансляції засідань Радбезу
ООН, який розглядає «українське питання».
Президент наголосив на важливості для України підтримки з боку Ради безпеки ООН та
представника США в Організації, а також на високому рівні співпраці України та США у питаннях
безпеки.
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«Наші найбільші очікування щодо втілення у життя Мінських угод пов’язані з підтримкою
з боку Ради безпеки ООН», – заявив Петро Порошенко, нагадавши про свою зустріч 8 травня з
Генеральним Секретарем ООН Бан Кі-муном та обговорення можливості залучення міжнародного
миротворчого контингенту до забезпечення реалізації Мінських домовленостей.
Президент поінформував про неухильне виконання Україною своїх зобов’язань за
Мінськими угодами, зокрема, про намагання започаткувати політичний процес через проведення
вільних чесних виборів, та про їх численні порушення з боку бойовиків. Так, за словами Глави
держави, у ситуації, коли 3 червня бойовики, що підтримуються Росією, атакували українських
військових у Мар’їнці Донецької області, Україна діяла у повній відповідності до зобов’язань за
Мінськими угодами та змогла відстояти Мар’їнку, продемонструвавши відповідальність.
Глава держави наголосив на важливості відновлення Україною контролю над українськоросійським кордоном, вирішення важкої гуманітарної ситуації, в якій опинились мешканці
окупованих територій. Президент відзначив важливість відкриття в Києві офісу ООН на підтримку
Мінських домовленостей, про що він домовився під час зустрічі з Бан Кі-муном, зазначивши, що
це дозволить ефективно доповнити діяльність Моніторингової місії ОБСЄ.
Президент висловив сподівання, що скоординовані зусилля дозволять Україні стати
непостійним членом Ради безпеки ООН, подякувавши Саманті Пауер за її особистий вклад у
відстоювання позиції України.
Президент зазначив, що відкриття в Україні офісу підтримки ООН дозволить Організації
отримувати інформацію про ситуацію у країні з першоджерела. «Зараз ми здійснюємо кроки, щоб
зробити ситуацію на лінії зіткнення та навколо більш безпечною», – сказав Президент.
Петро Порошенко наголосив на важливості вирішення гуманітарних проблем 4 мільйонів
українців, які опинилися на окупованій території фактично у заручниках у бойовиків.
У свою чергу, Саманта Пауер висловила підтримку територіальній цілісності України. Вона
відзначила, що прибула до України, щоб ознайомитися з перебігом виконання Мінських
домовленостей. Вона також прибула для сприяння відкриттю офісу ООН із підтримки Мінських
домовленостей в Україні.
Вона також відзначила важливість «дуже сильної» заяви «Великої сімки» щодо України.
Саманта Пауер високо оцінила намір Глави держави завтра відвідати Донецьку область.
Вона повідомила, що відвідала місця проживання переселенців з Донецької області і була вражена
тим, як пересічні українці мобілізовуються і допомагають у облаштуванні вимушених
переселенців. За її словами, вона відвідала багато країн, де існує проблема вимушених
переселенців, і лише в Україні вона побачила такі приклади взаємодопомоги.
Прес-служба Президента України

ВЕРХОВНА РАДА

04.06.2015. Верховна Рада дозволила введення на територію
України миротворців ООН і ЄС
Верховна Рада дозволила на підставі рішення ООН або ЄС і на прохання України вводити
на територію держави іноземні збройні підрозділи для підтримання миру та безпеки.
Верховна Рада підтримала зміни до закону "Про порядок допуску та умови перебування
підрозділів збройних сил інших держав на території України". За закон, що дозволяє допуск
іноземних збройних сил на територію країни для підтримки миру і безпеки, у четвер, 4 червня, в
цілому проголосували 240 народних депутатів, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна"
Парламент доповнив статтю 3 закону положенням, яке передбачає, що метою перебування
іноземних збройних сил на Україні може бути "надання Україні, на її прохання, допомоги у вигляді
проведення на її території міжнародної операції з підтримки миру і безпеки на підставі рішення
ООН або ЄС". Крім того, ухвалений закон забороняє участь у таких операціях збройних сил держав,
"які розв'язують проти України збройну агресію".
На засіданні Кабінету Міністрів 20 травня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд
просить парламент розглянути і дати можливість допускати іноземні військові підрозділи в тому
випадку, коли такі іноземні підрозділи здійснюють операції з підтримки миру і безпеки на підставі
рішень ООН або Євросоюзу, нагадується у повідомленні агентства "Інтерфакс-Україна".
При цьому Яценюк зауважив, що президент України і РНБО вийшли з ініціативою щодо
спрямування миротворчого контингенту на території Донецької та Луганської областей, які
тимчасово непідконтрольні українській владі, "з метою виконання мінських домовленостей і

18 of 21

INTERNATIONAL WEEKLY # 10 (02.06.2015 — 16.06.2015)

19 of 21

відновлення повноцінного контролю української держави над Донецькою та Луганською
областями, а також над державним кордоном між Україною і РФ ".
DW.DE

УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
08.06.2015.
Місія
ОБСЄ
спостерігачів до тисячі осіб – Гуґ

готова

збільшити

кількість

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова збільшити кількість своїх спостерігачів до
тисячі осіб у разі потреби, повідомив заступник керівника місії Александр Гуґ.
Під час засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО він наголосив, що місія голова
збільшувати кількість спостерігачів за умови забезпечення їм вільного доступу до всієї території
конфлікту та гарантування безпеки.
Станом на травень в Україні працювало понад 400 спостерігачів ОБСЄ.
У жовтні минулого року президент України Петро Порошенко звернувся до представників
ОБСЄ з проханням збільшити кількість спостерігачів до 1500.
Радіо Свобода

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
США ТА КАНАДА
06.06.2015. Україна відчуває потужну підтримку з боку Канади
– Президент
Президент Петро Порошенко заявив, що його переговори з Прем’єр-міністром Стівеном
Гарпером підтвердили дуже сильну та ефективну підтримку Канадою України.
У заяві для ЗМІ за підсумками переговорів Президент нагадав, що це вже третій візит пана
Гарпера до Києва за півтора року. Прем’єр-міністр Канади був присутній на інавгурації Президента
Порошенка, і весь цей час Україна відчуває потужну підтримку з боку Канади, Канадського народу
та Прем’єр-міністра.
У свою чергу, Прем’єр-міністр Гарпер високо оцінив дії української влади, зокрема кроки
Президента з реформування країни, і закликав продовжити обраний курс. «Пане Президенте, хочу
всіляко привітати зусилля, яких Ви докладаєте за надзвичайно важких умов. Закликаю Вас
невпинно дотримуватись цього курсу», – сказав Стівен Гарпер.
Президент висловив подяку Канаді за масштабну допомогу, яку Україна отримує у складні
для неї часи, – надані кредитні ресурси на загальну суму 400 млн канадських доларів, технічну та
гуманітарну допомогу вартістю понад 178 млн канадських доларів, нелетальне військове озброєння
для українських бійців на передовій, мобільні шпиталі і аптечки, які рятували та продовжують
рятувати життя українських воїнів.
Президент повідомив, що під час зустрічі окремо обговорювалось питання поглиблення
українсько-канадської співпраці в військовій сфері. Глава держави відзначив оголошену Прем’єрміністром Гарпером ініціативу із тренувань українських військових. Це сприятиме зміцненню
оборонного потенціалу України і формуватиме певне бойове братерство, зауважив Петро
Порошенко.
Президент також відзначив рішення канадської сторони виділити технічну допомогу та
направити фахівців для тренування співробітників МВС України. «Успішна реформа МВС України
– важливий крок на нашому шляху до Європейського Союзу. І я дякую Прем’єр-міністру Канади за
його увагу до цього питання», – заявив Президент.
Одними з ключових питань переговорів стали питання поглиблення двосторонньої торгівлі
та залучення інвестицій. Президент та Прем’єр-міністр домовились прискорити укладання Угоди
про вільну торгівлю між Канадою та Україною. «Я впевнений, що нам нема чого чекати. Цю угоду
треба підписувати. І вже на найближчому засіданні нашої групи ми маємо всі шанси, щоб ця угода
була підписана. Нам треба знімати будь-які торговельні обмеження в торгівлі між Україною і
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Канадою – надійними партнерами не лише в політичному сенсі, а й в економічному», – заявив
Петро Порошенко.
Говорячи про важливість контактів між людьми, Президент відзначив початок візового
діалогу. Консультації з цього питання буде продовжено. Президент зазначив, що консультації
спрямовані на збільшення кількості багаторазових канадських віз для українців та їх терміну до 10ти років, а також спрощення процедури отримання такої візи, в тому числі можливість
оформлення через електронну систему.
Президент у особі Прем’єр-міністра висловив вдячність кожному українцю Канади за
допомогу, яку вони надають своїй Батьківщині у цей вкрай складний час. «Ми відчуваємо вашу
підтримку і вона є вкрай важливою для нас», – наголосив Петро Порошенко.
Прес-служба Президента України

08.06.2015. Обама: санкції проти Росії не лише збережуться –
ми готові їх посилити
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявляє про готовність США та всіх
країн "Великої сімки" до посилення санкцій проти Росії.
Про це він заявив під час прес-конференції після завершення саміту G7, що відбувся у
Німеччині.
"Всі члени "Великої сімки" погодилися зберігати санкції проти Росії через її агресію проти
України", – наголосив він.
Обама підкреслив, що вважає дієвими нинішні санкції.
"Треба визнати, що російська економіка вже суттєво послаблена через санкції. Рубль впав,
іноземні інвестиції знизилися, інфляція підскочила, а Центробанк Росії втратив більше ніж 150
мільярдів доларів з резервів", – сказав він.
"Російські банки, по суті, відрізані від міжнародного ринку позик, енергетичні компанії не
можуть отримати технології для складних проектів видобутку, а підприємства військовопромислового комплексу відрізані від ключових потрібних їм технологій. Росія – у глибокій
рецесії", – перерахував наслідки санкційного тиску президент США.
"Дії РФ в Україні б’ють по Росії та по росіянах. Санкції зберігатимуться доти, доки Росія
порушує свої зобов’язання в рамках мінських угод. І ми залишаємося готові до впровадження
додаткових значних санкцій проти Росії", – підкреслив Барак Обама.
Він також додав, що окрім тиску на Росію, "сімка" продовжить адресну підтримку України.
"Велика сімка" лишається відданою підтримці України у питаннях безпеки. Ми
продовжуємо надавати економічну підтримку технічну допомогу Україні", – пояснив він.
Українська правда

вами

11.06.2015. Саманта Пауер у Києві: Сполучені Штати разом з
«Не зупинятися на шляху реформ і вірити в свої сили» – з таким закликом до українців
звернулася представниця Сполучених Штатів Америки при ООН Саманта Пауер. Сьогодні у Києві
відомий своїми емоційними виступами на підтримку України дипломат виголосила натхненну
промову. Пауер пояснила, чому у врегулюванні кризи на Донбасі не розраховує на Раду Безпеки і
чи справді Захід готовий пробачити Путіну анексію Криму.
Тривалі оплески перед промовою дісталися Саманті Пауер не авансом. Українці віддячили
їй за безкомпромісну підтримку Києва в Раді Безпеки ООН та емоційні і жорсткі суперечки з
представником Росії. Пауер віддячила натхненними слвами:
«Ситуація, в якій ви зараз опинилися – не унікальна. Багато людей у світі мають такі ж
проблеми: корумповані політики, неефективна система урядування, і навіть агресивні країнисусіди, які зазіхають на ваш суверенітет. Але всі ці люди зараз уважно дивляться за вами, за
українцями. Вони беруть за приклад вашу боротьбу на Майдані, вони вчаться будувати
демократію, так як це зараз робите ви. Але також усі олігархи, корупціонери і деспотичні правителі
прискіпливо спостерігають за вашими діями. І вони дуже хочуть, щоб у вас нічого не вийшло. Але
пам’ятайте, ви не самі. Сполучені Штати разом з вами коли перші безстрашні люди вийшли на
Майдан, коли маленькі зелені чоловічки з’явилися в Криму і на Донбасі. Ми завжди були на
вашому боці. І не кинемо вас напризволяще. Ми віримо, що ваша боротьба має значення для
всього світу і тому що ми переконані, немає більшої чесноти, ніж людська гідність».
Посол Пауер також визнала: в рамках Радбезу ООН механізму притягнути Росію до
відповідальності за її агресивні дії поки що немає, поки Кремль має там право вето. Тому
стримувати Путіна будуть мовою санкцій.
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«Ми не можемо отримати в Раді Безпеки ООН необхідне рішення. Цей орган фактично не
здатен виконати свої функції, бо країна-агресор має там право вето. Але ми задіюємо інші
механізми. Західні демократії (європейські країни, Сполучені Штати, інші держави) роблять те, що
в їх силах щоб змусити Росію заплатити за свою поведінку».
Водночас Пауер каже – питання Криму попри побоювання українців з порядку денного не
зникало і не зникне. Поки півострів не повернеться до України.
«Санкції, впроваджені через анексію РФ Криму, діятимуь, поки Росія незаконно
окуповатиме частину країни. Це перше. Друге – коли я, і мої колеги, включно з послом Пайєттом
говоримо про Україну, ми завжди говоримо про те, що відбувається в Криму. Ми не заспокоїмося,
поки Крим не повернеться під контроль українського уряду».
Голос Америки

РОСІЯ
13.06.2015. Заява МЗС України у зв’язку з нападами
дипломатичні установи України в Москві та Ростові-на-Дону

на

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест з приводу зухвалих
нападів на дипломатичні установи України в Москві та Ростові-на-Дону, вчинені 12 червня 2015
року. Розцінюємо такі дії як свідому провокацію проти України, її дипломатичних представників і
грубе порушення Росією положень Віденської Конвенції 1963 року про консульські зносини.
Вимагаємо від російської влади негайного всебічного розслідування, суворого покарання
винних, а також компенсації завданої матеріальної шкоди.
Забезпечення безпеки дипломатичних та консульських установ України в Російській
Федерації та їхнього персоналу є прямим обов'язком російської влади.
МЗС України
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