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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЄВРОПА ПОСИЛАЄ РОСІЇ СИЛЬНІ СИГНАЛИ, АЛЕ ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
НИЗЬКА, БО БРАКУЄ ЄДНОСТІ ТА ПОСЛІДОВНОСТІ 

 
Друга половина червня 2015 р. позначилася кількома сильними сигналами 

європейської спільноти на адресу Росії (наводимо в хронологічній послідовності): 
• 17 червня в Бельгії й 18 червня у Франції, на виконання рішень 

Міжнародного арбітражного суду в Гаазі по справі колишніх акціонерів ЮКОСу 
проти РФ, було накладено арешт на російські державні активи, включаючи 
банки та будівлі, що належать російським урядовим компаніям;  

• 19 червня Рада ЄС продовжила на рік санкції, запроваджені щодо 
анексованого Росією Криму, зокрема, йдеться про обмеження інвестиційної 
діяльності та експорту країн ЄС до Криму, а також входження до портів Криму 
європейських круїзних лайнерів; 

• 22 червня Рада ЄС подовжила на півроку, до 31 січня 2016 р. 
санкції проти енергетичного, фінансового та оборонного секторів Росії, 
вимагаючи від Москви повного виконання Мінських угод; 

• 23 червня Верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці 
безпеки Федеріка Могеріні представила Раді ЄС із загальних справ план 
протидії російській пропаганді, що включає заходи із підвищення 
популярності Євросоюзу на пострадянському просторі, підтримку незалежних 
ЗМІ та викриття дезінформації, що надходить із-за кордону; 

• 25 червня у Резолюції щодо «Зниклих осіб під час конфлікту в Україні», 
Парламентська асамблея Ради Європи чітко назвала дії РФ «агресією в 
Україні» та «окупацією Криму». 

З одного боку, здатність Європи на такі рішучі кроки мала би 
продемонструвати Росії, що її агресивні дії не залишаться без належної відповіді і 
будуть дорого коштувати. Особливо це стосується арешту російського державного 
майна за рішенням Гаазького суду. Хоча в даній справі йдеться про позов 
колишніх акціонерів компанії ЮКОС, майно якої Росія свого часу конфіскувала, 
проте важливий сам прецедент арешту російських активів за рішенням 
міжнародного суду. Адже Москва знає, що на неї ще очікують позови 
України за втрати, понесені внаслідок окупації Криму та війни на 
Донбасі. Зокрема, лише через анексію Криму Україна втратила близько 150 
млрд. дол.1  

                                                             
1
 http://economics.unian.ua/finance/1093730-u-vms-zayavili-scho-cherez-aneksiyu-krimu-ukrajini-zavdano-zbitkiv-

na-sumu-blizko-150-milyardiv.html. 
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Втім, можливий ефект від арешту російських активів був 
зведений нанівець відсутністю єдності – бельгійська та французька 
ініціатива не була підтримана рештою їх європейських союзників, і вже 
за пару днів панічні нотки в коментарях російських чиновників змінилися 
традиційними зухвалими заявами про невизнання Москвою юрисдикції Гаазького 
суду. 

Те ж саме стосується й решти сильних (на перший погляд) кроків 
європейської спільноти, у т.ч. питання санкцій. По-перше, Євросоюз так і не 
наважився запровадити справді сильні санкції, які загрожували би 
обвалом російській економіці, у той час як лише руйнівні санкції могли 
б мати швидкий позитивний ефект, адже поставили би Кремль перед 
неминучим вибором – зупинити агресію або самознищитися під руїнами власної 
економіки. Нинішні ж обмежені санкції лише призводять до стагнації економіки, 
що може тривати десятиліттями і не загрожує падінням Кремлівському режиму.  

По-друге, ЄС діє непропорційно – на нарощування російської 
агресії Євросоюз реагує лише подовженням вже діючих санкцій, але не 
їх посиленням. Таким чином, зважуючись на нове загострення, Москва точно 
знає, що гірше їй не буде. 

По-третє, помилковим є сам принцип визначення коротких 
хронологічних рамок дії санкцій із необхідністю їх продовження кожні 
6 і 12 місяців, адже це націлює Кремль не на припинення агресії, а на 
пошук шляхів заблокувати наступне рішення про подовження 
обмежень (через «підкуп»  когось із членів Євросоюзу вигідними економічними 
пропозиціями). Якби ЄС прийняв чітке рішення, що санкції діятимуть доти, доки 
Росія не виведе війська з України, – це дало би Кремлю чіткий сигнал, що йому 
доведеться шукати мирне рішення або ж готуватися до тривалої економічної 
стагнації (чого в Москві явно не хочуть). Коли ж санкції подовжуються лише на 
півроку – Кремль витратить цей час виключно на спроби поглибити тріщини в 
європейській солідарності і на пошуки «ображеного» члена ЄС, здатного 
заблокувати продовження санкцій (складна ситуація з Грецією вселяє Москві 
особливі надії). 

Відсутність послідовності та дисциплінованості серед членів ЄС 
також значною мірою нівелює ефект санкцій, а затим руйнує й саму 
європейську єдність. Чому Володимир Путін має всерйоз сприймати санкції, 
якщо одне з головних джерел збагачення його оточення – «Газпром» – у середині 
червня 2015 р. успішно домовляється із «E.On», «Shell» та «OMV» про добудову до 
узбережжя Німеччини двох нових гілок «Північного потоку»?2 І який урок має 
винести з цього рішення значно бідніша за Німеччину Болгарія, яка втратила 
чималі кошти, відмовившись заради європейської солідарності від «Південного 
потоку»? 

Згідно дослідження європейського медіа-альянсу «LENA» (до якого входить 
відоме німецьке видання «Die Welt»), 9 з 28 держав-членів ЄС взагалі не 
заморозили і не вилучили жодного активу приватних осіб, компаній та 
організацій із санкційного списку ЄС. Це: Іспанія, Ірландія, Литва, Мальта, 
Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія та Хорватія. Ще в кількох країнах 
санкції виконані в мізерному обсязі: лише 200 євро заморожено у Швеції, 120 тис. 
євро – на Кіпрі (найпопулярнішій країні російських ділків!), трохи більше 124 тис. 
євро – в Німеччині.3 Чи варто після цього очікувати ефективності санкцій? 

Навіть справді сильна Резолюція ПАРЄ має ті ж вади 
непослідовності, що й вся політика європейської спільноти. З одного 

                                                             
2
 http://www.dw.com/uk/газпром-розширює-північний-потік-до-німеччини/a-18525308. 
3
 http://www.dw.com/uk/змі-у-низці-країн-єс-не-застосовували-персональні-санкції-проти-росіян/a-18526245. 
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боку, ця Резолюція справді чітко називає дії РФ «російською агресією в Україні», 
називає Крим «окупованим», закликає РФ «звільнити всіх ув'язнених, незаконно 
захоплених на території України», а також прозоро натякає на загибель 
російських солдат в Україні, засуджуючи рішення Президента РФ засекретити 
інформацію про втрати особового складу Збройних сил Росії під час спецоперацій 
у мирний час.4 З іншого боку, вже сама назва Резолюції «Зниклі особи під час 
конфлікту в Україні» свідчить про непослідовність, адже якщо ПАРЕ визнає, 
це російська агресія, тоді чому в назві йдеться про зниклих «під час 
конфлікту в Україні», а не «під час російської агресії проти України»?  

Характерно також, що не ПАРЄ погрожує Росії виключити її зі своїх лав за 
постійні порушення документів цієї організації, а навпаки, Москва шантажує 
ПАРЄ своїм можливим виходом і денонсацією Європейської конвенції з прав 
людини. ПАРЄ ж намагається уникнути виключення РФ через міфічні причини, 
озвучені президентом цієї організації Анн Брассер: заради збереження «діалогу», 
у т.ч. й щодо вирішення «українського конфлікту», а також щоб громадяни Росії 
не «втратили захисту» Європейської конвенції з прав людини.5 Вже саме 
формулювання «український конфлікт», а також віра, що в Росії досі 
дотримуються права людини, ставить під сумнів здатність голови ПАРЄ адекватно 
оцінювати ситуацію. 

Єврочиновникам час зрозуміти зрештою психологію 
кремлівських керманичів і усвідомити, що з Москвою можна мати 
справу, лише давши їй чіткий вибір: або-або. Або припинення агресії – 
або жорсткі санкцій з обвалом економіки; або виведення військ – або 
повна ізоляція; або дотримання європейських енергопакетів – або 
згортання споживання російського газу. Ні напів-санкції на півроку, на 
напів-визнання агресії, ні заміна «південних потоків» – «північними» не 
переконають Кремль у серйозності намірів Євросоюзу і не припинять порушень 
Росією міжнародного законодавства. 

                                                             
4
 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21970&lang=en. 
5
 http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/06/25/7035216/. 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ  

18.06.2015. ЄС розширить допомогу Україні з огляду на прогрес 
у забезпеченні основ верховенства права – зустріч Президента 
Порошенка з Єврокомісаром Ганом 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Єврокомісаром з питань 
Європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнесом Ганом. 
Співрозмовники скоординували зусилля України та Європейського Союзу з реалізації поточних 
завдань. 

Президент назвав візит Єврокомісара потужним і символічним сигналом єдності 
Європейського Союзу в підтримці України в протистоянні агресії Росії, анексії Криму і 
забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України. 

Єврокомісар Ган, в свою чергу, заявив: «Я сьогодні в Україні для того, щоб ще раз 
наголосити – Європейський Союз твердо стоїть на стороні України, і ми ще раз підтверджуємо 
нашу позицію, особливо щодо того, що стосується необхідності вирішення конфлікту на Донбасі і в 
Криму». 

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент відзначив, що Росія і 
контрольовані нею бойовики проводять наступальні дії, брутально порушуючи Мінські угоди. 
Українська сторона надала всю інформацію, в тому числі і щодо звіту Спеціального центру по 
контролю і координації ОБСЄ, який переконливо доводить, що Україна твердо дотримується 
взятих на себе зобов’язань і налаштована на повну імплементацію Мінських угод. 

Як наголосив Президент у заяві для ЗМІ, буде обговорено «скоординовані дії для того, щоб 
забезпечити посилену мотивацію, щоб наші опоненти в складі Трьохсторонньої контактної групи, 
в першу чергу – Російська Федерація, зробили все зі свого боку, щоб забезпечити імплементацію 
Мінських угод». «Ми чекаємо від Європейського Союзу єдності і солідарності з Україною, в тому 
числі і в питанні продовження дії обмежувальних заходів стосовно Російської Федерації до кінця 
поточного року у зв’язку з відсутністю прогресу в імплементації Мінських угод», – заявив Петро 
Порошенко. 

Зі свого боку Єврокомісар Ган зазначив, що попереднє рішення, яке було прийнято 
напередодні наступного саміту ЄС, продовжити санкції на наступні півроку і поєднати ці санкції з 
виконанням Мінських домовленостей свідчить про дуже чітку позицію ЄС стосовно необхідності 
підтримки України, щодо конфлікту на Донбасі і в Криму. 

Президент заявив: «Україна вітає розширення участі Європейського Союзу у вирішенні 
безпекових питань в Україні, і першим кроком в цьому напрямку може стати підвищення 
ефективності діяльності Консультативної місії Європейського Союзу з питань реформування 
цивільного сектору безпеки в нашій державі. Разом з тим, посилення ролі Консультативної місії ЄС 
не знімає з порядку денного питання направлення в Україну Місії Європейського Союзу з 
підтримання Мінських домовленостей». 

Глава держави зазначив, що виповнився рік від дня, як український народний депутат, 
член Парламентської Асамблеї Ради Європи, капітан Військово-повітряних сил України Надія 
Савченко перебуває заручником в російській в’язниці. «Ми чекаємо твердих і чітких кроків, 
застосування всіх доступних методів переконання, щоб забезпечити звільнення Надії», – 
наголосив Президент. 

Президент подякував за значну підтримку, яку Європейських Союз надає для стабілізації 
економічної та фінансової ситуації в країні, а також за участь у допомозі вирішення гуманітарних 
проблем, особливо – питань тимчасово переміщених осіб, які вимушені були покинути рідну 
землю в зв’язку з російської окупацією. 

Єврокомісар поінформував, що ЄС вже надав приблизно 150 млн євро для вирішення 
проблем, пов’язаних з гуманітарною ситуацією в країні. 

Єврокомісар також повідомив про рішення ЄС надати додаткові кошти з огляду на прогрес, 
якого Україна досягнула у забезпеченні основ верховенства права. Йдеться про виділення після 
завершення розгляду цього питання всіма структурами ЄС приблизно 70 млн євро з так званого 
«парасолькового фонду». Це покладе на Україну додаткові зобов’язання досягати успіхів у цій 
царині, наголосив Єврокомісар. 

Глава держави поінформував про те, що сьогодні Верховна Рада ратифікувала підписаний 
22 травня в Ризі пакет домовленостей щодо започаткування третьої програми макрофінансової 
допомоги України з боку Європейського Союзу в розмірі 1,8 млрд євро. «Ми очікуємо, що перший 
транш поточної третьої програми макрофінансової допомоги надійде до України вже найближчим 
часом», – сказав Президент. 

Єврокомісар висловив впевненість в тому, що перший транш в рамках цього пакету в 
розмірі 600 млн євро надійде в Україну за кілька тижнів. 
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Співрозмовники обмінялись думками щодо підвищення ефективності використання 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, яка має 
повністю запрацювати з першого січня 2016 року. Президент висловив сподівання, що, в умовах, 
коли вже більше 20 країн ратифікували Угоду про асоціацію України з ЄС, ця Угода буде повністю 
ратифікована всіма країнами-членами Європейського Союзу до кінця поточного року. 

Петро Порошенко подякував за потужну підтримку, яку Європейський Союз 
продемонстрував Україні в питаннях запровадження безвізового режиму на Саміті «Східного 
партнерства» в Ризі та висловив сподівання, що, оскільки політичні перепони для цього вже всі 
зняті, ефективна співпраця і виконання Україною технічних питань дозволить Україні 
розраховувати на запровадження безвізового режиму вже в 2016 році. 

Йоханнес Ган також нагадав, що на Ризькому саміті ЄС оголосив про надання 100 млн 
єврогрантів на підтримку малих та середніх підприємств для того, щоб вони могли підготуватися 
до початку роботи поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Ці гроші створюють основу 
для того, щоб Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку 
змогли також надати кредитну підтримку малим та середнім підприємствам загальною вартістю 
приблизно 1 млрд євро, щоб, з одного боку, малі та середні підприємства могли підготуватися до 
підвищеної конкуренції, а, з іншого боку, підготувались до повного використання всіх 
можливостей, які надає ЗВТ, відзначив Єврокомісар. 

«Європейський Союз продовжує залишатися на Вашому боці», – заявив Єврокомісар. 
Йоханнес Ган особливо зауважив, що ЄС надає ці кошти, не намагаючи повчати, але щоб 
забезпечити роботу з виконання всіх необхідних рішень. «Щоб ми з вами діяли, як друзі, як 
партнери, щоб ми забезпечували європейську інтеграцію України», – наголосив він. 

«Ми продовжуємо докладати всіх зусиль задля досягнення нашої мети – європейського 
майбутнього України», – заявив Президент. 

Прес-служба Президента України 
 
 

БЕЗПЕКА 

19.06.2015. ЄС подовжив на рік санкції щодо Криму 
До 23 липня 2016 року жодний круїзний лайнер з країн ЄС не запливе в порти Криму. Крім 

того, продовжено обмеження на експорт та інвестиції. 
Рада Європейського Союзу продовжила запроваджені торік санкції щодо анексованого 

Росією Криму та міста Севастополя на ще один рік. Про це у п’ятницю, 19 червня, повідомив 
офіційний сайт відомства. Згідно з оприлюдненою на сайті інформацією, санкції стосуватимуться 
насамперед туристичної, фінансової та економічної галузей. Зокрема, забороняється до 23 липня 
2016 року запливати до портів Криму європейським круїзним лайнерам. 

Крім того, триватимуть обмеження на здійснення інвестиційної діяльності та експорту з 28 
країн-членів ЄС до Криму. Останні санкції стосуватимуться насамперед енергетики, транспорту та 
телекомунікаційної галузі, йдеться у повідомленні. Так, зокрема, забороняється надавати технічну 
чи технологічну підтримку при розвідці та видобутку корисних копалин та енергоносіїв, в тому 
числі газу й нафти. Те саме стосується й інфраструктурної розбудови. 

У повідомленні також зазначається, що в ЄС продовжують засуджувати незаконну анексію 
українського півострова Росією й надалі дотримуватимуться політики невизнання "приєднання" 
Криму до Росії. 

DW.COM 

24.06.2015. ЄС спростовує вимоги до України надати Донбасу 
особливий статус до припинення вогню 

В Європейському Союзі спростували інформацію про начебто існування вимог до України 
надати так званим ДНР та ЛНР особливий статус до того, як будуть виконані пункти Мінських 
домовленостей щодо припинення вогню та проведення виборів. 

Про це власному кореспонденту УНІАН у середу в Брюсселі заявила речник Високого 
представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майа 
Коcьянчич. 

"Ніяких змін у політиці ЄС немає", – сказала вона, коментуючи відповідну інформацію. 
Раніше видання Європейська правда з посиланням на представництво ЄС в Україні 

повідомило, що ЄС звертається до української сторони з пропозицією надати Донбасу особливий 
статус, не чекаючи, доки бойовики та РФ виконають перші пункти мінських домовленостей. 

УНІАН 



INTERNATIONAL WEEKLY # 11 (17.06.2015 — 01.07.2015) 9 of 22 

 

9 of 22 

УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЧЕРВНЕВА ЗУСТРІЧ МІНІСТРІВ ОБОРОНИ КРАЇН НАТО ДАЛА СТАРТ 
РЕАЛЬНИМ ЗАХОДАМ З ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ 

 
24-25 червня 2015 р. у Брюсселі відбулася зустріч міністрів 

оборони країн-членів НАТО, після якої було озвучено низку важливих 
рішень для посилення обороноздатності Альянсу, зокрема: 

1. Вдосконалено процедуру командування силами НАТО, що має 
на меті уникнути затримок при необхідності розгортання Сил 
реагування. Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп 
Брідлав отримав повноваження віддавати накази про розгортання сил Альянсу, не 
очікуючи прийняття політичного рішення керівними органами блоку. Раніше 
представники східноєвропейських членів НАТО  неодноразово висловлювали 
побоювання, що в разі агресії сили Альянсу не встигнуть прийти на допомогу, бо їх 
розгортання почнеться лише після політичного рішення всіх 28 членів блоку, на 
ухвалення якого може піти кілька днів. Відтепер цю небезпеку знято. Важливо 
також відзначити, що Філіп Брідлав належить до тих високопосадовців Альянсу, 
які тверезо оцінюють рівень російської загрози, що дає надію на адекватну 
реакцію у випадку критичної ситуації.  

2. Прийнято нову концепцію завчасного планування НАТО. 
Необхідність змін у цьому напрямку була очевидною, судячи з розгубленості і 
бездіяльності Альянсу в перші місяці початку російсько-українського конфлікту. 

3. Чисельність Сил реагування НАТО (NATO Response Force) буде 
збільшено до 40 тис. військовослужбовців, включаючи повітряні та морські 
сили.  

4. Остаточно узгоджено деталі створення перших шести 
багатонаціональних штабів командування (NATO Force Integration 
Units) у Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Румунії. Кожен 
штаб складатиметься із 40 осіб і відіграватиме ключову роль в плануванні, 
навчаннях і забезпеченні потенційних підкріплень. Розглядається можливість 
створення таких штабів і в деяких інших країнах-членах.  

5. Погоджено проведення восени 2015 р. найбільш масштабних 
навчань НАТО з часів закінчення «Холодної війни» – до маневрів «Trident 
Juncture 2015» залучать понад 30 тис. військовослужбовців, головним чином з 
Італії, Португалії та Іспанії. 

6. Міністри оборони країн НАТО обговорили й підтримали 
пропозицію США надати техніку й обладнання для Сил швидкого 
реагування. Слід відзначити, що напередодні брюссельської зустрічі міністрів 
оборони, голова Пентагону Ештон Картер провів п’ятиденне турне 
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країнами Європи (розпочавши з Німеччини), під час якого ознайомив 
європейських колег із американською ініціативою розмістити важкі озброєння у 
країнах Східної Європи (250 танків, бойових машин «Бредлі» та самохідних 
артилерійських установок). Важливо, що плани США з посилення оборонного 
потенціалу східних рубежів Альянсу підтримала німецький міністр оборони 
Урсула фон дер Ляєн, яка визнала, що «з позиції сили можна краще 
говорити з Москвою».6   

7. Ухвалено пакет заходів для збільшення 
обороноспроможності Молдови. НАТО допомагатиме Молдові 
модернізувати її збройні сили шляхом «тренування, підтримки й освіти». 

25 червня у Брюсселі пройшло засіданні Комісії Україна – НАТО 
під головуванням Єнса Столтенберга й за участі Міністра оборони 
України Степана Полторака. Останній поінформував колег про воєнно-
політичну ситуацію в Україні; дії Збройних Сил, спрямовані на відбиття російської 
воєнної агресії; стан реформування безпекового сектору. С.Полторак також провів 
низку важливих зустрічей, у т.ч. із Генсеком НАТО Є.Столтенбергом та з міністром 
оборони США Е.Картером.  

Було досягнуто домовленостей, що НАТО створить ще один цільовий 
трастовий фонд для допомоги Україні – з розмінування і протидії 
саморобним вибуховим пристроям на звільнених територіях Донбасу. За кілька 
місяців розпочнуться відповідні тренування українських військових і 
співробітників МНС. 

Крім того, було погоджено, що НАТО допоможе Україні посилити 
безпеку авіапростору: Польща, Норвегія й Туреччина почнуть надавати 
Україні інформацію про переміщення літаків.  

Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що його 
країна у двічі збільшить витрати на тренування українських 
військових (до 9,4 млн. доларів).  

Під час брюссельської зустрічі Степана Полторака із міністрами оборони 
Польщі та Литви Томашем Сємоняком і Юозасом Олекасом було досягнуто 
домовленостей, що цього літа у Києві буде підписано протокол про 
створення спільної литовсько-польсько-українського бригади 
ЛитПолУкрбриг. 

Українські ЗМІ повідомили, що міністри оборони Альянсу пообіцяли 
допомогти Києву створити за натовськими стандартами 
підрозділи сил спецоперацій. Крім того, за неофіційною інформацією, країни 
НАТО висловили готовність допомогти Україні з будівництвом нового 
заводу з виробництва набоїв, замість захопленого сепаратистами 
Луганського патронного заводу.7 

За підсумками зустрічей у Брюсселі, Міністр оборони України Степан 
Полторак повідомив, що міністри оборони країн НАТО підтвердили 
можливість перегляду питання надання Україні летальної зброї, 
якщо Росія й надалі буде порушувати Мінські угоди.8 

До речі, позиція керівництва Альянсу щодо російської агресії 
проти України стає все більш чіткою. Під час прес-конференції в Брюсселі 
Генсек НАТО Єнс Столтенберг чітко заявив, що «анексія» Росією частини 
території України «є актом агресії» (is an act of aggression). Він також 
наголосив, що «Росія продовжує надсилати війська, озброєння і боєприпаси до 

                                                             
6
 http://www.dw.com/ru/министр-обороны-фрг-с-москвой-лучше-разговаривать-с-позиции-силы/a-18530476. 
7
 http://tsn.ua/politika/pro-yaku-globalnu-dopomogu-ukrayini-govorili-za-zachinenimi-dverima-v-nato-eksklyuziv-

tsn-tizhnya-447030.html. 
8
 http://www.mil.gov.ua/news/2015/06/25/vsi-kraini-chleni-alyansu-zhorstko-ta-rishuche-zasudzhuyut-agresiyu-

rosijskoi-federaczii-na-shodi-ukraini-s-poltorak--11110. 
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Східної України».9 Кількома днями раніше Єнс Столтенберг заявив, що «за 
останні місяці Росія передала сепаратистам понад тисячу одиниць важкої техніки. 
Це включає танки, артилерію і передові системи ППО».10  Командувач 
Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес у своєму виступі на 
конференції ОБСЄ у Відні 23 червня 2015 р. чесно й відверто говорив 
про «об’єднані російсько-сепаратистські війська», що «продовжують 
широко і у великих кількостях діяти в Східній Україні». Бен Годжес відзначив, що 
російські військові здійснюють «управління військовими операціями в Україні» та 
постійно перекидають в Україну кадрових солдат, військову техніку і боєприпаси.11 

Загалом можна констатувати, що в НАТО нарешті відбувається 
протверезіння: починають даватися реальні оцінки російським діям в Україні, 
прийматися рішення, які можуть реально посилити безпеку східних рубежів 
Альянсу. Щоправда, діям НАТО все ще бракує динаміки – Альянс постійно на 
кілька кроків відстає від Росії, лише із запізненням реагуючи на її дії, 
замість того, щоб діяти на упередження, брати ініціативу в свої 
руки і нав’язувати свої правила.  

                                                             
9
 http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_120953.htm. 
10

 http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/19/7035001/ 
11

 http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/statements/osce-conf-06232015.html. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 

19.06.2015. НАТО допоможе Україні в створенні національної 
системи стратегічних комунікацій та боротьби з пропагандою 

18-19 червня 2015 р. Штаб-квартиру НАТО та Штаб Стратегічного командування НАТО з 
операцій (м.Монс, Бельгія) відвідала група українських експертів з питань стратегічних 
комунікацій на чолі з Міністром інформаційної політики України Ю.Стецем. До складу групи 
увійшли Посол з особливих доручень МЗС України Д.Кулеба, мер м. Маріуполь Ю.Хотлубей, 
Радник з питань комунікацій Міністра оборони України А.Фролова, Директор Інформаційного 
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України Л.Шустенко, представники інших 
центральних органів виконавчої владі, які відповідають за контакти з громадськістю та ЗМІ. 

Візит було організовано Центром документації та інформації НАТО в Україні і 
Департаментом громадської дипломатії Міжнародного секретаріату НАТО. 

У рамках візиту відбулися зустрічі українських експертів із представниками Міжнародного 
секретаріату НАТО, країн-членів Альянсу, штабу Стратегічного командування НАТО з операцій, а 
також В.о. Глави Місії України при НАТО Є.Божком. 

Основними темами зустрічей були протидія гібридній війні Росії проти України в 
інформаційному вимірі. Окрему увагу було приділено узгодженню модальностей проекту НАТО з 
допомоги Україні у створенні національної системи стратегічних комунікацій та боротьби з 
пропагандою. 

18 червня 2015 р. у Посольстві України відбулася зустріч української делегації з 
українською громадою Бельгії. 

Місія України при НАТО 
 

22.06.2015. Міноборони: Все, що ми розвиваємо, має одну мету – 
стати членом НАТО 

Напрями, що стосуються нацбезпеки визначені чітко – стати членом НАТО. 
Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор 

Долгов в ефірі 5 каналу. 
"Коли було затвердження концепції національної безпеки, президент Петро Порошенко 

сказав:" Все, що ми будемо робити, все, що ми розвиваємо, має одну мету – стати в перспективі 
членом НАТО". Отже, курс визначений, я не бачу тут "або" , – заявив Долгов. 

Він також додав, що для того, щоб відповідати вимогам НАТО, потрібно докласти чимало 
зусиль. 

Українська правда 
 

25.06.2015. У штаб-квартирі НАТО відбулось засідання Комісії 
Україна–НАТО на рівні міністрів оборони 

У ході засідання Комісії Україна–НАТО Міністр С.Полторак поінформував присутніх про 
поточну воєнно-політичну ситуацію в країні. Генсекретар НАТО Й.Столтенберг підкреслив, що 
Альянс і надалі підтримуватиме Україну з метою відновлення її суверенітету та територіальної 
цілісності. 

Під час своїх виступів міністри оборони країн-членів НАТО одностайно засудили дії Росії, 
яка незаконно анексувала Автономну Республіку Крим України і продовжує дестабілізувати східні 
території нашої держави. 

Було підтверджено наміри продовжувати тиск на Росію з метою примушення її до 
повернення в рамки міжнародного права, відмови від анексії Криму та дестабілізації Донбасу. 

Українська сторона висловила вдячність НАТО за вагому політичну та практичну 
підтримку. 

Окрему увагу було приділено першим результатам реформування сектору безпеки і 
оборони України та узгоджено подальші напрями взаємодії України з НАТО на зазначеному 
напрямі. 

Місія України при НАТО 
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25.06.2015. Міністри оборони країн НАТО висловили рішучу 
підтримку Україні 

Міністри оборони країн Альянсу під час засідання Комісії Україна – НАТО в четвер (25 
червня 2015 року) підтвердили свою непохитну підтримку України. Під час спілкування з 
міністром оборони Степаном Полтораком міністри обговорили стан безпеки в Україні і 
переглянули питання допомоги з боку НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг підкреслив, 
що Україна продовжує «мати справу з озброєними до зубів сепаратистами, яких підтримує, тренує 
і оснащує Росія», водночас здійснюючи реформи попри серйозну економічну кризу. «Попри усі ці 
виклики Україна рухається вперед, і це вражає», – зазначив він. 

Міністри високо оцінили прагнення України здійснити широкомасштабні реформи в 
секторі безпеки і оборони. Сказавши, що це вимагає «терпіння і рішучості», Генеральний секретар 
підкреслив, що Альянс і надалі підтримуватиме Україну як  політично, так і практично, в тому 
числі і через п’ять Цільових фондів НАТО. 

Пан Столтенберг привітав «справжній прогрес» щодо Цільових фондів сказавши: 
«Останнім часом ми започаткували проекти в галузі безпеки зв’язку і регіональної безпеки 
повітряного простору». Він додав, що Альянс «узгодив у принципі створення нового Цільового 
фонду» з розмінування і протидії саморобним вибуховим пристроям. «Це абсолютно необхідно 
задля рятування життів», – сказав він. Генеральний секретар зазначив, що НАТО співпрацює з 
Україною з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру і 
ліквідації катастроф і проведе спільні навчання в цій галузі наприкінці цієї осені. 

Генеральний секретар підтвердив, що усі члени Альянсу «рішуче підтримують суверенітет і 
територіальну цілісність України», і продовжив закликати Росію припинити дестабілізувати 
країну. «Народ України заслуговує на нашу підтримку і ми віддані справі нашого партнерства з 
Україною», – наголосив він. 

NATO.int 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 

16.06.2015. Генерал НАТО: Дії Росії в Україні – глобальний і 
тривалий виклик 

На думку Філіпа Брідлава, своїми діями в Україні Росія намагається змінити правила та 
засади, які десятиліттями слугували фундаментом європейської безпеки. 

Через конфлікт в Україні Європа знаходиться у "новій та зміненій і складній" ситуації з 
безпекою, вважає головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав. Про це він 
заявив у вівторок, 16 червня, під час відвідин бази військово-повітряних сил Альянсу в 
литовському місті Шяуляй, повідомляє інформаційне агентство dpa із посиланням на агенцію BNS. 
За словами Брідлава, Росія намагається змінити правила та засади, які десятиліттями були 
фундаментом європейської безпеки. 

На його думку, такий виклик є "глобальним, а не регіональним", та "тривалим, а не 
тимчасовим", і може призвести до "значних наслідків". Генерал додав, що Північноатлантичний 
альянс не знає, до яких наступних кроків вдасться Росія. Утім, Брідлав визнав, що НАТО вчиться 
на діях Москви. Він зазначив, що російська армія стає дедалі сильнішою та більш модернізованою. 
Тож НАТО слід продемонструвати свою здатність до стримування, наголосив головнокомандувач 
військ НАТО в Європі, слова якого наводить dpa. 

DW.DE 
 

19.06.2015. Генсек НАТО: Росія передала сепаратистам багато 
важкої техніки і дестабілізує 

За останні місяці Росія передала сепаратистам на Донбасі понад тисячу одиниць важкої 
техніки і навмисно дестабілізує ситуацію на сході України. 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у інтерв’ю УНІАН 
"Всі союзники згодні, що Росія підтримує сепаратистів у східній Україні силами, 

обладнанням та навчанням. Це було підтверджено всіма 28 союзниками – міністрами 
закордонних справ у нашій спільній заяві на зустрічі в Анталії, яка відбулася в травні", – сказав він. 

"За останні місяці Росія передала сепаратистам понад тисячу одиниць важкої техніки. Це 
включає танки, артилерію і передові системи ППО. Ми знаємо про це від нашої власної розвідки. 
Але також є свідчення, опубліковані засобами масової інформації, неурядовими організаціями та 
самими російськими солдатами, що Росія підтримує сепаратистів", – сказав Столтенберг. 
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"Мозкові центри також опублікували відповідні звіти. Останній був опублікований 
Атлантичною Радою, яка збирала докази з різних відкритих джерел, включаючи супутникові 
знімки", – додав він. 

Відтак, за словами генсека НАТО, "в цілому картина ясна". 
"Ми дуже уважно стежимо за повідомленнями про ескалацію бойових дій та використання 

важкої зброї. Повне виконання Мінських домовленостей є шляхом до миру. Ескалація навколо 
Мар’їнки минулого тижня стала великим крок назад з цього шляху", – сказав він. 

"Дуже важливо, щоб всі сторони дотримувалися режиму припинення вогню і повністю 
виконали Мінські домовленості. Росія несе особливу відповідальність в плані того, щоб запобігти 
цим нападам та виконати домовленості про припинення вогню", – наголосив Столтенберг. 

"Сепаратисти не повинні використовувати будь-який привід, щоб захоплювати додаткову 
територію України", – додав він. 

"Ми закликаємо Росію припинити навмисну дестабілізацію на сході України, покласти 
край підтримці сепаратистів, вивести свої війська і військову техніку з України і вздовж її 
кордонів", – зазначив генсек Північноатлантичного альянсу. 

Українська правда 
 

19.06.2015. Чорногорію запросять до НАТО, по Грузії також 
потрібне рішення – МЗС Румунії 

На саміті НАТО у Варшаві у 2016 році Чорногорія, найшвидше, отримає запрошення до 
членства в НАТО, також варто очікувати певного рішення по Грузії. 

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску під час дискусії на 
безпековій конференції GLOBSEC, повідомляє з Братислави кореспондент "Європейської правди". 

Міністр повідомив, що міністри закордонних справ вже обговорювали можливість 
інтеграції Чорногорії до Альянсу, і тут є певна згода. "Ми маємо підтримувати політику відкритих 
дверей. Якщо ми не ухвалимо рішення про розширення, ми втратимо довіру", – зазначив він. 

"Чорногорія має отримати запрошення до НАТО, вони готові до цього. І це буде на порядку 
денному саміту в Варшаві", – запевнив Ауреску. 

Інформацію про можливий вступ Чорногорії до НАТО підтвердив також британський 
прем’єр Кемерон: "На саміті в Уельсі ми (Британія) вже підтримували членство Чорногорії" 

Глава МЗС Румунії також зазначив, що вважає за необхідне подальше зближення альянсу з 
Грузією. 

"Також має бути знайдено рішення щодо Грузії. Вона добре готова до членства в усіх 
аспектах, крім геополітичного", – наголосив він. 

Як відомо, Україна не подавала до НАТО заявку про членство, тому в практичному плані це 
питання наразі не розглядається альянсом. 

Українська правда 
 

22.06.2015. НАТО може збільшити кількість сил швидкого 
реагування до 40 тисяч осіб 

Генсек НАТО заявив, що Альянс планує збільшити кількість сил швидкого реагування. 
Окрім того, він запевнив, що не вбачає порушення жодних договорів із Росією через розміщення 
озброєнь у країнах Балтії. 

На тлі загострення конфлікту на Сході України НАТО планує збільшити кількість своїх сил 
швидкого реагування до 30 або навіть до 40 тисяч осіб. Таким чином, як заявив у понеділок, 22 
червня, генсек НАТО Єнс Столтенберг, кількість сил реагування буде збільшено більш ніж удвічі. 
Відповідне рішення можуть ухвалити у середу і четвер (24-25 червня) на зустрічі міністрів оборони 
країн-членів НАТО у Брюсселі, пише інформагенція AFP. Досі сили реагування налічували 
близько 13 тисяч військових. 

Столтенберг також розповів про плани розміщення озброєнь США в країнах Балтії. "Це 
було заплановано, обговорювалося, і жодним чином не порушує Основоположний акт Росія-НАТО. 
Все, що ми робимо, це – пропорційна оборона, і це повністю відповідає нашим національним 
зобов'язанням", – цитує генсека Альянсу інформагенція "Інтерфакс". Столтенберг також нагадав, 
що рішення про розгортання додаткових сил НАТО у Європі ухвалили ще на минулому саміті 
восени 2014 року в Уельсі. 

Тоді ж члени НАТО запланували збільшити свої оборонні бюджети до рівня 2 відсотків 
ВВП. Але у поточному році цієї мети досягнуть лише п'ять країн: США, Великобританія, Греція, 
Польща та Естонія, зазначає агентство AP. 

DW.DE 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЗАЛЯКАНИЙ МОСКВОЮ ЗАХІД НАМАГАЄТЬСЯ СХИЛИТИ 
УКРАЇНУ ДО ЗГОДИ НА РОСІЙСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ ДЛЯ ДОНБАСУ   

 
Друга половина червня 2015 р. позначилася черговою хвилею залякувань з 

боку Росії, що мали на меті схилити Київ і західні столиці прийняти російські 
умови «врегулювання»конфлікту на Донбасі. 

Виступаючи на конференції у Відні 23 червня, представник Росії в 
ОБСЄ Андрій Келін прямим текстом заявив: «Час зрозуміти, що 
якщо продовжувати в тому ж ключі, то зіткнення на Донбасі 
можуть набути нового масштабу, що вийде далеко за межі цього 
регіону».12 При цьому, в традиційному для РФ стилі називати чорне – білим, 
Келін говорив, ніби це українська сторона не виконує Мінські домовленості й 
обстрілює сепаратистів, а не навпаки. Та вже звична абсурдність «аргументів» 
Москви в даному разі – не головне. Головний месидж Кремля – погроза «нового 
масштабу» бойових дій і виходу їх «далеко за межі» Донбасу. Фактично Москва 
відкрито погрожує повномасштабним вторгненням в Україну в разі 
відмови покоритися російському сценарію. 

Прикметно, що лише днем раніше, 22 червня, один з організаторів 
сепаратизму на Донбасі, російський «політтехнолог» Олександр Бородай в 
інтерв’ю «Рейтер» теж говорив про можливе переростання 
конфлікту у «велику війну». Тільки на відміну від Келіна, Бородай не 
приховував, що йдеться саме про масштабне вторгнення військ РФ, «оскільки 
Росія не може нескінченно терпіти цю виразку на своїх кордонах».13 Приводом 
для вторгнення, за словами Бородая, стане «наступ» української армії. Доречно 
буде нагадати, що приводом для агресії нацистської Німеччину на Польщу в 1939 
р. теж було заявлено інспірований напад польських військових на німців. 
Абсолютно очевидно, що Україна не має ні намірів, ні можливостей для наступу, 
проте Москва навряд й очікує, що Захід повірить у її брехню, вона розраховує на 
іншу реакцію – страх. 

Варто також додати, що в другій половині червня 2015 р. Росія 
послідовно продовжувала блокувала всі дії, які могли би сприяти 
мирному врегулюванню на Донбасі: постійний представник Росії при ООН 

                                                             
12

 http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/4D2688349AD0A3A643257E6D0064FB4F. 
13

 http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN0P41SL20150624?sp=true. 
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Віталій Чуркін дав зрозуміти, що Москва не дозволить відкрити в Україні офіс 
ООН з підтримання миру;14 представники РФ в ОБСЄ знову заблокували 
розширення мандату Місії спостерігачів на всю ділянку українсько-російського 
кордону на Донбасі. МЗС Росії висловилися проти ідеї створення міжнародного 
трибуналу для покарання винних в падінні малазійського «Boeing» на Донбасі.15 А 
секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев цинічно заявив, що Росія «не може 
перешкодити» участі російських «добровольців» у військових діях на Донбасі.16 

Фактично Росія дає зрозуміти, що вона не лише ні на крок не 
пом’якшить свою позицію, а й готова до подальшої ескалації, 
включаючи повномасштабну війну. І це залякування, на жаль, 
спрацьовує по відношенню до столиць ЄС і США.  

На черговій зустрічі «Нормандської четвірки» в Парижі 23 
червня 2015 р. Німеччина та Франція фактично підтримали вимоги Росії, 
закликавши до «політичного діалогу» між Києвом та сепаратистами, а також до 
демілітаризації с. Широкіне,17 що фактично віддасть цей стратегічно важливий 
населений пункт біля Маріуполя в руки російських бойовиків, які напевно не 
виконають свою частину домовленостей (як це вже було після перших Мінських 
угод). 

За інформацією «Української правди», Євросоюз рекомендував 
Україні виконувати наперед положення Мінських домовленостей 
щодо спеціального статусу для Донбасу, не чекаючи виконання 
сепаратистами перших пунктів щодо припинення вогню.18 І хоча 
речниця єврокомісара з питань зовнішньої політики Майя Коч'янчич заявила, що 
ЄС дотримується незмінної позиції щодо виконання Мінських домовленостей,19 
проте дії єврочиновників свідчать про зворотне. Представники ЄС (зокрема, 
єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганес Ган) переконують 
Київ у необхідності якомога скоріше прийняти нову Конституцію, що 
передбачатиме децентралізацію і обумовлюватиме спеціальний статус для 
Донбасу, а також провести на Донбасі місцеві вибори, включаючи окуповані 
території. Про те, як сильно Європа прагне таких дій від Києва, свідчить 
швидкість, з якою Венеціанська комісія схвалила проект змін до Конституції 
України, в якому особливий режим місцевого самоврядування в Донецькій та 
Луганській областях закріплено в перехідних положеннях з посиланням на 
відповідний Закон України. 

За інформацією «Дзеркала тижня», підтримують такий розвиток подій і 
Сполучені Штати, зокрема, помічник Держсекретаря Вікторія Нуланд 
під час останнього візиту до Києва нагадала про необхідність 
конституційної децентралізації і рекомендувала провести місцеві 
вибори у т.ч. й на окупованих територіях.20 При цьому, абсолютно 
зрозумілою є неможливість провести вільні вибори на окупованих російськими 
військами територіях Донбасу – це може бути лише фактична легалізація 
контрольованих Москвою сепаратистських режимів. І ця легалізація потягне за 
собою необхідність для Києва фактично утримувати ці режими коштом 
державного бюджету, тоді як контролювати умовний кордон із окупованими 

                                                             
14

 http://ria.ru/world/20150617/1073642912.html. 
15

 http://ria.ru/mh17/20150626/1090424907.html. 
16

 http://kommersant.ru/doc/2752250. 
17

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/normandska_chetvirka_hoche_vikonannya_minskih_ugod_u_povnomu_obsya

zi___zayava_2067292. 
18

 http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/06/24/7035198/. 
19

 http://www.unian.ua/politics/1093452-es-sprostovue-vimogi-do-ukrajini-nadati-donbasu-osobliviy-status-do-

pripinennya-vognyu.html. 
20

 http://gazeta.dt.ua/internal/konstitulyaciya-_.html. 
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територіями стане складніше, що погіршить економічну і безпекову ситуацію в 
країні. 

У цьому контексті важливо відзначити, що в травні 2015 р. до 
«Нормандського формату» переговорів додався ще один – двосторонній 
російсько-американський канал спілкування Карасін-Нуланд. Глава 
адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що метою встановлення 
регулярних контактів заступника голови МЗС Росії Григорія Карасіна та 
помічника Держсекретаря США Вікторії Нуланд є «координація наших дій по 
Україні».21 Питання в тому, чи лише про Україну говоритимуть у рамках цього 
формату. Тривогу викликає той факт, що під час телефонної розмови 
Володимира Путіна і Барака Обами, що відбулася 25 червня 2015 р., 
сторони не лише домовлялись про наступну зустріч Карасіна і 
Нуланд, але й обговорювали питання взаємодії щодо Ірану, Сирії та 
«Ісламської держави».22 

Авторитетні західні ЗМІ неодноразово висловлювали припущення про 
готовність Обами «обміняти» Україну на поступки РФ в іранському та сирійському 
питаннях. Тож Києву потрібно максимально уважно слідкувати за розвитком 
спілкування Карасіна й Нуланд, і одночасно не полишати спроби довести 
партнерам з ЄС і США, що чергові поступки Росії під тиском її шантажу «великою 
війною» все рівно не принесуть миру, а лише збільшать апетити агресора. 

 
 

                                                             
21

 http://www.interfax.ru/world/448678. 
22

 http://www.nytimes.com/2015/06/26/world/europe/putin-breaks-silence-with-call-to-obama.html?_r=1. 
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ПРЕЗИДЕНТ 

18.06.2015. Президент України прийняв групу «Великої сімки» 
на підтримку України 

Президент України прийняв групу голів та представників дипломатичних місій країн G7 та 
місії ЄС, створену відповідно до рішення останнього Саміту «Великої сімки», який нещодавно 
відбувся в Німеччині. 

Під час зустрічі Президент України подякував Великобританії, Італії, Канаді, Німеччини, 
США, Франції, Японії та Європейському Союзу за єдність і постійну солідарність з Україною на 
шляху до миру та реформ. Зокрема, Петро Порошенко подякував за сильну позицію на підтримку 
України, висловлену у Декларації лідерів країн G7 від 8 червня 2015 року. 

Президент України, посли та дипломатичні представники країн «Великої сімки» та ЄС 
обговорили ситуацію на Донбасі, стан виконання Мінських домовленостей та процес втілення 
реформ в Україні. 

Зустріч у такому форматі вже проводилась раніше для координації позицій, але відтепер 
така практика стане регулярною. 

З повним текстом Декларації Лідерів країн G7 за результатами Саміту «Великої сімки» у 
Мюнхені 7-8 червня 2015 року можна ознайомитись за посиланням. 

Прес-служба Президента України 

20.06.2015. Президент провів зустріч з сенатором Маккейном 
Президент Петро Порошенко провів зустріч з делегацією сенаторів США на чолі із Джоном 

Маккейном. 
Президент України поінформував сенаторів про останню ситуацію на Донбасі, відзначивши 

ескалацію і недотримання Росією та бойовиками Мінських домовленостей. 
Глава держави підкреслив, що Україні вдалося побудувати сильну армію з міцним духом. 

«Але ми боремось зі зброєю XX століття проти зброї XXI століття, оскільки Росія постачає на 
Донбас сучасне озброєння, використовуючи Україну як тестовий полігон для випробування 
новітніх зразків», – зазначив Петро Порошенко. 

Президент подякував за сильну позицію США та підтримку України у складні часи, 
зокрема відзначив важливість спільних україно-американських навчань. 

Глава держави також привітав законопроект, ухвалений Сенатом США щодо 
американського оборонного бюджету, який є символічною демонстрацією не тільки фінансової 
підтримки України. «Це не лише фінансова, економічна допомога, але і підтримка нашої безпеки», 
– підкреслив Петро Порошенко. 

Сенатор Маккейн повідомив, що відвідує Україну, щоб засвідчити підтримку її 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. 

Він повідомив, що вже зустрівся з групою волонтерів. «Українці готові, боряться та будуть 
боротися за свободу. Приємно бачити таку організацію людей. Я був дуже вражений», – сказав 
сенатор. 

У зустрічі також взяли участь сенатори Джон Баррассо та Том Коттон. З українського боку 
були присутні Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, Міністр 
закордонних справ Павло Клімкін, заступники Глави Адміністрації Президента України Валерій 
Чалий і Андрій Таранов. 

Прес-служба Президента України 
 

25.06.2015. Президент підписав Закон, який забезпечує 
проведення в Україні міжнародної операції з підтримання миру та 
безпеки 

Президент підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про порядок допуску та 
умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України». 

Закон № 510-VIII від 4 червня 2015 року законодавчо врегульовує питання проведення на 
території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки у частині розширення 
підстав для допуску та перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України. 

Прес-служба Президента України 
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УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
ОБСЄ 

22.06.2015. Голова ОБСЄ призначив нового спецпредставника з 
питань України 

Голова ОБСЄ призначив австрійця Мартіна Сайдика спецпредставником організації з 
питань України. 

Голова ОБСЄ міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич у понеділок, 22 червня, 
призначив австрійського дипломата Мартіна Сайдика спецпредставником організації з питань 
України та спецпредставником у тристоронній контактній групі. Про це йдеться на сайті ОБСЄ. 
"Посол Сайдик дуже досвідчений дипломат із широким кругозором, починаючи від міжнародного 
права і до питань, які потребують багатосторонього розгляду, і ми дуже раді вітати його в нашій 
команді", – заявив Дачич. 

Дачич також подякував попередниці Сайдика – Гайді Тальявіні. "Також дозвольте мені 
подякувати послу Тальявіні за її визначну ефективність та внесок у дипломатичні зусилля задля 
владнання кризи довкола України", – сказав Дачич. Тальявіні було призначено 
спецпредставницею 8 червня 2014 року тодішнім головою ОБСЄ Дідьє Буркгальтером. 

23 червня у Мінську відбудеться зустріч Контактної групи з урегулювання ситуації на 
Донбасі, пише інформагенція "Інтерфакс-Україна". Сайдик візьме участь у цій зустрічі. Перед 
зустріччю відбудуться засідання трьох робочих підгруп – з гуманітарних, політичних та 
економічних питань. 

DW.DE 
 

 
ПАРЄ 

 

25.06.2015. ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні – Росію визнали 
агресором і окупантом 

Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію 
щодо осіб, зниклих під час конфлікту в Україні. 

Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент Європейської правди. 
Документ містить детальні рекомендації до української влади про те, які органи та технічні 

засоби потрібні для ефективного розшуку зниклих безвісти. 
Зокрема, в Страсбурзі закликали Україну створити спеціалізований урядовий орган, 

доручивши йому координацію роботи всіх державних і неурядових організацій, що працюють у 
проблематиці зниклих безвісти осіб; розробити механізм державної компенсації і підтримки 
сім'ям зниклих безвісти осіб і забезпечити, щоб ці сім'ї були поінформовані про існування цього 
механізму. 

Також Київ має розглянути питання про прийняття спеціального закону про зниклих 
безвісти, який би законодавчо закріпив статус "зниклий" і "жертва війни", що дозволяло би 
відповідним сім'ям отримувати фінансову, соціальну та правову допомогу, включно з державним 
відшкодуванням. 

Окрім  цього, в день голосування асамблея домовилася суттєво посилити документ, 
зробити його більш жорстким щодо Росії. Зокрема, в тексті з'явилося визнання того, що конфлікт в 
Україні насправді є російською агресією, а щодо Криму впроваджено термін "окупований". 

Резолюцію підтримала переважна більшість присутніх, проти проголосував лише німець-
комініст Андрій Гунько. За було віддано 54 голоси. 

Поправка про те, що Росія є країною-агресором, отримала 48 голосів "за" і 7 – "проти". 
Європейська правда 
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  

 
ЛИТВА 

21.06.2015. Литва готова постачати Україні зброю – посол 
Литва готова постачати Україні зброю. Про це заявив посол Литви в Україні Марюс 

Януконіс в ефірі «5-го каналу». 
«Дійсно, така політична воля є, і вона була оприлюднена вищим литовським керівництвом. 

Деякі кроки вже зробленою. Будемо й далі такі кроки робити, в тому числі щодо постачання зброї 
в Україні. Детальніше важко говорити, але ми готові», – наголосив Януконіс. 

«Ми хочемо показати приклад іншим країнам, що треба допомогти Україні всіма засобами, 
в тому числі військовими. Я не бачу підстав, які можуть стримувати цю політику», – додав він. 

У листопаді 2014 року Україна і Литва домовилися про постачання українським військовим 
елементів озброєння. Україна і Литва домовилися також про підготовку офіцерів й участь у 
навчаннях на території Литви. 

У вересні минулого року країни НАТО на своєму саміті підтвердили, що організація не 
може поставляти озброєння Україні, але це можуть робити держави, які входять до 
Північноатлантичного альянсу, в рамках двосторонніх відносин. 

18 червня США зробили крок вперед у питанні надання Україні озброєнь, зокрема Сенат 
Конгресу США схвалив законопроект про видатки на оборону, який, серед іншого, пропонує 
надати Україні озброєння й іншу військову допомогу. Документ передбачає, що Україні має бути 
цього року надано військової допомоги на суму у 300 мільйонів доларів, зокрема, радари і 
протитанкову зброю. Президент Барак Обама, не згодний із багатьма іншими моментами 
законопроекту, що не пов’язані з Україною, і вже заявляв, що накладе на нього вето. 

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. У 
свою чергу Москва будь-які звинувачення відкидає. Росія зазначає, що на Донбасі можуть бути 
російські «добровольці». 

Радіо Свобода 
 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

25.06.2015. Великобританія подвоїть витрати на навчання 
українських військових 

Як заявив міністр оборони Великобританії, сума коштів на тренування українських 
військових збільшиться до 9,4 мільйона доларів. За словами Феллона, заходи спрямовані "не на 
ескалацію ситуації, а на порятунок життів". 

Великобританія розширить тренувальну програму для українських Збройних сил, які 
воюють з проросійськими сепаратистами на Донбасі. Про це у середу, 24 червня, заявив 
британський міністр оборони Майкл Феллон, повідомляє агенція Reuters. За його словами, під час 
зустрічі у четвер у форматі НАТО-Україна Британія повідомить про плани подвоїти суму на 
військові навчання до близько шести мільйонів фунтів стерлінгів (9,4 мільйона доларів). 

"Ми подвоюємо витрати на навчання українських сил. Ми вже провели навчання для 650 
(осіб – Ред.), і з цієї осені тренуватимемо близько тисячі", – зазначив Феллон і додав, що вже 
пройшли навчання з військової медицини, навичок піхоти, логістики, тактичної розвідки. До 
цього також будуть додані навчання з медичної евакуації, дій у зимових умовах, а також 
розвідувальних навичок, зазначив британський міністр оборони. Також буде збільшена кількість 
військових інструкторів, яких сьогодні в шести містах західної України нараховується 75 осіб. 

"Це рішення не спрямоване на ескалацію ситуації чи провокацію. Воно допомагає зберегти 
життя", – наголосив Феллон. Він також зазначив, що Великобританія зробить свій внесок для 
забезпечення українських військових 200 безпечними засобами комунікації. 

Нагадаємо, у березні повідомлялось, що Великобританія проводить навчання для 
української армії, спрямовані, передусім, на надання першої медичної допомоги. Також на 
Яворівському полігоні тривають навчання для українських солдатів за участі американських 
інструкторів. Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер і міністр оборони країни Джейсон Кенні також 
повідомляли про рішення спрямувати до України групу з 200 військових інструкторів, які мають 
там працювати до кінця березня 2017 року. 

DW.COM 
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США ТА КАНАДА 

18.06.2015. Сенатори США дозволили надавати Україні 
летальне озброєння 

Сенатори ухвалили закон про оборонний бюджет на наступний рік обсягом 612 мільярдів 
доларів попри застереження Білого дому. Він передбачає передачу Києву летальної зброї на суму 
300 мільйонів доларів. 

Сенатори США переважною більшістю голосів дозволили надавати Україні летальне 
озброєння. Такий пункт містить ухвалений у четвер, 18 червня, більшістю голосів Сенату закон про 
оборонний бюджет на наступний фіскальний рік, інформує агенція AFP. Ухвалення фінансового 
плану Пентагону в наявній редакції відбулося попри застереження з боку Білого дому. Видатки 
Пентагону обсягом 612 мільярдів доларів США підтримав своїми голосами 71 сенатор. 25 членів 
верхньої палати американського парламенту проголосували проти. Новий фіскальний рік 
розпочинається з 1 жовтня поточного року. 

Згідно з ухваленим проектом закону, передбачається надати Україні військову допомогу на 
суму 300 мільйонів доларів. Допомога включатиме радарні системи та протитанкові комплекси, 
зазначається в повідомленні агенції AFP. 

Як відомо, досі Вашингтон надавав Україні лише нелетальне озброєння, приміром, 
позашляховики, оснащення, радарні системи та безпілотники. 

DW.DE 
 

26.06.2015. Президент України та Міністр оборони Канади 
обговорили співпрацю задля зміцнення обороноздатності України 

Президент України провів зустріч з Міністром оборони Канади Джейсоном Кенні. 
Президент подякував Канаді за всебічну підтримку України, особливо за заходи на 

посилення її обороноздатності. З початком російської військової агресії проти України Канада 
однією з перших країн надала Збройним Силам допомогу, зокрема зимову уніформу, аптечки, 
захисні шоломи та жилети, намети і спальні мішки, тощо. «Справжні друзі пізнаються в біді. І 
Канада це постійно демонструє», – наголосив Президент. 

Сторони обговорили питання розширення військово-технічного співробітництва між двома 
країнами. 

Вони також обговорили перспективи участі у міжнародних багатонаціональних військових 
навчаннях, які заплановані військовими відомствами України та Канади у поточному році. 
Президент високо оцінив можливість залучення канадських інструкторів для проведення навчань 
на українських військових полігонах, а також обміну досвідом щодо сучасних проявів «гібридної 
війни». Це, на переконання Петра Порошенка, дозволить ознайомитись із рівнем викликів та 
загроз, які агресія проти України несе для всього світу. 

Глава держави поінформував Міністра про ситуацію на Донбасі та наголосив на 
неухильному дотриманні Україною Мінських домовленостей. 

Сторони також обговорили важливість спрощення візового режиму між Україною та 
Канадою з огляду на близькість історичних, культурних та національних зв’язків народів обох 
країн. Джейсон Кенні, який є також Міністром з питань багатокультурності Канади наголосив на 
тому, що захист суверенітету та територіальної цілісності України є не лише необхідністю для 
світової безпеки, але й потребою мільйонів канадців, які відчувають глибокі зв’язки з історичною 
батьківщиною. 

Прес-служба Президента України 
 

 
КИТАЙ 

18.06.2015. Банки Китаю готові вкластися у “шовковий шлях” 
до України 

Китайські банки готові вкладати в об'єкти інфраструктури в Україні в рамках ініціативи 
"Новий шовковий шлях". 

Про це розповів посол КНР Чжан Сіюнь на зустрічі з міністром інфраструктури Андрієм 
Пивоварським, передає "Укрінформ". 

"Чжан Сіюнь запевнив, що в рамках "Нового шовкового шляху" існує потенційна готовність 
китайських банків інвестувати в інфраструктурні об'єкти України, та запропонував міністерству 
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підготувати презентації інвестиційних проектів для представників бізнесу КНР", йдеться в 
повідомленні. 

Сторони домовились про продовження співпраці, в тому числі в межах запланованого на 
липень засідання міжурядової комісії Україна-КНР. 

Чжан Сіюнь відзначив позитивні тенденції в роботі міністерства та підвищення активності 
української сторони у відносинах КНР, повідомляє прес-служба відомства. 

Нагадаємо, "Новий шовковий шлях" – це ініціатива Китаю, суть якої – створення єдиної 
системи інфраструктурних та торгових шляхів у Євразії, що об'єднає східну та західну частини 
континенту. 

Українська правда 
 
 

РОСІЯ 

19.06.2015. Коментар МЗС України щодо блокування Росією 
розширення мандату Місії спостерігачів ОБСЄ 

Російська Федерація вкотре заблокувала можливість розширити діяльність Місії 
спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску “Гуково” та “Донецьк” на усі пункти пропуску 
на ділянці українсько-російського кордону, яка межує з окремими районами Донецької та 
Луганської областей. Відтак 18 червня 2015 р. в ході засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні 
держави-учасниці ухвалили лише рішення про продовження мандату Місії на наступні три місяці. 

Вважаємо, що така позиція РФ є промовистим свідченням відсутності готовності і бажання 
російської влади здійснювати конкретні практичні кроки для забезпечення повного виконання 
Мінських домовленостей, одним з підписантів яких є російська сторона. 

Продовжуємо закликати російську сторону забезпечити виконання п. 4 Мінського 
протоколу, яким передбачається здійснення постійно діючого моніторингу на українсько-
російському кордоні та верифікації з боку ОБСЄ. 

З огляду на триваюче постачання Росією до окремих районів Донецької та Луганської 
областей важких озброєнь, техніки, регулярних військ та найманців проведення ОБСЄ 
ефективного моніторингу цієї  ділянки українсько-російського кордону має вирішальне значення 
для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. 

МЗС України 
 
 


