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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ПОПРИ ВІЙНУ, УКРАЇНА ПРОСУВАЄТЬСЯ В НАПРЯМКУ
ЗБЛИЖЕННЯ З ЄВРОСОЮЗОМ
У серпні Київ отримав три позитивні сигнали в контексті
розвитку його відносин із Євросоюзом:
1) високопосадовці ЄС заявили, що Україна має гарні шанси отримати до
кінця нинішнього року рішення Євросоюзу про запровадження безвізового
режиму;
2) Президент Єврокомісії підтвердив налаштованість ЄС втілити в життя
рішення про повноцінне запровадження з 1 січня 2016 р. зони вільної торгівлі із
Україною;
3) західні приватні кредитори дали згоду на реструктуризацію боргу
України і списання 20%, що є позитивним сигналом для міжнародних інвесторів і
відкриває перспективи для активнішого залучення європейського та
американського капіталу.
Якщо під час візиту Петра Порошенка до Берліну (24 серпня)
перемовини із Ангелою Меркель та Франсуа Олландом стосувалися переважно
російсько-українського конфлікту, то під час брюссельських зустрічей
Президента України (27 серпня) із високопосадовцями ЄС не менш
активно обговорювалися і питання євроінтеграції України. У Брюсселі Петро
Порошенко провів зустрічі із Верховним представником ЄС із закордонних справ
та політики безпеки Федерікою Могеріні, Президентом Європейської комісії ЖанКлодом Юнкером, Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, а також
Прем’єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем.
П.Порошенко обговорив із Ф.Могеріні перспективи розгляду питань щодо
надання допомоги Україні під час неформального засідання Ради міністрів
закордонних справ ЄС у Люксембурзі 4-5 вересня. Із повідомлення в Твіттері
Міністра закордонних справ Павла Клімкіна стало також відомо, що П.Порошенку
вдалося домовитися в Брюсселі про спільну боротьбу проти російської
пропаганди.1 Щоправда, досягнення Євросоюзу в цьому напрямку за півтора року
російсько-українського конфлікту поки що не вражають.
Ж.К.Юнкер і Д.Туск були відзначили прогрес Києва на шляху до
запровадження безвізового режиму. Ж.К. Юнкер запевнив, що зробить все
від нього залежне, щоб рішення, яке прийме Єврокомісія за підсумками аналізу
звіту, наданого українського стороною 17 серпня, було позитивним. До речі, з
1

https://twitter.com/PavloKlimkin/status/636976704393715712
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початку вересня у Києві мають працювати 8 місій ЄС, щоб розпочати перевірку
виконання Україною вимог для введення безвізового режиму.
Що стосується повноцінного вступу в силу з 1 січня 2016 р.
положень угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, то слід
відзначити, що хоча єврочиновники й підтвердили свою позицію про незмінність
цього рішення, проте на заваді може стати позиція двох членів ЄС із сильними
проросійськими настроями в урядових колах – Греції та Кіпру, які досі не
ратифікували Угоду про Асоціацію та ЗВТ між Україною і Євросоюзом.
П.Порошенко домовився із Ж.К.Юнкером про спільні зусилля з метою переконати
Афіни та Нікосію прискорити процес ратифікації.2
Відзначимо, що Москва погрожує Києву запровадити «санкції» (де-факто –
ембарго) на українську сільськогосподарську продукцію в разі вступу в силу зони
вільної торгівлі Україна–ЄС. Проте такими діями Росія більше нашкодять самій
собі, ніж Україні, адже: а) пропорційно згортанню економічних зв’язків із РФ
зменшуватимуться і її можливість впливати на події в Україні через бізнессередовище; б) зменшення взаємозв’язків із російською економікою зробить
Україну де-факто більш незалежною від Москви, все більше переорієнтовуючи її
на європейський ринок; в) сільськогосподарські «санкції» з боку РФ нададуть
Києву додатковий аргумент на переговорах щодо розширення відповідних квот на
постачання продукції до ЄС. Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вже заявив,
що має намір просити ЄС збільшити відповідні квоти для українських агротоварів
через можливе російське ембарго.3
27 серпня 2015 р. Уряд України повідомив про успішне завершення
переговорів із тимчасовим комітетом приватних кредиторів з приводу
реструктуризації державного боргу. Кредитори погодилися списати Україні
20% номінальної вартості єврооблігацій, що становить $3,8 млрд., а виплату
решти $15,5 млрд. єврооблігацій відстрочено до 2019-2027 рр. Таким чином
Україні вдалося уникнути дефолту і виконати умову, необхідну для продовження
співпраці з Міжнародним валютним фондом.
З одного боку – це значний успіх, адже спочатку кредитори взагалі
відмовлялися скорочувати український борг. З іншого боку, Київ погодився на
підвищення середньозваженої відсоткової ставку за єврооблігаціями з нинішніх
7,22% до 7,75% річних, при тому, що й попередня цифра була доволі високою. Для
порівняння, за свої кредити, отримані під гарантії уряду США, Україна має
платити лише 2,1% відсотків річних, за кредити МВФ – 3% річних. Греції в ході
переговорів із кредиторами вдалося добитися зниження відсоткової ставки і
списання 52% боргів.
Крім того, залишається невирішеним питання російських євробондів на $3
млрд., термін сплати яких збігає в грудні 2015 р. Москва відмовилася від
переговорів про реструктуризацію, вимагаючи сплатити кошти в повному обсягу.
Зрозуміло, що після анексії Криму, знищення інфраструктуру Донбасу і сотень
мільярдів збитків, завданих Росією – Україні, говорити про заборгованість Києва
перед Москвою, принаймні, некоректно. Втім, у Києва залишається зовсім
небагато часу, щоб знайти правові шляхи зарахувати борг перед РФ в рахунок
погашення збитків, завданих Росією – Україні. Якщо ЄС не побачить формального
правового обґрунтування – то можна не сумніватися, що він тиснутиме на Київ так
само, як тиснув минулого року, вимагаючи погасити «борги» перед «Газпромом».
Більшу наполегливість слід виявляти Києву і в переговорах щодо
отримання фінансової допомоги від Євросоюзу. За підрахунками оглядачів
«Bloomberg», наразі Україна отримала від Євросоюзу лише €2,21 млрд. допомоги,
2
3

http://www.president.gov.ua/en/news/ukrayina-zrobila-znachnij-progres-v-pitanni-zaprovadzhennya-35873
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/28/7079299/
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що становить менше 1% тієї суми, яку ЄС витратив на допомогу вчетверо меншої
за України Греції.4 І хоча Україна не є членом ЄС, проте за відданістю
європейським цінностям переряджає Грецію, тож має підстави розраховувати на
значно більш суттєву допомогу.
Позитивні сигнали, отримані Україною влітку від європейських партнерів,
свідчать про широке вікно можливостей для співпраці, проте, щоб скористатися
ним – Києву потрібно провести реформи й суттєво підвищити інвестиційну
привабливість, адже ЄС базується не лише і не стільки на цінностях, як на
прагматизмі.

4

http://www.bloombergview.com/articles/2015-08-21/europe-s-shell-game-with-ukraine
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
27.08.2015.
Президент
у
Брюсселі
провів
зустріч
із
Верховним
представником ЄС із закордонних справ
Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до Королівства Бельгія провів зустріч
із Верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки
Федерікою Могеріні.
Петро Порошенко підкреслив, що російські бойовики продовжують свідоме порушення
Мінських домовленостей, імітуючи відведення важкого озброєння та здійснюючи провокативні
обстріли українських військових.
Глава держави наголосив, що лише широка міжнародна підтримка у протидії агресії РФ на
Донбасі сприятиме якнайшвидшому політичному вирішенню конфлікту.
Співрозмовники наголосили на необхідності виконання Росією Мінських домовленостей і
обговорили умови продовження та посилення санкцій щодо РФ.
Петро Порошенко та Федеріка Могеріні обговорили підготовку до проведення
неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 4-5 вересня, на
якому серед іншого обговорюватимуться питання допомоги Україні.
Федеріка Могеріні підтримала Конституційну реформу в Україні. Вона запевнила, що ЄС
зберігає єдність в підтримці України в цей непростий час.
Петро Порошенко подякував за безкомпромісну позицію Європейського Союзу на
підтримку українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
Прес-служба Президента України

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
27.08.2015. Україна зробила значний прогрес в питанні запровадження
Європейським Союзом безвізового режиму – зустріч Петра Порошенка з Жан-Клод
Юнкером
Під час робочого візиту до Королівства Бельгія Президент Петро Порошенко та Президент
Європейської комісії Жан-Клод Юнкер обговорили питання запровадження Європейським
Союзом безвізового режиму для українців і наголосили, що українська сторона досягнула прогрес у
виконанні вимог.
Петро Порошенко на прес-конференції подякував Жан-Клоду Юнкеру за підтримку
України в питанні запровадження безвізового режиму. «Вдячний за високу оцінку тих результатів,
які вже зроблені Україною. Впевнений, що оціночна місія, яка відвідає Україну найближчим
часом, дозволить нам зафіксувати прогрес і забезпечити відповідне рішення Єврокомісії для
підтримки позиції по безвізовому режиму», – підкреслив Президент України.
Відповідаючи на питання стосовно ризиків для ЄС щодо нелегальних мігрантів, Петро
Порошенко зазначив, що «Україна не створює ніяких труднощів на кордоні з Шенгенською
зоною». Глава Української держави додав: «Якщо Україна виконає всі необхідні параметри, то
комісія безумовно надасть позитивний висновок, і країни-члени ЄС підтримають безвізовий
режим. Тут немає міграційних ризиків».
У свою чергу Жан-Клод Юнкер зазначив: «Радий, що значний прогрес був зроблений в
цьому питанні». Голова Єврокомісії нагадав, що 17 серпня Україна надала попередній звіт. Він
підкреслив: «Я особисто зроблю все, щоб позиція Єврокомісії була якомога більш позитивною". За
його словами, ще залишаються питання, які потребують вирішення, і українська сторона
запевнила, що необхідні умови будуть виконанні.
Щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, співрозмовники підтвердили, що вона має
запрацювати в повній мірі з 1 січня 2016 року. «Спільна позиція Києва та Брюсселя – ні про які
перенесення мова йти не може», – підкреслив Петро Порошенко. Він подякував Президент
Юнкеру за допомогу в процесі ратифікації та імплементації Угоди про асоціацію. «В нас
залишилось лише дві країни – Греція та Кіпр. Ми домовились звернутися з проханням щодо
прискорення процесу ратифікації», – повідомив Глава Української держави.
Співрозмовники також обговорили реформи в Україні. Президент України подякував
голові Єврокомісії за високу оцінку. «Нам підтримка Європейського Союзу дуже потрібна», –
підкреслив Петро Порошенко. Зокрема, за словами Глави держави, координація з ЄС та
європейські експертні групи допомагають в реформуванні України. «Війна, агресія проти України,
яка здійснюється з боку Російської Федерації не є причиною для того, щоб зупинити та не
проводити реформи. Як Український Президент, я твердо стою на позиції ефективного
продовження реформ», – зазначив Петро Порошенко.
Прес-служба Президента України
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27.08.2015. Ми хочемо бачити вільний рух між Україною та ЄС якомога
швидше – зустріч Петра Порошенка з Дональдом Туском
Президент Петро Порошенко та Президент Європейської Ради Дональд Туск під час
зустрічі у Брюсселі обговорили низку питань, в першу чергу, щодо ситуації на Донбасі і необхідних
кроків для деескалації, наголосивши на необхідності імплементації Мінських домовленостей.
«Постійні обстріли повинні бути негайно зупинені, і мирному процесу має бути наданий
шанс для прориву», – наголосив Петро Порошенко на прес-конференції.
Глава держави привітав досягнення домовленості про припинення вогню 1 вересня, але
зазначив, що «не розуміє навіщо чекати тиждень і не зробити цього негайно».
Президент наголосив на тому, що невиконання Мінських домовленостей вимагає сильної і
консолідованої відповіді, і висловив сподівання, що "у вересні Євросоюз продовжить санкції щодо
фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності і суверенітету
України».
Петро Порошенко та Дональд Туск назвали неприйнятним та необгрунтованим рішення
російського суду щодо Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Президент Європейської Ради
висловив тверду позицію щодо неприпустимості нелегального утримання українців та громадян
ЄС на території РФ. «Вирок суду в Росії, яким було засуджено громадянина України Олега Сенцова,
що був засуджений до 20 років в’язниці за протести проти анексії Криму, нелегальне утримання в
РФ Олександра Кольченко, Надії Савченко та інших українців, а також громадянина ЄС Естона
Кохвера, є кричущим актом несправедливості», – сказав Дональд Туск.
Співрозмовники обговорили можливість збільшення присутності ЄС у Мінському процесі.
Президент підкреслив, що Україна докладає максимальних зусиль для виконання у
повному обсязі своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями. «Для мене важлива підтримка,
задекларована сьогодні Президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської
Комісії Жан-Клодом Юнкером, а також два дні тому Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та
Президентом Франції Франсуа Олландом конституційних змін в частині децентралізації», –
наголосив Петро Порошенко. Президент Європейської Ради зазначив, що Конституційна реформа
дозволить не лише провести децентралізацію, але і пришвидшити проведення судової реформи.
Співрозмовники також обговорили ситуацію з окупованим Кримом. «Президент Туск
запевнив, що ЄС дотримується політики невизнання нелегальної анексії Криму та вживає
консолідовані зусилля для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в
міжнародно визнаних кордонах», – зазначив Петро Порошенко.
Петро Порошенко та Дональд Туск також обговорили питання запровадження в повному
обсязі зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Президент України ще раз підтвердив чітку
спільну позицію, що ЗВТ має запрацювати з 1 січня 2016 року. Глава Української держави
подякував за підтримку Дональдом Туском процесу запровадження Європейським Союзом
безвізового режиму для українців. У свою чергу, Президент Європейської Ради висловив
задоволення значним прогресом України в цьому питанні та сказав: «Ми хочемо бачити вільний
рух між Україною та ЄС якомога швидше».
Прес-служба Президента України

БЕЗПЕКА
15.08.2015. Дуда запропонував Порошенку розширення формату переговорів
щодо Донбасу
Президент Польщі заявив, що має зустрітися з очільником України, і на даний момент
триває підготовка до цієї зустрічі.
Президент Польщі запропонував президенту України новий формат мирних переговорів
щодо ситуації на Донбасі. Про це повідомив 15 серпня Анджей Дуда в інтерв’ю Польському радіо.
Польський очільник наголосив, що під час телефонної розмови з Петром Порошенком він
запропонував, аби в мирних переговорах брали участь найсильніші держави Європи, а також
сусіди України, в тому числі Польща.
Анджей Дуда зазначив, що слід почати про це розмовляти, однак, попередив, що спочатку
він хотів би детально обговорити цю справу під час зустрічі з президентом Петром Порошенком.
На цей момент, за словами Дуди, представники обох сторін готують зустріч, на якій будуть
встановлені подробиці розмов глав Польщі та України.
Нагадаємо, що 14 серпня президент Петро Порошенко зателефонував до Анджея Дуди,
привітав його з перемогою на виборах і побажав успіхів у виконанні обов’язків на посаді глави
держави.
Польське радіо
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ ПІДТРИМУЮТЬ ВСТУП ДО НАТО, ХОЧА
АЛЬЯНС ПОКИ ЩО НЕДОСТАТНЬО
НЕДОСТАТНЬО АКТИВНО ДОПОМАГАЄ
ДОПОМ
КИЄВУ
Попри те, що влітку Росія продовжувала постачання важкої зброї
сепаратистам, а останні не припиняли обстріли українських позицій і спроби
захопити нові населені пункти, проте питання постачання західними
союзниками зброї для України не зрушилося з метрової точки.
точки
Наприкінці липня Президент України Петро Порошенко закликав
США надати Києву 1240 переносних протитанкових комплексів Javelin
в якості компенсації за відмову України від аналогічної кількості
ядерних ракет.5 І хоча надання такої зброї цілком відповідало би духу
безпекових гарантій, наданих США – Україні відповідно до Будапештського
меморандуму 1994 р., проте Адміністрація Обами заклик українського Президента
проігнорувала. ПЗРК Javelin якнайкраще підійшли би як ефективна зброя захисту
за тих умов війни, які нав’язує Україні Росія, проте Вашингтон вирішив за краще
надати Києву польовий госпіталь на 3 тис. військових.6 Річ, безумовно, дуже
потрібна, проте краще було б все ж таки, щоб українські військові мали чим
нейтралізувати зброю супротивника, а не лише умови для лікування поранених
нею.
Очевидно, не вдалося Києву домовитися і щодо доступу до супутникових
даних американської
кої розвідки. Інакше навряд чи Україні довелося би
підписувати комерційний контракт із французьким концерном Airbus щодо
отримання даних супутникового моніторингу надвисокої роздільної здатності в
режимі онлайн. При цьому, планується, що Україна зможе отримувати
отри
інформацію від Airbus лише з наступного року,7 тоді як загострення на фронті
може статися будь-якої
якої миті.
Масштаби військової допомоги, яку отримує Україна від своїх
західних партнерів, виразно контрастують із кількістю зброї далеко не
оборонного характеру,
рактеру, яку надає Росія своїм сателітам на Донбасі. Лише
за останній місяць літа, за даними українських експертів, Росія надіслала
сепаратистам близько 150 танків, 50 ББМ, 50 ствольних артилерійських систем, 32
реактивні системи залпового вогню, 250 вантажівок
вантажівок та 15 ешелонів із
8
боєприпасами та амуніцією. Росіяни публічно визнали, що на Донбасі вже
5

http://www.wsj.com/articles/message-from-battlefield-ukraine-1438106297
http://www.wsj.com/articles/message
http://ukrainian.voanews.com/content/ameryka
http://ukrainian.voanews.com/content/ameryka-ukraina-hospital-ato/2922523.html
7
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ekspert_rozpoviv_pro_vikoristannya_suputnikiv_v_ato_2084169
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ekspert_rozpoviv_pro_vikoristannya_suputnikiv_v_ato_2084169
8
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/744091955719462?fref=nf
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відвоювало від 30 до 50 тис. «добровольців», створивши громадське об’єднання
Союз добровольців Донбасу.9 Фактично, Росія направила на Донбас армію, більшу,
ніж армії багатьох членів НАТО. І очевидно, що одними лише польовими
госпіталями Україні цю армію не здолати.
Позиція Барака Обами зрозуміла – він сподівається будь-що добути свій
термін без подальшого погіршення відносин із Росією. До речі, за інформацією
«Bloomberg», в 2014 р. Адміністрація Обами рекомендувала українській владі не
чинити силового опору окупації російськими військами Криму.10 І хоча це не
знімає відповідальності за кінцеве рішення з української влади, проте чимало
говорить про політику нинішньої команди Білого Дому.
Втім, не варто розраховувати, що наступник Барака Обами на посаді
Президента США обов’язково буде схильний надавати Україні більш рішучу
допомогу. Дональд Трамп, поки що провідний претендент від
республіканців, 14 серпня заявив, що він «дуже добре поладив би з
Путіним», а Україна – «це більше проблема Європи», яку має
вирішувати Німеччина. І хоча більшість решти кандидатів, включаючи
Джеба Буша, Гіларі Клінтон та Джо Байдена (якщо останній буде
балотуватися), виступають за більш активну допомогу Києву, включно
із постачанням зброї, а Марко Рубіо та Ліндсі Грехам навіть
підтримують вступ України до НАТО,11 проте ніхто не знає напевно, який
кандидат переможе, і якою буде політика Білого Дому після виборів.
Тож надважливе завдання для української дипломатії – налагоджувати
відносини із усіма провідними кандидатами і використовувати всі доступні
важелі, щоб питання розширення допомоги Україні було в списку ключових
питань кожного з претендентів на Білий Дім.
Очевидними союзниками України в США є представники силового блоку,
які в більшості своїй відзначаються тверезою оцінкою російської загрози. Глава
Пентагону Ештон Картер назвав Росію найбільшою загрозою, поряд
із «Ісламською державою», і пообіцяв стримувати РФ: «Нам просто
доведеться стримати це. Як в інтересах нашої власної безпеки, так і тому, що у нас
є важливі союзники і друзі в цьому регіоні світу, і у нас є важливі договірні
зобов’язання по лінії НАТО».12 «Дати відповідь» гібридній війні, яку веде Росія
проти України, закликає і головнокомандувач сухопутних військ США
генерал Джозеф Вотел.13
Україні потрібно ефективно скористатися тими можливостями, які
відкриваються перед нею завдяки збігу в часі двох чинників, викликаних
російською агресією: 1) розширенням присутності НАТО у Східній Європі та 2)
позитивним ставленням більшості населення до ідеї членства в НАТО.
Новий Президент Польщі Анджей Дуда інтерв'ю «Financial
Times» заявив, що Польща та інші східноєвропейські держави мають
стати «справжнім флангом НАТО», а не «буфером», і для цього необхідно
розмістити в цих країнах постійні військові бази Альянсу.14 Східноєвропейські
члени НАТО планують провести в листопаді саміт, щоб спільно добиватися від
Альянсу більших гарантій своєї безпеки.15 Для України розширення військової
присутності НАТО біля її кордонів стане позитивним чинником, оскільки це буде
9

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2215105
http://www.bloombergview.com/articles/2015-08-21/u-s-told-ukraine-to-stand-down-as-putin-invaded
11
http://us11.campaign-archive2.com/?u=9178eadd5cb04af7654189ab6&id=70c9531a4e
12
http://ukrainian.voanews.com/content/carter-on-russia/2936101.html
13
http://ukrainian.voanews.com/content/article/2878353.html
14
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d6749156-410e-11e5-b98b-87c7270955cf.html#axzz3ilfiMdaF
15
http://www.wsj.com/articles/natos-eastern-members-plan-november-summit-to-demand-increased-security1439815700
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стримуючим чинником для Росії. При цьому, Київ міг би підключитися до
безпекового діалогу східноєвропейських членів Альянсу – поки що в рамках тих
можливостей, які дає йому статус особливого партнера НАТО.
Соціологічне опитування, проведене в Україні влітку 2015 р., показала, що
кількість прихильників вступу до НАТО зросла до 63,9%. Причому така
позиція переважає в усіх регіонах країни, окрім Сходу, хоча навіть на звільнених
територіях Донбасі кількість прихильників вступу до НАТО зросла до небачених
раніше 36,1%.16 Тож Київ не лише має всі підстави проводити політику
інтеграції до НАТО, а й зобов’язаний робити це, виконуючи волю
більшості народу. І потрібно вже зараз активно просувати це питання до
порядку денного потенційних кандидатів у президенти США, яким наразі потрібні
голоси великих за чисельністю української та польської громад.

16

http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/referenit-ukrainu-.htm
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
03.08.2015. Майже 20% жителів Донбасу вже хочуть до НАТО – опитування
Більшість населення України (63,9%) проголосувала б за вступ України до НАТО, якби у
найближчі вихідні відбувся референдум з цього питання.
Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи"
імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, передає Укрінформ.
Водночас, проти виступають 28,5%.
"Якби референдум (про вступ до НАТО – ред.) відбувався зараз, то він, звичайно, був би
виграний. Проте, це поки що питання, яке ділить Україну", – наголосила директор "Фонду
демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.
Окрім в цілому кардинальних змін у ставленні населення України до НАТО за останні п'ять
років (у червні 2010 р. вступ до НАТО підтримало би 25%, а 68% були б проти) Бекешкіна відзначає
істотні зміни, які відбулися саме серед українців на Донбасі до Північноатлантичного альянсу.
"Коли раніше 95% на Донбасі були проти вступу до НАТО, то зараз ця цифра знизилася до
приблизно до 60%, а вже є, за різними опитуваннями, 17-20% на Донбасі, які за вступ до Альянсу, і
це свідчить про істотні зміни", – зазначила вона.
У соціологічному опитуванні взяли участь 2011 респондентів віком від 18 років у всіх
регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Українська правда
25.08.2015. Міністерство оборони України завершило підготовку проектів
ключових стратегічних документів оборонного планування за стандартами
НАТО
Мова йде про Воєнну доктрину України, Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони
України, Концепцію Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової
техніки Збройних Сил України на 2015-2020 роки, Стратегічний оборонний бюлетень України, а
також Державну цільову оборонну програму оптимізації та реорганізації Збройних Сил України на
2015-2017 роки
Головним пріоритетом на сьогодні є створення високомобільних, професійних, добре
оснащених Збройних Сил України, готових до виконання завдань за призначенням, забезпечення
обороноздатності держави та стримування військової агресії на сході України.
У цьому зв'язку в Міністерстві оборони України, зокрема, вже впроваджено нові стандарти
підготовки військ і органів управління з урахуванням досвіду АТО та стандартів НАТО,
оптимізується система військової освіти з урахуванням кращих практик країн-членів НАТО,
затверджено до використання перші п’ять угод зі стандартизації в НАТО — так звані стандарти
STANAG.
Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомила речник
Міністерства оборони України Вікторія Кушнір.
Місія України при НАТО
31.08.2015. Україна і США розпочинають військові навчання у Чорному морі
У маневрах Sea Breeze, які стартують у Чорному морі, візьмуть участь до 2500
військовослужбовців України, США та країн НАТО. На відкритті навчань очікують Арсенія
Яценюка.
Україна і США розпочинають у понеділок, 31 серпня, масштабні військово-морські маневри
Sea Breeze-2015. Вони пройдуть в Одеській та Миколаївській областях, а також у північно-західній
частині Чорного моря, зазначає інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Мета навчань –
відпрацювання проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні, йдеться у
повідомленні. Вони покликані підвищити рівень довіри і безпеки в регіоні, поліпшити сумісність
ВМС України і ВМС країн НАТО та країн-партнерів, зазначає агентство.
Маневри триватимуть до 12 вересня. У них візьмуть участь до 2500 військовослужбовців.
Зокрема військово-морські сили України представлятимуть до тисячі військових, до дев'яти
кораблів, вісім вертольотів і літаків. Прикордонна служба України відрядить на навчання до
десяти патрульних катерів.
З боку США будуть також задіяні до тисячі військовослужбовців, до п'яти кораблів і двох
підводних човнів. Країни НАТО, у тому числі й Німеччина, а також держави, що беруть участь у
програмі "Партнерство заради миру", представлятимуть до 500 військовослужбовців з озброєнням
і військовою технікою, до шести кораблів, до трьох підводних човнів та до шести літаків і
вертольотів.
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Глава українського уряду Арсеній Яценюк 1 вересня планує взяти участь у відкритті
маневрів у Одесі. Як очікується, він відвідає есмінець США USS Donald Cook, який буде задіяний у
навчаннях.
DW.COM

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
19.08.2015. Заява виконуючої обов’язки речника НАТО щодо ситуації на сході
України
Сьогодні члени альянсу НАТО обговорили ситуацію на сході України. Члени Альянсу
висловили своє серйозне занепокоєння щодо нещодавнього загострення насильства.
Під час обговорення члени НАТО підкреслили необхідність деескалації конфлікту і
демонстрації стриманості з боку усіх сторін.
Вони вказали на те, що увагу необхідно зосередити на пошуках його розв’язання
дипломатичними способами. Шляхом до миру є цілковите виконання Мінських угод.
Росія несе особливу відповідальність за пошук політичного рішення. Будь-які спроби
підтримуваних Росією сепаратистів захопити ще більше українських територій є неприйнятними
для світового співтовариства.
Спостерігачі ОБСЄ повинні мати можливість виконувати свою роботу в безпеці і без
обмежень.
НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Члени Альянсу знову підтвердили, що незалежна, суверенна і стабільна Україна, міцно
віддана демократії і верховенству права, є ключем до безпеки євроатлантичного регіону.
НАТО і надалі буде дуже уважно стежити за ситуацією.
NATO.int
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РОСІЯ САБОТУЄ МІНСЬКІ
МІНСЬК УГОДИ, ТОДІ ЯК КИЇВ
В ВИКОНУЄ ЇХ ІЗ
ВИПЕРЕДЖЕННЯМ ГРАФІКУ
Засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання
ситуації на Донбасі, проведені 3-4
3
та 26-27
27 серпня, закінчилися без
запланованих результатів.
результатів. Не вдалося досягнути домовленостей ні щодо
створення демілітаризованої зони в районі с. Широкине, поблизу Маріуполя, ні
щодо відведення важких озброєнь
озброєнь калібром до 100 мм. Слід відзначити, що
українська сторона проявила принциповість у цих питаннях, і не погодилася на
варіант демілітаризації стратегічно важливої ділянки біля Маріуполя без
гарантійних механізмів, які убезпечили би цю територію від подальшого
по
захоплення сепаратистами. Не погодився Київ і на варіант відведення важкої
зброї калібром до 100 мм, який передбачав би виключення для деяких стратегічно
важливих для сепаратистів ділянок фронту, і, знову ж таки, не створював
запобіжників проти порушення
рушення останніми домовленостей.
27 серпня учасники Контактної групи заявили про готовність
забезпечити з 1 вересня припинення вогню на всій лінії зіткнення,
зіткнення
проте вже наступного дня лідер самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко
говорив журналістам про
про намір завдати поразки «карателям» і захопити всю
територію Донецької області.17
На тлі переважно безплідних переговорів Мінської контактної групи та
безперервних обстрілів російсько-сепаратистськими
російсько сепаратистськими військами українських
позицій, 24 серпня Петро Порошенко провів у Берліні тристоронні
переговори з Ангелою Меркель та Франсуа Олландом.
Олландом Сторони заявили
про «відсутність альтернативи» Мінському процесу і необхідність чіткого
виконання угод. Серед головних тем переговорів було внесення змін до
Конституції України в частині децентралізації.. Вірогідно, Президент
України переконував західних партнерів у необхідності відстрочити друге читання
конституційних змін на період, коли Росія виконає свою частину домовленостей.
Відзначимо, що за кілька днів до берлінського візиту
візиту спікер Верховної Ради
Володимир Гройсман вів мову про можливе остаточне голосування
конституційних змін вже у вересні,18 проте 31 серпня Петро Порошенко
17
18

http://novosti.dn.ua/details/258459/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/20/7078491/
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заявив, що голосування в другому читанні відбудеться «наприкінці
року» і «буде залежати від того, як протягом цих кількох місяців
розвиватиметься ситуація на Донбасі, і наскільки Росія виконуватиме
Мінські угоди».19 Така зміна підходу дещо покращила ситуацію, що склалася
напередодні, коли зобов’язання України внести зміни до Конституції не
обумовлювалися виконанням Росією своєї частини домовленостей, чого вона,
поза сумнівом, робити не планує.
Інша справа, що конституційні зміни – це в принципі суверенне право
народу, і тиск ЄС та США в цьому питанні є нічим іншим, як втручанням у
внутрішні справи України. Реальність такого тиску фактично визнав у
своєму зверненні до громадян 31 серпня Президент Петро
Порошенко: «А що було би, якби сьогодні Верховна Рада не проголосувала за
зміни до Конституції? На порядок зросла б загроза руйнації міжнародної
проукраїнської коаліції. Зникло би з порядку денного питання про продовження
санкцій, які дуже боляче б'ють по агресору. Цілком реальною стала би
перспектива залишитися сам на сам з агресором». 20
Київ, звісно, вдячний своїм західним партнерам за підтримку, проте зміни
до Конституції України мають прийматися відповідно до волі та інтересів
українського народу, а не на виконання вимог Росії та внаслідок шантажу з боку
західних партнерів (а погрози залишити Україну без підтримки, наодинці із
Росією фактично і є шантажем). Тим більше, що децентралізація України в її
нинішньому варіанті все-рівно не влаштовує Росію, про що ще на початку
липня говорив прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков,
аргументуючи це тим, що запропонований Петром Порошенком законопроект не
узгоджувався із донецькими сепаратистами.21 А 29 серпня цю думку повторив і
сам Володимир Путін в телефонній розмові із Ангелою Меркель та Франсуа
Олландом.22
Попри все, 31 серпня Верховна Рада України підтримала в першому
читанні законопроект про зміни Конституції України в частині
децентралізації. Голосування дорого обійшлося Україні, викликавши не лише
серйозні суперечки в правлячій проєвропейській коаліції, але й акції протести та
сутички під стінами парламенту, під час яких було вбито одного та поранено
близько сотні правоохоронців. Відтепер м’яч – на полі ЄС і США, які мають
виконати свою частину «роботи» і змусити Росію також почати
виконувати Мінські домовленості.
Під час зустрічі із Президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, 27
серпня в Брюсселі, Петро Порошенко заявив, що «не буде існувати
ніякого Мінську-3», давши зрозуміти, що ліміт поступок з боку Києва
вичерпано.23 Україна в односторонньому порядку виконує всі свої зобов’язання
по Мінським угодам, і тепер очікує, що Захід нарешті відреагує на ігнорування
Росією своєї частини домовленостей – щодо виведення військ, відновлення
українського контролю над кордонами, а для початку – скасування
сепаратистських псевдо-виборів, призначених на 18 жовтня і 1 листопада в
порушення Мінських угод.
Якщо Німеччині та Франції не вдасться переконати Росію
виконувати свої зобов’язання, тоді з очевидністю постане питання про
нездатність Норманського формату сприяти вирішенню конфлікту.
Новообраний Президент Польщі Анджей Дуда вже запропонував
19

http://www.president.gov.ua/en/news/zvernennya-prezidenta-shodo-golosuvannya-u-verhovnij-radi-zm-35891
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21
http://interfax.com.ua/news/political/275505.html
22
http://kremlin.ru/events/president/news/50193
23
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повернути за стіл переговорів представника ЄС та США, а також
включити до них Польщу й інших сусідів України.24 Ангела Меркель
заочно відповіла йому, що Норманський формат не потребує заміни. Тепер Берлін
має довести на практиці, чи це дійсно так.

24

http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=kraj&idNewsCom
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ПРЕЗИДЕНТ
29.07.2015. Порошенко закликав США надати Україні протитанкові
комплекси Javelin
Президент України Петро Порошенко закликав США надати Києву понад 1200
протитанкових комплексів Javelin в якості компенсації за добровільну відмову України від
ядерного арсеналу.
Президент України закликав США надати Києву 1240 протитанкових комплексів Javelin в
якості компенсації за добровільну відмову України від ядерного арсеналу. Про це він заявив у
інтерв’ю виданню The Wall Street Journal, що було оприлюднене у середу, 29 липня. За словами
глави української держави, цифра 1240 має особливе значення – це число ядерних боєголовок, які
Україна віддала згідно з Будапештським меморандумом 1994 року. Порошенко нагадав, що
добровільна відмова від ядерного арсеналу відбулася у відповідь на "гарантії державної
незалежності та територіальної цілісності" з боку США та Великобританії.
Тож 1240 протитанкових комплексів – незначна компенсація за 1240 боєголовок
стратегічних ядерних озброєнь, резюмував Порошенко. "Ми очікуємо лише 1240 комплексів
Javelin і це абсолютно справедливо", – зазначив президент. Водночас він висловив подяку
Сполученим Штатам за поставки нелетального військового спорядження, як-то військові
позашляховики Humvees, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, системи управління
артилерійським вогнем. За його словами усе це, вкупі з організованим військовими США
проведенням вишколу українських колег, допомагає останнім краще себе захистити.
Крім того, Порошенко наголосив, що конфлікт на Донбасі коштував життя майже 9
тисячам українських військових та цивільних громадян. "Ніхто не міг уявити, що це трапиться у
центрі Європи у ХХІ столітті", – наводить слова Порошенка The Wall Street Journal.
DW.COM
24.08.2015. Мінські домовленості мають бути виконані повністю – зустріч
лідерів України, Німеччини та Франції
Президент України Петро Порошенко за підсумками переговорів у Берліні з Канцлером
Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа Олландом заявив: «Альтернативи
Мінському процесу не існує». «Ми впевнені в тому, що Мінський процес, який базується на
мирному плані, є абсолютно універсальним інструментом», – наголосив Президент.
Глава держави ще раз акцентував увагу на пунктах Мінських домовленостей – негайне
припинення вогню, відведення важкої техніки і артилерії, негайне звільнення заручників,
безперешкодний доступ інспекторів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до контролю
виконання досягнутих домовленостей, а також вирішення комплексу питань: політичних,
гуманітарних, соціальних, економічних, які сприяють встановленню миру і деескалації конфлікту.
«Мені приємно сьогодні констатувати, що Україна неухильно виконує взяті на себе
зобов’язання і щодо режиму припинення вогню, і щодо співпраці з ОБСЄ, і щодо відведення
важкої техніки, і щодо виконання гуманітарних питань, включаючи те, що за моїм дорученням до
кінця місяця будуть створені три гуманітарно-логістичні центри, які значно полегшать життя
українців на окупованих територіях. Буде забезпечена діяльність гуманітарних місій. Ми робимо
кроки, які відновлюють електро- і водопостачання спільно, виконуючи взяті на себе зобов’язання»,
– заявив Петро Порошенко.
Головне, наголосив Президент України, – розпочати політичний процес. Він нагадав, що
вніс у Парламент проект Конституції щодо реформи з децентралізації, який повністю і чітко
відповідає взятим Україною на себе зобов’язанням і який був схвалений як Конституційною
Комісією в Україні, так і Венеціанської комісією.
«Ми чітко декларуємо, що на сьогоднішній день, на жаль, саме Російська Федерація і
підтримувані нею бойовики становлять єдину загрозу для відновлення миру і стабільності в
регіоні», – заявив Президент Порошенко.
Співрозмовники обговорили необхідність гарантування безпеки
міжнародним
спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та домовились про те, що необхідно
забезпечити безперешкодний доступ до всіх територій, включаючи неконтрольовану ділянку
україно-російського кордону для того, щоб припинити заходження на окуповану територію
підрозділів російської армії, завезення зброї та амуніції.
Президент повідомив, що сторони обговорили крайню небезпеку, яку становить
проведення фейкових виборів 18 жовтня та 1 листопада не у відповідності до українського
законодавства. «Це становить серйозну загрозу взагалі всьому Мінському процесу», – заявив
Петро Порошенко.
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Особливу увагу було приділено звільненню заручників, включаючи тих, які зараз
знаходяться на території Російській Федерації, включаючи Олега Сенцова, Надію Савченко та
інших. «Я впевнений, що ми маємо координувати наші кроки у повному, неухильному і всебічному
виконанні всіх зобов’язань, які містяться в Мінських домовленостях», – заявив Президент України.
Глава Української держави подякував лідерам Німеччини та Франції за те, що вони
допомагають Україні в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. «Ми дякуємо за те, що країничлени Європейського Союзу майже в повному складі, крім Кіпру і Греції, ратифікували цю Угоду. Я
дуже дякую за ту підтримку, про яку ми домовились, і зараз нам надають в питанні виконання
технічних вимог щодо Угоди по безвізовому режиму. Впевнений в тому, що наша співпраця в
економічній площині надзвичайно важлива для проведення реформ і відновлення економіки
України, враженої війною», – заявив Петро Порошенко.
Також Президент подякував за значний інтерес до проведення реформ та підтримку
Франції і Німеччини всіх реформ, які зараз здійснюються в Україні.
Президент висловив впевненість, що «Нормандський формат» має особливе значення для
всіх наших країн. «Ми підтверджуємо неухильне дотримання всіх положень Мінських
домовленостей. Ми домовилися використати найближчі нагоди, у тому числі в рамках
міжнародних заходів, для того, щоб донести ці сигнали до Москви», – сказав Петро Порошенко.
«Сподіваюся, що основним результатом нашого нинішнього заходу стане деескалація подій
на Донбасі, припинення кровопролиття, сприяння початку обговорення модальності проведення
місцевих виборів за українським законодавством, які будуть чітко відповідати стандартам ODIHR
ОБСЄ», – заявив Президент України.
У своїх заявах Ангела Меркель та Франсуа Олланд також наголосили на необхідності
повного виконання Мінських домовленостей. Канцлер Німеччини зазначила, що сьогоднішня
зустріч направлена на зміцнення «Нормандського формату» та виконання Мінських
домовленостей. «Ми впевнені, що Мінські угоди мають бути фундаментом для досягнення миру в
Україні», – зазначила Ангела Меркель.
Співрозмовники зазначили, що не виконуються пункти Мінських угод щодо припинення
вогню, відведення важкої артилерії, а спостерігачі ОБСЄ не мають доступу та не можуть
моніторити режим припинення вогню. «Бачимо, що ця місія не може працювати, і дрони, які ми з
величезним трудом дістали, не можуть літати, бо є постійні перешкоди», – сказала Канцлер,
додавши, що це питання потребує вирішення.
У той же час Ангела Меркель назвала великим досягненням в Україні те, «що внесення
змін до Конституції відбулося так, як було домовлено в Мінську». Канцлер також назвала
важливим проведення демократичних виборів, зазначивши, що це питання буде далі
обговорюватись.
У свою чергу Франсуа Олланд наголосив, що відповідальність за виконання Мінських
домовленостей несуть всі сторони-підписанти. «Головне сьогодні – повне виконання усього пакету
заходів Мінських угод. Президент Порошенко може підтвердити, що Україна зробила дійсно
багато зусиль, щоб провести всі необхідні реформи – і щодо конституційних реформ, і щодо
виборчого законодавства», – сказав він.
Говорячи про ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС, Президент Франції визнав:
«Дійсно довгий процес. Останні місяці, які залишились до введення в дію, треба, щоб Франція і
Німеччина підтримували процес, щоб нарешті була введена в дію Угода і підтверджено
європейську перспективу, яку обрала Україна».
Глава держави подякував Канцлеру Німеччини та Президенту Франції за привітання
народу України з Днем незалежності.
Прес-служба Президента України

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
ПОЛЬЩА
14.08.2015. Президент провів телефонну розмову з Президентом Польщі
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Республіки
Польща Анджеєм Дудою.
Глава Української держави привітав Анджея Дуду зі вступом на посаду Президента Польщі
та побажав польському колезі успіхів у відповідальній роботі на благо польського народу.
Сторони висловили переконання, що відносини стратегічного партнерства між Україною та
Польщею, які базуються на спільних європейських цінностях, міцних традиціях дружби і взаємної
довіри, поглиблюватимуться й надалі.
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Президент України подякував за послідовну та тверду підтримку Польщею зусиль України,
спрямованих на встановлення миру та політичне врегулювання ситуації на Донбасі.
Петро Порошенко звернув увагу на збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків
останнім часом.
У свою чергу, Анджей Дуда запевнив, що Польща й надалі залишатиметься надійним
партнером нашої держави у питаннях досягнення безпеки на Європейському континенті та
збереження трансатлантичної єдності в контексті російської агресії.
Петро Порошенко також відзначив провідну роль Польщі у підтримці України на шляху
європейської та євроатлантичної інтеграції.
Анджей Дуда підтвердив готовність польської сторони продовжувати послідовну політику
активної підтримки втілення проєвропейських реформ в Україні. Сторони домовилися, що
ближчим часом Спеціальний посланник Президента Польщі відвідає Україну з метою узгодження
дорожньої карти двостороннього політичного діалогу та підготовки майбутнього українськопольського саміту.
Прес-служба Президента України

США
18.08.2015. США передали Україні польовий госпіталь на 3 000 військових
Сьогодні Сполучені Штати офіційно передали уряду України військово-польовий
експедиційний госпіталь вартістю 7,6 мільйонів доларів. Про це йдеться у прес-релізі посольства
США в Україні.
"Госпіталь має покращити здатність України лікувати солдатів, поранених в операціях із
захисту суверенної української території від агресії об’єднаних російсько-сепаратистських сил на
сході України", – йдеться у повідомленні.
Госпіталь презентувати у Житомирі. Американські військові вже протягом місяця навчають
українських колег, як найефективніше використовувати госпіталь.
Відомий у Сполучених Штатах під назвою EMEDS (Експедиційна система медичної
підтримки), цей військово-польовий госпіталь являє собою легку, компактну реанімаційну
споруду, яку можна висунути в район бойових операцій широкого спектру для надання швидкої
медичної допомоги.
Вона може використовуватися для лікування поранених, стабілізації пацієнтів та
підготовки жертв для медичної евакуації до установ, що займаються лікуванням на більш
високому рівні. Надаються також первинна медично-санітарна допомога, стоматологічні послуги і
послуги загального медичного захисту військового персоналу.
Госпіталь розрахований на роботу у ньому 30 лікарів і допоміжних медичних працівників.
Він може надавати медичну допомогу трьом тисячам військовиків. Складається із чотирьох
наметів, розгортається протягом 24 годин і може діяти у складних умовах автономно без
постачання до 10 днів.
Голос Америки
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