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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЗАКЛОПОТАНИЙ ГРЕЦІЄЮ ЄВРОСОЮЗ ВСЕ БІЛЬШЕ СХИЛЯЄТЬСЯ
ДО РОСІЙСЬКОГО СЦЕНАРІЮ ДЛЯ УКРАЇНИ
У липні 2015 р. представники Євросоюзу продовжили чинити
політичний тиск на Україну, наполегливо рекомендуючи фактично в
односторонньому порядку втілювати всі пункти Мінських угод, не
очікуючи виконання домовленостей з боку Росії та контрольованих нею
сепаратистів. Таку ситуацію фактично визнав у своєму інтерв’ю «Дзеркалу тижня»
колишній заступник Глави Адміністрації Президента України, а нині – посол
України до США Валерій Чалий: «Зараз проблема полягає ось у чому:
наші партнери наполягають, що потрібно виконувати всі
домовленості відразу. Але в нас є чітке розуміння, що без відведення
техніки, без закриття кордону, через який уся ця техніка поставляється, без
звільнення заручників складно уявити проведення якихось виборів. І коли
ситуація заходить у глухий кут, то європейські партнери починають,
так би мовити, стимулювати, щоб Україна була активнішою зі
свого боку в імплементації Мінських угод. Навіть якщо якісь пункти
не виконані Росією».1
Для Києва абсолютно зрозуміло, що без виведення російських військ
провести чесні вибори на окупованих територіях Донбасу неможливо, і що
закріплення в Конституції особливого статусу цих територій лише фактично
легалізує окупаційний режим, законсервувавши проблему на багато років.
Тож максимум, на що міг піти Київ, – прийняти зміни до Конституції щодо
децентралізації влади, зазначивши у Прикінцевих та перехідних положеннях, що
«Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької
і Луганської областей визначаються окремим законом»2 (як і передбачено п.11
«Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод»). 1 липня 2015 р.
Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради відповідний
законопроект «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)», який напередодні отримав позитивний висновок
Венеціанської комісії.
Втім, спочатку своє незадоволення недостатнім, на їх думку, закріпленням
особливого статусу Донбасу, висловили представники Кремля і сепаратистів, а
1

http://gazeta.dt.ua/internal/valeriy-chaliy-ukrayina-yaka-viddala-1240-yadernih-boyegolovok-povinna-mati-pravootrimati-hocha-b-tisyachu-javelin-_.html
2
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
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згодом їх позицію підтримали і представники Європи. 9 липня Генсек Ради
Європи Торбйорн Ягланд через «DW» порадив Україні включити до
Конституції «пункту про надання особливого статусу Донбасу» –
«щоб повною мірою реалізувати мінські домовленості».3 10 липня, під час
телефонної розмови із Петром Порошенком, Ангела Меркель та Франсуа
Олланд «рекомендували продовжити конституційну реформу,
започатковану Президентом України задля децентралізації влади в Україні, що
відповідає Мінським домовленостям, з особливим наголосом на
відображенні у Проекті Конституції України особливостей
самоврядування у деяких районах Донецької і Луганської областей».4
Важливо відзначити, що вимоги до Києва в односторонньому порядку
виконувати Мінські угоди, причому в їх Кремлівський трактовці, висуваються на
тлі повного ігнорування тих самих угод з боку Росії та сепаратистів. Останні не
лише не припиняють обстріли українських позицій, але й призначили дати
чергових незаконних виборів на окупованих територіях: на 18 жовтня 2015 р. у
т.зв. «ДНР», і на 1 листопада – в т.зв. «ЛНР». На жаль, судячи з позицій Берліну та
Парижу, не можна виключати, що ці псевдо-вибори можуть бути де-юре або,
принаймні, де-факто визнані Європою, що означатиме виконання головної
вимоги Кремля – визнання керованих нею сепаратистських режимів
«легітимними» представниками Донбасу і примус Києва до прямих переговорів із
ними.
Можлива легалізація сепаратистських режимів через псевдовибори поставить перед Києвом ще одну проблему – необхідність
фінансування окупованих територій. Це значно ускладнить і без того погану
економічну ситуацію в Україні, а головне – Київ не матиме можливостей
контролювати цільове витрачання коштів. Не буде жодних гарантій, що
мільярди гривень з держбюджету йтимуть на соціальні виплати, а не на
фінансування збройних загонів, що контролюються з Москви. І нести цей
фінансовий тягар Україні доведеться самій, адже Євросоюз заклопотаний,
перш за все, не проєвропейською Україною, а проросійською Грецією.
Попри відсутність у Греції реформ, шантаж референдумом і
демонстративні загравання з Росією, ЄС висловлює готовність обговорювати
надання Афінам нових кредитів на €86 млрд.,5 що в десятки разів більше, ніж
отримує проєвропейська і готова до реформ Україна. Грецька криза відволікає
увагу ЄС від російської агресії, яка насправді є значно більшою екзистенційною
загрозою для Європи; а нові колосальні витрати на нереформовану грецьку
економіку можуть зменшити і без того недостатню допомогу Києву.
Слід відзначити, що далеко не всі в Євросоюзі підтримують підхід
вимагати від Києва одностороннього виконання Мінських угод. 3 липня
2015 р., під час виступу у Верховній Раді України, Президент
Європарламенту Мартін Шульц акцентував увагу на невиконанні
Росією Мінських угод, заявивши, що Москва може не розраховувати на
скасування санкцій, доки не виконає в повному обсязі Мінські угоди і не почне
поважати територіальну цілісність та суверенітет України, «включаючи Крим».6
Цілковиту підтримку Україні висловив також під час візиту до Львова 2
липня Президент Польщі Броніслав Коморовський. І хоча за кілька
тижнів посаду Президента Польщі обійме переможець останніх виборів Анджей
Дуда, Київ може бути певним, що підтримка Варшави не лише не ослабне, але
3

http://www.dw.com/uk/ягланд-особливий-статус-донбасу-слід-закріпити-законодавчо/a-18571328
http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-franciyi-ta-35636
5
http://www.reuters.com/article/2015/07/13/us-eurozone-greece-idUSKBN0P40EO20150713
6
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/3/7035527
4
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можливо і посилиться. Радник Анджея Дуди з міжнародних відносин
Кшиштоф Щерський вже заявив, що Варшава захищатиме право
Києва на вступ до НАТО та ЄС, незважаючи на опір Москви.7 Жорстку
позицію на підтримку України висловив і Президент Болгарії Росен
Плевнелієв, який відвідав Київ 7 липня. Він заявив, що Болгарія «ніколи не
визнає» ні анексії Росією Криму, ні незаконних виборів, проведених
сепаратистами на Донбасі. Також болгарський Президент пообіцяв підтримувати
санкції проти Росії і підтримувати європейську перспективу України.8
Київ вступає в складний період, коли заклопотані грецькими проблемами
Берлін та Париж демонструють все більшу готовність пожертвувати інтересами
України, аби лише швидше зняти з себе відповідальність за російсько-українських
конфлікт. Очевидно, назріла нагальна необхідність розширення Норманського
формату учасниками, які усвідомлюють важливість збереження суверенітету й
територіальної цілісності України для долі всієї Європи.

7

http://www.dw.com/uk/радник-дуди-польща-має-провести-референдум-перед-приєднанням-до-єврозони/a18566110
8
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/07/7/7035654
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
03.07.2015. Україна вдячна Європарламенту за допомогу на
євроінтеграційному шляху – зустріч президентів Порошенка та
Шульца
Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Європейського
Парламенту Мартіном Шульцом, який перебуває в Україні з візитом.
Розпочинаючи зустріч, Глава держави відзначив: «Сьогодні історичні дні, бо рівно рік тому
в Брюсселі завдяки сприянню Європейського Парламенту і особисто пана Шульца відбулося
підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом».
За словами Президента, 16 вересня минулого року увага всього світу була прикута до залу
Верховної Ради України в Києві і залу Європарламенту в Страсбурзі, де синхронно в той самий час
Верховна Рада і Європарламент ратифікували цю Угоду. «Незважаючи на те, що попередньо це, як
передбачалося, займе більше трьох років, вже сьогодні, через рік, 21 з 28 держав Євросоюзу
повністю завершили процес ратифікації, і ще чотири країни знаходяться в цьому процесі», –
сказав Петро Порошенко.
У свою чергу, Президент Європарламенту Мартін Шульц зазначив, що ініціатива спільної
ратифікації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом належить Президенту
України Петру Порошенко і наголосив, що «це єдиний випадок в історії, коли синхронна
ратифікація парламентами відбувалася в такому масштабі».
Президент України зазначив, що надзвичайно важливими для країни зараз є єдність і
солідарність Європейського Союзу. Глава держави наголосив на надзвичайно важливій особистій
ролі Президента Європарламенту Мартіна Шульца у формуванні консолідованої позиції
Європейського Парламенту на підтримку України. «В умовах, коли Російська Федерація не виконує
і не імплементує положення Мінських домовленостей, надзвичайно важливими для України були
рішення про подовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації як ключова
мотивуюча роль для того, щоб сісти за стіл переговорів і забезпечити все можливе для деескалації
ситуації на Сході України в чіткому зв’язку з Мінськими домовленостями», – наголосив Президент.
«Ми також цінуємо позицію Європарламенту в підтримці позиції України щодо негайного
звільнення окупованого Криму внаслідок анексії, яка відбулась у березні 2014 року», – заявив
Петро Порошенко.
Мартін Шульц наголосив: «Незаконна, неправова анексія Криму Російською Федерацією не
може зупинити Україну на її шляху до Європи і не може зупинити нас вважати Україну нашим
союзником в утвердженні наших спільних європейських цінностей».
Президенти обговорили виконання плану дій щодо запровадження для України
безвізового режиму з боку ЄС вже наступного року. «Я вірю, що європейські депутати, більшість з
яких є справжніми, щирими друзями України, зроблять все можливе, разом із українською
владою, щоб у 2016 році українці набули право безвізової подорожі Європейським Союзом», –
наголосив Президент України у заяві для представників засобів масової інформації.
Зі свого боку, Мартін Шульц пообіцяв зробити усе можливе, щоб прискорити процес
переговорів щодо безвізового режиму. «Безвізовий режим для громадян України і вільний доступ
до європейського ринку є надзвичайно важливим як для України, так і для Європи, в тому числі
для розвитку української та європейської економіки», – наголосив Президент Європарламенту.
Глава держави повідомив, що окрему увагу під час переговорів буде приділено підготовці
до місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня. Буде надзвичайно важливо, щоб
спостерігачі від Європарламенту були присутні на цих виборах і підтвердили вільне волевиявлення
українських громадян, зазначив Петро Порошенко. У відповідь на це Президент Європарламенту
зауважив, що, попри те, що не існує традиції надсилати спостерігачів від Європарламенту на
місцеві вибори, треба врахувати особливу ситуацію в Україні.
Також президенти обміняємось баченням щодо додаткових механізмів і інструментів
підтримки фінансово-економічних і соціальних реформ, які зараз відбуваються в Україні, з боку
Європейського Парламенту і європейських інституцій. «Мета цих реформ чітка і зрозуміла – це
підготовка України до набуття членства в Європейському Союзі. Я впевнений в тому, що за 5-6
років Україна має змінитися і відповідати тим критеріям, які необхідні для подання заявки на
членство», – заявив Президент.
Мартін Шульц подякував за надзвичайно теплий прийом, який відчувають усі члени
Європарламенту, коли відвідують Україну. «Це ще раз свідчить про ту величезну довіру, яка існує
між нами. Більшість Європарламенту – з вами, з Україною», – наголосив Президент
Європарламенту.
Прес-служба Президента України
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ЕКОНОМІКА
08.07.2015. В ЄС заявляють про прогрес на консультаціях з
Україною та Росією щодо вільної торгівлі
При цьому зазначається, що на зустрічі у вересні намагатимуться досягти спільного
розуміння щодо двосторонніх і тристоронніх рішень, сумісних з Угодою про асоціацію.
У Брюсселі 7-8 липня відбулися чергові технічні тристоронні консультації між ЄС,
Україною і Росією щодо імплементації угоди про зону вільної торгівлі між Україною і
Європейським Союзом.
Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.
Як зазначається в повідомленні, метою перемовин є пошук шляхів «розвінчання
побоювань, що їх має Росія у зв’язку із впровадженням Угоди про асоціацію, включно із глибокою і
всеохопною зоною вільної торгівлі (яка буде тимчасово застосована від січня 2016 року)».
За даними Представництва ЄС, з урахуванням мандату, що міститься у Мінській декларації
від вересня 2014 року, і спільних операційних висновків від травня поточного року, було
обговорено питання, які зачіпають три сфери; йдеться, зокрема, про технічні регламенти, питання
санітарії та фітосанітарії і митну співпрацю.
«Обмін думками був доволі конструктивним. Було досягнуто певного прогресу – зокрема, у
питанні, яке стосується сфери митної співпраці. Водночас, аби досягти певних результатів з
приводу технічних регламентів, потрібно більше роботи. Окрім того, попри те, що ЄС надав
конкретні пропозиції щодо усіх сфер, перемовини з приводу питань, які стосуються санітарії та
фітосанітарії, виявилися менш плідними», – інформує Представництво ЄС.
Повідомляється, що протягом наступних тижнів експерти продовжать роботу і обмін
думками.
«Це потрібно, аби у липні прозвітувати перед міністром економічного розвитку Росії
Олексієм Улюкаєвим, міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і європейським
комісаром з торгівлі Сесілією Мальмстрьом. Рішення про наступні кроки прийматимуться з огляду
на це. Також до уваги братиметься наступна міністерська зустріч, яка відбудеться на початку
вересня», – йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що на зустрічі у вересні намагатимуться досягти спільного
розуміння щодо двосторонніх і тристоронніх рішень, сумісних з Угодою про асоціацію.
Як повідомляв УНІАН, глава підрозділу з питань Росії, СНД, України Генерального
директорату торгівлі Європейської комісії Люк Девінь заявив, що в основі претензій, які Росія
висуває Україні щодо можливого негативного впливу створення поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі з ЄС, лежить політика, а не торгівля.
За його словами, „ми сподіваємося пояснити Росії, що мати угоду про зону вільної торгівлі
між двома сторонами не є проблемою».
„Якщо Росія вірить, що вона буде заповнена дешевими неякісними товарами, то у неї є
достатня кількість інструментів, щоб це зупинити”, – підкреслив європейський чиновник.
Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про
асоціацію 16 вересня 2014 року. Політична частина Угоди про асоціацію України і ЄС уже діє,
економічна має запрацювати з 2016 року.
УНІАН

10.07.2015. Україна спільно з ЄС підписала угоду щодо газового
ринку
Меморандум про взаєморозуміння має сприяти інтеграції газового ринку та диверсифікації
джерел постачання блакитного палива. Документ підписали 15 країн ЄС та Енергетичного
співтовариства, у тому числі Україна.
15 країн Євросоюзу та Енергетичного співтовариства країн Центральної, Східної і
Південно-Східної Європи у п’ятницю, 10 липня, у хорватському Дубровнику підписали
Меморандум про взаєморозуміння задля створення інтегрованого ринку газу, повідомляється на
сайті Єврокомісії. Як зазначається, підписанти "домовилися працювати разом, щоб прискорити
будівництво відсутніх ланок газової інфраструктури і для вирішення решти технічних і
нормативних питань, які перешкоджають безпеці поставок, та для розвитку повністю
інтегрованого і конкурентного енергетичного ринку в регіоні".
Також робота концентруватиметься не лише на будівництві нових газопроводів, а й на
ефективному використанні існуючої інфраструктури, наприклад, для забезпечення реверсних
можливостей, йдеться у повідомленні. Як пріоритетні були визначені, зокрема, такі проекти, як
Трансадріатичний газопровід, термінал скрапленого газу в Хорватії та інші, які допоможуть
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диверсифікувати джерела поставок. "У кінцевому рахунку кожна держава-член в регіоні повинна
мати доступ принаймні до трьох різних джерел газу", – зазначили у Єврокомісії.
Меморандум про взаєморозуміння та План дій були підписані віце-президентом
Єврокомісії Марошем Шевчовичем, єврокомісаром з питань кліматичних змін та енергетики
Мігелем Аріасом Каньєте та міністрами енергетики 15 європейських країн, у тому числі України,
Австрії, Греції, Угорщини, Італії, Румунії та Словаччини.
Як зазначив Шевчович, поліпшення інфраструктури через реалістичні проекти, за його
словами, має вирішальне значення, зокрема, для зміцнення стійкості регіону перед збоями в
постачанні". У свою чергу Аріас Каньєте назвав регіональне співробітництво "наріжним каменем"
за для тіснішої інтеграції енергетичних ринків з метою гарантування безпеки енергопостачань і
забезпечення доступних цін для споживачів у регіоні.
DW.COM

БЕЗПЕКА
06.07.2015. Позиція ЄС щодо Криму залишається незмінною –
представництво ЄС у РФ
Позиція Європейського Союзу щодо Криму не зазнала жодних змін.
Про це заявив прес-секретар представництва ЄС у Москві Сорен Ліборіус у коментарі
"Інтерфаксу".
Раніше низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що ЄС нібито допускає проведення
нового референдуму щодо Криму, і готовий розглянути його підсумки в тому випадку, якщо це
станеться за дотримання норм міжнародного права і під наглядом ОБСЄ.
"Наша позиція щодо Криму залишається незмінною. ЄС не визнає незаконну анексію
Криму і виступає за дотримання територіальної цілісності й суверенітету України", – сказав із
цього приводу Ліборіус.
У суботу так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що не бачить необхідності
"комусь щось доводити" новим референдумом.
"У Криму пройшов законний референдум. Будь-яка свіжа соціологія, проведена, у тому
числі й міжнародними дослідницькими кампаніями, і так показує, що кримчани сьогодні повністю
довіряють Російській державі", – заявив він.
Аксьонов при цьому упевнений: якби референдум відбувся, то переважна більшість
мешканців півострови висловилися б за включення Криму до складу РФ.
Українська правда

10.07.2015. Чалий визнав: ЄС просив Київ виконувати мінську
угоду, не чекаючи РФ
Колишній заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий, призначений 10 липня
на посаду посла України в США, визнав коректність інформації про дипломатичний тиск
Євросоюзу задля одностороннього виконання мінських угод з боку України.
Про це Чалий заявив в інтерв’ю виданню "Дзеркало тижня".
За його словами, такі дискусії відбуваються час від часу.
"В нас є чітке розуміння, що без відведення техніки, без закриття кордону, через який уся
ця техніка поставляється, без звільнення заручників складно уявити проведення якихось виборів.
І коли ситуація заходить у глухий кут, то європейські партнери починають, так би мовити,
стимулювати, щоб Україна була активнішою зі свого боку в імплементації мінських угод. Навіть
якщо якісь пункти не виконані Росією", – заявив він.
Як повідомлялося, раніше "Європейська правда" розкрила деталі закритих переговорів під
час візиту до Києва комісара ЄС з питань сусідства та розширення Йоганеса Гана. Він, зокрема,
закликав Україну надати Донбасу "особливий статус" необмеженого терміну дії, не чекаючи на
припинення вогню та відведення військ.
Згодом в ЄС заявили, що не наполягають на односторонньому виконанні Україною
мінських домовленостей.
За словами Чалого, Київ буде дотримуватися логіки мінських домовленостей. Нинішні ж дії
щодо визначення особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей, а також виконання зобов'язань щодо децентралізації і конституційної
реформи Чалий назвав "підготовчими кроками", які робить українська сторона.
"Але для нас абсолютно неприйнятно, щоб Україна пішла на всі політичні рішення, і при
цьому на виборах на Донбасі стояли люди з автоматами і "забезпечували" виборчий процес", –
зазначив посол.
Українська правда
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЗДАТНІСТЬ НАТО ПРОТИСТОЯТИ АГРЕСІЇ РОСІЇ СТРИМУЄТЬСЯ
НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ У ВАШИНГТОНІ
У першій половині липня 2015 р. Сполучені Штати
продемонстрували разючу розбіжності поглядів військової еліти та
адміністрації Білого Дому щодо питання, чи є Росія загрозою. Військові,
які безпосередньо відповідають за безпеку і оборону США, чітко назвали Росію
загрозою, в той час як чиновники адміністрації Барака Обами продовжують
ігнорувати реальність і за інерцією рухатися провальним курсом одностороннього
«перезавантаження» відносин із Москвою.
1 липня 2015 р. сайт Департаменту оборони Сполучних Штатів опублікував
нову Військову стратегію США. У документі зазначено, що армія США має
бути готовою протистояти «ревізіоністським державам», таким як Росія, що
кидають виклик міжнародним нормам. У передмові до цього стратегічного
документу голова Об’єднаного комітету начальника штабів, генерал
армії Мартін Демпсі назвав ревізіоністську Росію серед головних
викликів, поруч із «екстремістськими організаціями як Ісламська
держава Іраку та Леванату».9
Тижнем пізніше, 8 липня, голова військово-повітряних сил
Сполучених Штатів Дебора Джеймс прямо сказала журналістам:
«Я вважаю Росію найбільшою загрозою», додавши, що США повинні
підвищити свою військову присутність в Європі, навіть якщо їх союзники
зменшують оборонні бюджети.10
Генерал Джозеф Данфорд під час розгляду в Сенаті його кандидатури
на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, 9
липня, також заявив: «Росія становить найбільшу загрозу нашій
національній безпеці», відзначивши, що Сполучені Штати мали би
надати військову допомогу Україні.11
Відомо, що жорстку позицію щодо Росії займають також такі авторитетні
генерали, як Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп
Брідлав та Командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес. Ці генерали,
як і голова Пентагону Ештон Картер, неодноразово висловлювалися на
користь надання збройної допомоги Україні. Надання Україні летальної зброї
підтримує і Віце-президент США Джозеф Байден, додаючи, що ця його позиція
9

http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=129191
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/09/russia-is-biggest-threat-to-american-national-security-says-us-airforce-chief
11
http://www.stripes.com/news/dunford-russia-is-greatest-threat-to-us-security-1.357056
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«поки не отримала перевагу» в Білому Домі.12
Втім, така чітка позиція авторитетних американських військових, а також
віце-президента США наштовхується на нерозуміння з боку Президента Барака
Обами і Держсекретаря Джона Керрі. 9 липня речник Білого дому Джош
Ернест заявив, що слова генерала Джозефа Данфорда про російську
загрозу «відображають його особисту думку» і «не обов’язково є
позицією, чи консенсусом, президентської команди з національної
безпеки».13 Наступного дня від слів генерала Данфорда вирішив відхреститися і
Джон Керрі. Речник Державного департаменту США Марк Тонер заявив, що
Глава Держдепартаменту Джон Керрі «не погоджується з оцінкою,
що Росія є екзистенційною загрозою Сполученим Штатам».14
Публічним запереченням стратегічних оцінок вищого військового
керівництва США Барак Обама і Джон Керрі посилають невірні сигнали Кремлю,
який може скористатися відсутністю єдності у Вашингтоні для нарощування
агресивних дій. Страх Білого Дому називати речі своїми іменами і його готовність
публічно ставити під сумнів вірність оцінок своїх генералів щодо загроз
національній безпеці – переконують режим Володимира Путіна в неготовності
Сполучених Штатів протистояти російській експансії.
Черговим доказом абсурдної (особливо за нинішніх умов)
пацифістської політики Білого Дому стало повідомлення про рішення
скоротити чисельність регулярних військ Сухопутних сил США на 40
тис. Таким чином, до кінця 2018 р. з нинішніх 490 тис. військовослужбовців
Сухопутних сил США має залишитися лише 450 тис.,15 що стане найменшим
показником за останні 70 років. І це за умов, коли політики й експерти говорять
про наближення світу до загрози Третьої Світової війни!
Нагадаємо, що Барак Обама отримав у спадок від Джорджа Буша країну,
яку критикували, але яка була беззаперечним світовим лідером, міцно тримаючи
під контролем ситуацію в Європі і на Близькому Сході. Тепер на Сході Європи йде
розв’язана Росією війна, а Близький Схід – в хаосі, спричиненому передчасним
виведенням військ США з Іраку.
Про проблеми із стратегічним мисленням у Білому Домі свідчить і той факт,
що Сполучені Штати програють Росії змагання за Арктику, маючи лише 2
криголами проти 27 російських.16 Спроби командувача Берегової охорони США
Пола Цукунфта привернути увагу до цієї проблеми поки що не мали успіху, хоча
експерти прогнозують, що вже в недалекому майбутньому загостриться
протистояння великих держав у Арктиці – через морські шляхи і доступ до
енергоресурсів.
На тлі такої політики Вашингтону вже навіть не дивно, що колись палкий
прихильник залучення України до євроатлантичного безпекового простору
Збігнєв Бжезінський нині наполегливо радить для неї шлях
«фінляндізації»,
тобто
дозволити
зближення
з
ЄС,
але
«гарантувати Росії, що Україна не стане членом НАТО».17 Абсурдність
у тому, що на час початку агресії Росії проти України (спочатку у вигляді
економічної війни і шантажу) Україна якраз і рухалася шляхом «фінляндізації»,
тобто хотіла зблизитися з ЄС, але не планувала членства в НАТО. Росія почала
війну проти України, коли остання мала законодавчо закріплений позаблоковий
12

http://ukrainian.voanews.com/content/article/2839838.html
https://www.youtube.com/watch?v=x75pkWzak1U
14
http://www.reuters.com/article/2015/07/10/us-usa-defense-dunford-state-idUSKCN0PK27120150710
15
http://www.armytimes.com/story/military/pentagon/2015/07/09/army-outlines-40000-cuts/29923339
16 http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/8/us-cedes-arctic-russia-were-not-even-same-league-s
17
http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-zbigniew-brzezinski-on-russia-and-ukraine-a1041795.html
13
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статус, тож припущення, ніби «фінляндізація» вирішить проблему – результат
принципово невірної оцінки мотивів і цілей політики Володимира Путіна.
Більш тверезу оцінку дав сенатор Джон Маккейн, який визнав, що
відмова НАТО від тіснішої інтеграції з Україною в 2008 р. була
«помилкою».18 Сенатор висловив сподівання, що ця помилка «ще може бути
виправлена». Втім, наразі США активно просувають ідею приєднання до НАТО не
України, а Чорногорії, про що свідчать, зокрема, слова Генсека Єнса Столтенберга,
зроблені під час липневого візиту до штаб-квартири НАТО урядової делегації цієї
балканської країни.19 Прагнення Вашингтону запобігти ймовірному посиленню
позицій РФ на Балканах цілком виправдане, проте має бути й розуміння, що
фінальну крапку на шляху розповзання агресивного впливу Росії
могли би поставити лише членство в Альянсі України і Грузії.

18
19

http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/20/7071894
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_121647.htm?selectedLocale=en
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
03.07.2015. Візит депутатів Верховної Ради України до штабквартири НАТО: парламентський вимір співробітництва УкраїнаНАТО буде поглиблюватися
29 червня – 01 липня 2015 р. делегація Верховної Ради України у складі представників
фракцій «Блок Петра Порошенка» Андрія Антонищака, «Народного фронту» Андрія Левуса та
«Об'єднання «Самопоміч» Тараса Пастуха взяла участь у програмі Парламентської асамблеї НАТО
«Нова орієнтація НАТО».
Разом із іншими учасниками програми – членами парламентів держав-членів та партнерів
НАТО – українські парламентарії відвідали штаб-квартиру НАТО у Брюсселі та Штаб Верховного
головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі в м. Монс.
Під час зустрічей з представниками цивільних та військових структур НАТО було
обговорено ситуацію в Україні на фоні збройної агресії з боку РФ, шляхи подолання безпекової
кризи, надання Альянсом подальшої політичної та практичної підтримки нашій державі у
протистоянні російській агресії, а також розвиток та поглиблення парламентського виміру
співробітництва між Україною та НАТО.
Місія України при НАТО

03.07.2015. Ольга Богомолець: Україна та НАТО розпочинають
співпрацю з метою створення системи телемедицини в нашій
державі
3 липня ц.р. з робочим візитом у штаб-квартирі НАТО перебувала народний депутат,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Радник Президента України з
гуманітарних питань О.Богомолець.
Перебуваючи в штаб-квартирі Альянсу О.Богомолець зустрілася із заступником
Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці С.Дукару та Керівником Офісу Програми
НАТО "Наука заради миру та безпеки" Д.Бетен.
Під час зустрічей було узгоджено модальності залучення України до проектів НАТО з
розвитку системи телемедицини.
Місія України при НАТО

09.07.2015. Єгор Божок: Головним завданням на сьогодні є
реформування сектору безпеки і оборони України
Дипломати Місії України при НАТО зустрілися з представниками українського
громадянського суспільства, які відвідали штаб-квартиру Альянсу в рамках проекту "Європа на
власні очі".
У ході дискусії Т.в.о. Глави Місії України при НАТО Єгор Божок зупинився на основних
заходах, які реалізовуються Альянсом у контексті надання Україні політичної та практичної
підтримки у протистоянні збройній агресії з боку Росії, реформуванні національного сектору
безпеки і оборони, Збройних Сил.
Усіма учасниками зустрічі було відзначено необхідність посилення зусиль з інформування
українського суспільства з усіх аспектів співробітництва між Україною та НАТО, що набуває
особливої актуальності на фоні агресивної риторики Кремля.
Місія України при НАТО
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
06.07.2015. Розвідка підтверджує, що Росія передає бойовикам
важке озброєння – НАТО
Росія продовжує суттєву підтримку сепаратистів на сході України, у тому числі
направляючи свої регулярні збройні сили.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу у Брюсселі заявив
генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.
«Наші розвідки із багатьох країн-членів Альянсу, а також відкриті джерела – ЗМІ,
повідомлення від сімей російських солдатів – усі підтверджують однакову картину: Росія надає
суттєву підтримку сепаратистам, постачає важке і сучасне військове обладнання, зокрема
комплекси протиповітряної оборони, артилерію, танки, засоби управління, а також проводить
підготовку. Російські сили також є на території східної України і уздовж українсько-російського
кордону», – розповів глава Альянсу.
Щодо кількості російських військових на сході Україні Столтенберг не зміг назвати
конкретні цифри, адже, за його словами, ці дані різняться.
«Що ми побачили – це те, що упродовж останніх кількох місяців Росія поставила
сепаратистам більше тисячі одиниць важкого обладнання», – констатував генсек НАТО.
Укрінформ
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РОСІЯ РОБИТЬ СТАВКУ НА ФОРМУВАННЯ
АНТИЗАХІДНОЇ КОАЛІЦІЇ
У липні 2015 р. Росія почала втрачати підтримку навіть в ОБСЄ, яка досі
вважалася досить лояльною до Москви організацією. 7 липня загальний
комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ з демократії, прав людини і
гуманітарних питань під час засідання в Гельсінкі прийняв резолюцію
«Викрадені і незаконно затримувані в Російській Федерації українські
громадяни», в якій «рішуче засудив викрадення українських громадян з
території України, в тому числі члена парламенту Наді Савченко, кінорежисера
Олега Сенцова та інших осіб, їх незаконне переміщення через українськоросійський державний кордон і подальше затримання в Російській Федерації».20
8 липня Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію
«Очевидні, грубі та невиправлені порушення РФ зобов'язань у рамках
ОБСЄ та міжнародних норм». У цій резолюції Росії нагадали про порушення
нею Статуту ООН, Гельсінського заключного акту 1975 р., Алматинської декларації
1991 р., Будапештського меморандуму 1994 р., Договору про дружбу,
співробітництво і партнерство між РФ та Україною 1997 р. У резолюції
«засуджується одностороннє і невиправдане зазіхання РФ на суверенітет і
територіальну цілісність України» і вказано, що «дії РФ в АР Крим і м.
Севастополі, а також певних районах Донецької і Луганської області є
актами військової агресії проти України». ПА ОБСЄ закликала Росію
«скасувати незаконну анексію» Криму і «припинити поставки і переміщення
важкого озброєння, боєприпасів, підрозділів російських Збройних Сил і
найманців через російський кордон в Східну Україну». Росію в резолюції
названо «державою, що окупувала АР Крим і м. Севастополь».21
Характерно, що російська делегація не брала участі в Гельсінському
засіданні ОБСЄ, скасувавши поїздку своєї делегації під приводом заборони в'їзду
до Фінляндії голови Державної думи РФ Сергія Наришкіна. Призначаючи
останнього керівником російської делегації до ПА ОБСЄ, Москва чітко знала, що
20

https://www.oscepa.org/publications/all-documents/annual-sessions/2015-helsinki/supplementary-items/2895-06abducted-and-illegally-detained-ukrainian-citizens-in-the-russian-federation-eng/file
21
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/38049-parlamentskaja-assambleja-obse-prinyalarezolyuciju-ochevidnyje-grubyje-i-neispravlennyje-narushenija-rf-obyazatelystv-v-ramkah-obse-i-mezhdunarodnyhnorm
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він числиться в санкційних списках ЄС, а отже, Кремль свідомо зірвав поїздку
своєї делегації до Гельсінкі, вірогідно знаючи, що на неї там чекає різка критика.
Вочевидь, конструктивні відносини із західним світом Росію мало
цікавлять. Помітний вже під час військового параду 9 травня ц.р.22 курс Москви на
формування антизахідної коаліції, знайшов продовження 8-10 липня 2015 р.,
під час одночасного проведення в Уфі самітів БРІКС (Росія, Китай,
Індія, Бразилія, ПАР) та ШОС (Росія, Китай, Казахстан, Киргизія,
Таджикистан, Узбекистан). Кремль не приховує свого прагнення
позиціонувати БРІКС і ШОС як альтернативу західним економічним
та військово-політичним інституціям: «Світовий геополітичний
розклад відтепер не буде таким, як раніше. Баланс сил може змінитися вже
найближчим часом, і причиною цьому стануть результати самітів БРІКС і
ШОС, які завершилися в Уфі» (з репортажу на російському ТК «Звезда»).23
На самітах було прийнято рішення створити Банк розвитку БРІКС зі
стартовим капіталом в $100 млрд. (насправді не така вже й велика сума, якщо
порівняти із €220 млрд., виділеними Євросоюзом одній лише Греції), а також
Стратегію економічного партнерства країн БРІКС до 2020 р. Шанхайська
організація розвитку прийняла в свої члени Індію та Пакистан;
Білорусь отримала статус спостерігача; Азербайджан, Вірменія,
Камбоджа та Непал приєдналися до ШОС у статусі партнерів по
діалогу. Ось, власне, і всі основні досягнення самітів.
Втім, особливу увагу привертає текст Уфімської Декларації саміту
БРІКС, в якій країни-учасниці:
- висловили «наміри добиватися підвищення ролі наших держав
у світових справах» (фактично – виклик гегемонії Заходу),
- «зобов’язалися рішуче відкидати спроби спотворення підсумків
Другої світової війни, що мають місце» (кліше російської пропаганди, яка
бореться з «фашистами» в Україні та країнах Балтії);
- «засудили односторонні військові інтервенції» (верх цинізму на
тлі російської агресії проти України) та «економічні санкції» (традиційний
аргумент російської дипломатії, коли вона вимагає скасувати санкції ЄС і США
проти неї);
- «висловили підтримку крокам РФ, спрямованим на сприяння
політичному врегулюванню в Сирії» (нагадаємо, що саме Росія блокувала в
РБ ООН рішення, які могли давно зупинити кровопролиття в цій країні);
- «висловили глибоку стурбованість у зв’язку із ситуацією в
Україні», «підкреслили, що конфлікт не має військового вирішення і
єдиний шлях до примирення лежить через інклюзивний політичний
діалог» (спроба подати конфлікт як внутрішньоукраїнський різко контрастує із
визнанням ПА ОБСЄ факту агресії Росії проти України; а заклики до інклюзивного
діалогу – ні що інше, як підтримка вимоги Москви до Києва вести прямі
переговори з сепаратистами).24
Варто також відзначити, що на саміті в Уфі Міністр закордонних справ Росії
Сергій Лавров заявив, що питання Криму «закрите» і ніхто з
партнерів РФ в БРІКС і ШОС «не заявляє про своє невизнання
підсумків референдуму, які стали підставою для повернення Криму
до складу РФ».25 Жоден з учасників саміту слова С.Лаврова спростовувати не
став.
22

http://fpri.kiev.ua/?p=19810&lang=en
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201507102040-h0x6.htm
24
http://www.brics.mid.ru/bdomp/brics.nsf/Ufa_Declaration_rus.pdf
25 http://news.rambler.ru/politics/30724238
23
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Отже, на самітах БРІКС і ШОС зібралися лідери країни, які підтримують
російську антизахідну риторику і готові підписатися під декларацією, яка містить
цілий набір кліше російської пропаганди. Фактично відбувається
продовження формування антизахідної вісі, і Заходу не варто
недооцінювати потенційної загрози. Адже триваюча рецесія в Росії та
можливе падіння зростання в Китаї (на тлі нинішньої кризи його фондового
ринку) цілком вірогідно призведуть до подальшого посилення антизахідної
риторики авторитарних урядів у Москві та Пекіні – з метою перекласти
відповідальність за економічні провали на західного «ворога» і таким чином
захистити себе від народних бунтів.
Демократичні країни світу, як ніколи, потребують консолідованої політики
на міжнародній арені з метою не допустити створення реваншистських
агресивних блоків, політичну спрямованість яких задає Москва. Потрібно
давати чітку оцінку діям країн, які підтримують російську агресію
проти України, а також виробляти механізми реакції на дії третіх
сторін з підриву економічних санкцій проти кран-агресорів, таких як
Росія.
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ПРЕЗИДЕНТ

10.07.2015.
Президент
провів
телефонну
Президентом Франції та Канцлером Німеччини

розмову

з

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Президентом Франції
Франсуа Олландом та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони обговорили
стан імплементації Мінських домовленостей. Співрозмовники погодились, що необхідно
активізувати зусилля для досягнення повного припинення вогню та відведення важкої військової
техніки.
Президент Порошенко ще раз підкреслив важливість деескалації навколо Широкіного, а
також заявив про необхідність досягти домовленості щодо відведення озброєння калібром менше
100 мм. Дані ініціативи були підтримані Канцлером Меркель та Президентом Олландом.
Президент Франції та Канцлер Німеччини рекомендували продовжити конституційну
реформу, започатковану Президентом України задля децентралізації влади в Україні, що
відповідає Мінським домовленостям, з особливим наголосом на відображенні у Проекті
Конституції України особливостей самоврядування у деяких районах Донецької і Луганської
областей.
Прес-служба Президента України

10.07.2015. Президент призначив Валерія Чалого Надзвичайним
і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки
Президент призначив Валерія Чалого Надзвичайним і Повноважним Послом України в
Сполучених Штатах Америки. Відповідний Указ Глава держави підписав 10 липня.
Іншим Указом Валерія Чалого звільнено з посади Заступника Глави Адміністрації
Президента.
Прес-служба Президента України

УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
03.07.2015. ОБСЄ направить спостерігачів на вибори на Донбасі
лише за згоди України
Спостерігачі Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не поїдуть на місцеві
вибори на Донбас без запрошення з боку офіційного Києва.
Про це заявив глава БДІПЛ ОБСЄ Міхаель Лінк, передає "Інтерфакс-Україна".
"БДІПЛ спостерігає за ходом виборів на запрошення країн-учасниць ОБСЄ – саме вони і
мають направити запрошення на моніторинг. Ми готові моніторити регіональні вибори в Україні
на запрошення влади України", – сказав Лінк, слова якого в п'ятницю наводить "Комерсант".
Як відомо, лідер донецьких бойовиків Захарченко оголосив на 18 жовтня "вибори" на
захопленій частині Донецької області.
Україна вимагає проводити місцеві вибори на Донбасі згідно з Мінським домовленостями
за українським законодавством.
Такі вибори в Києві називають передумовою для початку діалогу з регіоном і вступу в силу
закону про особливий порядок місцевого самоврядування.
Проведення виборів бойовиками самостійно 18 жовтня, за словами президента Порошенка,
може мати "руйнівні наслідки".
Українська правда

18 of 22

INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (01.07.2015 — 14.07.2015)

19 of 22

07.07.2015. В ОБСЄ називають зустріч контактної групи в
Мінську конструктивною
Після зустрічі контактної групи в Мінську спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік відзначив
конструктив і висловив сподівання на рішення щодо відводу озброєнь калібром до 100 міліметрів
під час наступного засідання групи.
Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в контактній
групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Зайдік оцінив зустріч з обговорення виконання
мінських угод, що відбулася у вівторок, 7 липня, у Мінську, як конструктивну. Про це він заявив
перед журналістами, інформує агенція "Інтерфакс".
За словами Зайдіка, "можна бачити, що справи просуваються". Спецпредставник ОБСЄ
також додав, що сторонам вдалося обговорити найрізноманітніші теми, у тому числі й питання
економічного врегулювання на Донбасі. Йдеться і про "водопостачання та мобільний банкінг для
виплати пенсій", зазначив він.
Зайдік також виокремив обговорення підгрупою з гуманітарних питань проблеми доступу
до полонених. Крім того, підгрупа з безпеки обговорювала можливе відведення сторонами
конфлікту на Донбасі озброєнь калібром менше 100 міліметрів. На тлі цього Мартін Зайдік
висловив сподівання, що під час "наступної зустрічі ухвалять конкретні рішення".
Певне "просування" у перемовинах визнали й у самопроголошеній "Донецькій народній
республіці" ("ДНР"). Однак вони, за словами уповноваженого представника проросійських
сепаратистів Дениса Пушиліна, не дозволяють говорити про можливість зміцнити "повноцінне
перемир'я".
DW.COM

08.07.2015. Парламентська асамблея ОБСЄ визнала агресію
Росії проти України
ПА ОБСЄ назвала дії Росії зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України і
закликала Москву виконувати мінькі домовленості, вплинути на сепаратистів на Донбасі, а також
звільнити українських політв’язнів.
Учасники щорічного засідання Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та
співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ), що проходить цими днями у Гельсінкі, ухвалили у середу, 8
липня, резолюцію, в якій засуджуються дії Російської Федерації в Україні та щодо неї.
У тексті резолюції засуджується зокрема "одностороннє та невиправдане зазіхання на
суверенітет та територіальну цілісність України", цитує офіційний сайт ПА ОБСЄ.
Резолюція закликає Росію припинити підтримку та поставки важкого озброєння,
боєприпасів та одиниць російських збройних сил, а також найманців до Східної України.
Окрім цього, ПА ОБСЄ закликає Москву припинити надавати військову, фінансову та
логістичну підтримку незаконним збройним формуванням у Донецькій та Луганській областях.
Москву закликають звільнити Савченко
Від Росії також очікують виконання зобов’язань, які накладають на неї Мінські угоди 2014
року та пакет заходів із втілення цих угод, узгоджений у 2015 році. Це ж стосується і проросійських
сепаратистів на Донбасі – від Москви очікують реалізації свого впливу на них з метою виконання
мінських угод.
У резолюції міститься і заклик до Москви звільнити українських громадян, які відбувають
ув’язнення в Росії. Йдеться насамперед про Надію Савченко, режисера Олега Сенцова, Олександра
Кольченка та інших "незаконно ув'язнених українських громадян".
Наголошується також на необхідності притягти до відповідальності винуватців у
катастрофі рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.
"Глибока стурбованість" умовами окупації Криму
Автори резолюції висловлюють, окрім цього, "глибоку стурбованість" умовами окупації в
Криму та місті Севастополь. Зазначається, що ситуація там дедалі більше погіршується, що
призводить до серйозних порушень основних прав та свобод людини.
Російська делегація не брала участь у сесії ПА ОБСЄ та, відповідно, не голосувала за
документ.
DW.COM
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
ПОЛЬЩА
02.07.2015. Між Україною та Польщею є довіра, підтримка,
взаємодопомога та взаємодія – зустріч президентів у Львові
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Львівської області провів зустріч з
Президентом Польщі Броніславом Коморовським.
Спілкуючись з представниками ЗМІ після зустрічі, Глава Української держави наголосив на
тому, що між президентами і між країнами є довіра, підтримка, взаємодопомога та взаємодія.
Президент нагадав, що з перших хвилин агресії Росії проти України та анексії Криму
українці відчували підтримку Польщі. Це стосується як забезпечення позиції єдності
Європейського Союзу, так і фінансової допомоги та забезпечення військово-технічної співпраці
між країнами.
Під час переговорів президенти обговорили питання розвитку двосторонньої співпраці та
координації дій у співпраці з Європейським Союзом. «Переговори були надзвичайно
продуктивними і конструктивними», – сказав Петро Порошенко. Президент висловив впевненість,
що стратегічні відносини країн будуть і в подальшому розвиватися. Зокрема, Президент нагадав,
що підготовлений проект змін до Конституції щодо децентралізації базувався на польському
досвіді, і ефективна співпраця з польськими експертами допомогла отримати позитивну оцінку
Венеціанської комісії і прискорити процес децентралізації.
У свою чергу, Броніслав Коморовський нагадав, що він закінчує своє перебування на посаді
Президента Польщі, та підкреслив, що радий, що одним з останніх акцентів його перебування на
цій посаді став візит в Україну. Цей візит увінчує ті зусилля, які польський Президент доклав до
допомоги Україні у її прагненні до європейської спільноти, сказав Броніслав Коморовський.
«Польща підтримує прагнення України до західного світу та збереження її територіальної
цілісності та суверенітету», – сказав Президент Польщі.
Броніслав Коморовський особливо зазначив, що Польща зацікавлена в тому, щоб спільно з
Україною відчувати безпеку в регіоні. «Я переконаний, що, незважаючи на зміни у Польській
державі, Польща буде підтримувати Україну у її європейській інтеграції та досягненні безпеки на
європейському континенті, буде активно долучатися до внутрішніх реформ, які відбуваються в
Україні», – сказав Президент Польщі, висловивши сподівання, що і для нього знайдеться місце в
цих процесах.
Президент України привітав польського колегу у Львові і відзначив, що у цьому місті Глава
Польщі був останній раз ще у радянські часи. «Львів – світлий, відкритий, фантастичний і
гостинний. Саме такі зараз україно-польські відносини, які перебувають на своїй вершині», –
сказав Петро Порошенко.
Прес-служба Президента України

БОЛГАРІЯ
07.07.2015. Президенти України та Болгарії домовились про
спільну побудову дороги Одеса-Болград-Рені та підтримку
болгарської меншини
За підсумками переговорів у Києві Президента України Петра Порошенка та Президента
Болгарії Росена Плевнелієва досягнуто низку домовленостей про реалізацію конкретних спільних
проектів.
Особливу увагу під час переговорів було приділено обговоренню ініціативи Президента
Порошенка щодо будівництва якісної дороги, що з’єднає Одесу, Болград і Рені та створить
транзитний коридор у напрямку Румунії. «Ми домовились про те, що проведемо переговори, і за
допомогою наших болгарських і румунських партнерів нам вдасться залучити на цей проект кошти
Європейського Союзу, Болгарії, Румунії. Але справа не лише у коштах, ця дорога має стати
символом нашої дружби», – наголосив Президент.
Глава держави повідомив, що дав доручення підготувати проект змін до Державного
бюджету. «Внаслідок рішучих дій з наведення порядку на митниці ми зможемо збільшити
надходження до Державного бюджету, і частину з них буде спрямовано на будівництво дороги, як
фінансування з українського боку», – сказав Президент.
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Сторони домовились про візит до Болгарії Міністра інфраструктури України для
обговорення зі своїм болгарським колегою спільної програми будівництва доріг та
інфраструктурних об’єктів, в тому числі – на півдні України. Крім цього, досягнуто домовленість
про візити в Україну найближчим часом Міністра енергетики та Міністра туризму Болгарії.
У присутності президентів було підписано Протокол про співробітництво і обмін між
Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки Болгарії, які забезпечать можливість
щорічного обміну студентами, аспірантами і стажистами для навчання і науково-дослідної роботи
в Україні та Республіці Болгарія.
Президенти приділили значну увагу питанням підтримки найбільшої болгарської
меншини, яка проживає за межами Болгарії. Сьогодні майже 250 тисяч болгар проживають на
території Одеської області. «Ми забезпечимо їх комп’ютерами, книжками, відновимо діяльність
культурного центру болгар», – повідомив Петро Порошенко. Глава держави зазначив, що міністри
закордонних справ двох країн, які напередодні відвідали місто Болград, розробили детальну
програму – починаючи від започаткування у Болграді бізнес-інкубаторів для створення нових
робочих місць і завершуючи наданням спеціальної квоти для українських випускників шкіл для
навчання у болгарських вищих навчальних закладах, в тому числі – і для підготовки вчителів
болгарської мови.
«Нам є про що говорити, нам є про що звітувати, і наше стратегічне партнерство на
сьогоднішній день має конкретне практичне наповнення», – резюмував Глава держави.
Прес-служба Президента України

США ТА КАНАДА
03.07.2015. Президент зустрівся з Конгресменами
напередодні засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ

США

Президент Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу Сполучених Штатів
Америки, яка днями візьме участь в засіданні Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Хельсінкі,
Фінляндія.
Глава держави назвав візит делегації до України напередодні Дня незалежності США, а
також засідання ПА ОБСЄ символом сильного стратегічного партнерства між країнами.
"Ми вдячні за ефективну координацію наших зусиль як у імплементації Мінських
домовленостей, так і у забезпеченні міжнародної єдності та солідарності з Україною, де США
відіграють дуже важливу роль", – наголосив Петро Порошенко.
"Підтримка, яку Україна отримує весь цей час у військовій, військово-технічній,
фінансовій, безпековій сферах, моральна підтримка є дуже важливою, адже вона відіграє ключову
роль для єдності, захисту наших цінностей, демократії від однієї з самих сильних армій у світі", –
сказав він і додав, – "найважливішою для нас сьогодні є єдність усього світу і без Сполучених
Штатів така єдність була б неможливою".
Глава держави підкреслив відданість українців європейському вибору та наміру
реформувати країну. "Ми європейська нація. Українці мають право жити в Європі, запроваджувати
демократичні стандарти та захищати свої цінності", – наголосив Петро Порошенко.
Петро Порошенко також наголосив на необхідності координації дій світової спільноти у
разі ескалації ситуації та зриву мирного процесу. "Нам потрібен ефективний і скоординований
план у разі зриву Мінських домовленостей. Мова йде про нову хвилю санкцій, добре скоординовані
дії. Росія має платити справедливу ціну за вбивства українців і за окупацію України. Вона має
нести відповідальність за це", – сказав Глава держави.
Президент також висловив вдячність американській стороні за проведення навчань
українських військовослужбовців на Яворівському полігоні. "Вважаю, що ця програма є дуже
ефективною у підвищенні рівня наших Збройних Сил і вона є корисною не тільки для нас, а й для
США, оскільки в нас є однорічний унікальний досвід "гібридної" війни", – зауважив Петро
Порошенко.
Глава держави підкреслив важливість подальшого поглиблення військового
співробітництва, зокрема в частині посилення обороноздатності України.
В ході спілкування конгресмени запевнили, що США приділяють значної уваги розвитку
подій в Україні. Він згадав заклик із минулорічного виступу Президента України у Конгресі США,
де Петро Порошенко закликав до підтримки США боротьби за демократію в Україні, і запевнив –
Україна має потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах. Зокрема співрозмовники
відзначили потужні законодавчі ініціативи щодо нашої держави, зокрема прийняття Акту на
підтримку свободи України.
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У зустрічі взяли участь Сенатор США, співголова Гельсінської комісії Роджер Вікер, а також
конгресмени Роберт Адерхольт, Стівен Коен, Гвен Мур, Річард Хадсон і Майкл Фіцпатри.
Прес-служба Президента України

03.07.2015. США засудили намір бойовиків провести вибори на
Донбасі
Сполучені Штати засуджують рішення "влади" самопроголошеної "Донецької народної
республіки" провести 18 жовтня місцеві вибори.
Про це йдеться в повідомленні Білого дому, поширеному в четвер за підсумками розмови
по телефону між віце-президентом США Джозефом Байденом і прем'єр-міністром України
Арсенієм Яценюком, передає ТАСС.
Сторони обговорили ситуацію на Донбасі і нещодавно прийняте Євросоюзом рішення
продовжити санкції відносно Росії до 31 січня 2016 року.
"Віце-президент також рішуче засудив заяву лідерів сепаратистів про плани провести 18
жовтня вибори, які будуть прямо суперечити мінським домовленостям і українському
законодавству", – підкреслив Білий дім.
Українська правда

14.07.2015. США можуть розширити програму навчань ЗСУ
У Вашингтоні розглядають план розширення підготовки Збройних сил України – до
тренувань хочуть залучити, окрім Національної Гвардії, і регулярну армію, а також загони
спеціального призначення.
Про це заявив командувач сухопутних військ Збройних сил США в Європі генераллейтенант Фредерік Бен Ходжес, пише видання Military Times.
За його словами, США планують розширити тренування українських військових і
проводити підготовку не лише бійців Національної гвардії України, але і регулярної армії країни.
Як зазначив Бен Ходжес, американським військовим також є чому повчитись в українців.
"Жоден з нас ніколи не потрапляв під російську артилерію та ракетні обстріли, як це
сталось з українцями", – зазначив американський генерал.
Майбутні тренування, швидше за все, будуть схожі до тих, що зараз проходять для бійців
Нацгвардії на Яворівському полігоні в Львівській області, однак можуть включати елементи
захисту від радіоелектронної боротьби, в тому числі від перехоплення радіоповідомлень.
Як повідомлялось, восени поточного року розпочнуться навчання військовослужбовців
Збройних Сил України з військовослужбовцями із Канади, які триватимуть упродовж двох
наступних років.
Українська правда

14.07.2015. США збережуть санкції проти Росії до повного
виконання Мінських угод
Президент США Барак Обама і віце-президент Джо Байден заявили прем'єр-міністру
України Арсенію Яценюку, який прибув до Вашингтона в ході робочої поїздки, що Сполучені
Штати мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Кремлем Мінських угод.
Про це повідомило РИА-Новости.
"Президент Обама і віце-президент Байден висловили тверду підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України і підкреслили, що США віддані збереженню санкцій проти Росії,
поки вона не виконає повністю свої зобов'язання відповідно до Мінського угодами", – повідомляє
Білий дім.
Обама і Байден також нагадали Яценюку про важливість нових реформ відповідно до
вимог Міжнародного валютного фонду.
"Лідери погодилися, що важливо, щоб Україна прийняла додаткові заходи з реформ, в тому
числі в енергетичному секторі, щоб виконати зобов'язання перед МВФ та іншими фінансовими
інститутами", – йдеться в повідомленні Білого дому.
Українська правда
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