INTERNATIONAL WEEKLY # 9 (17.05.2015 — 01.06.2015)

1 of 28

№9

1 of 28

INTERNATIONAL WEEKLY # 9 (17.05.2015 — 01.06.2015)

2 of 28

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ................................................................................. 4
АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ ...................................................................................................... 4
РИЗЬКИЙ САМІТ ПІДТВЕРДИВ НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ ОСНОВОПОЛОЖНИХ
ПРИНЦИПІВ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ......................................................................... 4
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ...................................................................................................... 7
20.05.2015. Єврокомісар: Спрощення візового режиму для України можливе ……………… ............ …….7
22.05.2015. Саміт «Східного партнерства» посилив підтримку України з боку ЄС –
Глава держави ……………………………. ................................................................................................................ 7
ЕКОНОМІКА ...................................................................................................................... .8
18.05.2015. РФ вже не заперечує проти імплементації ЗВТ з 1 січня 2016 року – Клімкін… ................ 8
22.05.2015. Україна та ЄС підписали угоду на 1,8 млрд євро ............................................................ ……..8
БЕЗПЕКА ............................................................................................................................. 9
26.05.2015. ЄС може збільшити підтримку України у сфері безпеки .......................................... …..….…9
29.05.2015. Костянтин Єлісєєв: Сьогодні ЄС є головним гарантом національної
безпеки України ………………………………….……….….. ........................................................................................9
УКРАЇНА – НАТО .............................................................................................................. 10
АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ .................................................................................................... 10
ПОТУЖНА ВЕРБАЛЬНА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ З БОКУ НАТО НЕ МОЖЕ
КОМПЕНСУВАТИ ВІДСУТНІСТЬ ЗБРОЙНОЇ ДОПОМОГИ ............................................ 10
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ.....................................................................13
18.05.2015. ПА НАТО визнала прагнення України щодо вступу в альянс …………...................... ……..…13
26.05.2015. Ми є свідками прогресу, який відбувається у реформуванні Міноборони
України, – заступник Генсека НАТО ............................................................................................................ 13
26.05.2015. Ніхто за межами НАТО не може заважати його розширенню – Столтенберг.................. 14
27.05.2015. Відбулося чергове засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО
з питань воєнної реформи.............................................................................................................................. 14
27.05.2015. МЗС: ми готуємося до членства в НАТО, а не просимо про нього ...................................... 14
28.05.2015. Яценюк: Рано чи пізно ми вступимо в НАТО………................................................................ 14
НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ................................................................................................... 15
19.05.2015. Заява Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга після зустрічі
з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим............................................................... 15
19.05.2015. Генсек НАТО закликав Росію відвести важкі озброєння з Донбасу .................................... 15
27.05.2015. НАТО зацікавлене в підтримці України – генсек Альянсу ................................................... 16
28.05.2015. Генсек НАТО: Україна – не буферна зона, а незалежна держава ....................................... 16
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ................................................................................................... 18
АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ .................................................................................................... 18
ГОТОВНІСТЬ ЗАХОДУ ЙТИ НА ПОСТУПКИ ТРАДИЦІЙНО МАЄ НАСЛІДКОМ
НАРОЩУВАННЯ АГРЕСІЇ РОСІЇ ..................................................................................... 18
ПРЕЗИДЕНТ.......................................................................................................................21
20.05.2015. Президент України обговорив з Президентом Словаччини питання
міжнародної підтримки .................................................................................................................................. 21
22.05.2015. Україна зробить все для введення безвізового режиму з ЄС
в наступному році – Президент ..................................................................................................................... 21
22.05.2015. Президент України провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини
й Президентом Франції .................................................................................................................................. 21
28.05.2015. Світова безпека залежить від ситуації в Україні – Президент на
8-му Київському безпековому форумі .........................................................................................................22
ВЕРХОВНА РАДА .............................................................................................................. 23
29.05.2015. Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зустрівся з
Президентом Литовської Республіки Далєю Грібаускайтє ......................................................................23
2 of 28

INTERNATIONAL WEEKLY # 9 (17.05.2015 — 01.06.2015)

3 of 28

РНБО УКРАЇНИ ................................................................................................................ 23
27.05.2015. Турчинов пропонує НАТО реанімувати проект Ан-70 ..........................................................23
УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ..................................................................... 24
29.05.2015. США в ОБСЄ: маємо докази величезних жертв від агресії РФ в Україні …………………..… 24
ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ .......................................................................................... 25
22.05.2015. Меркель підтримує введення безвізового режиму ЄС з Грузією і Україною……….…..… ..25
22.05.2015. Олланд: Слід натиснути на бойовиків і Росію задля виконання мінських угод ...…..… ...25
18.05.2015. США мають намір впливати на досягнення миру в Україні – Нуланд ..............................25
26.05.2015. Обама вважає позицію Росії щодо України все більш агресивною ................................... 26
27.05.2015. Байден: Санкції проти Росії залишаться до виконання мінських домовленостей .......... 26
18.05.2015. РФ вже не заперечує проти імплементації ЗВТ з 1 січня 2016 року – Клімкін ................ 26
20.05.2015. Україна припиняє військово-технічну співпрацю з Росією – Яценюк .............................. 27
20.05.2015. “ДНР” та “ЛНР” повинні бути в складі України – Лавров ................................................... 27
21.05.2015. Україна вимагає від Росії 1 трильйон за втрату підприємств у Криму ............................... 28

3 of 28

INTERNATIONAL WEEKLY # 9 (17.05.2015 — 01.06.2015)

4 of 28

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РИЗЬКИЙ САМІТ ПІДТВЕРДИВ НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ
ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
Ризький саміт Східного партнерства відбувся 21-22 травня 2015 р.
на тлі традиційно високих очікувань і, як наслідок, певних розчарувань. Втім, щоб
об’єктивно оцінити результати саміту, потрібно враховувати конкретне політичне
середовище, в якому він відбувався, а також початкові цілі програми Східного
партнерства як такої.
По-перше, слід пам’ятати, що Східне партнерство (СхП) є одним з двох
векторів Європейської політики сусідства (ЄПС), сутність і перспективи якої наразі
переглядаються. Очевидно, що в умовах невизначеності майбутнього
ЄПС, Ризький саміт не міг закласти якихось принципово нових засад
відносин із сусідами.
По-друге, Східне партнерства в принципі створювалося як
певна альтернатива розширенню ЄС, про що черговий раз нагадала
Ангели Меркель напередодні Ризького саміту: «Східне партнерство – не
інструмент розширення».1 Відповідно – марно було сподіватися, що на саміті СхП
будуть обговорювати перспективи членства країн-сусідів (у т.ч. України).
По-третє, ЄС так і не виробив чіткої узгодженої стратегії
відносин із Росією, яка чинить тиск на всіх учасників Східного партнерства,
вдаючись до засобів політичного, економічного і навіть військового впливу (війна
проти України – красномовний тому доказ).
За таких умов очікувати від Ризького саміту нових амбітних ініціатив не
доводилось. Втім, не вірним було би й вважати Ризький саміт
провальним, якщо виходити із тих завдань, які були поставлені перед
програмою Східного партнерства Вільнюською декларацією 2013 р.
Адже насправді виконані майже всі намічені у Вільнюсі плани: відбулося
підписання угод про асоціацію з Молдовою, Грузією та Україною, запроваджено
безвізовий режим для Молдови, є прогрес щодо імплементації заходів в рамках
другої фази лібералізації візового режиму із Грузією та Україною. Останнім
надали можливість виконати всі пункти свого «домашнього завдання» до кінця
цього року і також отримати позитивне рішення. Із нереалізованих планів
залишається хіба що підписання Договору про Відкрите небо із Україною
(причина – неузгодженості між Британією та Іспанією через Гібралтар), втім і це
питання обіцяють вирішити в найближчі місяці.
1

http://www.rferl.org/content/eu-to-keep-eastern-partnership-on-track/27029659.html.
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Київ може записати собі в актив основні такі рішення Ризького
саміту:
1) підтвердження вступу в силу ЗВТ із Євросоюзом без чергових відстрочок,
тобто з 1 січня 2016 р.;
2) перспектива отримати позитивне рішення про скасування безвізового
режиму вже наприкінці цього року;
3) підписання угоди про позику між Україною та ЄС в розмірі 1,8 млрд. євро
в рамках програми макрофінансової допомоги;
4) підтвердження Євросоюзом незаконності анексії Криму.
Із останнім питанням на саміті виникли певні проблеми, які
продемонстрували Києву, де проходить розділ між його союзниками та сателітами
Москви: положення про незаконність анексії Криму підтримали всі
учасники саміту, окрім Азербайджану, Білорусі та Вірменії. Зважаючи на
погрози цих країн не підписувати Декларацію із формулюванням про засудження
анексії Криму, документ переніс відповідний акцент виключно на Євросоюз: «ЄС
підтверджує свою позицію, викладену в Спільній Заяві саміту Україна-ЄС від 27
квітня, включаючи незаконну анексію Криму та Севастополя». Тобто, країнипартнери так не названі серед тих, хто визнає анексію незаконною. Декларація
також закликала сторони конфлікту в повній мірі імплементувати Мінські угоди,
звільнити заручників, притягнути до відповідальності винних у катастрофі МН17.2
Позиція Азербайджану, Білорусі та Вірменії щодо Криму підтвердила
слушність слів тих чиновників ЄС, які пропонують при перегляді Європейської
політики сусідства і відповідно – Східного партнерства – провести диференціацію
учасників, залежно від рівня їх амбіцій щодо глибини відносин з ЄС та прогресу у
впровадженні реформ. Підтримує ідею диференціювати відносини в межах
Східного партнерства і Україна. За кілька днів після саміту представник України
при ЄС Костянтин Єлісєєв розповів, що Україна, Грузія та Молдова мали в Ризі
узгоджену позицію з цього питання.3 Втім, підсумкова Декларація Ризького
саміту містить лише згадку про «суверенне право кожного
партнера вільно обирати рівень амбіцій та цілей своїх відносин з
ЄС». Піти далі в процесі диференціації відносин на Ризькому саміті не могли,
зважаючи на те, що спочатку мають бути схвалені відповідні зміни до
Європейської політики сусідства.
Розчарувала Київ і відмова включити до Ризької декларації посилання на
визнання перспективи членства України в ЄС. Натомість, у Декларації йдеться
лише про «визнання європейських прагнень та європейського вибору партнерів,
як це задекларовано в угодах про асоціацію». З іншого боку, ніхто Києву й не
обіцяв зафіксувати його перспективи членства, як ніхто й не змушував так багато
спекулювати на цю тему у внутрішній політиці.
Потрібно визнати, що Україна за шість років існування програми
Східного партнерства так і не виробила чіткої стратегії участі в ній, не
скористалася повною мірою її можливостями і не запропонувала власних
взаємовигідних ініціатив. Від самого початку заснування СхП Україна
висловлювала скепсис щодо заниженого рівня амбітності програми, вважаючи
себе лідером (front-runner) СхП і розглядаючи всіх інших учасників як гальмівний
фактор власного наближення до ЄС. Втім, рішення, з яким Віктор Янукович
приїхав на Вільнюський саміт 2013 р., змінило розстановку сил в програмі,
вивівши в лідери СхП Молдову і Грузію, які підписали угоди про асоціацію раніше
за Україну, а Молдова з 2014 р. ще й почала користуватися безвізовим режимом з
2

http://mfa.gov.ua/en/press-center/news/36735-joint-declaration-of-the-eastern-partnership-summit-riga-21-22may-2015.
3
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/29/7069526/.
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ЄС. Це показало, що успіх будь-якої програми залежить, перш за все, від вміння і
бажання використовувати її потенціал.
Насправді, нормативний характер програми Східного партнерства
відкриває доволі широкі можливості щодо проведення реформ у напрямі
конвергенції зі стандартами Євросоюзу. Їх успішне впровадження вже саме по собі
наближує перспективу членства. Тож Україні доцільно зосереджувати сили не на
просуванні ідеї документальної фіксації перспектив членства, а на використанні
потенціалу Східного партнерства як ефективного інструменту практичної
підготовки до вступу в ЄС.
Загалом, подальші перспективи Східного партнерства та його
ефективності будуть значною мірою залежати від результатів
перегляду Європейської політики сусідства восени 2015 р. Має бути
вирішено, багато питань, зокрема: чи буде ЄПС переформатовуватись за
географічним принципом; чи зміниться баланс між південним і східним вимірами
ЄПС; чи відмовиться ЄС від зонування європейського простору на центр та
периферію, і т.п.
Очевидною є необхідність запровадження диференційованого
підходу до Східного партнерства із виокремлення держав, що орієнтуються
на майбутнє членство (Україна, Молдова, Грузія), а також групи країн, які
цікавляться, перш за все, економічною співпрацею (Білорусь, Вірменія,
Азербайджан). Євросоюзу необхідно навчитися формувати свою позицію щодо
бажаної глибини інтеграції із країнами-сусідами, виходячи із власних ціннісних,
геополітичних та економічних інтересів, а не з того, який рівень співпраці
дозволить Кремль.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
20.05.2015. Єврокомісар:
України можливе

Спрощення

візового

режиму

для

Ухвалення Єврокомісією позитивного рішення про лібералізацію візового режиму для
України не виключене ще до кінця цього року, запевняє єврокомісар Йоганнес Ган. Однак для
цього Київ має виконати певні вимоги.
"Позитивне рішення" ЄС у питанні лібералізації візового режиму для України можливе вже
до кінця цього року. Про це в інтерв'ю DW заявив комісар Євросоюзу з питань політики сусідства
та розширення Йоганнес Ган напередодні саміту країн-учасниць ЄС "Східне партнерство", який
проходитиме у Ризі 21-22 травня.
"За умови, якщо будуть виконані певні вимоги, я розраховую, що відносно України та Грузії
може бути ухвалене позитивне рішення з боку Єврокомісії", – сказав Ган. Водночас запитання
кореспондента DW, чи слід Україні очікувати рішення про перспективу членства у ЄС на саміті,
єврокомісар залишив без відповіді.
Найкращою формою підтримки України та інших країн "Східного партнерства" з боку ЄС
Ган вважає економічне співробітництво. "Ми з усіма уклали поглиблені і масштабні торгівельні
угоди, які також слугують тому, щоб розвивати і стабілізувати економіку країни та забезпечувати її
добробут", – запевнив єврокомісар. За словами Гана, успішна економіка та добробут громадян –
найкраща гарантія мирного співжиття. "Мета Європейського Союзу – мир, стабільність,
благополуччя та добробут у сусідніх країнах та вдома", – додав єврокомісар.
Як відомо, нещодавно Європейська комісія оприлюднила звіт щодо імплементації
Україною та Грузією відповідних планів дій з лібералізації візового режиму. У документі
зазначається, що незважаючи на важкі умови, в яких перебуває Україна, вона демонструє значний
прогрес у виконанні плану щодо лібералізації візового режиму.
DW.DE

22.05.2015. Саміт «Східного партнерства» посилив підтримку
України з боку ЄС – Глава держави
Президент України Петро Порошенко подякував організаторам Саміту «Східного
партнерства» у Ризі за гостинність та задекларовану підтримку України.
Окремо Глава держави подякував Польщі та Швеції за те, що вони ініціювали створення
«Східного партнерства», яке надає унікальну можливість її країнам-членам проводити реформи та
поділяти спільні цінності з країнами ЄС. «Для нас важливо, що незаконна анексія Криму та агресія
на Донбасі, ці нові геополітичні реалії, розглядалися на всіх дискусіях впродовж саміту. Всі дебати
посилили солідарність з Україною. Це дуже важливо для нас», – наголосив Президент.
Глава держави особливо відзначив, що у Ризькій декларації підтверджено незаконність
анексії Криму та Севастополю.
Президент підкреслив, що результати Саміту засвідчили необґрунтованість скептицизму,
який лунав напередодні. «Наша ефективна співпраця з лідерами ЄС дає серйозні позиції на
майбутнє», – висловив впевненість Петро Порошенко.
Глава держави повідомив, що під час Саміту провів низку зустрічей з лідерами країн ЄС,
зокрема з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа
Олландом, Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Головою Європейського
Парламенту Мартіном Шульцем, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. «На
всіх зустрічах було продемонстровано ґрунтовну підтримку України та жорстку реакцію на агресію
Росії та анексію Криму», – відзначив Президент.
Президент також звернув увагу на той факт, що у Декларації Саміту ЄС наголошує на праві
кожної країни самостійно обирати своє майбутнє, свій шлях. «Підтвердження фундаментальних
принципів суверенітету, територіальної цілісності та кордонів є для нас дуже важливим», – сказав
Петро Порошенко.
Глава держави також позитивно оцінив прийняте ЄС рішення про запровадження
програми підтримки малого та середнього бізнесу країн «Східного партнерства» та допомогу в
модернізації енергетичної сфери.
Президент привітав рішення ЄС завершити підготовку Угоди про вільний авіаційний
простір. Глава держави висловив сподівання, що підписання такої Угоди стане реальністю
протягом 2015 року.
Петро Порошенко також підтвердив, що з 1 січня 2016 року Угода про асоціацію між
Україною та ЄС вступить в силу в повному обсязі.
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Президент констатував, що відносини між Україною та ЄС знаходяться на дуже високому
рівні.
Прес-служба Президента України

ЕКОНОМІКА
18.05.2015. РФ вже не заперечує проти імплементації ЗВТ з 1
січня 2016 року – Клімкін
Росія більше не має заперечень щодо повної імплементації Угоди про ЗВТ між Україною та
ЄС з 1 січня 2016 ркоу.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі після
тристоронніх консультацій між Україною, Росією та ЄС щодо деяких аспектів імплементації угоди
про створення ЗВТ між Україною та Євросоюзом, передає УНІАН.
"Головним результатом цих консультацій є розуміння, в тому числі, з боку російської
сторони, що, по-перше, до тексту угоди не будуть виноситися зміни, і по-друге, що не буде
перенесення часу повної імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС", – наголосив він.
"Російська сторона не висуває заперечень проти цих двох фундаментальних положень", –
заявив Клімкін.
Клімкін пояснив, що консультації пройдуть вже найближчим часом і стосуватимуться
практичних аспектів трьох сфер: митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі і
санітарних та фітосанітарних заходів.
"Ці консультації відбуватимуться у тристоронньому форматі, і за результатами
консультацій знову відбудеться зустріч на міністерському рівні. Дата зустрічі поки ще не
визначена. Але з політичної точки зору всі політичні акценти розставлені, і робота ведеться
виключно на експертному рівні щодо трьох названих сфер", – наголосив він.
Водночас глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, який брав участь в переговорах
від російської сторони, заявив, що РФ не ставила питання про подальше відтермінування
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає ТАСС.
"Ні, про це питання не йшлося. Ми таке питання не ставили, і вважаємо, що потрібно
максимально ефективно використати той час, який є", – сказав він.
При цьому РФ, ЄС і Україна сформулювали мандат для експертів з відпрацювання митного
та технічного регулювання та санітарного контролю, заявив міністр.
Українська правда

22.05.2015. Україна та ЄС підписали угоду на 1,8 млрд євро

Україна та ЄС підписали Меморандум про порозуміння щодо надання макрофінансової
допомоги Україні на 1,8 млрд євро.
Підписання документа, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", відбулося в
Ризі під час саміту Східного партнерства.
Від України Меморандум підписали міністр фінансів Наталія Яресько та голова
Національного банку України Валерія Гонтарева, від ЄС – віце-президент Єврокомісії Валдіс
Домбровскіс.
Під час церемонії також був присутній президент України Петро Порошенко.
Як відзначив віце-президент ЄК, загалом програма фінансової допомоги ЄС, яку було
надано Україні, є найбільшою з усіх наданих для країн, що не є членами ЄС.
"Меморандум передбачає не лише допомогу, але й зобов'язання України щодо
впровадження реформ. Ми підтримуємо ці зусилля, які спрямовані на посилення економіки
України, а також зв'язків країни з ЄС", – зауважив він.
Міністр фінансів України зі свого боку зауважила, що допомога ЄС свідчить про віру
Євросоюзу в те, що Україна зможе пройти цей "складний період".
За словами Яресько, Україна вже доклала значних зусиль в питанні боротьби з корупцією,
створенні більш сприятливого бізнес клімату та чеснішої системи оподаткування.
"Успішна Україна важлива не лише для українського народу, але й для ЄС в цілому", –
наголосила міністр.
Макрофінансова допомога йде слідом за двома подібними програмами у розмірі 1,61 млрд
євро, виданими протягом травня 2014 та квітня 2015 року.
Загальна макрофінансова допомога складає 3,41 млрд. євро, яка представляє собою
найбільшу фінансову допомогу третій країні в такий короткий період.
Як повідомлялося, 31 березня Європейська рада прийняла рішення, яким затвердила
надання Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.
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25 березня депутати Європарламенту схвалили плани ЄС щодо надання Україні кредиту в
розмірі 1,8 млрд євро.
Макрофінансова допомога надаватиметься трьома траншами: перші два буде виплачено в
другій половині 2015 року, третій – на початку 2016 року.
Українська правда

БЕЗПЕКА
26.05.2015. ЄС може збільшити підтримку України у сфері
безпеки

В ЄС розглядають шляхи збільшення підтримки України у сфері безпеки.
Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила речниця високого представника ЄС з питань
зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні Майя Кочьянчич.
За її словами, в середині травня в Україні працювала оціночна місія ЄС з аналізу ситуації на
Донбасі.
"Місія зустрічала в Києві з різними представниками, зокрема, ключових міністерств та
Верховної ради. Вони обмінювалися детальними поглядами на те, якими є варіанти збільшення
підтримки (ЄС – Ред.)", – зауважила Кочьянчич.
"ЄС обговорюватиме результати роботи місії на рівні країн-членів і розгляне, якими є
можливі напрямки (збільшення допомоги – Ред.)", - наголосила речниця Могеріні.
Водночас вона не уточнила, про яку саме допомогу йдеться – фінансову чи консультаційну.
Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС найближчим
часом відрядить до України оціночну місію, яка має визначити потреби країни.
Українська правда

29.05.2015. Костянтин Єлісєєв: Сьогодні
гарантом національної безпеки України

ЄС

є

головним

Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв взяв участь у роботі 8-го Київського
безпекового форуму «Без цінностей немає безпеки», який проходив у Києві 28-29 травня та був
присвячений пошуку шляхів врегулюванню нинішньої кризи, спричиненої російською агресією.
Костянтин Єлісєєв наголосив, що пошук рішення ситуації в Україні має виходити з того, що
спільні цінності не можуть підлаштовуватися під російські інтереси, як і з того, що економічна
доцільність не може домінувати над демократичними цінностями.
На думку українського дипломата, відновлення миру та стабільності на європейському
континенті потребує єдності серед країн ЄС, євроатлантичної солідарності, дипломатичного та
політичного тиску на Кремль, вжиття, у разі необхідності, додаткових мотивуючих санкційних
засобів, а також надання Україні максимальної допомоги для просування на шляху реформ.
«Європейський Союз започаткував доленосні зміни в Україні. Разом з тим, варто
зазначити, що Україна сьогодні змінює обличчя Європейського Союзу», – підкреслив К.Єлісєєв.
Існуючи криза змусила ЄС поглянути по-новому на власний регіон сусідства та розуміння безпеки,
продемонструвала необхідність вироблення єдиної позиції щодо Росії, повернутися до ідеї
створення Енергетичного Союзу.
«ЄС став головним гарантом національної безпеки та незалежності України, – підкреслив
К.Єлісєєв, – однак, потрібно ще чимало зробити для відновлення верховенства права в Європі». На
думку українського дипломата, сьогодні потрібно збільшувати присутність ЄС в Україні, зокрема,
шляхом направлення гуманітарної допомоги безпосередньо під прапором ЄС чи розширення
миротворчих зусиль в рамках Спільної політики безпеки та оброни.
«Водночас, в Україні існує розуміння, що запорукою перемоги над російською агресією є
проведення реформ та внутрішній перетворень для перетворення України в приклад успіху для
країн регіону Східного партнерства», – підсумував К.Єлісєєв.
Представництво України
при Європейському Союзі
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ПОТУЖНА ВЕРБАЛЬНА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ З БОКУ НАТО НЕ
МОЖЕ КОМПЕНСУВАТИ ВІДСУТНІСТЬ ЗБРОЙНОЇ ДОПОМОГИ
Друга половина травня 2015 р. була багатою на заходи, під час
яких офіційні особи НАТО висловлювали рішучу підтримку Україні, а
також різко критикували Росію. Представники Альянсу заявляли про
підтримку України під час засідань весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО
(Будапешт, 18 травня) і під час участі начальника Генштабу Збройних Сил України
Віктора Муженка в засіданні Військового комітету НАТО з Україною (Брюссель, 20
травня), на зустрічі генсека НАТО з президентом США (26 травня) та у промові
Йенса Стонтелберга у Вашингтоні (27 травня), під час засідання Спільної робочої
групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи (Київ, 27 травня), під час
конференції «Україна-НАТО: партнерство заради єдиної та вільної Європи» (Київ,
27 травня) і на 8-му Київському форумі з безпеки (28-29 травня), на якому,
зокрема, через відео-зв’язок виступив заступник генсека НАТО Александр
Вершбоу.
У своїй Вашингтонські промові Єнс Стонтелберг вперше чітко
визнав, що «Росія роками порушує територіальну цілісність своїх
сусідів», нагадавши про незаконне перебування російських військ на території
України, Грузії та Молдови. Генсек НАТО також заявив, що названі
країни «не є буферною зоною»: «Вони – незалежні, суверенні держави. Вони
мають право обирати свій власний шлях. І ми будемо продовжувати допомагати
їм на цьому шляху».4 Фактично це можна сприймати як натяк на можливе
майбутнє членство України, Грузії та Молдови в НАТО.
У Декларації з розширення НАТО, прийнятій 18 травня 2015 р.,
Парламентська Асамблея Альянсу «підтверджує свою повну і постійну
підтримку розширенню НАТО та прагненню членства з боку Боснії і
Герцеговини, Грузії, Чорногорії та Македонії», а також «бере до уваги
поновлення Україною її євроатлантичних прагнень».5 З одного боку,
очевидним є певний прогрес у визнанні самого факту євроатлантичних прагнень
України, а з іншого – помітно, як багато часу втратила Україна, яка в 2008 р. мала
однакові із Грузією перспективи членства.
Та, попри посилення риторики на підтримку України, питання
допомоги зброєю досі перебуває в стадії «дебатів» – про це сказав 27
травня віце-президент США Джо Байден.6 Така позиція США і НАТО різко
4

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_120166.htm.
http://nato.mfa.gov.ua/mediafiles/sites/nato/files/Declaration_NATO_PA_UKR.pdf.
6
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/u_obami_vse_shche_dumayut_chi_davati_ukraiini_zbroyu_2057649.
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контрастує із діями Росії, яка не дебатує, а щодня постачає своїм бойовикам на
Донбасі танки, артилерію та «добровольців» із числа спецназівців російської
армії. Підготовка РФ до нового наступу не є таємницею для НАТО, і важко
зрозуміти, для чого чекати чергового переходу росіянами наступної
«червоної лінії», замість того, щоб упередити наступ поставками зброї
українській армії в такій кількості, щоб Кремль втратив ілюзію
можливих нових територіальних захоплень без неприйнятних для
нього масових втрат.
Очевидно, що частину відповідальності за недостатню допомогу з боку
НАТО несе українська сторона. Останнім часом все гучніше лунає критика з
боку представників Альянсу щодо недостатньої націленості України на
реформування збройних сил, а також щодо гальмування отримання
допомоги від НАТО. Якщо в березні 2015 р. про існування таких проблем
представники НАТО висловлювалися у приватних розмовах з українськими
депутатами,7 то в травні почали заявляти про це публічно, і все на більш високому
рівні:
• 1 травня про недостатню націленість українського оборонного відомства на
реформи заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода» спеціальний представник
Генсека НАТО Джеймс Аппатурай: «Українській стороні потрібно
провести більше реформ, і це необхідно здійснювати швидше.
Поради і підтримка, яку ми даємо, були б значно ефективнішими,
якби Міністерство оборони та в армії була більша налаштованість
на реформи… У достатній мірі її не спостерігається. Я скажу це
прямо».8
• 27 травня про гальмування українською стороною отримання
допомоги по лінії трастових фондів, зокрема з питань кібербезпеки,
заявив на конференції в Києві помічник заступника генсека НАТО
Джемі Шеа: «Румунія, що управляє цим фондом готова доставити в Україну
необхідне обладнання. Але ми чекаємо на зміни у митному кодексі, які дозволять
це зробити... Якщо Київ швидше зробить необхідні кроки – то швидше отримає
обладнання».9
• 28 травня, під час відео-конференції на 8-му Київському форумі з безпеки
заступник генсека НАТО Александер Вершбоу закликав Київ
прискорити реформи: «Я чув заяви, що неможливо проводити реформи під
час конфлікту, але це не так... Якщо потрібна реформа, щоб зробити українські
збройні сили більш ефективними, то вона повинна бути проведена зараз. Чекати
закінчення війни, що затягується, – це не варіант... Політична воля до реформ
повинна реалізуватися в конкретних діях на всіх рівнях».10
Очевидно, в НАТО неабияк роздратовані відсутністю реакцію української
сторони на висловлені раніше зауваження, якщо критика перейшла з рівня
приватних розмов до рівня заступника генсека Альянсу. З іншого боку,
представники НАТО мали б давно зрозуміти (інакше для чого в них існують
аналітичні та розвідувальні підрозділи?), що в Україні всі подібні питання
потрібно вирішувати на якомога найвищому рівні, а не місяцями сором’язливо
замовчувати існування проблем. Отримана в спадок від В.Януковича система була
переповнена російською агентурою, саботажниками і просто корупціонерами,
тому ініціативи можуть гальмуватися на будь-якому рівні, і для їх вирішення
інколи необхідним є донесення відповідної інформації до найвищих ланок
7

http://gazeta.dt.ua/internal/koli-do-radnikiv-nema-doviri-_.html.
http://www.radiosvoboda.org/content/news/26989043.html.
9
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/05/27/7034203.
10
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_120180.htm.
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керівництва.
Керівництву Альянсу слід також пам’ятати, що в нав’язаному
Росією конфлікті інтереси України практично повністю співпадають із
інтересами НАТО, не зацікавленого в тому, щоб зона нестабільності
поширилася на його членів. І в питаннях допомоги обороні Україні Альянс має
діяти із розуміння того, щоб тим самим він посилює власну безпеку. Очевидним
також є те, що українська сторона була б значно більше налаштована
сприймати поради і рекомендації від представників НАТО, якби слова
останніх підкріплювалися конкретною допомогою ефективним
озброєнням. Це важливо не лише з практичної, але й з психологічної точки
зору, адже українські військові мають знати, що у важку хвилину вони можуть
розраховувати на реальну, дієву підтримку від своїх партнерів з НАТО, а не лише
на їх рішучі заяви і поради.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
18.05.2015. ПА НАТО визнала прагнення України щодо вступу в
альянс
Підсумкова декларація весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО містить посилання на
"євроатлантичні прагнення" України.
Про це йдеться в підсумковому рішенні асамблеї, яке оприлюднено на сайті асамблеї, а
також на сайті місії України при НАТО.
Як відзначила народний депутат та член української парламентської делегації в НАТО
Іванна Климпуш-Цинцадзе, Україні вдалося отримати підтримку всіх 28 країн і отримати в тексті
поправки – визнання зміни політики України щодо відновлення її євроатлантичного курсу.
"В резолюцію щодо розширення, в проекті якої з очевидних причин не було сказано
жодного слова про Україну, бо йшлося лише про країни, які заявили про намагання отримати
членство та в той чи інший спосіб просунулися на цьому шляху (включно з Грузією!), нам з
допомогою колег з делегацій Британії Канади, Литви, Польщі, США, Туреччини вдалося
зареєструвати, а потім і отримати підтримку всіх 28 країн і отримати в тексті поправки – визнання
зміни політики України щодо відновлення її євроатлантичного курсу!" – написала КлимпушЦинцадзе на своїй сторінці у Facebook.
"Вітаю колег з делегації з першим маленьким успіхом і з неймовірним досвідом
парламентської дипломатії!" – зауважила Климпуш-Цинцадзе.
Зазначимо, що наразі лишається чинним рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому
стверджується, що "Україна буде членом НАТО".
Українська правда

26.05.2015. Ми є свідками прогресу, який відбувається у
реформуванні Міноборони України, – заступник Генсека НАТО
Сьогодні, 26 травня, напередодні чергового засідання Спільної робочої групи УкраїнаНАТО з питань воєнної реформи відбулась двостороння зустріч Міністра оборони України генералполковника Степана Полторака із заступником Генерального Секретаря НАТО з питань
політичних відносин і політики безпеки Трасивулосом Стаматопулосом.
Уході зустрічі відбулася конструктивна розмова між сторонами та за результатом
перемовин визначено спільні плани щодо подальшого співробітництва.
- Ми бачимо прогрес, ми є свідками прогресу, який відбувається у реформуванні
Міноборони України та усвідомлюємо що нам слід багато чого зробити разом, — заступник Генсека
НАТО з питань політичних відносин і політики безпеки Трасивулос Стаматопулос.
Водночас він зауважив, хоч і часу на зволікання з втіленням реформ немає, проте їх
потрібно проводити якісно.
Міністр оборони України подякував заступнику Генерального Секретаря НАТО за
підтримку, яка надається Альянсом та державами — членами НАТО нашій державі.
За словами генерал-полковника Степана Полторака, поточні події на Сході України є
свідченням того, що Росія не відмовляється від політики підтримки та поширення сепаратизму.
Така політика об’єктивно загрожує вже не тільки Україні, але й більшості країн Східної Європи.
В контексті зазначеного очільник оборонного відомства України торкнувся питань
консолідації спільних з Альянсом зусиль, спрямованих на підтримку реформ сектору безпеки, що
наразі набуло принципового значення.
Важливим досягненням у цьому напрямі генерал-полковник Степан Полторак назвав
спільне з представниками волонтерських організацій започаткування діяльності Ради реформ при
Міністерстві оборони.
— Метою Ради є запровадження комплексу реформ з питань економічної діяльності,
матеріально-технічного та медичного забезпечення, налагодження ефективного механізму
залучення представників громадянського суспільства та міжнародних організацій до процесу
реформування, — підкреслив Міністр оборони України.
Окремо сторони обговорили питання співробітництва з НАТО як одного з ключових
напрямів забезпечення національної безпеки України та реформування оборонної сфери нашої
держави. За словами Міністра оборони України, значні очікування українська сторона покладає на
засідання Комісія Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 25 червня.
На завершення Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак додав, що
Україна високо цінує допомогу з боку НАТО та країн-членів Альянсу та докладає максимальних
зусиль щодо її практичного використання.
Міністерство оборони України
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26.05.2015. Ніхто за межами НАТО не може заважати його
розширенню – Столтенберг
Якщо Україна подасть заявку на вступ до НАТО, то її розглядатимуть, як і будь-яку іншу.
Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу "Дощ".
"Рішення про те, приймати Грузію та Україну в НАТО чи ні, будуть приймати 28 країн
НАТО", – зазначив він.
За словами Столтенберга, жодна країна за межами альянсу не може накласти вето і не
повинна перешкоджати вступу незалежних держав у НАТО.
Генсек НАТО також назвав "неприйнятним, що країна, така як Росія, анексує частину
України і продовжує дестабілізувати схід України".
Що стосується надання озброєння Києву, Альянс, за словами Столтенберга, не може
приймати такі рішення, так як це знаходиться в компетенції урядів країн НАТО.
Українська правда

27.05.2015. Відбулося чергове засідання Спільної робочої групи
Україна – НАТО з питань воєнної реформи
Захід відбувся під спільним головуванням заступника Генерального секретаря НАТО з
політичних справ та політики безпеки Террі Стаматопулоса та першого заступника Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України, генерал-полковника М.В.Коваля.
У ході засідання представники Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства
закордонних справ України ознайомили сторону НАТО з поточним станом проведення
антитерористичної операції на сході України, а також роллю та місцем міжнародних організацій у
моніторингу безпекової ситуації в нашій державі.
Крім того, були обговорені результати проведення Комплексного огляду сектору безпеки і
оборони України і перспективи його реформування за підтримки НАТО та країн-членів Альянсу.
Представники країн-членів Альянсу під час засідання наголосили на значенні механізму
СРГ ВР у практичному співробітництві України з Альянсом і окреслили напрями подальшої
підтримки нашої держави у реформуванні національного сектору безпеки і оборони відповідно до
кращих євроатлантичних стандартів.
Місія України при НАТО

27.05.2015. МЗС: ми готуємося до членства в НАТО, а не
просимо про нього
Україна ставить за мету підготовку про членство в Північно-Атлантичному альянсі, хоча й
не ставить задачу просити про вступ до організації ближчим часом.
Про це повідомив політичний директор МЗС Олексій Макєєв під час конференції "УкраїнаНАТО: партнерство заради єдиної та вільної Європи", яка проходить в Києві, повідомляє
"Європейська правда".
"Наша мета – не запитувати про членство, а підготуватися до нього, в тому числі провести
необхідні реформи", – заявив зокрема він.
Представник МЗС підкреслив, що підтримка можливого вступу України в альянс суттєво
зросла у порівнянні з періодом до російської агресії.
"Враховуючи, що громадяни України підтримують членство і протягом минулого року ми
бачили суттєве зростання підтримки, ми вважаємо, що маємо всі підстави для проведення реформ
і у підсумку – ще більше наростити підтримку (членства в НАТО)", – сказав дипломат.
Він також висловив впевненість, що можливе членство України посилить НАТО. "Ми не
будемо тягарем для євроатлантичної безпеки; навпаки, ми будемо активом, здобутком", –
наголосив Макєєв.
Українська правда

28.05.2015. Яценюк: Рано чи пізно ми вступимо в НАТО
Україна сьогодні не отримає членства в НАТО, якщо попросить про це.
Про це заявив Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у рамках Київського безпекового форуму в
четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Всі чудово розуміють, що на сьогоднішньому етапі, навіть якщо ми подамо заявку (на
членство – ред.) в НАТО, я не думаю, що буде одностайне голосування країн-членів. Я сповідую
наступний принцип: ніколи не проси, а тим більше, коли знаєш, що тобі не дадуть", – зазначив він.
Яценюк наголосив: наразі потрібно робити "дуже чіткі і конкретні дії" на шляху до
членства в НАТО. "У нас є чотири трастові фонди разом з НАТО. Треба використати всю допомогу,
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яка є у рамках цих фондів. У нас є чіткий план, як відповідати тим стандартам, які є передумовою
членства в НАТО. Нам потрібно провести референдум… У нас є мета", – сказав глава уряду.
"Ми рано чи пізно станемо членом Альянсу, як і членом ЄС, адже мова йде про безпеку
України і світу в цілому. А Росія ніколи не матиме права вето на наше суверенне право бути
європейською державою і членом Альянсу" – наголосив Прем'єр.
Укрінформ

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
19.05.2015.
Заява
Генерального
секретаря
НАТО
Єнса
Столтенберга після зустрічі з російським міністром закордонних
справ Сергієм Лавровим
Я щойно зустрівся з міністром закордонних справ Лавровим і ми обговорили різні питання,
серед яких, звичайно, і ситуація в Україні. Я знову заявив про дуже рішучу позицію НАТО щодо
незаконної анексії Криму, а також щодо дуже серйозної ситуації, яку ми бачимо на сході України. Я
наголосив на важливості повного виконання Мінських угод, тобто дотримання режиму
припинення вогню, цілковитого припинення вогню, виведення важких озброєнь і звичайно
забезпечення безперешкодного доступу спостерігачам ОБСЄ, які мають стежити за дотриманням
режиму припинення вогню.
Я також закликав Росію вивести усі свої війська і припинити підтримувати сепаратистів.
Ми також обговорили важливість прозорості і передбачуваності, особливо в ситуації коли ми
маємо посилену військову присутність уздовж наших кордонів. А для НАТО важливо робити усе
можливе для того, щоб уникнути інцидентів і втрати контролю над ситуацією. Отже, ми дуже
велику увагу приділяємо прозорості щодо усіх наших навчань і повністю прозорі щодо того, де і
коли ми збираємось проводити навчання.
Я також дуже серйозно наголосив на тому, що ми маємо прагнути ще більшої прозорості і
передбачуваності і що нас турбує велика кількість несподіваних навчань без попередження, які
проводить Росія, тому що це знижує прозорість і передбачуваність. Таким чином, несподівані
навчання, кількість, а також масштаби таких несподіваних навчань, зменшують прозорість і
передбачуваність уздовж наших кордонів і, на мою думку, ми повинні спробувати змінити
ситуацію, щоб росіяни також були більш прозорими і передбачуваними в своїй військовій
діяльності.
Ми також обговорили питання ліній комунікації – військових ліній комунікації. Я заявив,
що ці лінії військової комунікації між НАТО і Росією ми тримаємо відкритими і ми їх перевіряємо.
Важливо мати ці лінії комунікації, до того ж вони можуть додати передбачуваності і допомогти
уникнути непорозумінь.
Отже, це були основні питання, які ми обговорили, і позиція НАТО залишається
незмінною. Ми призупинили усю практичну співпрацю з Росією у відповідь на її поведінку в
Криму і Україні. Проте ми тримаємо лінії політичних контактів відкритими і будемо робити це і
надалі. Я зустрічався з міністром Лавровим в Мюнхені, зараз я зустрівся з ним тут, між НАТО і
Росією регулярні контакти здійснюються на дипломатичному і політичному рівнях. Дякую.
NATO.int

19.05.2015. Генсек
озброєння з Донбасу

НАТО

закликав

Росію

відвести

важкі

Єнс Столтенберг занепокоєний активізацією воєнних навчань з боку Росії та закликав
Москву демонструвати більше відкритості. З главою МЗС Росії генсек Альянсу обговорив ситуацію
в Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відвести всі війська та важкі
озброєння з України, а також припинити підтримувати сепаратистів на Донбасі. Крім того,
очільник Північноатлантичного альянсу висловив занепокоєння у зв’язку з великою кількістю
військових навчань у Росії останнім часом. Такі думки він висловив під час розмови з
журналістами, яка відбулася після зустрічі Столтенберга з міністром закордонних справ Росії
Сергієм Лавровим у вівторок, 19 травня, в Брюсселі, передає Reuters.
Столтенберг нагадав, що незважаючи на зупинення практичного партнерства з РФ, НАТО
повністю не перериває контакти з російською стороною. Він наголосив на важливості підтримки
каналів зв’язку, які НАТО нещодавно оновила і перевірила. "Це допоможе уникнути
непорозуміння", – передає слова генерального секретаря інформагентство "Інтерфакс".
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Крім того, Столтенберг торкнувся питання військових навчань Росії поблизу східних
кордонів Альянсу. "Російська сторона повинна демонструвати більше відкритості у своїй військовій
діяльності, щоб уникнути можливого непорозуміння", – заявив Столтенберг. За його словами, "для
НАТО важливо зробити все можливе, аби уникнути, щоб інциденти вийшли з-під контролю". Він
додав, що країни НАТО "прозорі" щодо місця та термінів проведення навчань.
Під час зустрічі Столтенберг та Лавров також обговорили ситуацію в Україні. "Мова йшла
про необхідність повного виконання мінських домовленостей, припинення вогню, відведення
важких озброєнь", – зазначив Столтенберг.
"Відображення системних проблем безпеки"
Своєю чергою, глава МЗС Росії Лавров назвав український конфлікт "відображенням
системних проблем, які виникли в сфері європейської безпеки за багато років". Глава російського
МЗС оцінив зустріч з міністрами закордонних справ країн-членів Ради Європи, яка також
відбулася 19 травня у Брюсселі, як "доволі непросту". "Дуже багато подразників, конфліктів та в
цілому загострення між західними країнами, з одного боку, та Росією – з іншого, у тому числі
через українську кризу", – передає його слова "Інтерфакс".
Водночас, Лавров висловив побоювання, що програма "Східне партнерство" може
суперечити інтересам Росії. "Ми не можемо нав’язувати Європейському Союзу та його партнерам
якісь рішення. Ми хочемо лише одного – це відомо нашим колегам в Брюсселі, – щоб ті процеси,
які розвиваються між ЄС та країнами, що бажають поглибити економічні та гуманітарні відносини
з ЄС, не шкодили законним інтересам Росії", – заявив глава російського МЗС під час пресконференції у Брюсселі. Таку думку він висловив напередодні саміту "Східного партнерства", що
має відбутися в Ризі 21-22 травня.
DW.DE

27.05.2015. НАТО зацікавлене в підтримці України – генсек
Альянсу
Північноатлантичний альянс зацікавлений у підтримці України, а також інших держав, які
постраждали від російської агресії (Грузії і Молдови), адже НАТО хоче мати стабільну ситуацію на
своїх кордонах.
Про це заявив, виступаючи в середу в Вашингтоні генеральний секретар НАТО Йенс
Стонтелберг, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Підтримка наших партнерів у Європі лежить у наших інтересах як трансатлантичного
співтовариства, щоб мати сусідів, які є стабільними та незалежними. Тому НАТО працює з Грузією,
Молдовою і Україною в контексті допомоги цим країнам у проведенні реформ та побудови міцних
державних інститутів", – зазначив глава Альянсу.
Він підкреслив, що НАТО не розглядає Україну, Грузію і Молдову як буферну зону. "Це –
незалежні суверенні держави, які мають право на вибір власного шляху розвитку", – наголосив
Столтенберг.
Він заявив, що Північноатлантичний альянс, продовжить надавати цим трьом країнам
допомогу на шляху їхнього подальшого розвитку, "оскільки чим стабільнішими будуть наші сусіди,
тим більшим буде наш власний рівень безпеки".
Укрінформ

28.05.2015. Генсек
незалежна держава

НАТО:

Україна

–

не

буферна

зона,

а

З огляду на ситуацію на Донбасі Єнс Столтенберг пообіцяв, що НАТО захищатиме
європейські кордони та дбатиме про стабільність в Україні. Водночас він різко розкритикував
Росію за ядерні погрози.
НАТО гарантуватиме безпеку Європи, запевняє генеральний секретар Альянсу Єнс
Столтенберг з огляду на ситуацію в Україні. Альянс гарантуватиме незалежність усіх європейських
держав, сказав Столтенберг, виступаючи з промовою у Центрі стратегічних і міжнародних
досліджень у Вашингтоні у середу, 27 травня, передає агентство dpa.
За його словами, НАТО подбає і про стабільність у сусідніх з ним країнах – Україні, Грузії та
Молдові. "Ці країни – не буферні зони, вони – незалежні, суверенні держави", – наголосив генсек
НАТО. Водночас він застеріг Росію від перешкоджання намірам цих країн приєднатися до
Північноатлантичного альянсу. Столтенберг наголосив, що рішення щодо вступу чи не вступу в
НАТО ухвалюється лише самою країною-кандидатом і 28-ма членами Альянсу та ніким іншим.
Генсек НАТО також піддав різкій критиці провокаційні заяви Кремля щодо російської
ядерної зброї та розширення польотів бомбардувальників, здатних її нести. "Останнє застосування
Росією ядерної риторики, навчання та операції глибоко непокоять", – сказав Столтенберг,
наводить його слова агентство AFP. Прикладами такої риторики він назвав заяви російського

16 of 28

INTERNATIONAL WEEKLY # 9 (17.05.2015 — 01.06.2015)

17 of 28

президента Володимира Путіна про те, як той розмірковував під час анексії Криму навесні 2014
року про можливість приведення до стану боєготовності ядерних військ.
Столтенберг застеріг, що "рівновага безпеки в Європі зміниться", якщо Росія реалізує свої
плани з розміщення у Калінінграді ракет, які здатні нести ядерні боєголовки,а також погрози
розмістити ядерну зброю в Криму. Столтенберг також розкритикував те, що Росія розширила
польоти своїх здатних нести ядерну зброю бомбардувальників "від Японії до Гібралтара, від Криту
до Каліфорнії, від Балтійського моря до Чорного". Він зазначив, що Росія не винесла уроку з
"холодної війни". "Російське брязкання зброєю є непередбачуваним, дестабілізаційним і
небезпечним", – відзначив генсек НАТО.
DW.DE
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ГОТОВНІСТЬ ЗАХОДУ ЙТИ НА ПОСТУПКИ ТРАДИЦІЙНО МАЄ
НАСЛІДКОМ НАРОЩУВАННЯ АГРЕСІЇ РОСІЇ
Як і можна було передбачити, висловлена західними лідерами готовність
йти на поступки Москві, виявлена під час травневих візитів до Росії канцлера
Німеччини Ангели Меркель і держсекретаря США Джона Керрі, не мала жодних
позитивних наслідків, натомість призвела до форсування темпів підготовки РФ до
нового витку агресії.
Повернувшись до США, Джон Керрі обурювався, що під час візиту йому
«брехали прямо в обличчя» в питанні присутності російських військ в Україні.11
Враховуючи, що в Сочі Джон Керрі зустрічався із Сергієм Лавровим та
Володимиром Путіним, важко зрозуміти, чому держсекретар був так здивований,
адже брехня є стилем спілкування російського керівництва вже багато років. І
навряд чи було варто їхати до Сочі, прориваючи дипломатичну ізоляцію Путіна,
лише для того, щоб черговий раз почути брехню. Така «наївність» ключових
західних політиків, як і їх готовність йти на поступки, посилює відчуття
безкарності в Кремлі й фактично стимулює до нарощування агресії.
Після візитів Меркель та Керрі Росія суттєво наростила масштаби
переміщення зброї і військ в бік України, навіть не приховуючись від
західних журналістів, причому йдеться про важку зброю наступального
характеру.12 Про «великий обсяг різної розвідувальної інформації, яка доводить
військову присутність Росії у Східній Україні» вкотре заявив генсек НАТО Єнс
Столтенберг.13 Присутність російського ЗРК «Стріла-10» неподалік Маріуполя
зафіксувала і зазвичай поблажлива до російських порушень місія ОБСЄ.14
Одночасно посилилися обстріли російсько-сепаратистськими військами
українських позицій; практично заморожено процес обміну полоненими;15 Росія
зірвала попередньо заплановану на кінець травня зустріч у нормандському
форматі на рівні заступників міністрів закордонних справ. Про підготовку
Путіна до масштабних бойових дій із потенційно великою кількістю
жертв може свідчити і його указ від 28 травня 2015 р., який
11

http://www.aljazeera.com/news/2015/02/kerry-russia-ukraine-150225012519384.html.
http://www.reuters.com/article/2015/05/27/us-ukraine-crisis-russia-military-idUSKBN0OC2K820150527?utm.
13
http://www.novayagazeta.ru/politics/68553.html.
14
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/21/7068618.
15
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/28/7069335/
12
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засекречує дані про втрати серед російських військовослужбовців у
мирний час під час проведення спеціальних операцій.
Таким чином, Росія всіма своїми діями дає зрозуміти, що вона
готується до нового масштабного наступу. Питання в тому, чи має
вона намір його розпочати, чи вся ця демонстративна підготовка
розрахована на те, щоб залякати Київ та Захід, змусивши їх
прийняти російський сценарій «мирного» врегулювання. Адже зараз
відбувається обговорення нової Конституції України, в якій має бути передбачено
спеціальний статус для окупованих територій Донбасу. Також обговорюється
формат проведення восени цього року місцевих виборів на Донбасі. Українська
сторона наполягає на збереженні унітарності країни при певній децентралізації.
Натомість Кремль через сепаратистів висуває вимоги фактичної федералізації
шляхом закріплення в новій Конституції широких автономних прав не лише для
Донбасу, але й для всіх інших регіонів (хоча останні цього не просять). Цілком
очевидно, що за такими вимогами стоїть аж ніяк не турбота про українські
регіони, а лише бажання Кремля послабити центральну київську владу,
стимулювати відцентрові тенденції і сприяти розповзанню сепаратизму по всій
країні. Зважаючи на корумпованість багатьох регіональних еліт і часто – їх
залежність від російського бізнесу, неважко спрогнозувати, до яких наслідків
можуть призвести подібні конституційні зміни.
Цілком відмінне бачення у Києва і Москви (та контрольованих нею
сепаратистів) і щодо модальності проведення місцевих виборів на Донбасі. У
відповідності до Мінських угод, Київ наполягає на їх прозорому проведенні за
українським законодавством і в присутності міжнародних спостерігачів. Натомість
сепаратисти вважають, що спочатку Київ має «створити в Україні законодавче
поле, погоджене із представниками Луганська й Донецька», і вже на підставі
цього нового законодавства проводити вибори на Донбасі.16 Тобто фактично
йдеться не про вибори, а про легалізацію на окупованих територіях призначених
Москвою режимів. Зрозуміло, що для Києва такі умови є неприйнятними, адже
немає жодного сенсу проводити вибори під дулами російських автоматів. А згода
на вимоги Москви щодо федералізації Конституції жодним чином не допоможе
повернути Донбас, натомість може призвести до повного розпаду держави.
Імовірно, саме тому Москва і залучає силовий тиск з метою
змусити Київ погодитися на її умови. Причому не виключено, що
основні надії Кремль покладає не на залякування Києва, а на страх
Вашингтону і Берліну, які, за планом Путіна, мають натиснути на
українських партнерів, вимагаючи погодитися на всі російські умови, аби
лише уникнути ескалації збройного протистояння.
Той факт, що для України згода на московський сценарій
«мирного» врегулювання фактично означатиме добровільне
самознищення, американських та європейських колег, схоже не надто турбує.
29 травня, перебуваючи із візитом у Києві, міністр закордонних справ Німеччини
Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав українську сторону повністю
дотримуватися мінських домовленостей.17 Враховуючи, що Україна і так
фактично в односторонньому порядку виконує свою частину домовленостей,
неважко здогадатися, що німецький дипломат натякав на подальші поступки в
політичних питаннях, імовірно, маючи на увазі і зміни до Конституції.
Лідерам країн ЄС та США слід нарешті зрозуміти, що насправді
жодні поступки не будуть здатні задовольнити Москву. Навпаки, чим
16

http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/27/7069251.
http://www.dw.de/штайнмаєр-закликав-україну-повністю-дотримуватися-мінських-домовленостей/a18484615.
17
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більше буде поступок – тим більше спокуси для Кремля нарощувати агресію в
надії отримати ще більший виграш. Не варто сподіватися задовольнити апетити
хижака поступками, бо агресор розуміє лише силу, здатну нанести йому
непоправну шкоду. Очевидно, що вже настав час перейти до справжній
економічних санкцій, включаючи відключення РФ від систем міжнародних
платежів, а також масованого надання Україні збройної допомоги, яка зробить
ціну подальшої агресії невиправдано високою для Росії.
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ПРЕЗИДЕНТ
20.05.2015. Президент України обговорив
Словаччини питання міжнародної підтримки

з

Президентом

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Словацької Республіки
Андреєм Кіскою, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Президенти обговорили
важливість міжнародної підтримки України в її інтеграції до Європейського Союзу, а також у
протидії агресії з боку Росії.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко наголосив, що
Україна чітко дотримується Мінських домовленостей. Однак інша сторона не виконує свої
зобов’язання. Зокрема, Президент України повідомив Главі Словаччини про нещодавнє
затримання у зоні АТО двох російських кадрових військовослужбовців. Петро Порошенко
наголосив, що «це є ще одним підтвердженням агресії Росії проти України та неспростовним
доказом присутності Збройних Сил Росії на українській території».
Президент України висловив сподівання на те, що на саміті Європейського Союзу 19 червня
питання про продовження санкцій стосовно Росії буде пов’язано з повним виконанням Мінських
домовленостей.
У свою чергу Президент Словаччини Андрей Кіска наголосив, що всі сторони мають
виконувати Мінські домовленості, а процес повинен регулюватися і контролюватися
міжнародними спостерігачами. «Європейський Союз має бути єдиним. Скасування санкцій
повинно бути невід’ємно пов’язаним з реалізацією Мінських домовленостей», – заявив Президент
Словаччини.
Петро Порошенко зазначив, що Україна вимагає звільнення всіх українських заручників,
включно з Надією Савченко та Олегом Сєнцовим, що нині перебувають на окупованій території та
в Росії.
Андрей Кіска ще раз підтвердив, що Словаччина не визнає незаконну анексію Криму. «Ми
не приймемо ні політичних, ні військових, ні економічних втручань у суверенітет України», –
заявив він. Президент України подякував Словаччині за чітку позицію в цьому питанні.
Прес-служба Президента України

22.05.2015. Україна зробить все для
режиму з ЄС в наступному році – Президент

введення

безвізового

Президент Петро Порошенко заявляє, що політичні перешкоди для отримання безвізового
режиму для громадян України з боку Європейського Союзу в 2016 році прибрані, і Україна зробить
все для того, щоб виконати необхідні технічні умови вчасно.
На прес-конференції у Ризі за результатами Саміту «Східного партнерства» Глава держави
зазначив, що звіт оціночної місії запланований до 15 грудня, і до цієї дати мають бути виконані всі
технічні умови. «Ми зробимо все для того, щоб цього досягнути», – підкреслив Президент.
Петро Порошенко поінформував, що Європейський Союз на Саміті привітав прогрес, який
був зроблений Україною та Грузією у виконанні Плану з лібералізації візового режиму. «Сьогодні
було чітко заявлено, що залишилися деякі технічні питання, які стосуються безпеки
ідентифікаційних документів, введення ідентифікаційних карток, які замінять внутрішній
паспорт», – сказав Петро Порошенко. Також Україна має забезпечити ефективну реалізацію
системи інтегрованого управління кордонами, коли прикордонники будуть мати в своїй базі даних
всю інформацію щодо особи або вантажу, починаючи від Інтерполу і закінчуючи фітосанітарною
службою.
Президент повідомив, що дав відповідні доручення щодо проведення наради, на якій буде
скоординовано дії щодо питання управління міграцією, боротьби з легалізацією, відмиванням
коштів та фінансуванням тероризму, боротьби з незаконним обігом наркотиків, захисту
персональних даних, політики в сфері надання притулку, боротьби з торгівлею людьми і
забезпечення прав людини, включаючи національні меншини, а також певні кроки в сфері
боротьби з корупцією.
Прес-служба Президента України

22.05.2015. Президент України провів зустріч з Федеральним
канцлером Німеччини й Президентом Франції
Під час Саміту «Східного партнерства» у Ризі Президент України Петро Порошенко провів
зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа
Олландом.
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Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі й ще раз наголосили на
необхідності виконання всіх пунктів Мінських домовленостей, особливо припинення вогню,
відведення важкого озброєння та звільнення всіх заручників.
Президент України звернув увагу на відсутність прогресу у звільненні заручників, зокрема
Надії Савченко, яку незаконно утримують в Росії.
Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Олланд скоординували зусилля напередодні
зустрічі «Великої сімки», яка відбудеться у червні в Мюнхені.
Прес-служба Президента України

28.05.2015. Світова безпека залежить від ситуації в Україні –
Президент на 8-му Київському безпековому форумі
Президент Петро Порошенко під час виступу на 8-му Київському безпековому форумі
зазначив, що за останній рік через агресію Росії змінилася не лише Україна. Весь світ тепер шукає
нову модель для забезпечення безпеки.
«Вісім років тому ніхто уявити не міг, що безпека стане настільки важливою для існування
не лише України, а під загрозу буде поставлена безпека регіону, Європи та всього світу», –
зазначив Глава держави.
Президент наголосив, що вже більше року Україна бореться за свою незалежність та
територіальну цілісність в умовах анексії Криму та агресії Росії на Донбасі. «Більше року ми
стикаємось з викликами, які були спрямовані на знищення нашої держави. На сьогоднішній день в
нас є підстави бути переконаними, що агресору потрібна вся Україна – слабка, дестабілізована, з
дискредитованими європейськими цінностями і ідеями», – сказав Петро Порошенко.
Президент нагадав, що рік тому українська армія була зруйнована, зброя та техніка
розпродана, а корумповане керівництво військового відомства знаходилось на службі у Росії.
Українці об’єдналися для захисту своєї Батьківщини, і до 80% громадян в той чи інший спосіб
підтримали оборону держави. «У нас немає жодного внутрішнього конфлікту. Навпаки, Україна
під загрозою зовнішньої агресії стала єдиною як ніколи», – підкреслив Президент.
Петро Порошенко відзначив, що українців завжди намагалися роз’єднати питанням мови.
Необхідність захисту своєї країни об’єднала громадян, незалежно від мови спілкування. Глава
держави наголосив, що українцям вдалося втриматись завдяки високому бойовому духу, а також
тому, що дуже швидко вдалося створити потужну проукраїнську коаліцію в світі.
Президент підкреслив, що за останній рік змінилася не лише Україна, але й Європа, яка
змогла об’єднатися в підтримці Української держави і ввести санкції стосовно російського
агресора. Останній рік показав, що старі формати безпеки, які були розроблені після Другої
світової війни, не працюють. «Був розроблений механізм Ради безпеки ООН, однак він не працює,
коли один з постійних членів виявляється агресором і має можливість, застосовуючи право вето,
заблокувати ефективні заходи», – зазначив Петро Порошенко. Президент наголосив, що
запропонований ним механізм розміщення миротворчої місії під егідою ООН стане лакмусовим
папірцем.
Глава держави відзначив важливість дискусії та форумів на безпекову тематику для
знаходження нової системи безпеки. «Світ шукає нові форми, щоб забезпечити безпеку», –
підкреслив Петро Порошенко.
Президент вкотре наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни і чітко дотримується
Мінських домовленостей, які направлені на врегулювання ситуації на Донбасі мирним шляхом.
Однак, протилежна сторона їх порушує. «Розвиток подій після підписання Мінських угод
доводить, що нам потрібен ефективний механізм імплементації Мінських домовленостей. Бо слово
і підпис, які працювали раніше, більше не працюють», – сказав Президент. Глава держави нагадав,
що на необхідності виконання Мінських угод наголошують більшість демократичних країн та
міжнародних організацій.
Петро Порошенко підкреслив, що з території України мають бути виведені іноземні
війська, мають бути звільнені всі заручники та незаконно утримувані на території Росії, включно з
Надією Савченко. Особливо Президент підкреслив важливість відновлення контролю над україноросійським кордоном. «Ключовим елементом миру та мирного плану є кордон. Закрийте кордон і
виведіть іноземні війська та найманців з України!», – наголосив Глава держави. Він підкреслив,
що Україна має та надала докази присутності російських військових та спецпризначенців на
території України. «Світу потрібно пояснення, що вони роблять на українській території», –
наголосив Президент.
Петро Порошенко висловив задоволення рівнем підтримки, діалогу і планами
міжнародних партнерів України, в тому числі щодо санкцій проти агресора та допомоги в питанні
посилення української економіки. Президент наголосив, що необхідна координації дій для
імплементації Мінських домовленостей.
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Глава держави також наголосив на важливій ролі для врегулювання ситуації на Донбасі
проведення чесних виборів в регіоні.
Президент запевнив, що Україна буде змінюватись за ключовими напрямами і проводити
реформи щодо децентралізації, у тому числі шляхом конституційних змін, забезпечення
економічного зростання та боротьби з корупцією, побудови незалежної судової гілки влади,
деолігархізації, демонополізації та дерегуляції для поліпшення інвестклімату. «Ми будемо
будувати вільну, незалежну країну, яка буде мати перспективу членства в Європейскому Союзі і
відповідати критеріям, щоб подати заявку», – наголосив Президент.
Україна продовжить укріплювати свою оборону. Президент позитивно оцінив відмову від
позаблокового статусу. «Ми скасували ганебний статус позаблоковості, і ті, хто казали і
стверджували про цю позаблоковість, мають зараз понести відповідальність, бо вони разом з тими,
хто зруйнував Збройні Сили, дозволили критично опустити рівень безпеки країни», – наголосив
Президент.
«Ми будемо будувати Україну разом з українським народом та нашими міжнародними
партнерами. І ми переможемо», – резюмував Петро Порошенко.
Прес-служба Президента України

ВЕРХОВНА РАДА

29.05.2015. Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман
зустрівся
з
Президентом
Литовської
Республіки
Далєю
Грібаускайтє
29 травня 2015 року у рамках візиту до Литви Голова Верховної Ради України Володимир
Гройсман зустрівся з Президентом Литовської Республіки Далєю Грібаускайтє. У зустрічі також
взяли участь Спікер Сейму Литви Лорета Граужинєнє і Маршалок Сенату та Сейму Республіки
Польща Богдан Борусевич.
У ході зустрічі були обговорені питання регіональної безпеки та зміцнення
міжпарламентської співпраці України, Литви та Польщі. Окрему увагу було приділено Ризькому
саміту Східного партнерства 21-22 травня 2015 року і ситуації в Україні.
Голова Верховної Ради України також взяв участь у другому засіданні шостої сесії
Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сенату та
Сейму Республіки Польща, яка продовжила свою роботу у Сеймі Литовської Республіки.
За результатами шостої сесії Асамблеї Глави парламентів України, Литви і Польщі
підписали заключну Декларацію, в якій висловлено підтримку незалежності, суверенітету і
територіальної цілісності України та євроінтеграційним прагненням нашої держави, засуджено
агресію Росії проти України та нелегальну анексію Криму, а також висловлено вимогу щодо
негайного звільнення Надії Савченко та інших громадян України, які незаконно утримуються в
Росії.
Голова Верховної Ради України В.Гройсман взяв участь у спільній прес-конференції за
підсумками роботи Асамблеї.
Посольство України
в Литовській Республіці

РНБО УКРАЇНИ

27.05.2015. Турчинов пропонує НАТО реанімувати проект Ан-70
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов пропонує країнамчленам НАТО поновити роботу над спільним проектом літака Ан-70.
Про це він заявив на засіданні спільної робочої групи Україна-НАТО з питань військової
реформи, передає кореспондент Укрінформу.
“Хочу звернути вашу увагу на реальні можливості відновлення проекту літака Ан-70, який у
перспективі забезпечуватиме потреби наших країн у стратегічних авіаційних перевезеннях”, –
сказав Турчинов.
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На його думку, штучне заморожування співпраці в оборонно-технічній сфері між Україною
та НАТО працює лише на користь наступальних можливостей агресора.
Секретар РНБО зазначив, що діяльність спільної робочої групи Україна-НАТО з питань
військової реформи та спільної робочої групи з питань оборонно-технічного співробітництва має
бути спрямована на забезпечення координації у сфері планування реалізації та контролю за
виконанням заходів зі співробітництва як на багатосторонньому, так і на двосторонньому рівнях.
Ан-70 — середньомагістральний вантажний (оперативно-тактичний військовотранспортний) літак нового покоління ДП "Антонов".
Створення літака короткого зльоту і посадки Ан-70 було передбачено двосторонніми
міжурядовими угодами з Російською Федерацією від 1993 року і 1999 роки. Держзамовниками
виступили міністерства оборони України і РФ. У 2006 році Міноборони РФ вперше офіційно
заявило про вихід з програми Ан-70, мотивувавши це тим, що основним російським літаком
військово-транспортної авіації стане Іл-476. У лютому 2013 року посол Росії в Україні Михайло
Зурабов заявив про можливе і повне анулювання замовлення на Ан-70.
З 2014 року Україна почала доопрацьовувати проект самостійно. 11 квітня 2014 року
завершилися державні випробовування Ан-70 і літак був рекомендований для прийняття на
озброєння МОУ. 19 січня 2015 року міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про
прийняття транспортних літаків типу Ан-70 на озброєння Військово-повітряних сил України.
Раніше повідомлялося, що модифікована під вимоги НАТО версія Ан-70 – Ан7Х
розглядалася в якості базового нового європейського середнього транспортного літака, проте
перевага була віддана А400М.
Укрінформ

УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
29.05.2015. США в ОБСЄ: маємо докази величезних жертв від
агресії РФ в Україні
Американська делегація в ОБСЄ звернула увагу світової спільноти на жахливі людські
втрати на територіях, окупованих російськими ставлениками на сході України.
З відповідною заявою під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні звернувся
постійний представник США Данієль Байєр, передає Укрінформ.
"Ми маємо докази того, що російська агресія завдає величезних людських втрат", –
наголосив американський представник.
Він підкреслив: жителі територій, що знаходяться під контролем ставлеників Росії, не
мають доступу до медичної допомоги, чистої води, їжі, а діти позбавлені можливості відвідувати
школу. "Щотижневий звіт Спеціальної моніторингової місії зазначає, що жителі так званої "ЛНР"
скаржилися на відсутність основних послуг та нездатність так званої "ЛНР" відстоювати
верховенство права в районах, які перебувають під її контролем", – зазначив він.
Байєр нагадав, що, за даними ООН, понад 5 млн людей в Україні потребують допомоги, в
тому числі понад 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб.
Він також звернув увагу, що станом на 19 травня план гуманітарної допомоги ООН в
Україні отримав близько $81 млн. Це становить лише 26% відсотків від $316 млн, про необхідність
яких йшлося у зверненні ООН.
"Ми закликаємо країни-донори розглянути можливість додаткових внесків", – наголосив
Байєр. Він додав, що Сполучені Штати днями оголосили про виділення додаткових $18 млн
допомоги для постраждалих від конфлікту на сході України та спробі анексії Криму.
Укрінформ
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
КРАЇНИ ЄВРОПИ
НІМЕЧЧИНА
22.05.2015. Меркель підтримує введення безвізового режиму ЄС
з Грузією і Україною
Канцлер ФРН Ангела Меркель підтримує ідею надання Києву та Тбілісі безвізового
режиму.
Про це вона сказала у п'ятницю в Ризі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я бачу дуже чіткі перспективи введення безвізового режиму для Грузії і України", –
заявила Меркель.
При цьому глава німецького уряду зазначила, що спочатку обидві країни «Повинні
виконати умови», а це означає «багато інтенсивної роботи». Наскільки двом державам вдалося її
виконати – наприкінці року вирішить Єврокомісія.
Зустрічі Меркель, що проходять у четвер-п'ятницю в Ризі, назвала «дуже гармонійними».
Вона зазначила, що у спільному комюніке, яке планується прийняти за підсумками, «чітко
буде позначено, що слід захищати територіальну цілісність будь-якої держави».
"Це спільна позиція країн Східного партнерства", – наголосила вона.
Укрінформ

ФРАНЦІЯ
22.05.2015. Олланд: Слід натиснути на бойовиків і Росію задля
виконання мінських угод
Президент Франції Франсуа Олланд закликає піддати тиску Росію та проросійських
бойовиків на Сході України задля реалізації мінських угод. Про це він заявив на саміті "Східного
партнерства" у Ризі.
Президент Франції Франсуа Олланд вважає за необхідне натиснути на Росію та
проросійських сепаратистів на Донбасі, аби домогтися повного виконання мінських угод,
повідомляє інформагенція Reuters. "Очевидно, що припинення вогню дотримується не повністю.
Саме тому ми мусимо діяти та продовжувати чинити тиск особливо на Схід України та на Росію з
тим, щоби вони повністю поважали мінську угоду", – сказав він журналістам у п'ятницю, 22
травня, під час проведення саміту "Східного партнерства" у Ризі. Олланд додав, що в окремих
українських містах ситуація залишається дуже тривожною.
За повідомленням інформагенції "Інтерфакс-Україна", президент Франції Франсуа Олланд
президент України Петро Порошенко та федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель на
зустрічі в Ризі знову заявили про необхідність виконання всіх пунктів мінських домовленостей,
особливо припинення вогню, відведення важкого озброєння та звільнення всіх заручників.
Порошенко звернув увагу на відсутність прогресу у питанні звільнення заручників, зокрема Надії
Савченко, яку незаконно утримують у Росії.
DW.DE

США ТА КАНАДА
18.05.2015. США мають намір впливати на досягнення миру в
Україні – Нуланд
США мають намір впливати на досягнення домовленостей з мирного врегулювання в
Україні, незважаючи на те, що не є учасниками Мінських угод.
Про це заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає ІнтерфаксУкраїна.
"Що стосується того, як ми бачимо свою участь, я вже про це говорила: ми хотіли б
побачити всі сторони присутніми в рамках робочих підгруп, в тому числі і всі чотири сторони у
тристоронній контактній групі. Також ми хотіли б, щоб Росія, Україна та ОБСЄ почали
застосовувати і втілювати в життя всі аспекти Мінських домовленостей – економічні, політичні та
гуманітарні", – сказала вона на прес-конференції в Москві.
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"І ми продовжимо спонукати всі сторони для участі в цьому прямому діалозі", –
підкреслила вона.
Крім того, помічник держсекретаря заявила, що президент України Петро Порошенко і
прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запевнили Вашингтон у відсутності прагнень вести збройні дії на
сході України.
"Я говорила і з прем'єром, і з президентом України. Немає жодного наміру з їх боку
починати будь-які збройні дії", – сказала вона.
Українська правда

26.05.2015. Обама вважає позицію Росії щодо України все більш
агресивною
Президент США Барак Обама після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом
розкритикував позицію Росії щодо України.
Президент США Барака Обама у вівторок, 26 травня, розкритикував все більш агресивну
позицію Росії щодо України. Як повідомляє агентство AFP, про це він заявив журналістам після
обговорення ситуації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Ми мали можливість обговорити ситуацію в Україні та все більш агресивну позицію, яку
зайняла Росія", – зазначив Обама. Окрім того, американський президент назвав теперішню
ситуацію "непростим та важливим часом для НАТО", зазначається в повідомленні агентства dpa.
Обидва політики закликали всі сторони дотримуватись мінських домовленостей та наголосили, що
НАТО буде продовжувати співпрацювати з Києвом.
Окрім того, Обама та Столтенберг обговорили співпрацю США із союзниками по НАТО у
боротьбі з бойовиками угрупування "Ісламська держава", а також щодо вирішення проблем у Лівії.
"НАТО безумовно визнає цілий ряд глобальних викликів, зокрема, як ми називаємо, на
Південному фронті… та забезпечує нашу подальшу ефективну координацію дій у боротьбі проти
"Ісламської держави", – наголосив президент США.
Нагадаємо, раніше в травні Столтенберг закликав Росію відвести всі війська та важкі
озброєння з України та припинити підтримувати сепаратистів на Донбасі. Він також висловив
занепокоєність з боку Альянсу з приводу великої кількості військових навчань у Росії упродовж
останнього часу.
DW.DE

27.05.2015. Байден: Санкції проти
виконання мінських домовленостей

Росії

залишаться

до

США та союзники мають бути готові до введення нових санкцій проти Росії у разі
продовження агресії, вважає віце-президент США Джо Байден.
Віце-президент США Джо Байден у середу, 27 травня, засудив "відверту агресію"
президента Росії Володимира Путіна в Україні, попередивши, що західні країни повинні бути
готові відповісти подальшими санкціями проти Росії, якщо це буде необхідно, повідомляє
агентство AFP.
"Ми сподіваємось, що він, на наш погляд, діятиме більш раціонально, і якщо він не
робитиме цього, ми продовжимо протистояти тому, що я характеризую як відверту агресію", –
наголосив Байден, виступаючи в Інституті Брукінгса у Вашингтоні.
Окрім того, американський політик вважає, що потрібно залишити в силі санкції проти
Росії, поки не будуть виконані всі умови укладених у Мінську мирних домовленостей, повідомляє
AFP. "Санкції проти Росії повинні та будуть залишатися", – заявив він, додавши, що союзники
мають бути готові до введення подальших санкцій, якщо "Росія знову перейде лінію зіткнення".
"Те, що відбувається в Україні і як Захід та весь світ реагує на це, має, я думаю, важливі
наслідки для природи світового порядку", – додав Байден.
DW.DE

РОСІЯ
18.05.2015. РФ вже не заперечує проти імплементації ЗВТ з 1
січня 2016 року – Клімкін
Росія більше не має заперечень щодо повної імплементації Угоди про ЗВТ між Україною та
ЄС з 1 січня 2016 ркоу.
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Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі після
тристоронніх консультацій між Україною, Росією та ЄС щодо деяких аспектів імплементації угоди
про створення ЗВТ між Україною та Євросоюзом, передає УНІАН.
"Головним результатом цих консультацій є розуміння, в тому числі, з боку російської
сторони, що, по-перше, до тексту угоди не будуть виноситися зміни, і по-друге, що не буде
перенесення часу повної імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС", – наголосив він.
"Російська сторона не висуває заперечень проти цих двох фундаментальних положень", –
заявив Клімкін.
Клімкін пояснив, що консультації пройдуть вже найближчим часом і стосуватимуться
практичних аспектів трьох сфер: митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі і
санітарних та фітосанітарних заходів.
"Ці консультації відбуватимуться у тристоронньому форматі, і за результатами
консультацій знову відбудеться зустріч на міністерському рівні. Дата зустрічі поки ще не
визначена. Але з політичної точки зору всі політичні акценти розставлені, і робота ведеться
виключно на експертному рівні щодо трьох названих сфер", – наголосив він.
Водночас глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, який брав участь в переговорах
від російської сторони, заявив, що РФ не ставила питання про подальше відтермінування
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає ТАСС.
"Ні, про це питання не йшлося. Ми таке питання не ставили, і вважаємо, що потрібно
максимально ефективно використати той час, який є", – сказав він.
При цьому РФ, ЄС і Україна сформулювали мандат для експертів з відпрацювання митного
та технічного регулювання та санітарного контролю, заявив міністр.
Українська правда

20.05.2015. Україна припиняє військово-технічну співпрацю з
Росією – Яценюк
Кабінет міністрів України припиняє військово-технічну співпрацю з Російською
Федерацією.
Про таке рішення повідомив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 20 травня.
"Колись була така угода між Україною і Російською Федерацією – вона була підписана 26
травня 1993 року – про військово-технічне співробітництво. Кабінет міністрів України приймає
рішення про припинення дії цієї угоди", – заявив він.
"Російська Федерація є державою-агресором, Російська Федерація незаконно анексувала
Крим, Російська Федерація здійснила військову інтервенцію на територію Донецької й Луганської
областей, Російська Федерація становить небезпеку для української держави і її територіальної
цілісності", – пояснив Яценюк.
"І тому угода про військово-технічне співробітництво з Росією розривається Кабінетом
міністрів України", – наголосив він.
Як відомо, Росія вторглася у Крим у лютому 2014 року й остаточно анексувала його у
березні того року, паралельно розпочавши агресію на сході України та намагаючись розхитати
ситуацію на півдні і півночі (Одеська, Херсонська, Миколаївська, Харківська області). Частина
Донбасу зараз перебуває під контролем проросійських бойовиків, яких фінансує й споряджає
Росія, та кадрових військових РФ.
Українська правда

20.05.2015. “ДНР” та “ЛНР” повинні бути в складі України –
Лавров
Самопроголошені "Луганська і Донецька народні республіки" повинні залишитися
частиною України.
Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю "Російській газеті".
"На всіх рівнях – вустами президента Росії, в інших форматах – говоримо, що ми – за те,
щоб вони стали частиною України", – сказав міністр.
"Вони зараз представили свій проект конституції. Там вони ведуть мову рівно про той
статус, який передбачений мінськими домовленостями: "республіки" будуть частиною України, і
далі пройде конституційна реформа, щоб цей статус закріпити на постійній основі", – підкреслив
Лавров.
За його словами, це в Мінську писали особисто канцлер Німеччини Ангела Меркель і
президент Франції Франсуа Олланд.
Українська правда
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21.05.2015. Україна вимагає від Росії 1 трильйон за втрату
підприємств у Криму
Україна вимагає від Росії близько 1 трлн грн за втрату підприємств у Криму, але сума буде
уточнюватися.
Про це на брифінгу в четвер у Києві заявила перший заступник міністра юстиції Наталія
Севостьянова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сума збитків з самого початку коливалася в районі 1 трлн грн. На сьогоднішній день ця
сума уточнюється", – сказала вона.
За його словами, у списку позову фігурують близько 4 тис. підприємств, які втратили майно
в результаті анексії Криму.
Крім того, на даний момент проводиться постійне уточнення права власності на заявлені у
позовах підприємства, а також уточнюється можливість внесення у список інших підприємств у
Криму.
У свою чергу заступник міністра юстиції Антон Янчук повідомив, що на даний момент
складно назвати точну суму претензій, оскільки в подальшому буде уточнюватися формат
компенсацій і які саме втрачені активи будуть компенсуватися. Також важлива дата, станом на яку
буде здійснюватися така оцінка..
Українська правда
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