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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

«ПЛАН МОРЕЛЯ»: ЄВРОПА І США ГОТОВІ ДО  
КОМПРОМІСУ ІЗ ПУТІНИМ? 

 
Друга половина вересня позначилася активною дипломатичною 

підготовкою до саміту «Нормандської» четвірки, запланованого на 2 жовтня. За 
логікою, зустріч лідерів чотирьох країн має завершитися демонстрацію якогось 
конкретного рішення, що виглядатиме як вагомий крок до врегулювання 
конфлікту. Вірогідно, планується, що таким «кроком» стане політичне рішення 
«Нормандського» квартету щодо імплементації Мінських угод у частині 
проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. 

18 вересня «Дзеркало тижня» оприлюднило так званий «План Мореля», 
який має лягти в основу проведення виборів в т.зв. «ДНР» та «ЛРН».1 
Автор плану - П'єр Морель, координатор робочій групі з питань політики в складі 
Тристоронньої контактної групи, що вже має досвід роботи із «замороженими» 
конфліктами на пострадянському просторі, зокрема, в Нагірному Карабаху та 
Південній Осетії. Його план щодо проведення виборів на окупованих територіях 
Донбасу фактично спрямований на легалізацію нинішніх режимів, при 
формальному дотриманні українського законодавства, яке має бути спеціально 
для цього підкореговане шляхом прийняття відповідного окремого закону про 
вибори «в деяких районах Донецької і Луганської областей». 

Обрання нібито «легітимних» представників влади на окупованих 
територіях позбавить Київ формальних підстав відмовлятися від переговорів із 
сепаратистами, що стане початком формалізації конфлікту як суто 
внутрішньодержавного.  Саме цього весь час добивається Москва, 
намагаючись змусити Київ визнати її маріонеткові режими на Донбасі, взяти їх на 
утримання й інкорпорувати до тіла держави цей кремлівський інструмент 
дестабілізації і виснаження України.  

Про те, яку роль Росія запланувала для «ДНР» у складі України, можна 
судити зі слів лідера донецьких бойовиків Олександра Захарченка: «Якщо 
Україна почне готувати референдум про вступ до НАТО або інші 
процедури, то ДНР відразу вийде з "мінських угод" і приступить до 
очищення від київської окупації всієї території Донбасу».2 
Враховуючи, що Мінські угоди передбачають право «окремих районів Донецької 
та Луганської областей» мати власні силові структури у вигляді «загонів народної 

                                                             
1
 http://gazeta.dt.ua/internal/morelski-tezi-_.html 

2
 http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/23/7082382 
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міліції»,3 небезпека розгортання конфлікту в разі невигідного для Кремля 
зовнішньополітичного курсу України зберігатиметься постійно. 

РФ також зацікавлена в тому, щоб не дати Україні формальних підстав 
відмовитися від голосування в другому й остаточному читанні змін до Конституції 
(про децентралізацію), який містить посилання на «особливості здійснення 
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», 
що «визначаються окремим законом».4  

У чому інтерес Москви, Берліну і Парижу співпадає – так це в 
бажанні якнайскоріше скасувати санкції, що теж стане можливим 
завдяки формальному виконанню більшості положень Мінських угод після 
проведення «виборів» у т.зв. «ДНР» та «ЛНР».  

Впродовж вересня російсько-сепаратистські сили в цілому дотримувалися 
перемир’я, а 29 вересня Тристоронній контактній групі щодо 
врегулювання ситуації на Донбасі навіть вдалося домовитися про 
умови відведення озброєння калібром менше 100 мм. і підписати 
відповідну угоду. Документ передбачає відведення озброєння від лінії зіткнення 
на 15 км з кожного боку, що має відбуватися під контролем ОБСЄ, включаючи 
процедури моніторингу та верифікації.  

Зрозуміло, що виводити свої війська з Донбасу Росія не планує, адже 
заявляє, що їх там немає. Натомість, їм можуть видати шеврони «загонів народної 
міліції», створення якої передбачено Мінськими угодами. Що стосується 
відновлення українського контролю над кордоном – то Росія цілком може 
витлумачити це положення Мінських угод, як передачу контролю над кордоном 
тим же самими «загонами народної міліції», які після легалізації сепаратистських 
урядів через місцеві вибори формально будуть вважатися українськими, хоча й 
залишаться під фактичним контролем Кремля. Таким чином, з чисто формальної 
точки зору, Мінські угоди буде виконано, і зникнуть підстави продовжувати 
санкції проти Росії, окрім тих незначних, що були прямо пов’язані із анексією 
Криму.  

Зрозуміло, що подібний сценарій не викликає оптимізму в Україні, тож 
Президент Петро Порошенко назвав «План Мореля» – приватною думкою 
автора.5 Однак, «Deutsche Welle» стверджує, що не все так просто, і в основу 
«Плану Мореля» лягли напрацювання спільної американсько-
російської комісії Вікторії Нуланд і Григорія Карасіна, схвалені 
Берліном та Парижем.6 У цьому контексті варто пригадати заяву Франка-
Вальтера Штайнмайера, зроблену ним 12 вересня, за підсумками зустрічі 
міністрів закордонних справ «Нормандської» четвірки: «Модальність і 
терміни проведення місцевих виборів будуть вироблені у робочій групі з 
політичних питань Тристоронньої контактної групи. Вони базуватимуться 
на пропозиціях Координатора відповідної робочої групи П'єра Мореля та 
Мінській угоді».7 

Відзначимо також, що 30 вересня прес-служба Верховного представника ЄС 
з питань закордонних справ та безпеки повідомила, що Федеріка Могеріні 
обговорила із Сергієм Лавровим «ситуацію в Східній Україні і необхідність 
повної реалізації Мінських угод з особливим акцентом на місцевих виборах».8 
Особливий акцент на місцевих виборах, а не на інших пунктах Мінських угод, 

                                                             
3
 http://www.osce.org/cio/140156 

4
 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 

5
 http://www.pravda.com.ua/news/2015/09/20/7082005 

6
 http://www.dw.com/uk/план-мореля-чи-проковтне-київ-гірку-пігулку/a-18740485 

7
 http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2015/150912_BM_AM_Treffen_Normandie_Format.html 
8
 http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150929_04_en.htm 
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виконання яких Київ вважає обов’язковими передумовами для проведення таких 
виборів, означає, що ЄС схиляється до російського сценарію фактичної легалізації 
кремлівських маріонеткових режимів у самопроголошених республіках. 

Складається враження, що Захід таки не встояв перед російським 
шантажем у сирійському питанні, включаючи імовірне збільшення 
потоку біженців, і вирішив піти на поступки ціною України. Очевидно, 
зіграли свою роль і тиск пов’язаного із Росією бізнесу, і невдоволення ЄС та США 
темпами реформ в самій Україні, особливо у сфері боротьби з корупцією.9 Захід 
має вдосталь політичних та економічних важелів, щоб змусити Київ прийняти 
обраний ним сценарій. Симптоматичною є поява інформації, що обіцяний Україні 
«зимовий» пакет постачання російського газу планується активізувати якраз 
після «Нормандської» зустрічі у верхах.10 

Форсування західними партнерами «Плану Мореля», який, у кращому 
випадку, може лише законсервувати конфлікт, свідчить, що запас терпіння в ЄС та 
США закінчується. Тож у Києва залишається все менше часу, щоб 
запропонувати західним союзникам свій власний сценарій реального 
вирішення ситуації, і не сподіватися, що ідеальний план для України 
зможуть виробити партнери по «Нормандському» формату чи комісія 
Нуланд-Карасіна.  
 

 
 

  

                                                             
9
 Напр., див.: https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10153248488506936 

10
 http://www.epravda.com.ua/news/2015/09/30/561751 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 
16.09.2015. СПІЛЬНА ЗАЯВА Голови Верховної Ради України Володимира 

Гройсмана та Президента Європейського Парламенту Мартіна Шульца з нагоди 
річниці ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

Рік тому, 16 вересня 2014 року, синхронна ратифікація Угоди про асоціацію Верховною 
Радою України та Європейським Парламентом стала безпрецедентним виявом солідарності між 
Україною та Європейським Союзом. Депутати Українського та Європейського парламентів 
переконливою більшістю підтвердили спільне прагнення України та ЄС до далекосяжного 
зближення шляхом розбудови взаємних відносин на принципах політичної асоціації та 
економічної інтеграції. 

І сьогодні ми залишаємося солідарними, у той час як в Україні втілюються системні 
інституційні, політичні та економічні реформи і в той час як ми працюємо в напрямі мирного 
вирішення конфлікту на сході України. Дороговказом на цьому шляху є Угода про асоціацію, і 
Європейський Парламент завжди стоятиме пліч-о-пліч з Верховною Радою у процесі 
імплементації цієї Угоди та реформ, яких потребує Україна. Вони є запорукою реалізації 
європейського вибору України і справжньою нагодою значно покращити якість життя пересічних 
українців. 

Ми з нетерпінням чекаємо на повноцінне набрання чинності Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС з 1 січня 2016 року і заохочуємо парламенти держав-членів ЄС, які її ще не 
ратифікували, вчасно завершити відповідну процедуру. 

Входячи у напружений політичний сезон, на нас чекає велика кількість важливих рішень – 
від конституційних змін у частині децентралізації та правосуддя до місцевих виборів 25 жовтня, на 
які Європейський Парламент направить своїх спостерігачів. Ключове значення матиме повне 
виконання Мінських домовленостей. До кінця року ми також очікуємо на позитивні рішення щодо 
візової лібералізації, яка принесе відчутні переваги українським громадянам. 

Верховна Рада України та Європейський Парламент продовжать тісну взаємодію, 
спрямовану на розбудову спроможностей Українського Парламенту. На виконання підписаного 
нами 3 липня 2015 року Меморандуму, в Україні вже почала працювати Місія з оцінки потреб, яка 
до кінця року підготує Звіт і Дорожню карту всеохоплюючої реформи Верховної Ради. 

Ми вітаємо нинішній інтенсивний двосторонній порядок денний між Верховною Радою 
України та Європейським Парламентом, який повністю відповідає духу Угоди про асоціацію і 
робить внесок у сталу і міцну солідарність між Україною та Європейським Союзом. 

МЗС України 
 
18.09.2015. Чехія ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС 
Нижня палата Парламенту Чехії, Палата депутатів, після довгих і складних дебатів близько 

півночі в четвер ухвалила рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і 
Європейським союзом. 

У голосуванні взяли участь 138 присутніх депутатів, «за» проголосували 109, проти були 29. 
Як інформує громадське Чеське радіо, проти ратифікації Договору виступили депутати-

члени Комуністичної партії Чехії й Морави. 
Саме ця партія свого часу, у травні, зуміла заблокувати цю ратифікацію – якраз у той час, 

коли на очікувану подію до Праги прибув міністр закордонних справ України Павло Клімкін. 
Найбільша з кількох компартій Чехії, представлена в парламенті, вдалась тоді до свого права вето 
щодо порядку денного. Як і тоді, вони твердять, що «нинішня влада в Києві не здатна, чи й не 
охоча, серйозно ставитися до подій». 

Натомість депутати від владної Чеської соціально-демократичної партії і ще двох партій 
лівоцентристської урядової коаліції, і так само депутати від опозиційних нині правоцентристських 
Громадянської демократичної партії і партії «TOP-09», віддали голоси за ратифікацію угоди. 

Із закликом підтримати ратифікацію угоди України з ЄС виступив міністр закордонних 
справ Чехії Лубомір Заоралек. «Схвалення Угоди про асоціацію може допомогти  тому, щоб ми 
дали зрозуміти, що в цьому зацікавлені, що в Україні народилось рішення, яке означатиме 
стабілізацію і консолідацію ситуації», – наголосив у своєму виступі Заоралек. 

Сенат, верхня палата парламенту Чехії, підтримав угоду ще у грудні минулого, 2014 року. 
Тепер для завершення процедури ратифікації закон про це має підписати президент Чехії 

Мілош Земан, і після належного оформлення документи про це мають передати до Брюсселя. 
Таким чином, із 28 країн-членів ЄС ратифікація угоди наразі ще триває в Бельгії, де її 

мають схвалити загалом вісім різних законодавчих органів; за неї ще не починали голосувати в 
однопалатних парламентах Греції й Кіпру. Італії залишається підпис президента під уже 
ухваленою ратифікацією й передача документів про це до Брюсселя; Нідерландам лишається 
тільки останній згаданий технічний крок. Також угоду, після завершення ратифікаційних 
процедур усіма 28 країнами-членами, має затвердити Рада Євросоюзу. 
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Після цього угода, остаточно підписана сторонами в червні 2014 року, почне діяти в 
повному обсязі. Але ще до завершення ратифікації угоди її політична частина вже працює в 
режимі тимчасового застосування з початку листопада 2014 року, а економічна частина, включно з 
зоною вільної торгівлі, так само запрацює з 1 січня 2016 року – принаймні в режимі тимчасового 
застосування, якщо її ратифікація доти не завершиться. 

Радіо Свобода 
 
24.09.2015. Президент та делегація Європарламенту обговорили перебіг 

реформ та європерспективи України 
Президент Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського Парламенту – 

членами комітетів з питань міжнародної торгівлі та правових питань, які перебувають у Києві з 
робочим візитом. 

Співрозмовники обговорили перебіг реформ та стан підготовки до початку функціонування 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з 1 
січня 2016 року. Україна сподівається, що ратифікаційний процес Угоди про асоціацію країнами-
членами ЄС завершиться до кінця 2015 року. 

Глава Української держави висловив сподівання на позитивні оцінки місії ЄС щодо 
виконання Плану з лібералізації візового режиму для українців. «Далі, у випадку позитивної 
оцінки, буде дуже важливим і символічним щодо солідарності ЄС з Україною, щоб Європейський 
парламент та Європейська комісія прийняли позитивне рішення щодо безвізового режиму», – 
підкреслив Петро Порошенко. 

Президент подякував за рішення Європарламенту щодо підтримки України в питаннях 
незаконної анексії Криму та агресії Росії на Донбасі, підтримки Надії Савченко, Олега Сенцова та 
інших ув’язнених українців. «Інвестування та підтримка України в економічній сфері, у проведенні 
реформ та відновленні Української армії є інвестуванням в європейську безпеку», – зазначив 
Петро Порошенко. 

Глава Української держави також поінформував євродепутатів про ситуацію на Донбасі. 
Він, зокрема, звернув увагу на відсутність прогресу в політичній частині Мінських домовленостей. 
«Фейкові вибори на окупованих територіях Донбасу знищать мирний процес», – підкреслив Петро 
Порошенко. 

Президент України привітав рішення Європейського Парламенту щодо направлення місії 
спостереження за місцевими виборами в Україні 25 жовтня 2015 року та підтвердив рішучість 
української влади забезпечити вільний та чесний виборчий процес у повній відповідності до 
стандартів ОБСЄ/БДІПЛ. 

Прес-служба Президента України 
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ВІЗИТ ГЕНСЕКА НАТО Д

ПЕРЕХОДУ НА ПРИНЦИПО
 

Довгоочікуваний візит Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга 
супроводжувався низкою позитивних рішень щодо розвитку 
НАТО, проте не ознаменувався фундаментальними змінами рівня взаємин. 
Альянс все ще демонстративно обережний у своїй підтримці, а Київ не форсує 
питання членства, продовжуючи працювати в рамках партнерства, яке не надає 
жодних безпекових гарантій.

Красномовним свідченням став той факт, що 
НАТО, які відкрили 21 вересня 2015 р. на Львівщині Єнс Столтенберг і 
Петро Порошенко, були не військовими, а рятувальними 
наслідків надзвичайних ситуацій.
практичної точки зору, особливо якщо вірною є інформація «The Times», що 
американські інструктори навчатимуть українських колег, як діяти у випадку 
можливого застосування російськими бойовиками хімічної зброї або т.зв. 
«брудної» ядерної бомби.
відкриття Генсеком НАТО саме 
невірним сигналом Москві.
дратувати» Росію, і який буде сприйнятий в Москві як прояв 
слабкості й неготовності Аль

До приїзду Генсека НАТО було приурочено підписання імплементаційних 
угод для започаткування практичної реалізації двох трастових фондів: з 
реформування систем логістики і стандартизації Збройних Сил України, а також з 
фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців. Документи підписали 
глава Місії України при НАТО Єгор Божок та генеральний менеджер Агенції 
НАТО з підтримки та постачання Майкл Лайден. Слід відзначити, що рішення 
про створення відповідних трастових фо
час Уельського саміту НАТО, тож важко назвати такі темпи співробітництва 
адекватними стану війни, в якому де

22 вересня 2015 р. Генсек НАТО вперше в історії взяв участь у 
засідання Ради наці
якого були підписано: Спільну декларацію про посилення оборонно
співробітництва НАТО й України; Угоду про статус Представництва НАТО в 
Україні; а також Дорожню карту Партнерства у сфері стратегіч
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УКРАЇНА – НАТО 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ВІЗИТ ГЕНСЕКА НАТО ДО УКРАЇНИ: ПОСТУПОВИ
ПЕРЕХОДУ НА ПРИНЦИПОВО НОВИЙ РІВЕНЬ ВІДН

Довгоочікуваний візит Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга 
супроводжувався низкою позитивних рішень щодо розвитку 
НАТО, проте не ознаменувався фундаментальними змінами рівня взаємин. 
Альянс все ще демонстративно обережний у своїй підтримці, а Київ не форсує 
питання членства, продовжуючи працювати в рамках партнерства, яке не надає 

рантій. 
Красномовним свідченням став той факт, що спільні навчання Україна

НАТО, які відкрили 21 вересня 2015 р. на Львівщині Єнс Столтенберг і 
Петро Порошенко, були не військовими, а рятувальними 
наслідків надзвичайних ситуацій. Навчання, безумовно, важливі з 
практичної точки зору, особливо якщо вірною є інформація «The Times», що 
американські інструктори навчатимуть українських колег, як діяти у випадку 
можливого застосування російськими бойовиками хімічної зброї або т.зв. 

бомби.11 Втім, з політичної точки зору вибір для 
відкриття Генсеком НАТО саме невійськових навчань став черговим 

вірним сигналом Москві. Сигналом, який покликаний «не 
дратувати» Росію, і який буде сприйнятий в Москві як прояв 
слабкості й неготовності Альянсу рішуче допомагати Україні.

До приїзду Генсека НАТО було приурочено підписання імплементаційних 
угод для започаткування практичної реалізації двох трастових фондів: з 
реформування систем логістики і стандартизації Збройних Сил України, а також з 

ної реабілітації (протезування) військовослужбовців. Документи підписали 
глава Місії України при НАТО Єгор Божок та генеральний менеджер Агенції 
НАТО з підтримки та постачання Майкл Лайден. Слід відзначити, що рішення 
про створення відповідних трастових фондів було прийнято більше року тому, під 
час Уельського саміту НАТО, тож важко назвати такі темпи співробітництва 
адекватними стану війни, в якому де-факто перебуває Україна.

22 вересня 2015 р. Генсек НАТО вперше в історії взяв участь у 
засідання Ради національної безпеки і оборони України
якого були підписано: Спільну декларацію про посилення оборонно
співробітництва НАТО й України; Угоду про статус Представництва НАТО в 
Україні; а також Дорожню карту Партнерства у сфері стратегіч
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О УКРАЇНИ: ПОСТУПОВИЙ ПРОГРЕС БЕЗ 
ВО НОВИЙ РІВЕНЬ ВІДНОСИН 

Довгоочікуваний візит Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга 
супроводжувався низкою позитивних рішень щодо розвитку відносин Україна-
НАТО, проте не ознаменувався фундаментальними змінами рівня взаємин. 
Альянс все ще демонстративно обережний у своїй підтримці, а Київ не форсує 
питання членства, продовжуючи працювати в рамках партнерства, яке не надає 

спільні навчання Україна-
НАТО, які відкрили 21 вересня 2015 р. на Львівщині Єнс Столтенберг і 
Петро Порошенко, були не військовими, а рятувальними – з ліквідації 

езумовно, важливі з 
практичної точки зору, особливо якщо вірною є інформація «The Times», що 
американські інструктори навчатимуть українських колег, як діяти у випадку 
можливого застосування російськими бойовиками хімічної зброї або т.зв. 

з політичної точки зору вибір для 
військових навчань став черговим 

Сигналом, який покликаний «не 
дратувати» Росію, і який буде сприйнятий в Москві як прояв 

янсу рішуче допомагати Україні.  
До приїзду Генсека НАТО було приурочено підписання імплементаційних 

угод для започаткування практичної реалізації двох трастових фондів: з 
реформування систем логістики і стандартизації Збройних Сил України, а також з 

ної реабілітації (протезування) військовослужбовців. Документи підписали 
глава Місії України при НАТО Єгор Божок та генеральний менеджер Агенції 
НАТО з підтримки та постачання Майкл Лайден. Слід відзначити, що рішення 

ндів було прийнято більше року тому, під 
час Уельського саміту НАТО, тож важко назвати такі темпи співробітництва 

факто перебуває Україна. 
22 вересня 2015 р. Генсек НАТО вперше в історії взяв участь у 

ональної безпеки і оборони України, за підсумками 
якого були підписано: Спільну декларацію про посилення оборонно-технічного 
співробітництва НАТО й України; Угоду про статус Представництва НАТО в 
Україні; а також Дорожню карту Партнерства у сфері стратегічних комунікацій. 
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Слід відзначити, що хоча підвищення статусу представництва Альянсу в Україні й 
широко анонсувалося як перехід на новий рівень, проте це новий рівень саме 
представництва, але не взаємин Україна-НАТО, які залишилися на рівні 
партнерства.  

Президент України Петро Порошенко заявив, що «досягнення критеріїв, 
необхідних для набуття членства в ЄС та НАТО, є першочерговим завданням для 
Української влади»,12 зазначивши, що наразі Україна ще не готова до вступу. 
Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав журналістам, що «в НАТО готові до 
розширення. Але перед тим, як прийняти рішення про вступ нового члена, ми 
повинні з'ясувати, чи відповідає країна стандартам Альянсу. Для вступу до НАТО 
Україна повинна удосконалити свою армію, модернізувати її».13 

У цьому контексті слід відзначити, що питання готовності до НАТО – 
більше політичне, ніж військово-технічне. Приміром, чи є більш 
досконалою за українську – армія тієї ж Чорногорії, яка перебуває за крок до 
вступу до Альянсу? Більш того, сьогоднішні українські збройні сили, попри всі 
недоліки, на кілька порядків потужніші за армії низки діючих членів НАТО. Що ж 
до питання сумісності, то військовослужбовці Збройних Сил України багато років 
успішно брали участь у спільних миротворчих місіях та військових навчаннях з 
країнами-членами НАТО. Загалом, питання визначення критеріїв членства 
залежить виключно від політичної волі членів блоку. Ті ж Греція, Туреччина, 
Німеччина були свого часу прийняті до НАТО вольовим політичним рішенням, 
без жодних критеріїв. 

Експерт з міжнародної безпекової проблематики, професор Григорій 
Перепелиця вважає, що Україна до членства готова, і питання лише 
– за політичною волею керівництва: «Україна готова і вже в 2005-
2006 роках пройшла Інтенсифікований діалог. Іншими словами 
перший етап набуття членства в НАТО ми пройшли».14 Такої ж думки 
дотримується і голова Координаційної ради всеукраїнського об'єднання 
«Громадська ліга Україна – НАТО» Сергій Джердж, який нагадує, що 
«жодна країна, яка набула членства у НАТО, вона не була на 100% 
готова до цього, але приймались політичні рішення, і ті країни, які 
набували членства у НАТО, вони продовжували реформування значно швидше, 
ніж це було поза НАТО».15 19 вересня 2015 р. було створено громадську 
організацію «Рух за Україну в НАТО», яку очолив екс-президент Леонід 
Кравчук. Рух має намір добитися проведення референдуму про вступ до 
Альянсу, щоб спонукали владу до рішучих кроків у цьому напрямку.16  

Слід нагадати, що обережність, з якою підходять до питання розширення як 
в самому Альянсі, так і Києві, аж ніяк не зупинила Росію від минулорічного 
вторгнення до України, а кількома роками раніше – до Грузії. Навпаки, політика 
«умиротворення» лише породжує в Москві відчуття безкарності й штовхає на нові 
військові авантюри. Новими жертвами стали сирійські повстанці, яких нещодавно 
навчали американські інструктори, а тепер їх знищує російська військова авіація.17 
І так буде продовжуватися, доки найпотужніший військово-політичний Альянс 
демонструватиме обережність там, де потрібно показувати рішучість. 
  

                                                             
12

 http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-poporoshenka-na-zasidanni-radi-na-36007 
13

 http://podrobnosti.ua/2061579-gensek-nato-nazval-uslovie-vstuplenija-ukrainy-v-aljans.html 
14

 http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-planety/ukrayina-nato-nevykorystani-shansy 
15

 http://www.ukrinform.net/rubric-politics/1888555-

ukraine_absolutely_ready_to_join_nato___experts_334608.html 
16

 http://www.pravda.com.ua/columns/2014/09/14/7037456/ 
17

 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russian-air-strikes-in-syria-did-hit-us-funded-free-syrian-

army-rebels-says-john-mccain-a6675291.html 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
18.09.2015. Україна та НАТО узгодили плани взаємодії на наступний рік у 

рамках програми “Наука заради миру і безпеки” 
У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО у сфері 

науки. 
До складу української делегації, яку очолив заступник Міністра освіти і науки Максим 

Стріха, увійшли Радник Президента України з гуманітарних питань, народний депутат Ольга 
Богомолець, Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки, народний депутат 
Лілія Гриневич, Віце-президент НАН України Анатолій Загородній. 

У ході засідання обговорено широке коло питань взаємодії України з НАТО в рамках 
програми Альянсу "Наука заради миру і безпеки". 

Місія України при НАТО 
 

21.09.2015. Україна і НАТО підписали імплементаційні угоди щодо 
започаткування практичної реалізації трастових фондів 

Підписання зазначених угод завершило процес створення в Україні нормативно-правової 
бази для реалізації практичних проектів у рамках трастових фондів НАТО на підтримку України 

Від української сторони імплементаційні угоди були підписані в.о. Глави Місії України при 
НАТО Єгором Божком, а зі сторони НАТО – Генеральним менеджером Агенції НАТО з підтримки 
та постачання Майклом Лайденом. 

Зазначені угоди стосуються реалізації двох трастових фондів: 1) з фізичної реабілітації 
(протезування) військовослужбовців і 2) з реформування систем логістики і стандартизації 
Збройних Сил України. 

Довідково: Завданням Трастового фонду з реформування систем логістики і стандартизації 
є надання підтримки Україні в удосконаленні логістичних спроможностей ЗСУ, інформаційних 
систем, організаційних структур і процесів відповідно до стандартів НАТО. Трастовий фонд з 
фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців спрямований на надання допомоги 
Україні у фізичній реабілітації (у т.ч. протезуванні) військовослужбовців, поранених у ході 
проведення АТО, а також створенні в нашій державі відповідної системи. 

Місія України при НАТО 
 

22.09.2015. Україна і НАТО ніколи не були так близькі, як зараз – Президент 
відкрив засідання РНБО за участю Генерального секретаря НАТО Є.Столтенберга 

Президент Петро Порошенко відкрив засідання Ради національної безпеки і оборони 
України та назвав його "історичним", адже вперше в історії незалежної України в засіданні РНБО 
бере участь Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 

«На тлі агресії Росії проти України співробітництво України з НАТО – вже не другорядне 
питання. Це – питання національної безпеки України. Воно виходить далеко за рамки суто 
національного та навіть регіонального контексту. Безпрецедентне порушення Росією норм та 
принципів міжнародного права робить співробітництво України з НАТО питанням безпеки усього 
Північноатлантичного простору», – наголосив Глава держави. 

Президент України відзначив, що частина країн-членів НАТО, які нещодавно приєдналися 
до Альянсу, зараз опинилися в зоні ризику з точки зору агресивних російських замислів. «У Москві 
є люди, яким дуже хотілося б перевірити НАТО на міцність та рішучість», – наголосив Президент, 
назвавши авантюрними, провокаційними та небезпечними спроби протестувати здатність НАТО 
захистити мир і стабільність на локальному, на їхню думку, конфлікті в Україні. 

Говорячи про співпрацю між Україною та НАТО, Президент наголосив: «Україна і НАТО 
ніколи не були так близькі, як зараз. Ми – значно більше, ніж просто партнери». За словами Глави 
держави, Україна є найсхіднішим форпостом євроатлантичної цивілізації, який сьогодні боронить 
не лише свій суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. «На 
сьогоднішній день Україна воює за свободу і демократію і в регіоні, і в світі. Воює за право 
Українського народу обирати свій цивілізаційний шлях. Ми нікому не дозволимо з-за меж країни 
намагатися впливати на цей процес. Це виключно право Українського народу і української влади, і 
ми свій вибір в бік європейських цінностей, європейського цивілізаційного розвитку зробили під 
час Революції Гідності», – заявив Президент. 

Президент відзначив, що курс України на євроатлантичну інтеграцію вже закріплено в 
Стратегії національної безпеки й Воєнній доктрині нашої держави, а Євроатлантичний вибір з 
перспективою членства в НАТО отримує зростаючу підтримку в українському суспільстві. На 
сьогоднішній день більше 60 відсотків українців хочуть бачити Україну членом Альянсу. 

Глава держави наголосив на тому, що найближча мета України – завдяки співпраці з 
Альянсом зробити Українську армію ще більш ефективною та боєздатною: «Адже загроза 
російського вторгнення нікуди не зникла. Ані для України, ані для європейських держав, особливо 
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з колишнього соціалістичного табору. Тому швидке та ефективне посилення обороноздатності 
України сьогодні – це гарантії безпеки і для нашої держави, і для євроатлантичного простору 
завтра», – сказав Президент. 

Глава держави назвав завданням № 1 для України у взаємодії з НАТО досягнення повної 
взаємосумісності національних Збройних Сил з силами Альянсу. «Досягнення критеріїв, 
необхідних для набуття членства в ЄС та НАТО, є першочерговим завданням для Української 
влади, тим більше, що критерії для здобуття членства в Європейському Союзу і НАТО є абсолютно 
однаковими, на 99 відсотків співпадають», – відзначив Петро Порошенко. 

В своєму вступному слові Генеральний секретар НАТО акцентував на важливості 
сьогоднішнього засідання РНБОУ з метою обговорення подальшого розвитку та поглиблення 
співпраці між НАТО та Україною. Єнс Столтенберг висловив слова підтримки України в її боротьбі 
за суверенітет та територіальну цілісність та повну і всебічну підтримку України з боку країн 
Альянсу як в політичному, так й в практичних вимірах. 

«Росія нелегально анексувала Крим, і ми це ніколи не сприймемо. Росія продовжує 
підтримувати проросійських сепаратистів зброєю та військовими на Сході України. Це є 
порушення територіальної цілісності та суверенітету України», – заявив Генсек НАТО. 

Він також наголосив на важливій ролі та цінності України для самого Альянсу як надійного 
партнера, який долучений до багатьох операцій НАТО. 

Генеральний секретар НАТО також відзначив послідовні дії України щодо мирного 
врегулювання ситуації на Донбасі та наголосив на необхідності повного виконання Мінських 
домовленостей з повним доступом та контролем з боку представників ОБСЄ. За словами Єнса 
Столтенберга, проведення будь-яких місцевих виборів, які не відповідають українському 
законодавству, ставлять під загрозу Мінські домовленості, і такі вибори не будуть визнані ані 
міжнародним співтовариством, ані країнами–членами НАТО. Генеральний секретар Альянсу 
наголосив, місцеві вибори на Донбасі мають бути проведені на основі українського законодавства. 

Прес-служба Президента України 
 

22.09.2015. Україна та НАТО підписали низку документів про співпрацю 
За результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, в якому взяв 

участь Генеральний секретар НАТО, підписано низку документів. 
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Секретар РНБО Олександр Турчинов 

поставили підписи під Дорожньою картою Партнерства у сфері стратегічних комунікацій. 
Міністр закордонних справ Павло Клімкін та Єнс Столтенберг також підписали Угоду про 

статус Представництва НАТО в Україні. 
Перший заступник Секретаря РНБО, голова Міжвідомчої комісії з політики воєнно-

технічного співробітництва і експортного контролю Олег Гладковський та представник НАТО з 
оборонних інвестицій Ернест Герольд підписали Спільну декларацію про посилення оборонно-
технічного співробітництва Альянсу та України. 

Прес-служба Президента України 
 
22.09.2015. Павло Клімкін та Єнс Столтенберг підписали Угоду про статус 

Представництва НАТО в Україні 
22 вересня Міністр закордонних справ Павло Клімкін та Генеральний секретар НАТО Єнс 

Столтенберг підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та НАТО про статус 
Представництва НАТО в Україні. 

Ця Угода формалізує дипломатичний статус представництва НАТО в Україні, яке 
створюється на основі Офісу зв’язку НАТО в Україні та Центру документації та інформації НАТО в 
Україні. 

НАТО вперше в своїй історії створює унікальне представництво саме в Україні, яка має 
статус особливого партнера Альянсу. 

Угода підлягає ратифікації Верховною Радою України. 
Місія України при НАТО 

 
23.09.2015. Україна та НАТО домовилися про посилення оборонно-

технічного співробітництва 
У рамках візиту в Україну Генсекретаря НАТО Є.Столтенберга підписано Спільну заяву 

щодо посилення оборонно-технічного співробітництва України з НАТО. 
Від української сторони декларацію підписав О.Гладковський, Голова Міжвідомчої комісії з 

політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю України, перший 
заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони, від сторони НАТО – Е.Герольд,  
помічник заступника Генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій. 

Зазначений документ визначає пріоритетні напрями співробітництва та спрямований на 
підвищення взаємосумісності у сфері озброєнь, а також надання дорадчої допомоги Україні з 
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питань реформування її оборонно-промислового комплексу та ефективного забезпечення ним 
потреб сектору безпеки і оборони держави. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив на 
тому, що підписання Декларації “допоможе зняти штучні суб'єктивні обмеження в цій важливій 
сфері”. 

Місія України при НАТО 
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УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ Н
ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ

 
В останні дні вересня 2015 р., в Нью

та сесія Генеральної Асамблеї ООН.
вітчизняної дипломатії було не припустити, щоб української питання випало зі 
світового порядку денного, чого прагнула Росія, яка напередодні сесії ГА ООН 
активізувала свою військову присутність у Сирії. 

Українська делегація на чолі з Президентом провела в Нью
обсяг роботи: окрім виступу на сесії Генасамблеї, 
зустрічі із низкою світових лідерів
Саміт з питань миротворчості
ініціативи Клінтона (CGI)
була не надто тривалою (значно коротшо
Президента із російським колегою), проте 29 вересня стало відомо, що Обама 
підписав меморандум про надання Україні військової допомоги нелетального 
характеру на $21,5 млн.
президентом США Джо Байденом 
Штати надішлють до Україні рухомі радіолокаційні системи контрбатарейної 
боротьби Q36.19 

Петро Порошенко також провів важливі двосторонні зустрічі із 
європейськими лідерами 
Кемероном, Канцлером Німеччини 
Франсуа Олландом
головною метою розмов було «отримали запевнення в тому, що питання Сирії не 
може бути змішано з питанням України».
Крім того, П.Порошенко обговорив з А.Меркель та Ф.Олландом основні позиції 
щодо зустрічі в «Нормандському форматі», запланованої на 2 жовтня в Парижі.

У Нью-Йорку Президент України також зустрівся 
колегою. Окрім питань, що стосуються російської агресії, сторони домовилися про 
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sections-506a1-and 
19
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НА 70-Й СЕСІЇ 
ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН 

В останні дні вересня 2015 р., в Нью-Йорку пройшла ювілейна, 70
та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Очевидно, головним завданням для 
вітчизняної дипломатії було не припустити, щоб української питання випало зі 

о порядку денного, чого прагнула Росія, яка напередодні сесії ГА ООН 
активізувала свою військову присутність у Сирії.  

Українська делегація на чолі з Президентом провела в Нью
обсяг роботи: окрім виступу на сесії Генасамблеї, Петро Порошенко 
зустрічі із низкою світових лідерів, а також взяв участь у таких заходах, як 
Саміт з питань миротворчості та 11-та щорічна зустріч
ініціативи Клінтона (CGI). Зустріч Петра Порошенка із 
була не надто тривалою (значно коротшою, ніж зустріч американського 
Президента із російським колегою), проте 29 вересня стало відомо, що Обама 
підписав меморандум про надання Україні військової допомоги нелетального 
характеру на $21,5 млн.18 А під час спілкування Петра Порошенка із віце

Джо Байденом останній повідомив, що цієї осені Сполучені 
Штати надішлють до Україні рухомі радіолокаційні системи контрбатарейної 

Петро Порошенко також провів важливі двосторонні зустрічі із 
європейськими лідерами – Прем’єр-міністром Великобританії 

, Канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Франції 
Франсуа Олландом. Судячи із повідомлення на сайті Президента України, 
головною метою розмов було «отримали запевнення в тому, що питання Сирії не 

о з питанням України».20 Відповідні запевнення були надані. 
Крім того, П.Порошенко обговорив з А.Меркель та Ф.Олландом основні позиції 
щодо зустрічі в «Нормандському форматі», запланованої на 2 жовтня в Парижі.

Йорку Президент України також зустрівся 
колегою. Окрім питань, що стосуються російської агресії, сторони домовилися про 
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Й СЕСІЇ  

Йорку пройшла ювілейна, 70-
Очевидно, головним завданням для 

вітчизняної дипломатії було не припустити, щоб української питання випало зі 
о порядку денного, чого прагнула Росія, яка напередодні сесії ГА ООН 

Українська делегація на чолі з Президентом провела в Нью-Йорку значний 
Петро Порошенко провів 

, а також взяв участь у таких заходах, як 
та щорічна зустріч Глобальної 

. Зустріч Петра Порошенка із Бараком Обамою 
ю, ніж зустріч американського 

Президента із російським колегою), проте 29 вересня стало відомо, що Обама 
підписав меморандум про надання Україні військової допомоги нелетального 

А під час спілкування Петра Порошенка із віце-
повідомив, що цієї осені Сполучені 

Штати надішлють до Україні рухомі радіолокаційні системи контрбатарейної 

Петро Порошенко також провів важливі двосторонні зустрічі із 
м Великобританії Девідом 

і Президентом Франції 
. Судячи із повідомлення на сайті Президента України, 

головною метою розмов було «отримали запевнення в тому, що питання Сирії не 
Відповідні запевнення були надані. 

Крім того, П.Порошенко обговорив з А.Меркель та Ф.Олландом основні позиції 
щодо зустрічі в «Нормандському форматі», запланованої на 2 жовтня в Парижі. 

Йорку Президент України також зустрівся зі своїм польським 
колегою. Окрім питань, що стосуються російської агресії, сторони домовилися про 

memorandum-delegation-authority-under-

prezidentom-ss-36066 

genasambleyi-oon-z-li-36038 



INTERNATIONAL WEEKLY # 15 (16.09.2015 — 30.09.2015) 15 of 22 

 

15 of 22 

наступну зустріч у форматі «Вишеградська четвірка + Україна», а також про візит 
Анджея Дуди до Україну в цьому році. Під час зустрічі Петра Порошенка з 
лідерами держав-учасниць Спільної групи з розслідування авіакатастрофи літака 
МН-17 – Австралії, Бельгії, Нідерландів та Малайзії – було обговорено 
координацію дій з метою організації розслідування трагедії. 

Виступ Президента України з трибуни Генасамблеї ООН21 мав на 
меті заручитися підтримкою міжнародної громадськості, не дати темі російської 
агресії випасти зі світового порядку денного. Основні месиджі були такі: 

- Росія веде неоголошену війну проти України, як раніше вона вела 
«гібридні» війни в Нагорному Карабасі, Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії; 

- потрібно активізувати тиск світової громадськості на Росію, 
щоб змусити її звільнити всіх українських політичних в’язнів, а також припинити 
утиски кримських татар в анексованому Криму; 

- необхідно обмежити застосування права вето постійними 
членами Ради Безпеки ООН із наступним його скасуванням, оскільки РФ 
зловживає цим правом, щоб блокувати ефективність роботи Радбезу;  

- потрібно засудити інформаційні війни та агресивні пропагандистські 
кампанії, які, зокрема, веде Росія; 

- П.Порошенко запропонував провести підготовчу роботу по створенню 
проекту Конвенції ООН щодо попередження тероризму та боротьби з 
цим явищем. 

Для України значний інтерес також становили виступи президентів 
США та Росії, адже вони могли дати уявлення про те, як ці дві держави 
планують діяти в подальшому, у т.ч. й щодо України. На жаль, після промов обох 
лідерів склалося враження, що вони живуть у якихось своїх паралельних світах, і 
очікувати радикальних змін їх по-своєму згубних для світового порядку 
політичних курсів, не варто. Володимир Путін повторив всі основні кліше 
російської пропаганди, яка живе у світі, де Росія – головний миротворець, а 
міжнародне право порушують країни Заходу. В.Путін також запропонував 
створити широку «антитерористичну» коаліцію, яка співпрацюватиме з режимом 
кривавого сирійського диктатора Башара Асада. 

Виступ Барака Обами також явно не відповідав реаліям світовій ситуації, 
і був сповнений романтичних ілюзій про співпрацю всіх із усіма. Згадавши про 
неприпустимість російської агресії проти України, а також терористичних дій 
«Ісламської держави», Б.Обама, тим не менше, закликав і надалі акцентувати на 
дипломатії та міжнародній співпраці (навівши як приклад співпрацю з РФ по 
іранському питанню), а також розкритикував «войовничу риторику» тих, хто 
прагне, щоб США продемонструвати військову силу.22 Складається враження, що 
Президент США не бачить взаємозв’язку між м’якістю його зовнішньої політики 
та російською агресією проти України, а як і між завчасним виведенням 
американських військ з Іраку та появою «Ісламської держави».   

Навряд чи мала сенс згода Барака Обами провести двосторонню 
зустріч із Володимиром Путіним, якої той добивався понад рік. Знайти 
спільні позиції по Україні та Сирії очікувано не вдалося, натомість зустріч дала 
гарний матеріал для російської пропаганди, і, схоже, переконала 
В.Путіна, що його методи силового шантажу працюють – з ним 
починають рахуватися, тож варто продовжувати в тому ж дусі. Принаймні вже за 
кілька днів російська військова авіація почала наносити удари фактично по 
американським союзникам в Сирії – повстанцям, яких навчали інструктори зі 
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США.23 
За умов того вакууму сили, що виник у світі внаслідок слабкого 

зовнішньополітичного курсу США, навряд чи матиме велике практичне значення 
Декларація про посилення миротворчих операцій ООН, яку підписали 
під час Генасамблеї понад 50 держав, серед яких США, Китай, 
Німеччина, Франція, Україна та ін. (Росії у списку підписантів немає). 
Сторони домовилися збільшити контингент миротворців ООН ще на 40 тис. осіб, а 
також передати їм 40 гелікоптерів та 10 польових шпиталів. Та якщо Росія й 
надалі матиме можливість безкарно здійснювати агресії та блокувати рішення 
Радбезу, то збільшення кількості миротворців ООН не зупинить світ від сповзання 
до хаосу і насилля.  
 
 
 
  

                                                             
23
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ПРЕЗИДЕНТ 
 
23.09.2015. Президент зустрівся з Головою Комітету з питань Збройних 

Сил Сенату США сенатором МакКейном 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою Комітету з питань 

Збройних Сил Сенату США сенатором Джоном МакКейном. 
Глава держави висловив вдячність за активну підтримку з боку Сенату США нашої країни у 

протидії російській агресії, а також окремо відзначив особисті зусилля Джона МакКейна у 
питаннях військової допомоги Україні. 

Американський сенатор висловився на підтримку підходів української сторони до 
подальшого врегулювання конфлікту, зокрема засудив плани російських бойовиків провести 
«фейкові» вибори на Донбасі. 

Джон МакКейн зазначив: «Я не сумніваюся, що Український народ готовий боротися до 
кінця, і я хочу запевнити, що велика кількість американських політиків, будуть продовжувати 
робити все можливе, щоб допомогти вам». 

Глава держави поінформував сенатора про хід внутрішніх реформ в Україні, у тому числі 
кроки влади щодо боротьби з корупцією. 

Прес-служба Президента України 
 
28.09.2015. Президент під час зустрічей в рамках Генасамблеї ООН з 

лідерами провідних країн ЄС заручився підтримкою позиції України 
Президент Петро Порошенко повідомив, що сьогоднішні переговори у двосторонньому 

форматі з Прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном та Федеральним канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель, а також коротка зустріч з Президентом Франції Франсуа Олландом 
були присвячені обговоренню безпекової ситуації та координації дій. «Ми отримали чітку 
підтримку позиції України», - відзначив Глава держави журналістам у Нью-Йорку. 

Ми отримали запевнення в тому, що питання Сирії не може бути змішано з питанням 
України, сказав Президент. «Вимоги щодо деескалації конфлікту, щодо виведення російських 
військ з окупованої території Донбасу і щодо звільнення Криму окремо піднімалися на всіх 
зустрічах», - повідомив Петро Порошенко. 

За словами Президента, під час переговорів було скоординовано позицію перед зустріччю у 
«Нормандському форматі», яка відбудеться 2 жовтня в Парижі. 

Окремо було обговорено питання розширення економічної співпраці та реструктуризації 
боргу, зазначив Глава держави. 

Відповідаючи на питання, чи обговорювалось питання виборів на Донбасі, Президент 
зазначив, що позиція залишається незмінною - - вибори створюють серйозну небезпеку Мінському 
процесу. 

Щодо питання про право вето постійних членів Ради Безпеки ООН, то, за словами Глави 
держави, ця можливість зараз широко обговорюється в рамках Генеральної Асамблеї. Президент 
наголосив: «Мова не йде про те щоб, позбавити права вето. Йдеться про те, щоб були накладені 
певні обмеження щодо застосування права вето у питанні, коли йдеться про масову загибель 
людей. Фактично право вето зараз означає певну ліцензію на вбивство». За словами Петра 
Порошенка, коло держав, які відкрито підтримують цю позицію, збільшується. 

Президент висловив впевненість в тому, що всі постійні члени Ради Безпеки ООН, крім 
Росії, погодяться з тим, щоб в таких випадках, як анексія Криму або збиття літака MH-17, право 
вето не могло застосовуватись. 

Прес-служба Президента України 
 
29.09.2015. Президент Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 

США Бараком Обамою 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Сполучених Штатів 

Америки Бараком Обамою в рамках заходів ООН. 
Президент Обама підтвердив підтримку України та зусиль Президента Петра Порошенка, 

спрямованих на захист територіальної цілісності й суверенітету України. 
Під час розмови Президент Обама наголосив, що Сполучені Штати будуть і надалі 

підтримувати Україну, яка впроваджує реформи та продовжує шукати дипломатичне вирішення 
конфлікту. 

Прес-служба Президента України 
 
30.09.2015. Президент у Нью-Йорку провів зустріч із Віце-президентом 

США 
У Нью-Йорку Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Віце-Президентом 

США Джозефом Байденом. 
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Глава Української держави подякував США за підтримку України, зокрема, сильний виступ 
Президента Обами на Генеральній Асамблеї ООН. 

Співрозмовники погодилися, що Росія повинна повністю виконати Мінські домовленості. 
Віце-Президент США наголосив, що питання безпеки України не пов’язане жодним чином 

з ситуацією довкола Сирії. Джозеф Байден привітав підписання 29 вересня у Мінську Угоди щодо 
відводу озброєння калібром менше 100 мм. 

Під час розмови Джо Байден також повідомив Петру Порошенку, що цієї осені США 
надішлють в Україну радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби Q36 — рухомі 
радіолокаційні станції, які призначені для виявлення та відстеження пострілів артилерії і ракетних 
пусків, для забезпечення контрбатарейного вогню. 

Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі в «Нормандському форматі», 
яка відбудеться у Парижі 2 жовтня. 

Прес-служба Президента України 
 
 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

ООН 
 

27.09.2015. Виступ Президента України на Саміті з прийняття Цілей 
сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї ООН 

Шановні співголови, Шановні колеги, Пані та панове, 
Від імені України висловлюю повну підтримку новому порядку денному розвитку 

Організації Об'єднаних Націй. 
Я хотів би нагадати, що в 1992 році Україна взяла участь в історичному Саміті ООН в Ріо-де-

Жанейро, де засвідчила свою волю формувати майбутнє на основі принципів сталого розвитку. 
Протягом 23 років, що минули з того часу, ми накопичили великий позитивний досвід і в 

той же час пізнали гіркоту поразки, оскільки прихильники війни і тероризму чинили жорсткий 
опір прогресу в багатьох частинах світу. 

Далекосяжні цілі сталого розвитку і завдання, які ми оголошуємо на сьогоднішньому 
історичному Саміті, відкривають нові горизонти для всього людства і закладають основи для 
стійкого розвитку нашої планети на наступні 15 років. 

Ми високо оцінюємо прозорість та всеосяжність процесу підготовки, який завершився в 
Основі розвитку після 2015 року. Більше 25 тисяч українців взяли участь у глобальних 
консультаціях, висловивши своє власне бачення даних цілей. 

Важко працюючи для того, щоб досягти Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), які були 
встановлені п'ятнадцять років тому, наші країни значно змінили життя мільйонів людей в усьому 
світі. 

Щодо України, я хотів би підкреслити, що ми зуміли: 
• скоротити втричі рівень бідності – тим не менш, через російську агресію, ми очікуємо, що 

цей показник впаде, 
• поліпшити материнську систему охорони здоров'я, 
• майже вдвічі скоротити дитячу смертність, 
• зменшити показники захворюваності на ВІЛ/СНІД, 
• домогтися прогресу в боротьбі з туберкульозом. 
Ми продовжуємо працювати, щоб виконати наші зобов'язання по досягненню ЦРТ, 

пов'язаних з підвищенням якості освіти, заохоченням гендерної рівності і забезпеченням 
екологічного сталого розвитку. 

Я переконаний, що ми повинні спиратися на імпульс ЦРТ для досягнення подальшого 
прогресу в пріоритетних областях, викладених у Порядку денному в галузі розвитку після 2015 
року. 

Шановні колеги, 
Без миру та свободи не буде ніякого сталого розвитку. 
Гіркий досвід України показує, що мир і свобода є основними передумовами для 

досягнення ЦСР. Сталого розвитку не досягнути там, де чути вибухи і гинуть мирні люди. Його не 
досягнути там, де царюють агресивні ідеології, що виправдовують пригнічення одного народу 
іншим, де порушуються ключові права і свободи людини. 

Закріплення загального миру та просування більших свобод повинно стати рушійною 
силою наших колективних зусиль по досягненню ЦСР. 

Сьогодні Україна має впроваджувати необхідні системні реформи, протидіючи російській 
агресії, яка намагається підірвати демократичний європейський розвиток, обраний українським 
народом. 
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В результаті зрадницької російської анексії українського Криму та агресії на Донбасі тисячі 
людей були вбиті. 

Було зруйновано критично важливу інфраструктуру. Україна втратила близько 1/5 свого 
економічного потенціалу. 

Військові дії Росії проти України збільшили екологічні та епідеміологічні загрози, а також 
ризики, пов'язані із соціальною ізоляцією. 

Хімічні склади в зоні конфлікту в східній частині України та в прилеглих територіях 
являють собою особливу небезпеку. 

Є жахливі загрози потенційних техногенних катастроф. 
У цьому контексті, Україна вважає, що для Організації Об'єднаних Націй настав час 

вирішити питання захисту навколишнього середовища в конфліктах, і представить конкретні ідеї в 
цьому напрямку. 

Зовнішня агресія призвела до появи нової форми бідності – раптової чи несподіваної 
бідності, яка впливає на життя близько 1,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
Кожен день війни на українському Донбасі коштує нам близько 5 млн доларів США, які ми могли б 
вкладати в процес сталого розвитку. І криза внутрішньо переміщених осіб, кількість яких складає 
1,5 мільйона, є найбільшою проблемою не тільки України, а й всього регіону. 

Україна прагне миру та процвітання, і разом з державами-партнерами прикладає 
максимум зусиль для врегулювання конфлікту мирними дипломатичними засобами. 

Після припинення військової агресії, встановлення миру і відновлення повного 
суверенітету України над Донбасом і Кримом буде вкрай важливо допомогти мільйонам людей 
повернутися до нормального життя, відновити економічну і соціальну інфраструктуру на засадах 
сталого розвитку. 

Україна готова виконати це непросте завдання і закликає всіх міжнародних партнерів до 
співпраці в цьому напрямку. 

Пані та панове! 
Україна неухильно прямує шляхом реформ, викладених у Стратегії сталого розвитку 

"Україна – 2020". Незважаючи на існуючі проблеми, ми переводимо наші стратегічні завдання в 
конкретні дії. 

На фоні реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також 
протидії триваючій російській агресії, українське суспільство зосереджено сьогодні, в першу чергу, 
на: 

боротьбі з корупцією; 
забезпеченні рівних можливостей та соціальної справедливості; 
ефективній системі охорони здоров'я; 
сприянні гідній праці; 
забезпеченні доступної освіти для всіх; 
сприянні інноваційному розвитку і стійкій інфраструктурі; 
забезпеченні сталого енергопостачання; 
забезпеченні продовольчої безпеки; 
здоровому навколишньому середовищі. 
Я хотів би запевнити всіх вас, що для досягнення ЦСР на національному рівні, Україна 

здійснюватиме нові програми і проекти, які на практиці забезпечать макроекономічну 
стабільність, екологічний баланс та соціальну згуртованість. 

ЦСР служитимуть в якості загальної основи для подальших перетворень в Україні, в тому 
числі в контексті реалізації «Стратегії – 2020». 

Як відповідальний член міжнародного співтовариства, Україна прагне брати активну 
участь у вирішенні поточних глобальних проблем в якості попередньої умови для досягнення ЦСР. 

Зокрема, в екологічному вимірі ми повинні діяти енергійно, щоб запобігти загрозам, 
спровокованим зміною клімату та деградацією навколишнього середовища. Досягнення 
компромісу щодо збалансованої кліматичної угоди позитивно відзначиться на наших колективних 
зусиллях, спрямованих на досягнення цієї мети. 

Впровадження нових, розширених моделей науково-технічного співробітництва між 
державами-членами ООН, зокрема, встановлення універсального механізму передачі технологій, є 
ключем до подолання багатьох прогалин у сфері сталого розвитку. 

Шановні учасники Саміту, 
Я переконаний, що працюючи рука об руку, реалізуючи наші цілі в рамках Порядку 

денного розвитку після 2015 року, а також спільно вирішуючи існуючі проблеми, ми забезпечимо 
успіх людства на шляху до прогресу. 

Дякую за увагу. 
Прес-служба Президента України 
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27.09.2015. Україна робитиме рішучі кроки для свого захисту та запропонує 
реформування ООН для повернення її історичної місії – Президент 

Президент Петро Порошенко, розпочинаючи свій візит до Нью-Йорка для участі у 70-й 
сесій Генеральної асамблеї ООН, заявив, що Україна буде робити рішучі кроки для захисту 
суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та запропонує зміни, які мають на 
меті повернути історичну місію Організації та Раді безпеки ООН як механізму захисту глобальної 
безпеки. 

Відповідаючи на питання представників ЗМІ по прибутті до Нью-Йорку, Глава держави 
наголосив: «Після анексії Криму та агресії на Донбасі, коли одна з країн – постійних членів Ради 
безпеки ООН блокує дії та інструменти, які є у розпорядженні Ради безпеки, ми маємо підвищити 
ефективність або будувати інші механізми безпеки», додавши, що цю ініціативу вже підтримала 
велика кількість інших країн. 

Президент відзначив, що всі міжнародні контакти у рамках Генасамблеї будуть присвячені 
забезпеченню потужної трансатлантичної єдності та солідарності з Україною. «Питання анексії 
Криму, агресії на Сході, санкцій по відношенню до Росії, питання чітко скоординованих дій, щоб 
забезпечити виконання Росією Мінських угод, сьогодні залишаються першим пріоритетом всіх 
наших партнерів», заявив Петро Порошенко. 

Коментуючи твердження деяких ЗМІ про те, що Україна може стати розмінною монетою у 
переговорах Росії з США у сирійському питанні, Президент зазначив: «Це частина російської 
інформаційної війни проти України і проти цивілізованого світу – показати, що світ втомився від 
України». Президент послався на заяви представників та лідерів низки країн про те, що тема 
України є першим пріоритетом. «Ми робимо ефективну координацію наших дій для забезпечення 
реалізації Мінських угод, недопущення фейкових виборів, які Росія планує провести в жовтні та 
листопаді, і реалізації кроків у відповідь, якщо ці дії відбудуться. Ми маємо повернути Росію за стіл 
переговорів і зробити все можливе, щоб Мінські домовленості були реалізовані, причому без 
відкладання». 

Прес-служба Президента України 
 

 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 
 
27.09.2015. Президент у Нью-Йорку зустрівся з Прем’єр-міністром Великої 

Британії Девідом Кемероном 
Президент Петро Порошенко під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії 

Девідом Кемероном у рамках роботи 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН детально поінформував 
Главу британського уряду про ситуацію на Донбасі. 

Президент України наголосив на важливості повного виконання Мінських домовленостей. 
Співрозмовники погодилися, що проведення псевдовиборів 18 жовтня та 1 листопада на 

окупованих територіях є неприйнятним і підриває Мінські домовленості. Президент Порошенко 
наголосив, що наслідком такого порушення домовленостей мають стати санкції щодо Росії. 

Девід Кемерон запевнив у готовності й надалі підтримувати Україну в захисті її 
територіальної цілісності як політично, так і на практиці – шляхом направлення військових 
інструкторів та цільової допомоги Збройним Силам України. 

Прес-служба Президента України 
 

НІМЕЧЧИНА 
 
27.09.2015. Петро Порошенко провів зустріч з Федеральним канцлером 

Німеччини Ангелою Меркель 
Президент України Петро Порошенко зустрівся із Федеральним канцлером Німеччини 

Ангелою Меркель. 
Співрозмовники обговорили підготовку до зустрічі в "Нормандському форматі" в Парижі, 

яка відбудеться 2 жовтня. 
Федеральний канцлер зазначила, що ситуація в Україні має важливе значення для 

глобальної безпеки. У цьому контексті, за її словами, слід чітко розрізняти безпекову ситуацію в 
Україні та в Сирії. 

Петро Порошенко та Ангела Меркель вчергове погодилися, що проведення псевдовиборів 
на окупованих територіях підриває Мінський процес. 
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Окремо було обговорено стан підготовки до започаткування поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з 1 січня 2016 року, а також 
перспективи запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України. 

Прес-служба Президента України 
 

ПОЛЬЩА 
 
28.09.2015. Відбулася зустріч президентів України та Польщі 
У рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Петро Порошенко провів 

зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. 
Глава держави високо оцінив послідовну і тверду підтримку Польщею зусиль України, 

спрямованих на встановлення миру та політичне врегулювання ситуації на Донбасі. 
У ході зустрічі Анджей Дуда наголосив, що Польща є і залишатиметься надійним 

союзником України у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності, у реалізації 
проєвропейських реформ. 

Глави двох держав обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Польщі акцентував увагу на 
неприпустимості "замороження" конфлікту. Петро Порошенко і Анджей Дуда засудили 
проведення псевдовиборів на окупованих територіях і погодилися, що у разі їх проведення має 
бути посилено військово-технічну допомогу Україні та посилено санкції проти Росії. 

Президенти України та Польщі також обмінялися думками стосовно актуальних питань 
двостороннього порядку денного, а також розвитку співробітництва в регіоні Східної Європи, 
зокрема у форматі «Вишеградська четвірка + Україна» та домовилися про наступну зустріч у цьому 
форматі. 

Співрозмовники також домовилися про візит Президента Дуди в Україну у цьому році. 
Прес-служба Президента України 

 
США 

 
23.09.2015. Палата представників Конгресу США одностайно ухвалила 

резолюцію, яка засуджує Росію за ув'язнення Надії Савченко та закликає 
звільнити її 

22 вересня 2015 р. Палата Представників Конгресу США одностайно ухвалила резолюцію 
H.Res.50 “Заклик до звільнення українського пілота Н.Савченко, захопленої російськими силами у 
східній Україні, яка незаконно утримується в російській в’язниці з липня 2014 р.” 

Документ, співавторами якого виступили 36 конгресменів від Демократичної та 
Республіканської партій, зокрема, засуджує Російську Федерацію за незаконне ув'язнення 
Н.Савченко та закликає негайно її звільнити. Також у резолюції міститься заклик до Сполучених 
Штатів, їх європейських союзників та міжнародного співтовариства в цілому наполегливо 
підтримати зусилля спрямовані на звільнення Н.Савченко та інших незаконно ув'язнених осіб. 
Проект резолюції був представлений конгресменами С.Левіним, М.Каптур, М.Фітцпатриком, 
М.Квіглі та Б.Паскрелем. 

МЗС України 
 
27.09.2015. США нададуть Україні мобільні системи радарного та відео 

спостереження за державним кордоном 
«Укороборонпром» підписав відповідну угоду раніше цього місяця з американською 

корпорацією Аероскрафт. 
Системи моніторингу кріпляться на мобільних платформах, які швидко розгортаються на 

проблемних ділянках кордону. Кожна система обладнана високочутливою мульти спекторною HD 
камерою, радаром, пристроєм локації стрільби та іншими сенсорами. Платформа дає можливість 
засікти рухому ціль як на землі, так і в повітрі на відстані до 90 і 140 кілометрів, відповідно, 
тримаючи у полі зору до 200 цілей. Також вона здійснює відеоспостереження в день і вночі у 
радіусі до 30 кілометрів. Управління комплексами здійснюється з мобільних командних пунктів 
групою з кількох фахівців. 

Системи обіцяють почати встановлювати в Україні до кінця року. 
«Ми підписали з компанією «Аерос» угоду про постачання приладів, які дадуть нам 

можливість захистити наш кордон. Також разом з нашим державним концерном Укроборонпром, 
ми плануємо виготовляти елементи цих систем в Україні. Це позитивний приклад співпраці між 
США та Україною», – каже перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. 

«Я пишаюся і для мене висока честь доставити в Україну досконалі американські системи 
спостереження. Це допоможе і підтримає вас у боротьбі за свободу. Ми, наша команда, працюємо 
день і ніч над цим проектом. Це особливе почуття, знати що твоя робота може врятувати чиєсь 
життя, знати що ти допомагаєш боротися зі злом – це особлива місія. З нашої точки зору, те що 
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відбувається в Україні – це не лише українська проблема, це наша спільна проблема. Ми мусимо 
бути разом», – говорить засновник та керуючий директор компанії «Аерос». 

Голос Америки 
 
30.09.2015. США надають Україні $21,5 млн на військові потреби 
Сполучені Штати Америки виділять допомогу на військові потреби уряду України в розмірі 

$21,5 млн. 
Про це йдеться в меморандумі, підписаному президентом США Бараком Обамою 29 

вересня. 
"Направити до $20 млн за статтями оборони і служб міністерства оборони та військової 

освіти і підготовки, щоб забезпечити допомогу уряду України", – йдеться в тексті меморандуму. 
Крім того, в меморандумі йдеться про виділення ще $1,5 млн, які Україна може 

використати для придбання нелетальних товарів і послуг в будь-якому агентстві уряду США. 
Як повідомлялося, США восени надішлють до України радіолокаційні системи 

контрбатарейної боротьби. 
Українська правда 

 
РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ 

 
18.09.2015. В рамках офіційного візиту до Республіки Корея Павло Клімкін 

зустрівся зі своїм колегою Юн Бйунг Cе 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних 

справ Республіки Корея Юн Бйонг Се. 
Особливу увагу в ході зустрічі було приділено інтенсифікації політичного діалогу між 

двома країнами, а також питанням економічного та науково-технічного співробітництва. 
Було також обговорено питання лібералізації візового режиму з РК. 
Павло Клімкін висловив зацікавленість України у збільшенні інвестицій з РК в економіку 

нашої держави, зокрема, інфраструктурні проекти та сільське господарство. Обговорюючи 
співробітництво в ІТ галузі, сторони надали високу оцінку успішній роботі корейських компаній в 
Україні. 

Міністри обмінялися думками стосовно поточної ситуації в Україні та на Корейському 
півострові, а також актуальних питань глобального порядку денного. 

Глава зовнішньополітичного відомства України висловив вдячність корейській стороні за 
послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та запросив свого 
колегу відвідати Україну. 

МЗС України 
 

ЯПОНІЯ 
 

29.09.2015. Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Японії 
Сіндзо Абе 

У Нью-Йорку Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром 
Японії Сіндзо Абе. 

У ході переговорів Глава держави подякував за масштабну фінансову допомогу, яку надає 
Японія для стабілізації економічної ситуації, реалізації реформ та важливих інфраструктурних 
проектів. 

Петро Порошенко поінформував очільника японського Уряду про завершення Україною 
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжурядовим договором про 
надання близько 900 млн доларів кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції 
аерації, який був підписаний під час офіційного візиту до України Сіндзо Абе 6 червня 2015 року. 

Українською стороною висловлено зацікавленість у залученні японського капіталу в 
економіку України у контексті підписаної на початку цього року ключової міждержавної Угоди про 
сприяння та взаємний захист інвестицій. Також були розглянуті питання зміцнення енергетичної 
безпеки України. Президент та Прем’єр надали високу оцінку розвитку співробітництва між 
Україною та Японією у подоланні наслідків аварії на АЕС «Фукусіма-1». 

Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Прем'єр-міністр Японії віддав 
належне зусиллям Президента України для мирного врегулювання і в цьому контексті зазначив, 
що альтернативи Мінським домовленостям немає. "Японія не визнаватиме результатів 
псевдовиборів, якщо вони відбудуться", - заявив Сіндзо Абе. 

Петро Порошенко та Сіндзо Абе також обговорили співпрацю України та країн G7 в 
контексті головування Японії в цій організації з 1 січня 2016 року. Сторони домовилися про візит 
Глави Української держави до Японії у наступному році. 

Прес-служба Президента України 


