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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

САМІТ YES ВІДДЗЕРКАЛИВ ПОЗИТИВНІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 
МІЖНАРОДНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНИ 

 
12-й щорічний саміт «Ялтинської Європейської стратегії» (YES), що 

пройшов 10-12 вересня 2015 р., став віддзеркаленням успіхів та проблем 
міжнародного становища України. Вже сама назва заходу «У зоні ризику: Як доля 
нової України впливає на Європу та Світ», а також місце проведення 
«ялтинського» саміту (в Києві, а не в Ялті), говорили про наявність серйозних 
проблем та ризиків. Головними темами саміту були: безпека України в контексті 
російської агресії, проведення реформ, підтримка Києва Заходом. 

Серед позитивних сигналів, які можна занести в «актив» Києву, 
слід відзначити широку міжнародну присутність на заході, як 
свідчення того, що Україна не випадає з порядку денного світової 
громадськості. Серед більш ніж 350 гостей з двох десятків країн були такі відомі 
постаті, як екс-президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, Єврокомісар з 
питань політики сусідства Йоганес Ган, генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр, колишній 
генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, екс-директор-розпорядник МВФ Домінік 
Стросс-Кан, уповноважений Держдепу США у справах Європи та Євразії Вікторія 
Нуланд, екс-заступник держсекретаря США Строуб Телботт, колишні посли США 
до України Стівен Пайфер та Джон Хербст, екс-директор ЦРУ Девід Петреус, екс-
президент Польщі Александер Кваснєвський, колишній міністр закордонних 
справ Польщі Радослав Сікорський, екс-прем’єр та екс-міністр закордонних справ 
Швеції Карл Більд та інші. З української сторони в саміті взяли участь Президент 
Петро Порошенко, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, голова МЗС Павло Клімкін, а 
також низка інших високопосадовців – діючих та колишніх. 

Інтересу до оцінок гостей саміту додав той факт, що серед них переважали 
саме екс-посадовці, які зберегли зв’язки в правлячих колах і тепер виступають в 
ролі експертів-міжнародників, не обтяжені в своїх словах вимогами 
дипломатичного етикету.  

Опитування, проведене серед учасників саміту, показало, що 
більшість з них не очікує швидкого вирішення конфлікту на Донбасі: 
58% іноземних гостей і 53% українських учасників вважають, що через три роки 
Україна матиме заморожений конфлікт, щоправда, він не завадить 
економічному зростанню. Наближення питання Криму та Сходу до вирішення 
впродовж найближчих трьох років очікують лише 22% іноземних гостей і 29% 
українських учасників. 17% міжнародних учасників та 14% українських вважають, 
що припинення вогню буде хитким і через три роки, а країна виживатиме лише за 
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рахунок зовнішньої допомоги; ще по 3% учасників вважають, що Україна 
продовжуватиме втрачати нові території.1 Характерно, що песимістів серед 
зарубіжних гостей більше, ніж серед українських учасників YES, що не може не 
насторожувати, адже зарубіжні гості явно краще обізнані щодо того, наскільки 
рішуче Захід має намір допомагати Україні в конфлікті з Росією.  

Президент Брукінгського інституту Строуб Телботт висловив 
слушну думку, що причиною нинішнього «затишшя» на Донбасі є 
лише спроба Володимира Путіна «відволікти увагу західних політиків» 
напередодні сесії Генасамблеї ООН та розгляду в ЄС питання подовження санкцій. 
Після досягнення своїх цілей в ООН та щодо санкцій, РФ може знову піти на 
загострення протистояння.2 

Два з трьох сценаріїв, озвучених Александром Кваснєвським, 
далекі від оптимізму: «Негативний сценарій – ми маємо до нього бути готові – 
якщо РФ буде продовжувати свою агресивну політику і  основна мета її буде – 
взяти не якусь частину України під свою зону впливу, а її усю. ... Другий більш 
позитивний сценарій – Росія готова пом’якшити свою позицію, змінити свою 
політику через певні неприємні обставини, яких Путін не очікував. ... Сценарій 
номер три – чесно кажучи, ми не знаємо, що зробить Путін, його політика 
повністю непередбачувана». Слід відзначити, що навіть «позитивний» 
сценарій Кваснєвського не передбачає повної свободи України у 
зовнішньополітичному виборі, оскільки включає реалізацію амбіцій 
України щодо інтеграції до ЄС, але не до НАТО: «Більшість членів НАТО не 
готові прийняти Україну зараз. Тому ми маємо запропонувати іншу систему 
гарантій для безпеки України. Думаю, ми можемо разом з США, РФ і Європою 
поговорити про те, які ми можемо надати гарантії Україні, щоб вона залишилася 
суверенною, стабільною, безпечною, без ризику того, що одного дня "великий  
брат" знову нападе і анексує якусь її частину».3 Чого варті ці «інші» гарантії – Київ 
мав нагоду переконатися на прикладі Будапештського меморандуму 1994 р.  

Варто також відзначити невтішні прогнози Жозе Мануеля Баррозу 
та Девіда Петреуса щодо питання Криму. Обоє висловили думку, що 
Україні не варто розраховувати на швидке повернення півострова, а екс-директор 
ЦРУ взагалі не впевнений, що це колись відбудеться.4 

Леонід Кучма, який представляє Україну на переговорах 
Тристоронньої контактної групи, закликав «не допустити, щоб те, що 
відбувається в Україні, спустили на гальмах». Екс-президент відзначив, 
що «таке бажання є», причому в тих «хто безпосередньо бере участь у 
переговорах в Нормандському форматі»: «Нас це хвилює! Вся ситуація йде 
до того, щоб був заморожений конфлікт – ні війни ні миру. Це в інтересах, 
насамперед, нашого сусіда». Л.Кучма також слушно зауважив, що в переговорах 
мали би брати участь «всі країни, які підписали Будапештський 
меморандум: а це і США, і Великобританія. А я ще додаю і КНР – Китай 
також приєднався до захисту територіальної цілісності України в зв'язку з 
відмовою від ядерної зброї».5 

Що стосується інструментів, які могли би змусити Росію припинити агресію, 
то тут міжнародні та українські учасники саміту висловлювали схожі позиції: 
Петро Порошенко6 і Вікторія Нуланд7 говорили про можливе 

                                                             
1
 http://yes-ukraine.org/ua/Yalta-annual-meeting/12th-yalta-annual-meeting/rezultati-interaktivnih-opituvan 

2 http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-09-13/na-donbasse-est-dva-stsenariya-odnogo-ya-
boyus---diplomat-iz-ssha/2255 
3
 http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/12/7081097 

4
 http://yes-ukraine.org/ua/news/zahid-nikoli-ne-viznaye-aneksiyi-krimu-zhoze-manuel-barrozu 

5
 http://yes-ukraine.org/ua/news/perevedennya-konfliktu-na-donbasi-v-zamorozheniy-nepripustimo-leonid-kuchma 

6
 http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-12-j-shorichn-35956 
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посилення санкцій, якщо РФ продовжуватиме порушувати Мінські 
домовленості, а також зазначили, що санкції мають тривати, доки РФ не поверне 
Україні Крим. Арсеній Яценюк та Радослав Сікорський акцентували на 
силовому чиннику стримування Росії. Український прем’єр закликав США 
надати Україні оборонне озброєння: «Я згоден, коли кажуть, що в цьому конфлікті 
немає військового вирішення. Але водночас немає вирішення конфлікту без 
військової складової».8 Р.Сікорський слушно відзначив: «Президент Путін – 
дуже практична людина. Мова цінностей, заклик до здорового глузду – все це 
чуже для нього. Мова танків "Абрамс", літаків F-22 і комплексів "Джавелін" на 
кордоні НАТО, а, можливо, і ближче до Росії – це те, що він визнає більш 
переконливим».9 Андерс Фог Расмуссен сказав, що якщо перемир’я буде 
порушуватися – «це означає, що прийшов час, щоби західні держави розглянули 
можливість надати Україні  зброю».10 

Почесний президент Гарвардського університету Лоуренс Саммерс 
закликав США, ЄС та Світовий банк надавати більше фінансової 
підтримки Україні, акцентуючи, що «це не благодійність, а інвестиції в 
безпеку»: «Немає кращих інвестицій в американську, європейську, глобальну 
безпеку, ніж надання додаткових $5-10 млрд. на рік на підтримку України – за 
умови, що будуть тривати серйозні реформи». Зауважимо, при цьому, слова 
Л.Саммерса, що «європейські уряди неймовірно зацікавлені в Україні як 
у буфері в плані питання безпеки».11 

Отже, цьогорічний саміт YES показав Україні, що міжнародне 
співтовариство переймається її проблемами і готове підтримувати, проте допомога 
Заходу не йтиме за межі власних безпекових інтересів ЄС та США. І якщо Київ 
хоче розраховувати на щось більше, ніж заморожування конфлікту на 
Донбасі та роль «безпекового буферу» для Європи, – він має довести 
своє право на це ефективними реформами та вмінням відстоювати свої інтереси 
– економічно, політично, дипломатично, а якщо потрібно – то й за допомогою 
сили.  
 

 
 

  

                                                                                                                                                                                                    
7
 http://ukrainian.voanews.com/content/us-ukraine-russia-nuland/2961143.html 

8
 http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/12/7081041 

9
 http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/09/16/7038343 

10
 http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/09/11/7038111 

11
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 
07.09.2015. Результати тристоронніх переговорів щодо імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
Спільні операційні висновки Європейської Комісії, Російської Федерації та України після 

тристоронніх переговорів щодо виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, зокрема 
розділів про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. 

Єврокомісар з питань торгівлі С.Мальмстрьом, Міністр закордонних справ України 
П.Клімкін та Міністр економічного розвитку Російської Федерації О.Улюкаєв провели сьогодні в 
Брюсселі  четвертий раунд переговорів щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, зокрема 
розділів про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (УА/ПВЗВТ). Мета зустрічі полягала в 
тому, щоб знайти практичні відповіді на занепокоєння Російської Федерації щодо реалізації 
розділів про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі [між ЄС та Україною],  попереднє 
застосування якої почнеться 1 січня 2016 року. Це відбувається відповідно до спільної заяви від 12 
вересня 2014 року та враховуючи декларацію від 12 лютого 2015 року на підтримку "Пакету заходів 
щодо реалізації Мінських угод". 

Враховуючи нинішні незадовільні тенденції в сфері торгівельних потоків, учасники знову 
підтвердили свою готовність досягти практичних домовленостей, які сприятимуть підтримці 
відкритих економічних відносин для уможливлення економічного зростання. 

Під час переговорів учасники обмінялися думками щодо доповіді, підготовленої 
експертами після зустрічей на технічному рівні 7-8 червня та 4-5 липня 2015 року, щодо спільного 
розуміння практичного розв'язання занепокоєнь, висловлених Росією. 

Зважаючи на відмінності поглядів, учасники погодилися доручити експертам продовжити 
свою роботу на технічному рівні, аби до жовтня 2015 року виробити план практичних відповідей на 
занепокоєння, висловлені Росією щодо виконання положень про поглиблену та всеосяжну зону 
вільної торгівлі [між ЄС та Україною], як це відображено в спільних операційних висновках від 18 
травня 2015 року. 

Учасники погодилися знову зустрітися у листопаді 2015 року, аби підбити підсумки роботи 
та задля  досягнення взаємно прийнятних результатів не пізніше кінця року. 

Прес-центр МЗС України 
 
10.09.2015. Сенат Італії ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС 
Верхня палата парламенту Італії ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 
Про це повідомив у Twitter посол Італії в Україні Фабріціо Романо. 
"Верхня палата (Cенат) парламенту Італії схвалила закон про ратифікацію Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄC після позитивного розгляду у першому читанні у нижній палаті", – 
написав Романо. 

Таким чином, 24 з 28 країн-членів Європейського союзу повністю завершили 
парламентський процес ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

Наразі серед країн-аутсайдерів, які ще не розпочали ратифікацію Угоди про асоціацію, 
залишаються Греція та Кіпр. Експерти припускають, що ці країни затягують процес навмисно. 

Українська правда 
 
11.09.2015. Я вражений прогресом реформ в Україні – Єврокомісар Ган після 

зустрічі з Президентом 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з членом Європейської Комісії з 

питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоханнесом Ганом. 
Після зустрічі Президент повідомив журналістам, що обговорив з Єврокомісаром Ганом 

ситуацію на Донбасі та питання імплементації Мінських домовленостей. Було констатовано, що 
вже 44 години на Донбасі немає пострілів, що надає певний оптимізм щодо подальшого розвитку 
подій. 

Також співрозмовники обговорили співпрацю України з Європейським Союзом, зокрема – 
координацію інформаційної діяльності з протидії масштабній кампанії дезінформації з російської 
сторони. 

Співрозмовники визнали однією з головних загроз Мінському процесу спробу провести 
фейкові нелегітимні вибори на Донбасі 18 жовтня та 1 листопада. Петро Порошенко наголосив на 
спільній позиції – вибори на Донбасі мають відбутися за українським законодавством, відповідно 
до Мінських домовленостей, у чіткій відповідності до процедур ОБСЄ, мають бути прийняті і 
підтверджені міжнародними спостерігачами в умовах, які забезпечать вільне волевиявлення 
громадян – тобто, має бути забезпечена діяльність українських партій, доступ до ЗМІ, принцип 
вільності зібрань, на вулицях не має бути озброєних людей, має бути забезпечене виведення 
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російських військ з української території та встановлено контроль над неконтрольованою 
ділянкою україно-російського кордону. 

«У випадку, якщо ці «червоні лінії» буде перейдено, потребуємо спільності і єдності 
Європейського Союзу і трансатлантичної єдності і солідарності з Україною», – заявив Петро 
Порошенко. 

Глава держави повідомив, що під час зустрічі також було обговорено координацію дій 
щодо звільнення заручників, які знаходяться як на окупованій території, так і на російській 
території, та окремо підкреслив важливість Резолюція Європейського парламенту з чіткою та 
жорсткою вимогою негайного звільнення всіх українських патріотів з російських в’язниць, а також 
тих, які знаходяться на окупованій території. 

Президент поінформував Єврокомісара про програму рішучих реформ, які зараз проводить 
Україна, «які зроблять нашу державу більш міцною, більш європейською», зокрема про реформу 
децентралізації, судової гілки влади, боротьби з корупцією, створення сприятливого бізнес-
клімату, податкову реформу. 

Президент нагадав, що 16 вересня виповниться рівно рік з дня спільної ратифікації Угоди 
про асоціацію України з ЄС Європейським парламентом та Верховною Радою України. «Я дуже 
сподіваюся, що цей ратифікаційний марафон найближчим часом буде завершено, а парламенти 
Кіпру і Греції нам в цьому допоможуть», – сказав Петро Порошенко. 

Петро Порошенко подякував Йоханнесу Гану за його особисту підтримку України та 
попросив передати слова щирої подяки Президенту Європейської Комісії Жан-Клоду Юнкеру за 
його промову в Європейському парламенті, де прозвучали чіткі мотивуючі позитивні меседжі для 
України, які створюють серйозну мотивацію для прискорення реформ в Україні, в тому числі – 
щодо безвізового режиму. «В Вашому обличчі ми відчуваємо позицію справжнього партнера і 
друга України», – наголосив Президент. 

Йоханнес Ган зазначив, що він особисто і Європейський Союз рішуче налаштовані на 
подальшу підтримку України. Єврокомісар відзначив позитивний прогрес, якого досягнуто в 
Україні. «Я вражений серйозністю зусиль у здійсненні реформ і вражаючим прогресом, якого було 
досягнуто попри надзвичайно складні обставини та зовнішню загрозу, перед якою стоїть Україна», 
– сказав він, висловивши переконання, що для забезпечення подальшого прогресу українська 
влада і Єврокомісія мають «прискорити зусилля». 

Щодо ситуації на Донбасі Йоханес Ган особливо наголосив на важливості виконання 
Мінських домовленостей всіма сторонами. «ЄС підтримує важливу роботу, що проводиться 
Тристоронньою контактною групою, «Нормандським форматом», а також Спеціальною 
моніторинговою місією ОБСЄ. Домовленість про припинення вогню з 1 вересня є прикладом 
відчутного впливу Мінського мирного процесу безпосередньо на місцях», – зазначив він. 

У цьому контексті він також акцентував на питанні проведення виборів на Донбасі. «Ми всі 
розраховуємо на те, що у Східній Україні відбудуться вільні, відкриті і прозорі вибори на основі 
законодавства України», – сказав член ЄК з питань Європейської політики сусідства та переговорів 
з розширення. 

Й.Ган дав позитивну оцінку ухваленню в першому читанні конституційних змін. 
«Сподіваюся, що після спалаху насильства, яке, на превеликий жаль, відбулося, подальший процес 
відбуватиметься мирним шляхом. Децентралізація має ключове значення для подальшої 
демократичної трансформації країни, її модернізації та покращення державного управління», – 
наголосив він. 

Єврокомісар зазначив, що повноцінне запровадження Угоди про асоціацію та поглиблену 
всеохоплюючу зону вільної торгівлі, починаючи із січня 2016 року, відкриє Україні повний доступ 
до ринків ЄС, а також до глобальних ринків. «Перед Україною відриваються нові можливості, які 
дозволять їй далі просуватися на цьому шляху», – зазначив він. 

Щодо запровадження безвізового режиму з країнами ЄС для України, Йоханес Ган 
висловив сподівання на отримання позитивного звіту про виконання плану щодо лібералізації 
візового режиму. «Ще є певний об'єм роботи, який необхідно виконати для того, щоб підготувати 
цей звіт, але, на мою думку, це все досить реально», – сказав член ЄК. 

Йоханнес Ган запевнив у тому, що Європейський Союз – на боці України і готовий 
допомагати українцям у отриманні подальших перспектив і розбудови країни у європейському 
форматі. 

Прес-служба Президента України 
 
11.09.2015. Ми повинні забезпечити наше спільне європейське майбутнє – 

Президент на 12-ій Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) 
Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті 12-ої Щорічної зустрічі Ялтинської 

Європейської Стратегії (YES). «Україна думає та діє по-європейські», – наголосив під час свого 
виступу Глава держави. 
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«Незалежна демократична Україна, яка глибоко інтегрована у систему європейських 
цінностей, є наріжним каменем безпеки і стабільності в Європі та за її межами. Якщо цю опору 
підірвати, основи європейської та глобальної безпеки будуть зруйновані», – заявив Президент. 

Глава держави відзначив, що «російська агресія проти нової України стає тестом для 
європейців – тестом на солідарність, єдність, відданість цінностям та принципам». Щоб пройти 
цей тест, ми маємо перейти від розмірковувань до дій, наголосив Петро Порошенко. 

За словами Президента України, необхідно тримати напоготові всі наявні інструменти, щоб 
примусити Росію відмовитися від її ігор політикою сили та повернутися до політики поваги права. 

Глава Української держави закликав чітко визначити, що не лише чинні на сьогодні санкції 
залишатимуться до тих пір, поки Росія окуповує Крим та підтримує нестабільність на Донбасі, але 
також будуть запроваджені посилені обмежувальні заходи, якщо Росія й надалі перешкоджатиме 
процесу врегулювання. «Ми маємо змусити Росію керуватися логікою Мінських домовленостей», – 
наголосив Петро Порошенко. 

Президент акцентував увагу на необхідності унеможливити фейкові вибори на Донбасі, 
оскільки це знову зруйнує Мінський процес. 

«Ми повинні докласти вичерпних зусиль для якнайшвидшого звільнення усіх українських 
громадян, включно з Надією Савченко та Олегом Сенцовим, яких утримують як у підвалах на 
Донбасі, так і в тюремних камерах в Росії», – заявив Петро Порошенко. 

Президент також зауважив, що час обговорити можливість розгортання операції на 
Донбасі для підтримки належного виконання Мінських угод. «Це допоможе нам досягти двох 
цілей для відновлення миру у Донецькій та Луганській областях: повне виведення всіх 
окупаційних військ з української території та закриття українсько-російського кордону. Це дві 
головні передумови для встановлення миру та стабільності на Донбасі. У нас немає громадянської 
війни, немає внутрішнього конфлікту. Все дуже просто. Є агресія проти України та окупація 
незалежної України. Агресор, що є очевидним, – Росія», – зазначив Глава держави. 

Президент також закликав об'єднати зусилля для реформування та вдосконалення 
інститутів та інструментів, які покликані служити принципам і нормам міжнародного права, на 
зразок права вето у Раді Безпеки ООН. «Агресія Росії проти України наочно продемонструвала їх 
недоліки. Я сподіваюся, що ми почнемо відповідну дискусію у ході майбутнього 70-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН оскільки російська агресія проти України та окупація Росією Криму 
повністю зруйнувала пост-воєнну систему безпеки, зробили її неефективною», – зазначив 
Президент. 

«Ми розраховуємо на постійну щиру та віддану підтримку нашими партнерами наших 
зусиль із досягнення миру та всеохоплюючої трансформації. Ми всі сьогодні повинні думати і 
діяти по-європейськи. Але я також закликаю наших європейських партнерів подумати трохи по-
українськи. Україна потребує цього тепер більш, ніж коли-небудь. Ми повинні використати 
можливості, які перед нами відкрилися, та забезпечити наше спільне європейське майбутнє», – 
наголосив Президент. 

У 12-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) під назвою «У зоні 
ризику: Як доля нової України впливає на Європу та світ» беруть участь більш ніж 350 світових 
авторитетів та лідерів громадської думки у царині політики, економіки, суспільних відносин та 
медіа з понад 20 країн. Українська столиця приймає щорічну зустріч YES удруге. З 2004 до 2013 
року, до анексії Криму Росією, традиційним місцем проведення форуму був Лівадійський палац у 
Ялті. 

Прес-служба Президента України 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 
08.09.2015. Арсеній Яценюк сподівається на позитивний звіт місії ЄС щодо 

безвізового режиму в грудні 
У грудні буде остаточний звіт місії ЄС щодо безвізового режиму: «Сподіваюся, що цей звіт 

буде позитивний, і рішення про надання безвізового режиму Україні не буде мати політичної 
складової, а виключно технічну складову», – заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у 
п’ятницю, 4 вересня, за підсумками зустрічі з технічною місією Європейського Союзу щодо 
лібералізації візового режиму з Україною. 

Глава Уряду зазначив, що свої рекомендації місія ЄС офіційно надасть через місяць: «їхній 
звіт і їхні рекомендації є вкрай важливі для того, щоб Україна отримала безвізовий режим». 

Арсеній Яценюк зазначив, що місія розглядала три блоки питань, один із яких –  безпека 
документів. Глава Уряду відзначив «не просто суттєвий прогрес, а реальні позитивні зрушення в 
блоці по безпеці документів». 

Основне завдання, за його словами, – з 1 січня наступного року забезпечити процес видачі 
нових ID-карток замість внутрішніх паспортів. Для цього Кабінет Міністрів України в проекті 
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Державного бюджету України передбачає кошти на забезпечення видачі для громадян України 
нових ID-карток. 

Друге питання, підкреслив Арсеній Яценюк, – це безпека кордонів: «Я був приємно 
вражений тими коментарями, які представники Європейського Союзу говорили щодо контролю 
над кордоном і посилення координації в частині забезпечення безпеки кордонів. Міністерство 
внутрішніх справ, Державна прикордонна служба продемонстрували суттєвий прогрес і те, що 
ситуація в питанні безпеки кордонів кардинально змінилася». 

Безпека кордонів, зазначив він, сьогодні є важливим питанням і викликом для всього 
Європейського Союзу, в першу чергу через ситуацію з міграцією: «Тому те, що місія Європейського 
Союзу високо оцінила питання безпеки кордонів, є важливим». 

За словами Глави Уряду, місія ЄС зазначила, що до кінця поточного року необхідне 
посилення координації на кордоні між всіма силовими і правоохоронними органами – між 
Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ, Державною прикордонною службою, 
Державною фіскальною службою і іншими органами, які знаходяться на кордоні. 

Третій блок питань, на який технічна місія Європейського Союзу звернула особливу увагу, 
– це антикорупційна політика, підкреслив Глава Уряду: «Місія високо оцінила як ухвалення 
законів щодо запровадження Національного антикорупційного бюро, так і рішення Кабінету 
Міністрів України про зміну конкурсної комісії щодо створення Національного агентства з 
запобігання корупції». 

«Уряд прийняв рішення, що така конкурсна комісія повинна бути чесна, чиста і прозора. 
Тому ми змінили своїх представників в конкурсній комісії і пішли на те, щоби пройти нову 
процедуру голосування за всіх членів конкурсної комісії. Така процедура голосування 
забезпечується Урядом, але в ній беруть участь виключно неурядові організації. Це означає, що у 
нас буде повністю незалежна конкурсна комісія по обранню Національного антикорупційного 
агентства. Місія Європейського Союзу прийняла це рішення як дуже важливе і високо оцінила 
його», – наголосив Арсеній Яценюк. 

Водночас Глава Уряду підкреслив, що «у Європейського Союзу стурбованість викликає 
питання щодо призначення членів по обранню антикорупційних прокурорів»: «Протягом мого 
спілкування з нашими європейськими партнерами це стояло основним питанням, яке потребує 
невідкладного вирішення». 

«Критерій, який поставили наші європейські партнери, наступний – членами комісії по 
обранню антикорупційних прокурорів не можуть бути політики, особи, які заангажовані і по 
відношенню до яких здійснюється будь-який політичний вплив чи тиск. Це стосується як членів 
комісії від Парламенту, так і стосується членів комісії, які призначаються від Генеральної 
прокуратури України», – наголосив Арсеній Яценюк. 

Глава Уряду звернувся до членів Парламенту в найкоротші терміни внести свої пропозиції 
щодо призначення від Верховної Ради України членів комісії по обранню антикорупційного 
прокурора: «Ключовий критерій – це незаангажованість, відсутність політичної складової, 
професійність. Це можуть бути науковці, колишні судді, представники громадянського суспільства 
– люди, які мають репутацію. Це повинні бути тільки ті люди, які викликають довіру суспільства». 

За словами Арсенія Яценюка, місія ЄС «відзначила прогрес в діяльності Національного 
антикорупційного бюро, в тому, як набираються детективи, проходить їхнє тренування»: «Вони 
(технічна місія ЄС. – ред) вважають, що виконання законодавства щодо боротьби з корупцією 
знаходиться на належному рівні, і об'єктивно це далі потрібно продовжувати». 

«У грудні буде остаточний звіт місії ЄС. Сподіваюся, що цей звіт буде позитивний, і 
рішення про надання безвізового режиму Україні не буде мати політичної складової, а виключно 
технічну складову. Тому що політична складова об'єктивно присутня в кожній країні. Тим більше з 
кризою міграції, яка зараз з'явилася в Європейському Союзі, це питання вже під зовсім іншим 
ракурсом. Але ми виконуємо всі технічні умови, і кожного тижня я як Прем'єр-міністр проводжу 
координаційні наради з усім керівництвом Уряду і відповідальними службами для того, щоби 
Україна отримала безвізовий режим», – наголосив Арсеній Яценюк. 

Прес-центр МЗС України 
 

БЕЗПЕКА 
 
07.09.2015. Павло Клімкін провів зустріч з Високим представником ЄС із 

закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні 
7 вересня у рамках візиту до Брюсселя Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 

провів зустріч з Віце-президентом Європейської Комісії, Високим представником ЄС із 
закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні. 

Сторони обговорили ситуацію на сході України, хід імплементації Мінських домовленостей 
та прогрес України у впровадженні внутрішніх реформ, у т.ч. що стосується процесу 
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децентралізації та внесення відповідних змін до Конституції України, а також підготовки до 
місцевих виборів в Україні. 

П.Клімкін наголосив на неприпустимості проведення місцевих виборів на тимчасово 
неконтрольованих територіях в порушення законодавства України, що призведе до зриву 
виконання Мінських домовленостей і зашкодить політичному вирішенню конфлікту. 

Високий представник підтвердила рішучу підтримку з боку Європейського Союзу 
виконанню Мінських домовленостей та діяльності Нормандського формату для відновлення 
територіальної цілісності та миру в Україні. Було також підтверджено політику невизнання 
незаконної анексії Росією Криму та Севастополя. 

Міністр відзначив важливість подальшої підтримки Євросоюзу в питанні звільнення 
українських громадян, які незаконно утримуються Росією, зокрема Н.Савченко, О.Сенцова та 
О.Кольченка. 

Співрозмовники підтвердили спільну позицію щодо безумовного початку дії поглибленої 
та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року. 

Окрема увага під час зустрічі була приділена виконанню Плану дій з візової лібералізації з 
запровадження безвізового режиму в’їзду до Євросоюзу для українських громадян, а також 
підготовці до підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. 

Прес-центр МЗС України 
 
10.09.2015. Європарламент закликав РФ повернути Сенцова і Савченко в 

Україну 
Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щодо Росії та справ естонського офіцера 

Естона Кохвера і українських громадян Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Надыъ Савченко та 
інших українських в'язнів в РФ. 

За резолюцію проголосували 378 голосами, проти – 111, утрималися – 138, повідомляє сайт 
Європарламенту. 

"Депутати Європарламенту закликають РФ звільнити Естона Кохвера, Олег Сенцова і 
Олександра Кольченка і гарантувати їх безпечне повернення до Естонії та України відповідно. 
Вони також вимагають звільнення всіх незаконно затриманих українських громадян, у тому числі 
Надії Савченко, відповідно доузгодженого пакету заходів із реалізації мінських угод", – йдеться у 
повідомленні. 

Парламент "рішуче засуджує кричуще порушення територіальної цілісності України та 
Естонії шляхом незаконного викрадення громадян обох країн, для того, щоб потім пред'явити їм 
звинувачення в російському суді". 

Євродепутати підкреслюють, що російські суди не компетентні судити діяння, вчинені за 
межами міжнародно визнаної території Росії. 

Депутати Європарламенту закликають президента Європейської ради та Верховного 
представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки "розробити всеосяжну політичну 
стратегію, яка дозволила б ЄС перехопити ініціативу і вести більш чітку політику щодо Росії". 

Вони просять Раду ЄС про "створення єдиного списку чиновників, відповідальних за 
викрадення, незаконне затримання та засудження Кохвера, Савченко, Сенцова і Кольченка, і 
впровадити в масштабах ЄС заборону на видачу віз цим чиновникам і заморозити їхні фінансові 
активи, які вони або їх найближчі родичі можуть мати в ЄС". 

Українська правда 
 

  



INTERNATIONAL WEEKLY # 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКРАЇНА РУХАЄТЬСЯ ШЛ

 
2 вересня 2015 р. Рада національної безпеки і оборони України схвалила і 

запропонувала для затвердження Президенту України проект 
Воєнної доктрини України, яка визначає Росію воєнним противником 
та підтверджує відмову від позаблоковості і ві
євроатлантичну інтеграцію
великомасштабного застосування проти України військової сили як головної 
загрози національній безпеці України у воєнній сфері. 
Президент Петро Порошенко відзначив, що попередня воєнна доктрина, 
побудована на очікуванні нападу з Заходу, виявилася помилковою. Тож нова 
доктрина ставить завдання з передислокації військових частин і з’єднань і 
створення належної військової інфраструктури у східних та п
областях. Також документ передбачає
використання воєнних і невоєнних інструментів

Хоча в доктрині визнається, що у середньостроковій перспективі Україна 
використовуватиме, насамперед, власні можл
завдання до 2020 р. забезпечити повну сумісність Збройних Сил України 
із відповідними силами країн
розпорядився «чіткіше і без зайвої дипломатичності записати, що Воєнна 
доктрина передбачає досягне
членства України в НАТО

Що стосується практичного наповнення євроатлантичного курсу, то 2 
вересня було повідомлено, що 
«Процес планування та оцінки сил». 
заходах із посилення взаємної сумісності збройних сил.

Найближчим часом в Україні мають запрацювати п'ять Трастових 
фондів НАТО на загальну суму 5,4 млн. євро
зв’язку та автоматизації планується витратити 2,09 млн
систем логістики і стандартизацію 
поранених в АТО військовослужбовців 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

УКРАЇНА РУХАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПІДГОТОВКИ ДО Ч

2 вересня 2015 р. Рада національної безпеки і оборони України схвалила і 
запропонувала для затвердження Президенту України проект 
Воєнної доктрини України, яка визначає Росію воєнним противником 
та підтверджує відмову від позаблоковості і відновлення курсу на 
євроатлантичну інтеграцію.12 Нова доктрина виходить із високої імовірності 
великомасштабного застосування проти України військової сили як головної 
загрози національній безпеці України у воєнній сфері. На засіданні РНБОУ 

орошенко відзначив, що попередня воєнна доктрина, 
побудована на очікуванні нападу з Заходу, виявилася помилковою. Тож нова 
доктрина ставить завдання з передислокації військових частин і з’єднань і 
створення належної військової інфраструктури у східних та п

. Також документ передбачає зміщення акцентів на комплексне 
використання воєнних і невоєнних інструментів («гібридну війну»)

Хоча в доктрині визнається, що у середньостроковій перспективі Україна 
використовуватиме, насамперед, власні можливості, втім документ ставить 

до 2020 р. забезпечити повну сумісність Збройних Сил України 
із відповідними силами країн-членів НАТО. Петро Порошенко 

«чіткіше і без зайвої дипломатичності записати, що Воєнна 
доктрина передбачає досягнення не лише критеріїв, але й 
членства України в НАТО».13 

Що стосується практичного наповнення євроатлантичного курсу, то 2 
вересня було повідомлено, що Україна відновлює участь у програмі НАТО 
«Процес планування та оцінки сил». Головний акцент 
заходах із посилення взаємної сумісності збройних сил.14  

Найближчим часом в Україні мають запрацювати п'ять Трастових 
фондів НАТО на загальну суму 5,4 млн. євро: на модернізацію системи 
зв’язку та автоматизації планується витратити 2,09 млн. євро; на реформування 
систем логістики і стандартизацію – 1,2 млн. євро; на фізичну реабілітацію 
поранених в АТО військовослужбовців – 0,85 млн. євро; на кіберзахист 
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ЯХОМ ПІДГОТОВКИ ДО ЧЛЕНСТВА В НАТО 

2 вересня 2015 р. Рада національної безпеки і оборони України схвалила і 
запропонувала для затвердження Президенту України проект нової редакції 
Воєнної доктрини України, яка визначає Росію воєнним противником 

дновлення курсу на 
Нова доктрина виходить із високої імовірності 

великомасштабного застосування проти України військової сили як головної 
На засіданні РНБОУ 

орошенко відзначив, що попередня воєнна доктрина, 
побудована на очікуванні нападу з Заходу, виявилася помилковою. Тож нова 
доктрина ставить завдання з передислокації військових частин і з’єднань і 
створення належної військової інфраструктури у східних та південних 

зміщення акцентів на комплексне 
(«гібридну війну»). 

Хоча в доктрині визнається, що у середньостроковій перспективі Україна 
ивості, втім документ ставить 

до 2020 р. забезпечити повну сумісність Збройних Сил України 
. Петро Порошенко 

«чіткіше і без зайвої дипломатичності записати, що Воєнна 
ння не лише критеріїв, але й повноцінного 

Що стосується практичного наповнення євроатлантичного курсу, то 2 
Україна відновлює участь у програмі НАТО 

Головний акцент робитиметься на 

Найближчим часом в Україні мають запрацювати п'ять Трастових 
: на модернізацію системи 

. євро; на реформування 
1,2 млн. євро; на фізичну реабілітацію 

0,85 млн. євро; на кіберзахист – 0,82 

zagrozi-z-boku-ro-35907 

programi-nato-proces-
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млн. євро; на соціальну адаптацію військовослужбовців – 0,41 млн. євро.15 
31 серпня – 12 вересня в Одеській та Миколаївській областях, а 

також у північно-західній частині Чорного моря пройшли військові 
українсько-американські навчання «Sea Breeze – 2015», в яких взяли 
участь 1,5 тисячі військовослужбовців із 12 країн, 18 бойових кораблів і суден 
забезпечення, включаючи есмінець ВМС США «Дональд Кук» і фрегат ВМС 
України «Гетьман Сагайдачний», 14 літаків та вертольотів, 25 одиниць 
бронетехніки. Військові відпрацьовували навички з повітряної розвідки, висадки 
десанту, проведення операцій по захисту важливих об’єктів берегової 
інфраструктури, що особливо важливо з огляду на потенційну загрозу дій 
російських диверсантів під виглядом сепаратистів. 

14 вересня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, на 
Яворівському полігоні (Львівська обл.) розпочався українсько-
канадський курс підготовки військовослужбовців «Operation Unifier». 
Впродовж 18 місяців дві сотні канадських інструкторів навчатимуть українських 
військовослужбовців основам тактичної медицини, обороні блокпостів, супроводу 
військових, знешкодженню вибухових пристроїв. 15 вересня на Яворівському 
полігоні також розпочався третій етап українсько-американських 
навчань «Fearless Guardian – 2015». Навчання передбачають підготовку 
інструкторів Національної гвардії України, які згодом зможуть передавати здобуті 
навички у своїх підрозділах. Член Комітету Сенату США у справах збройних сил 
Джек Рід повідомив, що незабаром американські інструктори розпочнуть 
навчання військовослужбовців Збройних Сил України, припустивши можливість 
розміщення на начальних полігонах американської зброї для опанування її 
українськими солдатами.16 Фактично це може стати першим кроком до 
постачання Україні американського озброєння.  

До речі, у вересні стало відомо, що американська компанія 
«Aerovironment» буде здійснювати поставки малих розвідувальних 
безпілотників RQ-11B Raven для Збройних сил України. Відповідний 
контракт було укладено командуванням Сухопутних сил США на 9,05 млн. 
доларів, які надійдуть зі спеціального фонду оборонного бюджету США. 

14 вересня – 21 жовтня українські військовослужбовці братимуть 
участь у військових навчаннях НАТО в Угорщині «Brave Warrior – 
2015». До навчань буде залучено армійські підрозділи з 14 держав, включаючи 
Угорщину, США, Румунію, Словаччину, Словенію, Україну, Хорватію, а також 150 
одиниць військової техніки, американські військові літаки. 

7 вересня у штаб-квартирі НАТО відбулася зустріч Міністра 
закордонних справ України Павла Клімкіна з Генеральним секретарем 
Альянсу Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили результати 
співробітництва після Уельського саміту, а також запланований на 21-22 вересня 
візит Генсека Альянсу до України. На цей візит Київ покладає великі надії, 
запланувавши участь Єнса Столтенберга в засідання РНБО України, підписання 
угоди про розширення офіційного дипломатичного статусу представництва 
Альянсу в Україні, підписання «дорожньої карти» співробітництва у сфері 
стратегічних комунікацій.  

Отже, після тривалого періоду «застою», що розпочався за часів 
президентства Віктора Януковича і фактично продовжувався до кінця минулого 
року, відносини Україна-НАТО набувають нової динаміки. 

                                                             
15

 http://www.mil.gov.ua/news/2015/09/08/ministerstvo-oboroni-ukraini-gotuetsya-to-startu-roboti-v-ukraini-pyati-

trastovih-fondiv-nato-na-zagalnu-sumu-5-4-miljona-evro-- 
16

 http://thehill.com/policy/defense/253209-dem-senator-us-military-to-soon-begin-training-ukrainian-military-
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Передумовами до цього стали: чітка визначеність Києва із курсом на 
вступ до НАТО; демонстрація Збройними Силами України зростання 
бойових якостей і готовності до реформ; а також усвідомлення 
керівництвом Альянсу, що політика «умиротворення» по відношенню 
до Росії не працює. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
02.09.2015. Нова Воєнна доктрина виходить з тривалості загрози з боку 

Росії та вимагає повної сумісності Збройних Сил зі стандартами НАТО – 
Президент 

Нова Воєнна доктрина України офіційно констатує, що воєнним противником України є 
Російська Федерація, та ставить завдання з передислокації військових частин і з’єднань і створення 
належної військової інфраструктури у східних та південних областях, заявив Президент Петро 
Порошенко, відкриваючи обговорення на РНБО нової редакції воєнної доктрини України. 

«Всі актуальні загрози та воєнні виклики, на жаль, пов'язані з Росією. І всі вони носять 
тривалий характер. Свідоме чи підсвідоме несприйняття незалежності України настільки глибоко 
укорінене в менталітеті російської політичної еліти, що воно нікуди не подінеться в історичній 
перспективі», – заявив Глава держави. 

«Помилкова воєнна доктрина, яка була побудована на очікуванні нападу з Заходу, яка нам 
дісталася від Радянського Союзу, за 24 роки не була перебудована», – сказав Президент, додавши, 
що за часів Януковича просто працювала ліквідаційна комісія з російської агентури, якою була 
нашпигована українська армія і українські спецслужби, яка виявляла та знищувала останні 
осередки боєздатності в Збройних Силах України. 

Глава держави наголосив, що за рік армія була створена знову: «Ми створили нове і 
сучасне військо». 

Новизна воєнної доктрини, за словами Президента, полягає у відмові від політики 
позаблоковості та відновленні стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію, у зміщенні 
акцентів у веденні воєнних конфліктів на комплексне використання воєнних і невоєнних 
інструментів: економічних, політичних, інформаційно-психологічних тощо. «Це принципово 
змінює характер збройної боротьби. Це, власне кажучи те, що ми називаємо гібридною війною», – 
сказав Петро Порошенко. 

В програмі визнається, що у «середньостроковій перспективі Україна використовуватиме 
насамперед власні можливості». 

Але, відзначив Президент, «червоною ниткою» через весь цей стратегічний документ 
проходить тема євроатлантичної інтеграції, необхідність приведення всієї нашої оборонно-воєнної 
системи у відповідність зі стандартами НАТО, досягнення критеріїв членства. Ставиться завдання 
до 2020 року забезпечити повну сумісність Збройних Сил України з відповідними силами країн-
членів НАТО. 

За словами Глави держави, зараз і Україна, і НАТО поки що не готові до постановки 
питання про членство, але є рішення Бухарестського саміту 2008 року, в якому наголошується на 
тому, що «двері відкриті». 

«Наполягаю при фінальному редагуванні чіткіше і без зайвої дипломатичності записати, 
що Воєнна доктрина передбачає досягнення не лише критеріїв, але й повноцінного членства 
України в НАТО», – наголосив Петро Порошенко. 

Прес-служба Президента України 
 
02.09.2015. В Україні стартували українсько-американські навчання «Сі 

Бриз – 2015» 
У навчанні беруть участь понад 1,5 тисячі військовослужбовців із 12 країн, 18 бойових 

кораблів, катерів і суден забезпечення, 14 літаків та вертольотів, до 25 одиниць броне- та 
автомобільної техніки, до 500 військовослужбовців морської піхоти та сухопутних підрозділів. 

Навчання проводитиметься з 31 серпня по 12 вересня 2015 року у північно-західній частині 
Чорного моря, місті Одесі, в Одеській і Миколаївській областях. 

Учасники навчань відпрацюють вміння і навички з планування і проведення операції з 
безпеки у кризовому регіоні багатонаціональними силами відповідно до стандартів НАТО, а також 
із захист важливих об’єктів берегової інфраструктури. 

Керівництво навчань здійснюється заступником командувача ВМС Збройних сил України з 
бойової підготовки О.Л.Неїжпапою і комодором 65 тактичного з’єднання 6 флоту ВМС США 
Р.Дромерхаузером. 

Місія України при НАТО 
 
02.09.2015. Україна відновлює участь у програмі НАТО «Процес планування 

та оцінки сил» 
Головний акцент робитиметься на заходах із посилення взаємосумісності між збройними 

силами України і НАТО. 
У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради за участю країн-

учасниць програми Альянсу «Процес планування та оцінки сил» (ППОС). Під час засідання було 
завершено роботу з розробки Міністерських вказівок щодо планування та оцінки сил. До кінця 
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вересня ц.р. зазначений документ має бути затверджений міністрами оборони країн-учасниць 
ППОС. 

У своєму коментарі на засіданні В.о. Глави Місії України при НАТО Єгор Божок зазначив 
наступне: «Україна повністю підтримує запропонований проект Міністерських вказівок і 
відновлює свою участь в ППОС, яку було припинено минулого року через необхідність 
концентрації сил та засобів для протидії безпрецедентній агресії з боку Російської Федерації». 

Місія України при НАТО 
 
06.09.2015. Порошенко: двері НАТО відкриті, але треба реформувати країну 

перед тим, як в них заходити 
В екслюзивному інтерв'ю Мирославі Ґонґадзе Президент України розповів про умови 

вступу України до НАТО. 
"Дивіться, ми не просимо дозволу на реформи в моїй країні. Відповідати критеріям НАТО, 

те ж саме, що відповідати критеріям членство в ЄС. Вони збігаються на 98%. НАТО – 
найефективніший механізм безпеки в світі після того, як механізм Ради Безпеки ООН було 
зруйновано. Чи готові зараз члени НАТО запросити Україну? Ні. І ми повністю це розуміємо. 
Питання попросту було б провокаційним. Чи Україна готова просити членства? Ні. Ми не 
відповідаємо критеріям. Однак головна зміна у нас тут (вказує на голову), у розумінні українського 
народу. Адже вперше в нашій історії понад 50 відсотків українців підтримує членство в НАТО. 
Дуже просто. І я, як президент України, можу прийняти рішення прости членства в НАТО. Я 
зроблю це одразу після проведення референдуму. Однак, якщо Ви питаєте про позицію наших 
міжнародних партнерів, я можу вам сказати наступне.  У 2008 році, у ході Бухарестського саміту 
НАТО було заявлено, що двері в НАТО для України відкриті. Будь-ласка, не треба стукати в ці 
двері. Треба реформувати свою країну, повернути мир в Україну разом з міжнародними 
партнерами. І все буде добре". 

Голос Америки 
 
07.09.2015. Клімкін обговорив зі Столтенбергом майбутній візит очільника 

НАТО в Україну 
У штаб-квартирі НАТО відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла 

Клімкіна з Генеральним секретарем Альянсу Йєнсом Столтенбергом.  
Сторони здійснили обмін думками щодо політико-безпекової ситуації в Україні та розвитку 

переговорного процесу в Нормандському і Мінському форматах. 
Крім того, було розглянуто результати співробітництва Україна–НАТО за рік, що минув 

після саміту Альянсу в Уельсі, намічено плани майбутньої взаємодії, в т.ч. у контексті підготовки 
планованого на ближчий час візиту Генсекретаря НАТО в Україну. 

Місія України при НАТО 
 
08.09.2015. Україна і НАТО разом боротимуться з пропагандою Кремля 
Україна і НАТО посилять взаємодію у сфері стратегічних комунікацій, спрямовану на 

протидію російській пропаганді. 
Про це власному кореспондентові Укрінформу розповів в.о. глави місії України при НАТО 

Єгор Божок напередодні візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до України. 
«Під час візиту глави Альянсу до України сторони підпишуть ряд документів, зокрема 

"дорожню карту" співробітництва у сфері стратегічних комунікації. На сьогодні головна мета цієї 
взаємодії – спільна боротьба з російською пропагандою», – розповів дипломат. 

Як повідомив напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін, під час візиту до 
Києва у вересні глава Альянсу Єнс Столтенберг вперше в історії візьме участь у засіданні РНБО 
України. Сторони також домовляться про розширення офіційного дипломатичного статусу 
представництва Альянсу в Україні. 

Укрінформ 
 
10.09.2015. Президент обговорив з колишнім Генеральним секретарем НАТО 

питання глобальної безпеки у контексті ситуації в Україні 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з колишнім Прем’єр-міністром 

Королівства Данія, Генеральним секретарем НАТО у 2009-2014 роках Андерсом Расмуссеном, який 
прибув до Києва для участі у 12-й Щорічній зустрічі «Ялтинської Європейської Стратегії». 

Глава держави подякував Андерсу Расмуссену за активну особисту позицію на підтримку 
суверенітету та територіальної цілісності України в умовах протистояння агресії Росії, а також 
політичну та практичну допомогу Альянсу в модернізації українського війська та України в цілому. 

Президент наголосив на тому, що Україна демонструє значні зміни у ставленні до НАТО. 
«Ми високо цінуємо досягнутий рівень довіри у відносинах України з НАТО та розраховуємо й 
надалі поглиблювати наше партнерство», – підкреслив Петро Порошенко. 
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Петро Порошенко також акцентував увагу на необхідності мобілізації зусиль усіх партнерів 
України для прискорення звільнення українських заручників, які були захоплені на нашій 
території, включно з Олегом Сенцовим та Надією Савченко, які перебувають у російських 
в’язницях. 

Глава держави також зосередив увагу співрозмовника на поступі реформ у нашій державі – 
у питаннях децентралізації, боротьби з корупцією, судової системи, дерегуляції, електронного 
урядування. 

В свою чергу, Андерс Расмуссен висловив слова захоплення Президентом та урядовою 
командою, які в надзвичайно складних умовах продовжують боротьбу за незалежність та 
впроваджують реформи в Україні: «За менше ніж два роки Ви і ваш Уряд зробили більше реформ, 
ніж усі попередні уряди за два десятиліття», – відзначив колишній Генеральний секретар НАТО. 

Прес-служба Президента України 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
10.09.2015. У НАТО занепокоєні повідомленням про нову військову базу Росії 

біля кордону з Україною 
Союз НАТО висловив занепокоєння повідомленням про будівництво у Росії нової 

військової бази поблизу кордону з Україною. Про це заявив представник НАТО у розмові з Радіо 
Свобода. 

В альянсі додали, що стурбовані «продовженням спроб Росії дестабілізувати ситуацію в 
Україні». 

9 вересня агентство «Ройтерз» оприлюднило матеріал про будівництво в Росії нової 
величезної військової бази зі складами озброєнь і казармами на кілька тисяч військових недалеко 
від українського кордону. На думку агентства, це свідчить, що Кремль «окопується» задля 
тривалого протистояння з Києвом. 

Як пише «Ройтерз», цього тижня робітники зводили паркан навколо великого поля біля 
села Солоті Бєлгородської області, де має бути база, і прокладали туди дорогу, а репортера 
агентства назвали українським шпигуном і прогнали. Представник будівельників, що назвався 
працівником російської Федеральної служби спеціального будівництва («Росспецбуду»), яка будує 
військові об’єкти, відмовився говорити про це, сказавши лише, що це «секретний об’єкт». 

«Ройтерз» також наводить дані з офіційного сайту державних закупівель Росії 
zakupki.gov.ru, за якими Міністерство оборони Росії замовило будівництво 300-гектарної бази в 
Солотях біля містечка Валуйки з дев’ятьма казармами на 3500 солдатів, житловим комплексом 
більш як на 1000 помешкань, складами для ракет, артилерії і боєприпасів на понад 6000 
квадратних метрів, спортивним комплексом і шпиталем на 50 місць із можливістю його 
розширення «в разі великого напливу поранених». 

Росія, всупереч численним доказам, продовжує заперечувати свою причетність як держави 
до підтримуваного нею збройного сепаратизму в частині сходу України і наявність там своїх 
регулярних військ, а постійну присутність десятків тисяч російських військовослужбовців біля 
самого кордону з Україною пояснює звичайними військовими навчаннями на своїй території. 

Радіо Свобода 
 
14.09.2015. В Угорщині почалися масштабні навчання за участю України 
У період із 14 вересня до 21 жовтня в рамках навчальних планів НАТО на осінь нинішнього 

року в Угорщині почергово відбуваються три великомасштабні військові навчання під загальною 
назвою Brave Warrior 2015. Їхніми учасниками є армійські підрозділи Угорщини, США, України, 
Словаччини, Румунії, Словенії, Хорватії – всього з 14 різних держав – чисельністю особового 
складу до 1800 чоловік, повідомляє кореспондент Радіо Свобода, посилаючись на інформацію 
Міністерства оборони Угорщини. 

Кожна країна надішле в Угорщину до 15 вересня по 400 своїх військовослужбовців. Тим 
часом із Німеччини транзитом через Чехію та Словаччину сюди кінцем минулого тижня вже 
приїхали 550 американських піхотинців у складі механізованої колони зі 150 одиниць бойової 
техніки, включно з рятувальними військовими гелікоптерами серії MEDEVAC. 

Угорський часопис «Непсава» пише про те, що в рамках військових маневрів в Угорщині з 
навчальною метою бере участь також розвідувальний військовий літак Е3А AWACS, що є на 
озброєнні в армії США. Водночас на військовому аеродромі в угорському місті Папа упродовж 
п’яти тижнів тимчасово базуватимуться 22 військові літаки з різних країн НАТО. 

Востаннє такі колони військових підрозділів США і НАТО вирушили з Західної Європи в 
центральну частину континенту на терени держав, східноєвропейських союзників у НАТО, в 
березні 2015 року, щоб продемонструвати військово-політичну підтримку цих країн перед лицем 
воєнної небезпеки з боку Росії. 

Радіо Свобода 
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ЧИ ДОПОМОЖЕ ПУТІНУ «

 
Суттєве зменшення інтенсивності бойових дій на Донбасі, 

починаючи з 31 серпня 2015 р.
заговорити про можливу налаштованість Володимира Путіна на відмову від 
попередніх планів щодо Донбасу і гото
телефонних переговорів у «Нормандському» форматі 9 вересня
домовлено провести 12 вересня в Берліні зустріч міністрів закордонних справ, а на 
початку жовтня – «Норманську» зустріч на найвищому рівні в Парижі. Західні
політики й експерти покладають на цю зустріч значні надії, сподіваючись, що 
зниження інтенсивності обстрілів є першим кроком до встановлення тривалого 
миру.  

Втім, затишшя на Донбасі швидше схоже на тактичний крок РФ 
напередодні поїздки Володимира Путіна 
він хотів би виступити в ролі миротворця, а не агресора. Знаючи з попереднього 
досвіду, з якою готовністю західні лідери йдуть на самообман щодо російських 
«миротворчих» ініціатив (Мінські угоди 
що ілюзія близького миру в Україні знизить шанси на успіх таких дипломатичних 
ініціатив, як створення міжнародного трибуналу по збитому малазійському 
«Боїнгу» та позбавлення Росії права вето в Раді Безпеки ООН.

Слід визнати, що така тактика РФ успі
Франції Франсуа Олланд вже встиг пообіцяти виступити за скасування санкцій, 
якщо мирний процес завершиться успішно;
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що 
МЗС Нормандської четвірки 12 вересня
більш успішною».18 Хоча український міністр Павло Клімкін відзначив, що 
переговори були «традиційно важкі», і розбіжності між сторонами залишилися 
майже з усіх питань.19  

Одночасно із початком майже
вогню на Донбасі, Москва 

                                        
17 http://www.bbc.com/ukrainian/politics
18 http://www.auswaertiges-amt.de/DE
19http://www.ukrinform.ua/ukr/news
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ЧИ ДОПОМОЖЕ ПУТІНУ «СИРІЙСЬКА КАРТА» РЕА
СЦЕНАРІЙ ПО ДОНБАСУ? 

зменшення інтенсивності бойових дій на Донбасі, 
починаючи з 31 серпня 2015 р., дало привід політикам й експертам 
заговорити про можливу налаштованість Володимира Путіна на відмову від 
попередніх планів щодо Донбасу і готовність на певний компроміс. 
телефонних переговорів у «Нормандському» форматі 9 вересня
домовлено провести 12 вересня в Берліні зустріч міністрів закордонних справ, а на 

«Норманську» зустріч на найвищому рівні в Парижі. Західні
політики й експерти покладають на цю зустріч значні надії, сподіваючись, що 
зниження інтенсивності обстрілів є першим кроком до встановлення тривалого 

затишшя на Донбасі швидше схоже на тактичний крок РФ 
напередодні поїздки Володимира Путіна на сесію Генасамблеї ООН
він хотів би виступити в ролі миротворця, а не агресора. Знаючи з попереднього 
досвіду, з якою готовністю західні лідери йдуть на самообман щодо російських 
«миротворчих» ініціатив (Мінські угоди – тому доказ), Москва розраховує
що ілюзія близького миру в Україні знизить шанси на успіх таких дипломатичних 
ініціатив, як створення міжнародного трибуналу по збитому малазійському 
«Боїнгу» та позбавлення Росії права вето в Раді Безпеки ООН.

Слід визнати, що така тактика РФ успішно діє на її адресатів. Президент 
Франції Франсуа Олланд вже встиг пообіцяти виступити за скасування санкцій, 
якщо мирний процес завершиться успішно;17 а міністр закордонних справ 

Вальтер Штайнмаєр заявив, що берлінська зустріч глав 
мандської четвірки 12 вересня була «менш конфронтаційною та 

Хоча український міністр Павло Клімкін відзначив, що 
переговори були «традиційно важкі», і розбіжності між сторонами залишилися 
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СИРІЙСЬКА КАРТА» РЕАЛІЗУВАТИ ЙОГО 

зменшення інтенсивності бойових дій на Донбасі, 
, дало привід політикам й експертам 

заговорити про можливу налаштованість Володимира Путіна на відмову від 
вність на певний компроміс. Під час 

телефонних переговорів у «Нормандському» форматі 9 вересня було 
домовлено провести 12 вересня в Берліні зустріч міністрів закордонних справ, а на 

«Норманську» зустріч на найвищому рівні в Парижі. Західні 
політики й експерти покладають на цю зустріч значні надії, сподіваючись, що 
зниження інтенсивності обстрілів є першим кроком до встановлення тривалого 

затишшя на Донбасі швидше схоже на тактичний крок РФ 
на сесію Генасамблеї ООН, де 

він хотів би виступити в ролі миротворця, а не агресора. Знаючи з попереднього 
досвіду, з якою готовністю західні лідери йдуть на самообман щодо російських 

тому доказ), Москва розраховує також, 
що ілюзія близького миру в Україні знизить шанси на успіх таких дипломатичних 
ініціатив, як створення міжнародного трибуналу по збитому малазійському 
«Боїнгу» та позбавлення Росії права вето в Раді Безпеки ООН. 

шно діє на її адресатів. Президент 
Франції Франсуа Олланд вже встиг пообіцяти виступити за скасування санкцій, 

а міністр закордонних справ 
берлінська зустріч глав 

була «менш конфронтаційною та 
Хоча український міністр Павло Клімкін відзначив, що 

переговори були «традиційно важкі», і розбіжності між сторонами залишилися 

повного дотримання режиму припинення 
поновила спроби перекласти на Київ 
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відповідальність за зрив Мінських угод. Перебуваючи в анексованому 
Криму, 12 вересня Володимир Путін заявив, що всі питання політичного 
врегулювання, включаючи зміни до Конституції та проведення місцевих виборів, 
Київ має вирішувати в «прямому контакті» та «за згодою» із самопроголошеною 
владою Донецька і Луганська. В.Путін також натякнув, що виконання Мінських 
угод може бути перенесене на 2016 р.20 У той самий день про необхідність 
перенесення термінів виконання Мінських угод заявив і представник т.зв. «ДНР» 
Денис Пушилін, який також звинуватив Київ у зриві строків виконання 
домовленостей.21  

Іншим тактичним кроком Москви стало показове нарощування своєї 
військової присутності в Сирії. Знаючи, наскільки чутливі США та ЄС до 
сирійського питання, Росія вирішила поставити їх перед складним 
вибором. Загострення ситуації в Сирії загрожує ще більшим потоком біженців до 
Європи, зростанням безпекових ризиків для союзників США на Близькому Сході, 
а також політичними протиріччями між західними союзниками щодо 
врегулювання цих проблем. У той же час, переселенці з Донбасу лягають тягарем 
лише на українську економіку, і розстановка зовнішньополітичних пріоритетів 
нинішньої Адміністрації Білого Дому – також не на користь України. Отже, 
В.Путін розраховує, що сирійська проблема виявиться і для Європи, і для 
Сполучених Штатів «ближчою до тіла», і вони погодяться поступитися в 
українському питанні, приміром, натиснувши на Київ у питаннях змін до 
Конституції та визнання сепаратистських «виборів».  

За розрахунками Кремля, сирійська тема має затьмарити 
українську під час сесії Генасамблеї ООН, що вигідно для Росії, адже тут 
вона має намір виступити не як агресор, а як учасник антитерористичної коаліції, 
видаючи свою військову присутність в Сирії як допомогу Башаду Асаду в боротьбі 
проти «Ісламської держави». Певних успіхів Кремль вже досяг: під час берлінської 
зустрічі міністрів закордонних справ 12 вересня Сергій Лавров говорив зі своїми 
німецьким та французьким колегою не лише про Україну, але і про Сирію. А прес-
секретар Білого Дому Джошуа Ернест не виключив можливої зустрічі Барака 
Обами і Володимира Путіна по сирійському питанню.22 

Про відсутність у Москви справжніх намірів згортати агресію проти України 
красномовно свідчить відмова керованих нею сепаратистів скасувати свої власні 
місцеві «вибори», призначені всупереч Мінським угодам, а також початок 
будівництва Росією великої військової бази в Білгородській області, неподалік від 
кордону з Україною.23   

Політика Росії не змінилася, вона традиційно робить ставку на звичні для 
неї інструменти – маніпуляції, шантаж і військову силу. Якщо Москві вдасться 
змусити ЄС і США поступитися в українському питанні заради 
міфічного зустрічного кроку Кремля щодо Сирії, – це лише утвердить 
В.Путіна в думці, що обраний ним інструментарій працює, і він ще не 
раз застосує його в різних регіонах світу.  
 
 
 
  

                                                             
20 http://tass.ru/en/politics/820671 
21 http://ria.ru/world/20150912/1246375919.html; http://tass.ru/en/world/820646 
22 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2261882 
23 http://www.reuters.com/article/2015/09/09/us-ukraine-crisis-exclusive-idUSKCN0R924G20150909 
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ПРЕЗИДЕНТ 
 
09.09.2015. Президент провів телефонну розмову у Нормандському 

форматі 
Президент України провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини, 

Президентом Франції та Президентом Росії. 
Співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей та результати 

останнього засідання Тристоронньої контактної групи та її чотирьох робочих підгруп, яке 
відбулося 8 вересня у Мінську. 

Співрозмовники відзначили значний прогрес на шляху до припинення вогню і відзначили 
необхідність підписання найближчим часом документу щодо відводу від лінії зіткнення танків, 
гармат калібром до 100 мм та мінометів до 120 мм за належного моніторингу і верифікації режиму 
відводу з боку інспекторів СММ ОБСЄ, зокрема шляхом створення постійно діючих пунктів вздовж 
лінії зіткнення. Президент України також наголосив на необхідності виведення усіх іноземних 
військ з окупованих територій та відновлення повного контролю України над державним 
кордоном. 

Лідери України, Німеччини і Франції погодилися, що проведення псевдовиборів в окремих 
районах Донецької та Луганської областей буде порушенням Мінських домовленостей і поставить 
під загрозу весь процес подальшого політичного врегулювання. 

Президент України Петро Порошенко закликав негайно звільнити усіх українських 
заручників, зокрема й тих, хто незаконно утримується в російських тюрмах – Олега Сенцова, 
Олександра Кольченка і Надію Савченко. 

Співрозмовники узгодили подальший графік контактів у Нормандському форматі: зустріч 
міністрів закордонних справ 12 вересня у Берліні і зустріч на найвищому рівні на початку жовтня у 
Парижі. 

Прес-служба Президента України 
 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

МВФ 
 
06.09.2015. Україна здивувала світ своїми досягненнями у реформах – 

Директор-розпорядник МВФ Лагард після зустрічі з Президентом 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Директором-розпорядником 

Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яка перебуває в Україні з робочим візитом. За 
підсумками зустрічі Крістін Лагард зазначила, що Україна здивувала світ своїми досягненнями у 
реформах. 

Глава держави подякував пані Лагард за відверту та змістовну розмову, яка засвідчила 
підтримку України та обраного нею курсу реформ. «Для нас це надзвичайно важливо. Серед моїх 
пріоритетів курсу реформ є нещадна боротьба з корупцією, створення умов для відновлення 
стабільності і довіри у фінансово-банківському секторі, забезпечення умов для економічного 
зростання, створення ефективного інвестиційного клімату. Для чого все це робиться? – Для 
підвищення соціальних стандартів людей», – наголосив Петро Порошенко. 

Глава держави акцентував на важливості підтримки України з боку МВФ у ці непрості часи. 
За словами Президента, рішення Ради директорів МВФ від 31 липня 2015 року щодо виділення 
Україні 1,7 млрд дол. підтримки разом з 5 млрд, які ми отримали в цьому році, фактично 
сформувало потужний фінансовий фундамент для проведення реформ в Україні. На сьогодні 
золотовалютні резерви України складають вже 12,7 млрд доларів, що дозволило досягти 
стабілізації в банківському секторі і курсовій політиці. 

Окремо Глава держави висловив подяку за підтримку Фонду у досягненні угоди про 
реструктуризацію з держателями суверенних боргових цінних паперів України. Президент 
висловив сподівання, що це буде також сприяти досягненню домовленостей з іншими 
кредиторами. Також Президент відзначив порозуміння щодо намірів української влади 
підвищувати соціальні гарантії не з 1 грудня, як планувалося, а вже з 1 вересня. 

У вересні до Києва приїжджає чергова місія МВФ, яка працюватиме до 2 жовтня. 
Президент висловив сподівання на успішні результати роботи місії. «Я сподіваюсь, що активні 
реформаторські зусилля української влади відкриють шлях по позитивного рішення найближчим 
часом щодо отримання Україною чергового траншу з боку МВФ», – заявив Петро Порошенко. 

У свою чергу, Директор-розпорядник МВФ, яка вперше прибула до Києва, подякувала 
Президенту за запрошення відвідати Україну. «Я дуже рада можливості зустрітися з Вами. Я маю 
вам сказати, пане Президенте, я надзвичайно підтримую прогрес, якого було досягнуто в останні 
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кілька місяців. Україна здивувала світ! Здивувала тим, чого їй вдалося досягнути за такий 
короткий проміжок часу: Це не просто дещо, це вражаюче!» – заявила Крістін Лагард. 

Вона зазначила, що дає таку оцінку як директор-розпорядник МВФ, адже попередній 
досвід підтримки країн не завжди давав підстави для задоволення від досягнутих результатів. «В 
складний період, в складних обставинах ви досягли макроекономічної стабілізації, яка 
зберігається, і ваша економіка показує ознаки відновлення, які багато в чому відбулися завдяки 
Вашому лідерству і талантам Вашої команди», – наголосила Крістін Лагард. 

Керівник МВФ наголосила на значних успіхах у фінансовій стабілізації, зокрема валютного 
курсу, відновленні банківського сектору. «Це означає, що економіка поступово стає сильнішою. 
Сигнали, які вона надсилає інвесторам, –будьте впевнені, тут є команда, яка запроваджує 
реформи, яка тримає курс, яка збирається продовжувати процес трансформації економіки – 
економіки, яка відкрита і сприятлива для іноземних інвесторів та знаходиться в очікуванні 
зростання, і ця команда націлена на краще життя та процвітання своїх людей –ось що це означає», 
– сказала Крістін Лагард. 

Серед успіху у реформах Директор-розпорядник МВФ відзначила доведення цін на 
енергетичні ресурси до рівня відшкодування витрат з одночасним надійним захистом населення. 

При цьому вона висловила задоволення щодо відновлення соціального контракту між 
людьми і владою в Україні, що є критично важливим. «Це – не кінець шляху. Це початок 
подорожі, коли ще не видно кінця дороги, тому що реформи – це процес, і Президент запевнив в 
тому, що реформи будуть продовжені», – сказала К.Лагард. 

Крістін Лагард також привітала створення незалежного антикорупційного органу – 
Національного антикорупційного бюро України. Вона зазначила, що боротьба з корупцією має 
бути продовжена, реформа судової системи –активізована. «Як колишній юрист, я знаю наскільки 
важко змінювати правила», – зазначила вона. 

«МВФ – на боці України!», – наголосила Директор-розпорядник МВФ. 
Пізніше пані Лагард буде мати розмову з Прем’єр-міністром, Міністром фінансів Наталією 

Яресько та Главою Нацбанку Валерією Гонтаревою. Вона висловила своє захоплення з приводу 
того, що міністр фінансів і голова НБУ – жінки. «Це унікальна ситуація в світі. Немає більше ніде 
такого. І я впевнена, що це абсолютно заслужено», – наголосила вона. 

Прес-служба Президента України 
 

ОБСЄ 
 
09.09.2015. Остаточна угода про відведення озброєння ще не готова – ОБСЄ 
Підгрупа з безпеки Контактної групи з питань України ще не завершила роботу над 

остаточним текстом угоди про відведення озброєння калібру менше 100 мм на Донбасі. 
Про це заявив журналістам заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 

Олександр Хуг у середу в Мінську, передає Інтерфакс-Україна. 
"Ми ще не закінчили: працюємо кожен день", – заявив він журналістам. 
Раніше повідомлялося, що учасники робочої підгрупи з безпеки Контактної групи з питань 

України на зустрічі в середу підготували кілька пропозицій щодо документа про відведення 
озброєння калібру менше 100 мм на Донбасі. 

"Є кілька пропозицій, кілька варіантів щодо документа, роботу буде продовжено", – 
заявило "Інтерфаксу" джерело в підгрупі. 

У свою чергу, повпред ЛНР на Мінських переговорах Владислав Дейнего підтвердив, що 
підгрупа з безпеки продовжить роботу над документом про відведення озброєння калібру менше 
100. 

Українська правда 
 
12.09.2015. Міністр Павло Клімкін зустрівся з Генеральним секретарем 

ОБСЄ Ламберто Дзанньєром у рамках його візиту до України 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з Генеральним секретарем 

ОБСЄ Ламберто Дзанньєром можливості посилення діяльності СММ ОБСЄ з моніторингу 
виконання Мінських домовленостей. 

Україна цінує роль ОБСЄ, яку Організація відіграє у врегулюванні кризи в та навколо 
України. Міністр Павло Клімкін висловив вдячність Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ за її 
роботу. Наголосив на критичній важливості здійснення інспекторами СММ ОБСЄ ефективної та 
надійної верифікації відведення озброєнь і необхідності забезпечення повного доступу 
спостерігачів Місії до усієї території Донбасу. 

Співрозмовники обговорили також перспективи подальшого забезпечення СММ ОБСЄ 
технічними засобами для ефективного виконання Місією свого мандату, у т.ч. закупівлю БПЛА, 
камер відеоспостереження тощо. 

Прес-центр МЗС України 
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12.09.2015. Генсек ОБСЄ: Бойовики посилюються амуніцією і обладнанням 
На неконтрольовані Україною території Донбасу надходить дедалі більше озброєнь та 

боєприпасів. 
Про це 12 вересня заявив генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр під час 12-ої конференції YES. 
Заньєр зазначив, що ОБСЄ фіксує надходження військової амуніції та спорядження на 

підконтрольні сепаратистами території Донбасу. За його словами, це озброєння "незрозуміло 
звідки береться". 

"Ми бачимо, що посилення з того боку триває", – додав він і зауважив, що ОБСЄ не має 
контролю над українсько-російським кордоном. 

Як відомо, раніше генсек ОБСЄ заявив про плани розширення спостережної місії ОБСЄ в 
Україні. З цією метою він звернувся до країн-членів з проханням прислати ще більше кандидатів 
для місії. 

Українська правда 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

ПОЛЬЩА 
 
04.09.2015. Домовлено про «дорожню карту» діалогу між лідерами України 

та Польщі 
Президент Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним посланником Президента 

Польщі Державним секретарем Канцелярії Кшиштофом Щерським. 
Глава Української держави висловив вдячність Польщі за незмінну активну позицію та 

солідарність у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені, зокрема на шляху 
європейської інтеграції. 

Президент наголосив на потенціалі та важливості розвитку відносин між країнами. 
Зокрема, особливої уваги Україна приділяє посиленню військово-технічної співпраці, в тому числі 
в рамках україно-польсько-литовської бригади. 

Кшиштоф Щерський підтвердив незмінність позиції польського Президента щодо 
продовження стратегічного партнерства між країнами. 

Співрозмовники обговорили «дорожню карту» контактів лідерів України та Польщі. Глава 
Української держави запросив Президента Польщі Анджея Дуду відвідати Україну. «Розвиток 
наших відносин зробить країни більш сильними та посилить рівень довіри», – впевнений Петро 
Порошенко. 

Сторони обмінялися думками щодо поточної ситуації на Донбасі. Президент України 
повідомив, що протягом 6 діб зберігається режим припинення вогню, що «дає обережну надію на 
мирний розвиток процесу». Співрозмовники наголосили на важливості об’єднання зусиль 
міжнародного співтовариства у встановленні миру в Україні та збереженні безпеки в Європі. «Пан 
Дуда запевнив, що одне з найважливіших завдань у зовнішній політиці – безпека та досягнення 
миру в регіоні. У цьому контексті розвиток ситуації в Україні критично важливий», – відзначив 
Держсекретар Канцелярії Президента Польщі. 

Під час зустрічі було наголошено на деструктивності намірів сепаратистів провести 
незаконні місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей, які підривають 
Мінський процес. 

Також було обговорено хід конституційної реформи в Україні, зокрема у сфері 
децентралізації. Президент наголосив, що реформа з децентралізації базується на польській 
моделі та при активній підтримці польських експертів. 

Петро Порошенко подякував за теплі привітання, направлені Президентом Польщі 
Анджеєм Дудою на адресу Президента України та Українського народу з нагоди Дня незалежності 
України. 

Прес-служба Президента України 
 
09.09.2015. Робочий візит Прем’єр-Міністра України Арсенія Яценюка до 

Варшави 
9 вересня глава Уряду України Арсеній Яценюк зустрівся у Варшаві з Прем'єр-міністром 

Республіки Польща Евою Копач у рамках свого робочого візиту до Республіки Польща. 
Головними темами зустрічі були питання двостороннього співробітництва, відносин ЄС з 

Україною та безпеки. 
Під час візиту підписано дві міжурядові угоди – "Про створення українсько-польської Ради 

обміну молоддю" та "Про надання Україні кредиту на умовах пов'язаної допомоги" у розмірі 100 
млн євро. 
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У ході візиту Прем'єр-міністр України зустрінеться також з Президентом Республіки 
Польща Анджеєм Дудою. 

Прес-центр МЗС України 
 
 

США 
 

03.09.2015. Президент обговорив з Сенатором США Рідом подальшу 
допомогу українській армії 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Співголовою Комітету з питань 
збройних сил Сенату США сенатором Джеком Рідом. 

Було обговорено поточну ситуацію на Донбасі та підкреслено нагальну необхідність 
подальшої деескалації конфлікту на основі неухильного виконання російською стороною Мінських 
домовленостей. Американський сенатор привітав дотримання режиму припинення вогню, 
запровадженого за ініціативи Президента Порошенка внаслідок активної дипломатії в Берліні та 
Брюсселі. 

Глава держави відзначив вагому роль Конгресу США у наданні дієвої допомоги Україні у 
питаннях посилення обороноздатності, стабілізації економіки та впровадження реформ. 

Сенатор Джек Рід висловив підтримку кроків України, спрямованих на досягнення 
політичного врегулювання конфлікту на Донбасі, та запевнив, що американська сторона 
продовжить докладати необхідних зусиль для забезпечення повного виконання Росією Мінських 
домовленостей. 

«Немає альтернативи трансатлантичній єдності та солідарності з Україною, яку зараз 
демонструють Європейський Союз та Сполучені Штати Америки», – наголосив Президент, 
відзначивши ефективність запровадженого механізму санкцій. 

Президент зазначив, що Україна, зі свого боку, вживає всіх заходів для імплементації 
Мінських домовленостей. Верховна Рада ухвалила у першому читанні конституційні зміни щодо 
децентралізації, хоча й відбулася непроста дискусія. Вже протягом 6 днів кількість обстрілів у зоні 
лінії зіткнення мінімальна. «Наша ефективна координація має допомогти зберегти та продовжити 
цей процес», – сказав Петро Порошенко. 

Сенатор Рід високо оцінив прийняття в першому читанні конституційних поправок з 
децентралізації. «Це показує, що Ви можете робити важкий, але виключно важливий вибір і нести 
відповідальність за це», – наголосив він. 

Глава держави відзначив важливість допомоги США у навчанні українських військових. 
«Це допомагає відновити втрачену оборонну спроможність України, з огляду на те, що ми зараз 
захищаємо не тільки наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність. Це – війна за 
свободу, демократію та справедливість в інтересах глобальної безпеки», – зазначив Президент. 

Джек Рід поділився своїми враженнями від відвідання військового полігону, де 
американські військові діляться досвідом з українськими колегами, та високо оцінив рівень 
підготовки українських солдат. 

Він також позитивно відзначив хід реформ в Україні, особливо – досягнення домовленості 
з кредиторами щодо реструктуризації державного боргу та запровадження патрульної поліції. 

Прес-служба Президента України 
 
11.09.2015. Президент провів зустріч з Помічником Державного секретаря 

США 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Помічником Державного секретаря 

США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд. 
Співрозмовники наголосили на необхідності подальшої координації зусиль задля 

забезпечення міжнародної підтримки України в умовах агресії з боку Росії. 
Вікторія Нуланд відзначила, що США підтримують послідовні зусилля української сторони 

щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню на Донбасі. 
Було обговорено актуальні питання українсько-американських відносин, зокрема подальші 

двосторонні контакти, можливість посилення фінансової допомоги Україні з боку США, а також 
заходи в рамках чергової сесії ГА ООН в Нью-Йорку наприкінці поточного місяця. 

Представниця Державного департаменту також відзначила важливі та рішучі кроки 
України з децентралізації влади та наголосила на повній відповідності конституційних змін до 
Мінських домовленостей. 

Прес-служба Президента України 
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12.09.2015. США готові до нових санкцій проти Росії у разі порушення 
Мінських угод – Нуланд 

«У разі порушення Мінських домовленостей, можуть бути запроваджені додаткові санкції», 
– сказала Нуланд у суботу, 12 вересня, під час 12-ї щорічної конференції YES, що проходить у 
Києві. 

Вашингтон готовий запровадити нові санкції проти Росії у разі подальшого порушення 
Мінських домовленостей, заявляє помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд. 

«Санкції будуть діяти, доки Мінські угоди не будуть виконані. У разі виконання Мінських 
угод, йдеться і про відновлення українського суверенітету на державних кордонів, тоді ми можемо 
розпочати послаблення деяких санкції. У разі порушення Мінських домовленостей, можуть бути 
запроваджені додаткові санкції», – сказала Нуланд у суботу, 12 вересня, під час 12-ї щорічної 
конференції YES, що проходить у Києві. 

Нуланд наголосила, що санкції щодо Криму залишатимуться чинними допоки Україна не 
відновить свій суверенітет на території півострова. 

Помічник держсекретаря США зазначила, що Вашингтон закликає Євросоюз 
дотримуватися такої ж позиції. 

США і ЄС запровадили низку санкцій у зв’язку з дестабілізацією, яку чинила Росія в 
Україні, зокрема, на сході країни, та з окупацією і спробою анексії Криму. Більшість західних 
санкцій стосуються фізичних чи юридичних осіб із Росії чи й цілих секторів російської економіки. 

Голос Америки 
 
13.09.2015. Українські військові можуть опановувати зброю США за 

кордоном – сенатор 
Військові 173-ї повітряно-десантної бригади армії США, які тренують бійців Нацгвардії на 

навчально-тренувальній базі на Західній Україні, незабаром розпочнуть підготовку українських 
військових регулярної армії. 

Про це повідомив сенатор Джек Рід із сенатського комітету у справах збройних сил, 
повідомляє The Hill. 

"Національна Гвардія закінчує навчання протягом тижня або двох і тоді вже почнеться 
навчання військових", – сказав Рід. 

Рід назвав кроки, які необхідно реалізувати, щоб зробити можливою отримання Україною 
летального озброєння зі США. 

Першим кроком має стати підготовка українських військових, можливо, за кордоном. 
"Другий варіант – це переведення до України деяких бойових систем з інших країн, що 

зробить передачу зброї не настільки помітною", – відзначив Рід. 
Третій варіант, за словами Ріда, це розміщення американської зброї безпосередньо на 

полігонах в Україні для того, щоб після отримання необхідних навичок, українці могли відправити 
її до зони конфлікту. 

Українська правда 
 


