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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЧИ ДОПОМОЖЕ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ПРИЙНЯТТЯ 
ПАРЛАМЕНТОМ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО» ПАКЕТУ ЗАКОНІВ? 

 
Перша половина листопада 2015 р. позначилася політичними баталіями в 

Україні навколо прийняття пакету т.зв. «євроінтеграційних» 
законопроектів. Цілу низку складних і суперечливих документів винесли на 
розгляд парламенту за лічені дні до призначеного на 10 листопада засідання 
старших посадових осіб ЄС з питань виконання Україною Плану дій з візової 
лібералізації (йдучи на зустріч Україні, ЄС переніс відповідне засідання з 10 на 24 
листопада).  

Традиція відкладати на останній момент важливі законопроекти, щоб потім 
«проштовхувати» їх  в режимі прискореного голосування має в Україні давню 
історію – за часів Віктора Януковича депутатів також закликали терміново 
голосувати за «євроінтеграційні» законопроекти, звинувачуючи незгодних у 
блокуванні євроінтеграційного курсу. При цьому, як раніше, так і зараз, частина 
положень внесених законопроектів мають дуже віддалене відношення до 
євроінтеграції як такої. 

Ситуація навколо прийняття євроінтеграційних законопроектів 
вкотре продемонструвала і недоліки нормативного підходу 
Євросоюзом, що більше орієнтується на формальну імплементацію положень 
європейського законодавства, ніж на те, які практичні наслідки матиме ухвалення 
тих чи інших європейських норм в конкретних політико-правових реаліях. 
Приміром, законопроект щодо створення Національного агентства з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів, цілком прогнозовано викликав дискусії в середовищі українських 
політиків щодо того, чи не стануть цілком європейські норми додатковим полем 
для зловживань недореформованих українських правоохоронних органів. Варто 
нагадати, що в тій же Молдові механічне прийняття «євроінтеграційних» законів 
не допомогло побороти корупцію, хоча Кишинів і отримав у «винагороду» 
безвізовий режим. 

Ніхто, звісно, не перекладає на Євросоюз відповідальності за боротьбу 
проти корупції в Україні. Втім, не можна не відзначити, що достатньої 
наполегливості з цих питань ЄС не виявляв, демонструючи тут зайву делікатність, 
якої аж ніяк не спостерігається, коли доходить до того, щоб покарати весь 
український народ за те, що частина можновладців саботує реформи. При цьому, 
ні в самих саботажників, ні в політиків-«бізнесменів», яким українські та 
європейські ЗМІ закидають корупцію, немає проблем з отриманням Шенгенських 
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віз, натомість такі проблеми мають пересічні українці. 
З труднощами і скандалами, але до 12 листопада Верховна Рада 

України все ж таки прийняла основні «євроінтеграційні» 
законопроекти. І хоча експерти зазначають, що зроблено ще не все, і не зовсім у 
тому вигляді, як мав на увазі ЄС,1 проте відтепер «м’яч» – на стороні 
Брюсселю, який має зробити зустрічний крок. Зрозуміло, що прийняті 
Україною закони ще потребують імплементації, а можливо – і внесення поправок 
(і було б добре, якби Євросоюз допоміг у цих питаннях розширеними 
консультаціями, а не лише натяками в листах). Проте, все ж таки українська 
сторона вже продемонструвала значний прогрес, а у відповідь поки що не 
отримала ніякого, навіть «недосконалого» безвізового режиму.  

«Недосконалого», бо як показує досвід вже згаданої Молдови, саме по собі 
скасування віз не обов’язково спрощує процедуру в’їзду до Євросоюзу. 
Адже найбільше незручностей створюють не самі візи, а необхідність витратити 
масу часу на збір довгого переліку документів, необхідних для їх отримання. 
Якщо ж вимоги щодо списку документів залишаться незмінними, 
просто їх вимагатимуть не в консульствах, а вже безпосередньо на 
кордоні, то складнощів в українців може навіть додатися. Перевірка 
всього пакету документів на кордоні неодмінно призведе до великих черг, а в разі 
виявлення недостачі якогось паперу – за ним доведеться їхати додому, можливо 
за сотні кілометрів. 

Втім, поки що невідомо, коли Україна зможе отримати навіть такий, 
умовно-безвізовий режим. Навіть оптимістичний Міністр закордонних справ 
Павло Клімкін прогнозує отримання безвізового режиму наприкінці 
літа – на початку осені 2016 р.2 Враховуючи, що від прийняття рішення 
Євросоюзом до його практичної імплементації може знадобитися ще кілька 
місяців, фактично йдеться про рік. У той же час, через кризу з біженцями та 
терористичні атаки, в Євросоюзі все частіше звучать прогнози про 
можливе припинення дії Шенгенської угоди – Міністр внутрішніх справ 
Латвії Ріхард Козловскіс вважає, що це може статися впродовж року.3 Австрія, 
Німеччина, Франція і Швеція вже «тимчасово» запровадили прикордонний 
контроль на своїх кордонах.4 Тож цілком може статися так, що українці 
просто не встигнуть скористатися всіма перевагами безвізового 
режиму з країнами ЄС. 

Інший важливий аспект євроінтеграції – зона вільної торгівлі між ЄС 
та Україною (ЗВТ). Як запевнив голова представництва ЄС в Україні Ян 
Томбінський, ЗВТ почне діяти з 1 січня 2016 р.5 Втім, не факт, що за нинішніх 
обставин взаємне відкриття ринків піде на користь слабкій українській економіці. 
Умови створення зони вільної торгівлі розроблялися за часів, коли РФ ще не вела 
торгівельної війни проти Києва. Обмеження Росією імпорту з України і можливе 
фактичне ембарго на українську продукцію із 1 січня 2016 р. актуалізує потребу 
перегляду низки квот на постачання українських товарів до Євросоюзу. 
Крім того, при підготовці угоди про ЗВТ Київ розраховував, що європейські 
інвестиції допоможуть реформувати вітчизняну економіку, зробивши її більш 
конкурентоспроможною. Проте фактичний стан війни відлякує інвесторів не 
менше, ніж повільність реформ, що виправдовують тієї ж таки неоголошеною 
війною. 

                                                             
1 напр., див.: http://gazeta.dt.ua/internal/chiya-politichna-volya-u-pitanni-zaprovadzhennya-bezvizovogo-rezhimu-silnisha-

ukrayini-chi-yes-_.html; http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/12/7040685 
2 http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/13/7088566 
3 http://www.lsm.lv/ru/statja/mir/novosti/ministr-shengen-mozhet-prekratit-suschestvovanie-cherez-god.a154612/ 
4 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/notes/5029-do-uvagi-gromadyan-ukrajini-podorozhujuchih-do-krajin-shengensykoji-zoni 
5 http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/12/7040659 
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Окрема проблема – ратифікація Угоди про Асоціацію та ЗВТ. Греція 
ще й не починала цієї процедури, і враховуючи проросійські позиції тамтешнього 
уряду й парламенту, цей процес може затягнутися на невизначений строк. А в 
Нідерландах на 6 квітня 2016 р. призначено референдум,6 ініціатори якого 
закликають скасувати Угоду про Асоціацію та ЗВТ із Україною. І хоча в Євросоюзі 
запевняють, що референдум не завадить вступу в силу ЗВТ з 1 січня 2016 р., проте 
до повного завершення процесу ратифікації Угода про Асоціацію та ЗВТ діятиме 
не в повному обсягу. Зокрема, не застосовуватимуться положення, що стосуються 
спільної безпекової політики, захисту прав інтелектуальної власності, запобіганню 
дискримінації громадян ЄС та України, які легально працюють на території іншої 
сторони.7 

Важливо, щоб процес євроінтеграції не почав нагадувати 
українським громадянам імплементацію Мінських мирних угод – 
одностороннє виконання Києвом вимог при відсутності взаємних 
поступок. Розчарування українців у євроінтеграції – це саме те чого 
добивається Кремль, і воно обов’язково настане, якщо ЄС 
продовжуватиме відкладати такий символічний крок, як надання 
безвізового режиму. Євросоюзу також варто задуматися над більш 
активною позицією щодо сприяння Україні в імплементації реформ, 
перейшовши від тактики «покарань» за невиконані «домашні завдання» до 
стратегії активного залучення.  
 

 
 

  

                                                             
6 https://www.kiesraad.nl/nieuws/referendum-over-associatieovereenkomst-met-oekra%C3%AFne-op-6-april 
7 http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/09/28/7038834; http://www.dw.com/uk/угода-про-асоціацію-україни-з-єс-

неприємні-сюрпризи-процесу-ратифікації/a-18799515 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 
05.11.2015  
Єдність Європейського Союзу життєво важлива для нас – Президент під 

час зустрічі з євродепутатами 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Європейського 

Парламенту, яка прибула до Києва для участі у Другому засіданні Парламентського Комітету 
Асоціації між Україною та Європейським Союзом. Глава держави наголосив під час зустрічі, що 
Україна наполегливо втілює у життя програму реформ у відповідності до Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом та потребує єдності та солідарності з боку Європейського Союзу як щодо 
поступу реформ, так і щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. 

«Єдність Європейського Союзу життєво важлива для нас», – наголосив Петро Порошенко. 
Глава держави подякував європейським парламентарям за послідовну підтримку України, 

насамперед у відстоюванні територіальної цілісності і суверенітету нашої держави та звільненні 
українських громадян, незаконно утримуваних на території Росії. 

Президент особливо відзначив важливість міжнародної єдності щодо подальшого 
врегулювання ситуації на Донбасі. Україна і надалі розраховує на посилення ролі Європейського 
Союзу у стабілізації ситуації на Донбасі, враховуючи миротворчий потенціал та досвід ЄС. 

Глава держави та члени делегації Європейського Парламенту обговорили прогрес України 
у виконанні зобов’язань у рамках Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС у світлі розгляду 
Верховною Радою України пакету відповідних законів, прискорення ратифікації Угоди про 
асоціацію, а також підготовку до започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі з 1 січня 2016 року. 

Євродепутати запевнили, що Європейський Парламент готовий підтримати рішення про 
надання Україні безвізового режиму у разі позитивної оцінки Європейською Комісією виконання 
Україною відповідних рекомендацій, а також активно допомагати у контексті проведення 
консультативного референдуму в Королівстві Нідерланди щодо ратифікації Угоди про асоціацію з 
Україною. 

Користуючись нагодою, Глава держави вручив орден «За заслуги» III ступеня членам 
делегації Європейського Парламенту – депутатам Європейського Парламенту Співголові 
Парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС Андрею Плєнковічу, Петрасу Ауштрявічіусу та 
Марку Демесмакеру за їх вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету 
Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань. 

Прес-служба Президента України 
 
09.11.2015  
Україна залишається високим пріоритетом у зовнішній політиці 

Європейського Союзу – зустріч Президента з Високим представником ЄС Могеріні 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Високим представником ЄС із 

закордонних справ та політики безпеки – Віце-президентом Європейської Комісії Федерікою 
Могеріні. «Україна залишається високим, першим пріоритетом у зовнішній політиці 
Європейського Союзу», – наголосив за підсумками зустрічі Президент. 

За час після останнього візиту Ф.Могеріні у грудні минулого року багато чого вдалось 
зробити, зазначив Глава держави. «Перш за все, ми маємо певний прогрес в реалізації Мінських 
угод, який полягає в тому, що зараз у нас є режим припинення вогню, нехай крихкий, нехай з 
провокаційними обстрілами, але з 29 серпня діє режим припинення вогню. Ми майже завершили 
виконання запропонованого Україною процесу відведення артилерії, мінометів і танків, і це також 
буде сприяти деескалації конфлікту», – сказав Петро Порошенко. 

Президент повідомив, що під час зустрічі вони з Високим представником ЄС обговорили 
питання політичного врегулювання ситуації, підготовки процесу виборів на території, яка зараз 
окупована. Детально обговорено співпрацю і координацію щодо вирішення гуманітарних питань, 
звільнення заручників, соціально-економічного розвитку цих територій. 

Глава держави наголосив на тому, що ключовим елементом було і залишається безпекова 
складова, виведення російських військ. «Мені було дуже приємно почути тверду позицію пані 
Віце-президента щодо санкцій, які чітко прив’язані до імплементації Мінських угод і деокупації 
Донбасу», – відзначив Петро Порошенко. 

Президент подякував Віце-президенту Європейської Комісії за те, що вона твердо відстоює 
позицію необхідності повної імплементації Мінських угод та відзначив дуже важливу роль 
Високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки в деескалації ситуації на 
Сході України. 

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні 
зазначила, що це її четвертий візит до України і другий за останній рік. «Основна мета мого візиту 
в Україну, крім всіх конкретних тем, які ми обговорили, – продемонструвати, що ситуація в Україні 
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залишається однією з найпріоритетніших в порядку денному Європейського Союзу», – відзначила 
вона. 

Ф.Могеріні відзначила прогрес у виконанні Мінських домовленостей – розпочатий процес 
відведення озброєння та техніки є значним досягненням спільної роботи Моніторингової місії 
ОБСЄ, Контактної групи, зустрічі міністрів закордонних справ «Нормандського формату» та усієї 
міжнародної спільноти, яка задіяна в процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Вона 
висловила сподівання на «здійснення подальших кроків у рамках виконання взятих на себе усіх 
без виключення зобов’язань в рамках Мінського процесу – як у безпековому, так й у політичному 
вимірах, які базуватимуться на українському законодавстві та міжнародних стандартах, яких 
необхідно дотримуватися». При цьому вона відзначила необхідність забезпечення доступу 
гуманітарних організацій та Моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території України. 

Окремо обговорювалась координація дій у питанні Криму. Під час візиту Ф.Могеріні 
провела зустріч з Уповноваженим Президента з питань кримськотатарського народу Мустафою 
Джемілєвим. 

Прес-служба Президента України 
 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 
03.11.2015  
Президент України та Президент Європейської Комісії скоординували 

позиції щодо безвізового режиму для громадян України 
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом 

Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. 
Глава держави привітав Жан-Клода Юнкера з першою річницею діяльності нового складу 

Єврокомісії та високо оцінив її постійну та всебічну підтримку України. 
Петро Порошенко наголосив, що перемога демократичних та проукраїнських сил на 

місцевих виборах 25 жовтня відкриває можливості для прискорення процесу реформ, в першу 
чергу, у сфері антикорупційної політики. 

Президенти обговорили зусилля української влади у створенні інституційних та 
законодавчих рамок боротьби з корупцією, що є особливо важливим у контексті забезпечення 
прогресу у питанні запровадження безвізового режиму для громадян України, а також виконання 
зобов’язань України щодо отримання макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу. 

У зв’язку з цим було домовлено про організацію ближчим часом візиту в Україну Комісара 
ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріса Аврамопулоса. 

Президенти позитивно відзначили завершення процедур ратифікації Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС у Чеській Республіці та Республіці Кіпр. 

У контексті започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня 
2016 року Петро Порошенко і Жан-Клод Юнкер обговорили подробиці візиту до України 12-13 
листопада Єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом. 

Президент поінформував Президента Єврокомісії про розвиток ситуації на Донбасі та стан 
виконання Мінських домовленостей. Глава держави наголосив на виключній важливості 
збереження солідарності та єдності Європейського Союзу у питанні санкційного режиму щодо Росії 
та забезпечення відновлення територіальної цілісності України. 

Прес-служба Президента України 
 
 

ЕКОНОМІКА 
 
04.11.2015  
В МЗС наполягають, що змінювати текст Угоди про асоціацію на вимогу 

РФ не будуть 
Україна та ЄС не змінюватимуть текст Угоди про асоціацію на вимогу РФ. 
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив директор 

Департаменту Європейського Союзу МЗС України Всеволод Ченцов.під час засідання другого 
парламентського комітету асоціації в Києві. 

"Що стосується початку застосування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 
2016 року, то у нас продовжуються тристоронні консультації Україна-ЄС-РФ", – відзначив він. 

"1 грудня повинні відбутися переговори на міністерському рівні", – зауважив Ченцов. 
"Ми налаштовані вийти на практичні рішення, але ми дотримуємося жорсткої позиції 

щодо незмінності тексту Угоди про асоціацію", – наголосив представник МЗС. 
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Він також нагадав, що 6 квітня наступного року очікується референдум в Нідерландах щодо 
асоціації Україна-ЄС. 

"6 квітня має стати днем перемоги України, в сенсі підтвердження чинності цієї угоди 
Нідерландами", – підкреслив Ченцов. 

Європейська правда 
 
12.11.2015  
ЄС і Україна не відкладатимуть ЗВТ і не вноситимуть зміни до Угоди – 

Томбінський 
Євросоюз і Україна не збираються відкладати створення зони вільної торгівлі, яка почне 

діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію. 
Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський на бізнес-форумі в 

Києві, повідомляє УНІАН. 
"Європейський Союз та Україна створюють зону вільної торгівлі з 1 січня 2016 року, щоб не 

було ніяких припущень, що це можна відкласти. Друге – ми не погоджуємося на зміни до угоди", – 
сказав він. 

Як повідомлялося, Томбінський також заявив, що позитивного ефекту для економіки 
України від ЗВТ з ЄС слід чекати за 2-4 роки. 

На змінах в Угоді та відкладенні дії ЗВТ, як відомо, наполягає російська сторона. 
Крім того, 13 серпня Росія ввела контрсанкції проти України та ще чотирьох країн. 

Однак російське продовольче ембарго проти України почне діяти у разі застосування Києвом 
економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС. 

Українська правда 

 
13.11.2015  
Президент обговорив з Комісаром ЄС з питань торгівлі питання 

запровадження з 1 січня ЗВТ з Євросоюзом 
Президент України Петро Порошенко зустрівся з Комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією 

Мальмстрьом. 
Глава Української держави поінформував Єврокомісара щодо розвитку економічної 

ситуації в Україні, стану виконання Мінських домовленостей, а також останніх рішень Верховної 
Ради України щодо схвалення пакету антикорупційного та антидискримінаційного законодавства, 
що відкриває шлях до переведення у практичну площину питання запровадження безвізового 
режиму з боку ЄС для громадян України. 

Президент висловив сподівання на позитивний висновок оціночної місії Європейської 
комісії щодо готовності України до запровадження безвізового режиму з ЄС. 

Глава держави зазначив, що зона вільної торгівлі з ЄС, яка запрацює з 1 січня 2016 року, 
виведе на новий рівень торгово-економічні відносини між Україною і країнами Євросоюзу та 
сприятиме подальшому розвитку української економіки. 

За словами Президента, частка Росії у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України 
значно скоротилася – до 16 відсотків. Разом з тим, більше 37 % зовнішньоторговельних операцій 
України зараз приходиться на країни-члени ЄС. 

Глава держави висловив занепокоєння намірами Росії ввести з 1 січня 2016 року ембарго на 
імпорт української сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, а також митних 
тарифів на продукцію з України. «Ми маємо бути готовими до економічних наслідків, адже Росія 
вдається не лише до окупації суверенної незалежної держави України, але й до торговельної війни 
проти нас», – наголосив Петро Порошенко. 

При цьому, зазначалося на зустрічі, український експорт до країн Євросоюзу має значний 
потенціал. Президент України звернувся до Комісара ЄС з питань торгівлі із проханням надати 
підтримку українському експорту до країн Євросоюзу, зокрема шляхом розширення доступу на 
ринок ЄС для української продукції. 

Співрозмовники обговорили питання надання Україні другого траншу макрофінансової 
допомоги ЄС. «Ми вже виконали ряд своїх зобов'язань і докладемо максимальних зусиль з метою 
реалізації тих заходів, що ще залишаються, для отримання допомоги від Євросоюзу якомога 
швидше», – наголосив Глава держави. 

Комісар ЄС з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом відзначила значні реформи, яких 
досягла Україна за останні місяці, а також надзвичайні зусилля Президента з утримання єдності 
коаліції при голосуванні за закони, необхідні для запровадження безвізового режиму з ЄС. 

Прес-служба Президента України 
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4 листопада в Бухаресті пройшов 

та Східної Європи 
Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини, Естонії, Латвії, Литви, Словаччини та спікер 
парламенту Чехії прийняли спільну заяву, в якій висловили занепокоєння 
агресивною поведінкою Росії і 
присутність НАТО в регіоні, а також за погл
НАТО і Європейським Союзом

Очевидно, що цей «міні
Варшавського саміту Альянсу, який пройде наступного року. Нова влада Польщі 
чітко задекларувала намір добиватися більшої присутності НАТО в р
щоб країни Східної Європи мали «однакові гарантії безпеки» із 
західноєвропейськими членами Альянсу. 
Ващиковський справедливо вважає нелогічною ситуацію, коли американські 
військові бази є на території захід
країнах Східної Європи, для яких російська загроза значно більш реальна

Напередодні минулорічного Уельського саміту НАТО, Польща та країни 
Балтії виступали із аналогічними ідеями посилення військової присутності
Альянсу в регіоні, проте робили це недостатньо скоординовано і не змогли 
здолати опору Берліну. Цього разу східноєвропейські члени вирішили виступити 
єдиним фронтом і ґрунтовно підготуватися до постановки питання на наступному 
саміті НАТО, який, до того ж
рішення в них буде значно більше, адже навряд чи західні лідери Альянсу 
ризикнуть своєї відмовою постати блок на межу розколу.

Високі військові чини США схильні підтримати ініціативу 
посилення військової прис
стримування Росії.10

вірогідно в Пентагоні розраховують, що вже за рік місце в Білому домі посяде 
більш рішуче налаштований політик. Окрім обговорення планів збільше
американської військової присутності в Європі, Пентагон також готовий постачати 
озброєння країнам Європи. У листопаді з’явилася інформація про наміри Литви 

                                        
8 http://www.reuters.com/article/2015/11/04/
9 http://www.naszdziennik.pl/polska
10 http://www.wsj.com/articles/u-s-military
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УКРАЇНА – НАТО 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ЧЛЕНИ АЛЬЯНСУ ДОБИВАЮТ
ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИСУТНОСТІ НАТО; УКРАЇНА ВІД

ІМОВІРНУ ДАТУ ВСТУПУ 

4 листопада в Бухаресті пройшов саміт дев'яти країн Центральної 
та Східної Європи – членів НАТО. За підсумками зустрічі,

Польщі, Румунії, Угорщини, Естонії, Латвії, Литви, Словаччини та спікер 
парламенту Чехії прийняли спільну заяву, в якій висловили занепокоєння 
агресивною поведінкою Росії і виступили за «міцну, надійну і тривалу» 
присутність НАТО в регіоні, а також за поглиблення співпраці між 
НАТО і Європейським Союзом.8 

Очевидно, що цей «міні-саміт» НАТО став свого року прелюдією до 
Варшавського саміту Альянсу, який пройде наступного року. Нова влада Польщі 
чітко задекларувала намір добиватися більшої присутності НАТО в р
щоб країни Східної Європи мали «однакові гарантії безпеки» із 
західноєвропейськими членами Альянсу. Міністр закордонних справ Вітольд 
Ващиковський справедливо вважає нелогічною ситуацію, коли американські 
військові бази є на території західноєвропейських членів НАТО, але їх немає в 
країнах Східної Європи, для яких російська загроза значно більш реальна

Напередодні минулорічного Уельського саміту НАТО, Польща та країни 
Балтії виступали із аналогічними ідеями посилення військової присутності
Альянсу в регіоні, проте робили це недостатньо скоординовано і не змогли 
здолати опору Берліну. Цього разу східноєвропейські члени вирішили виступити 
єдиним фронтом і ґрунтовно підготуватися до постановки питання на наступному 
саміті НАТО, який, до того ж, пройде у Варшаві. Шансів добитися позитивного 
рішення в них буде значно більше, адже навряд чи західні лідери Альянсу 
ризикнуть своєї відмовою постати блок на межу розколу. 

Високі військові чини США схильні підтримати ініціативу 
посилення військової присутності в Європі для більш ефективного 

10 І хоча такій політиці противиться Барак Обама, проте 
вірогідно в Пентагоні розраховують, що вже за рік місце в Білому домі посяде 
більш рішуче налаштований політик. Окрім обговорення планів збільше
американської військової присутності в Європі, Пентагон також готовий постачати 
озброєння країнам Європи. У листопаді з’явилася інформація про наміри Литви 

                                                             
/2015/11/04/us-nato-cee-bucharest-idUSKCN0ST1EW20151104#

polska-kraj/146433,rowne-prawa-w-nato.html 

military-officials-aim-to-bolster-troop-presence-in-europe-1447034653
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ЕНИ АЛЬЯНСУ ДОБИВАЮТЬСЯ 
ТІ НАТО; УКРАЇНА ВІДСТРОЧУЄ 

саміт дев'яти країн Центральної 
За підсумками зустрічі, президенти 

Польщі, Румунії, Угорщини, Естонії, Латвії, Литви, Словаччини та спікер 
парламенту Чехії прийняли спільну заяву, в якій висловили занепокоєння 

виступили за «міцну, надійну і тривалу» 
иблення співпраці між 

саміт» НАТО став свого року прелюдією до 
Варшавського саміту Альянсу, який пройде наступного року. Нова влада Польщі 
чітко задекларувала намір добиватися більшої присутності НАТО в регіоні – з тим, 
щоб країни Східної Європи мали «однакові гарантії безпеки» із 

Міністр закордонних справ Вітольд 
Ващиковський справедливо вважає нелогічною ситуацію, коли американські 

ноєвропейських членів НАТО, але їх немає в 
країнах Східної Європи, для яких російська загроза значно більш реальна.9 

Напередодні минулорічного Уельського саміту НАТО, Польща та країни 
Балтії виступали із аналогічними ідеями посилення військової присутності 
Альянсу в регіоні, проте робили це недостатньо скоординовано і не змогли 
здолати опору Берліну. Цього разу східноєвропейські члени вирішили виступити 
єдиним фронтом і ґрунтовно підготуватися до постановки питання на наступному 

, пройде у Варшаві. Шансів добитися позитивного 
рішення в них буде значно більше, адже навряд чи західні лідери Альянсу 

Високі військові чини США схильні підтримати ініціативу 
утності в Європі для більш ефективного 

І хоча такій політиці противиться Барак Обама, проте 
вірогідно в Пентагоні розраховують, що вже за рік місце в Білому домі посяде 
більш рішуче налаштований політик. Окрім обговорення планів збільшення 
американської військової присутності в Європі, Пентагон також готовий постачати 
озброєння країнам Європи. У листопаді з’явилася інформація про наміри Литви 

20151104#tWd87y6kQ4k05D57.97 
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купити в США партію бронемашин Stryker на $599 млн.;11 Франція планує купити 
американської військової техніки на $650 млн.; Фінляндія має намір придбати 
американські ракети для систем залпового вогню та інших боєприпасів на $150 
млн., Великобританія – на $80 млн.12 

США планують надавати значну військову підтримку і Україні. Важливо 
відзначити, що скорочення на $5 млрд. бюджету Пентагону на 2016 р., в 
доопрацьованій і схваленій Конгресом новій редакції, не призвело до 
зменшення суми, яку передбачається надати Україні – $300 млн. Це 
сигналізує про високу пріоритетність, яку надають питанню допомоги Україні і в 
Пентагоні, і в Конгресі.  

Очікується, що цього разу Барак Обама не буде накладати вето на бюджет, 
хоча й розраховувати на значні поставки озброєння за його президентства Києву 
не варто. Колишній заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, 
України та Євразії Евелін Фаркас, яка звільнилася наприкінці жовтня, сказала 
журналістам, що їй не вдалося переконати Адміністрацію Обами, що Україні 
потрібно надавати допомогу летальною зброєю, включаючи протитанкову13 
(очевидно, йдеться про ПТРК Javelin, які просив Київ). 

Підтримка Конгресом США військового бюджету, в якому передбачено 
значну підтримку Україні, вже викликала критику Володимира Путіна, який 
звинуватив США у намірі «знову розв'язати війну та спровокувати 
бойові дії». Те, що Росія саме зараз знову активізувала постачання озброєнь 
бойовикам на Донбасі, не завадило Берліну фактично підтримати цинічну 
позицію Кремля. Слова російського лідера про нібито бажання США «знову 
розв'язати війну», як і його голослівні звинувачення на адресу Києва дослівно 
процитувала «Deutsche Welle», а винесені в заголовок слова не залишали сумнівів, 
хто більше всіх «турбується» про стабільний мир на Донбасі: «Путін застеріг від 
замороженого конфлікту на Донбасі».14 За «збігом обставин», якраз напередодні 
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 
несхвально згадав про тих, «хто закликав постачати зброю до 
України».15 

Політика «умиротворення» Росії, якої дотримуються нинішні лідери США 
та Німеччини, очевидно, вплинула і на позицію офіційного Києва щодо курсу на 
членство в НАТО. У листопаді 2015 р., в інтерв’ю німецьким 
журналістам Петро Порошенко сказав, що Україні «потрібно 
щонайменше шість-сім років», щоб досягти критеріїв НАТО, «і тільки 
тоді ми повинні запитати українців та провести референдум, чи українці 
приймають та хочуть бути членом НАТО».16 Варто пригадати, що в грудні 
2014 р. український Президент говорив, що Україна може досягти 
критеріїв, необхідних для вступу до НАТО, протягом п'яти років.17 З 
тих пір минув майже рік, проте замість зменшитися до 4 років, відстань до 
досягнення критеріїв НАТО зросла до 6-7 років.  

Для порівняння відзначимо, що Грузія, питання членства якої також 
надзвичайно дратує Москву і частина території якої також окупована російськими 
військами, послідовно продовжує рухатися шляхом підготовки до вступу. І днями 
представники США «підтвердили націленість на те, щоб Грузія стала членом 

                                                             
11 http://www.defensenews.com/story/defense/land/vehicles/2015/11/09/lithuania-wants-strykers-with-powerful-gun/75459388 
12 http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/warfare/2015/11/11/three-us-sales-arm-european-allies/75585766 
13 http://ukrainian.voanews.com/content/farkas/3037882.html 
14 http://www.dw.com/uk/путін-застеріг-від-замороженого-конфлікту-на-донбасі/a-18848392 
15 http://www.ukrinform.net/rubric-politics/1913257-steinmeier-germany-to-apply-osce-tools-to-resolve-conflicts-in-ukraine-

and-syria.html 
16 http://www.dw.com/uk/порошенко-в-інтервю-dw-україні-потрібно-6-7-років-для-вступу-в-нато/a-18842945 
17 http://www.5.ua/polityka/poroshenko-ykrajni-potribno-pyat-rokiv-shob-dosyagti-kriterijv-neobhidnih-dlya-vstypy-v-nato-

66308.html 
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НАТО, і висловили підтримку її устремлінням рухатися цим шляхом».18 У той же 
час, про питання членства України у Вашингтоні воліють навіть не згадувати, що 
не дивно, зважаючи на непослідовність самого Києва в цьому питанні.  

Ніхто не заперечує, що українська армія потребує вдосконалення, проте й 
перед силами НАТО стоять задачі реформування, у т.ч. і в США.19 Технічні 
формальності не можуть завадити євроатлантичній інтеграції, якщо на 
те буде належна політична воля. Тим більше, що внаслідок відновлення 
військових загроз рівня часів «холодної війни», НАТО буде поступово, 
але неминуче повертатися до своїх основ – до пріоритетності 
військової складової безпеки. А з тим, будуть змінюватися і підходи до 
розширення – повернеться пріоритет військово-стратегічної 
доцільності над формальностями. І в цьому контексті Україна може стати 
найбільш важливим компонентом оновленої європейської системи безпеки НАТО, 
приведеної у відповідність до сучасних загроз. 
  

                                                             
18 http://www.rbc.ua/rus/news/ssha-podtverdili-natselennost-chlenstvo-gruzii-1446591823.html 
19 http://www.politico.com/magazine/story/2015/11/pentagon-fight-over-russia-213316 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
06.11.2015  
«Доктрина з логістики закладе основу нової логістичної системи ЗС 

України у відповідності до стандартів НАТО», — Юрій Гусєв 
На даний час у партнерстві з НАТО та спеціалістами країн-членів Альянсу, започаткована 

системна реформа логістики Збройних Сил України. Про це сьогодні, 6 листопада, повідомив 
заступник Міністра оборони України Юрій Гусєв під час брифінгу в Будинку Уряду. 

За словами заступника Міністра оборони, зважаючи на необхідність виконання 
відповідних положень Воєнної доктрини України, існує необхідність побудувати нову логістичну 
систему у Збройних Силах України, яка відповідатиме стандартам НАТО, а також виконати 
необхідний комплекс заходів. 

— Документ вищого рівня — Доктрина Збройних Сил України з логістики — на даний час 
готується військовими спільно з Проектним офісом реформ. Він закладе основу нової логістичної 
системи Збройних Сил України у відповідності до стандартів НАТО, — зазначив Юрій Гусєв. 

Присутній на брифінгу керівник Проектного Офісу Реформ Андрій Загороднюк підкреслив, 
що ключовим питанням для логістики є автоматизація. 

— Йдеться про перехід на повну автоматизацію усіх процесів у Збройних Силах України. 
Зараз ми обрали пілотний проект з речового забезпечення, зважаючи на актуальність зазначеного 
питання. Паралельно триває пілотний проект за таким критичним на сьогодні напрямком 
як медичне забезпечення, готується пілотний проект із забезпечення пально-мастильними 
матеріалами та інші, — наголосив він. 

Міністерство оборони України  
 
11.11.2015  
До Командування Повітряних Сил України прибули експерти НАТО з 

питань реалізації Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору 
Розпочався триденний робочий візит до України групи експертів НАТО з питань реалізації 

Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору 
Делегацію Альянсу очолив представник Агенції НАТО з питань зв’язку та інформації Рене 

ван дер Хайден. Українську групу — начальник штабу – перший заступник командувача 
Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Артур Артеменко. 

Основною метою зустрічі є проведення консультацій експертів України та НАТО 
у контексті здійснення техніко-експлуатаційного дослідження щодо можливостей реалізації 
Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору (RASP). 

Відповідно до програми перебування експертів НАТО у Командуванні Повітряних Сил 
Збройних Сил України планується проведення українською стороною брифінгів-презентацій 
згідно з тематикою заходу, консультаційна робота експертів на Командному центрі Повітряних 
Сил ЗС України. 

Місія України при НАТО 
 
11.11.2015  
Порошенко в інтерв’ю DW: Україні потрібно 6-7 років для вступу в НАТО 
Для вступу в НАТО Україна повинна здійснити реформи, а також провести референдум 

щодо можливого приєднання до альянсу. Аби відповідати критеріям НАТО, Україні необхідно 
щонайменше шість років, вважає Петро Порошенко. 

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Україні потрібно щонайменше 
шість-сім років, аби відповідати низці вимог для можливого вступу в НАТО. Про це він заявив у 
розмові з журналістом передачі Conflict Zone, яка вийде в ефірі англомовного телеканалу DW у 
середу, 11 листопада. "Нам потрібно відповідати стандартам НАТО, і це не станеться сьогодні, або 
завтра, або наступного року", – додав Порошенко. 

"Ми суверенна та незалежна держава, і нам не потрібно запитувати про дозвіл ані в Росії, 
ані в когось ще, – наголосив глава української держави. – Наша позиція полягає в тому, аби 
реформувати країну, і нам потрібно щонайменше шість-сім років, аби відповідати критеріям. Ми 
повинні провести ту роботу, яка є необхідною для нас, і тільки тоді ми повинні запитати українців 
та провести референдум, чи українці приймають та хочуть бути членом НАТО". Як зазначив 
Порошенко, якщо два роки тому плани щодо вступу в НАТО підтримували близько 16 відсотків 
українців, то зараз – близько 60 відсотків. 

Коментуючи позицію міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера 
Штайнмаєра, який бачить лише партнерство України з НАТО, але не членство її в альянсі, 
Порошенко зауважив: "Це лише позиція Штайнмаєра в 2015 році, і ніхто не знає, якою буде 
позиція Німеччини в 2022 році". Президент України також наголосив, що на сьогодні НАТО є 
єдиною ефективною системою безпеки. 
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DW.COM 
12.11.2015  
Україна та НАТО формують дорожню карту інтеграції в оборонно-

технічній сфері 
Над цим працювали Перший заступник Секретаря РНБО України Олег Гладковський із 

Заступником Генсекретаря НАТО Патріком Оруа під час засідання Спільної робочої групи Україна-
НАТО з оборонно-технічного співробітництва. 

В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проведено засідання Спільної робочої групи Україна-
НАТО з оборонно-технічного співробітництва, участь у якому взяла делегація України на чолі з 
Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України О.Гладковським. 
Сторону НАТО очолив Заступник Генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій П.Оруа. 

Делегації України та НАТО обговорили стан і перспективи співробітництва у оборонно-
технічній сфері. Представниками НАТО, зокрема, було підкреслено, що Україна і надалі може 
розраховувати на допомогу Альянсу з питань підтримки Збройних Сил та усього сектору безпеки і 
оборони України у сфері озброєння та військової техніки, а також у впровадженні відповідних 
стандартів НАТО. 

Особливу увагу було зосереджено на підвищенні ефективності використання можливостей 
та механізмів співробітництва з Альянсом в інтересах розвитку озброєння та військової техніки 
Збройних Сил та інших військових формувань України. Відповідна робота буде проводиться у 
рамках Дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва Україна-НАТО. 

Місія України при НАТО 
 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
02.11.2015  
Навчання НАТО є чітким сигналом для всіх потенційних ворогів – 

Столтенберг 
Наймасштабніші за останні десять років військові навчання НАТО "Trident Juncture 2015" є 

сигналом для всіх потенційних супротивників Північноатлантичного альянсу. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю іспанському виданню АВС. 
"Важливість навчань "Trident Juncture 2015" в тому, що НАТО посилає чіткий сигнал: ми 

готові захищати і відстоювати всіх членів Альянсу проти будь-якої загрози. Ми переживаємо час, 
коли НАТО адаптується до нової реальності", – сказав Столтенберг. 

За його словами, НАТО має реагувати на сценарії нестабільності на Близькому Сході, в 
Північній Африці, на Сході Україні. 

"Ми посилаємо сигнал для будь-якого потенційного супротивника: НАТО готове для 
швидкого розгортання військових сил, і ми можемо зробити це на суші, морі і у повітрі", – додав 
він. 

Як відомо, у навчаннях Trident Juncture, які триватимуть п’ять тижнів, беруть участь 36 
тисяч солдатів, 230 військових підрозділів, 140 повітряних суден і понад 60 кораблів. 

Вони мають на меті підвищити взаємодії сил швидкого реагування НАТО, які в наступному 
році будуть збільшені до 40 тисяч військових у відповідь на російську агресію. 

Європейська правда 
 
 
03.11.2015  
Президент Польщі: НАТО має збільшити військову присутність на сході 

Європи 
НАТО має збільшувати військову присутність у країнах Центрально-Східної Європи через 

зміни у безпековій ситуації. 
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній прес-конференції  із 

президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті. 
"У нас однозначна думка, що присутність НАТО в нашій частині Європи має бути 

збільшена. Це природній розвиток і це питання сталого розвитку НАТО", – сказав Дуда. 
Польський президент додав, що також йде мова про збільшення інфраструктури, якою 

зможуть скористатися польські війська, а також військові підрозділи НАТО. 
"Ми будемо переконувати наших партнерів під час завтрашньої зустрічі, а також під час 

саміту НАТО у Варшаві", – запевнив він. 
У середу лідери країн східного флангу НАТО зустрінуться в Бухаресті на запрошення 

президентів Польщі та Румунії. У зустрічі візьмуть участь президенти Болгарії, Естонії, Угорщини, 
Латвії, Литви, Словаччини і глава нижньої палати парламенту Чехії. 
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Як відомо, після анексії Криму і агресії Росії на Донбасі НАТО збільшило чисельність сил 
швидкого реагування до 40 тисяч. 

У 8 країнах на сході Європи мають бути створені логістичні центри. Американці теж мають 
намір розташувати важке озброєння у країнах Центральної Європи, у тому числі в Польщі. 

Європейська правда 
 
04.11.2015  
Країни Східної Європи виступили за посилення присутності НАТО в регіоні 
Лідери дев'яти країн Центральної та Східної Європи, а також Балтії, які є членами НАТО 

"глибоко занепокоєні агресивною поведінкою" Росії і виступають за постійну військову присутність 
НАТО в регіоні. 

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі представників країн у Бухаресті, 
повідомляє Reuters. 

"Ми наполягатимемо на поверненні Росії до поваги міжнародного права та своїх 
міжнародних зобов'язань, обов'язків та домовленостей, як передумови для відносин НАТО-Росія, 
які б базувались на довірі та впевненості", – йдеться у заяві. 

У декларації також йдеться, що лідери об'єднують зусилля для забезпечення "надійної, 
вартої довіри і стійкої" присутності союзних сил в регіоні, і виступатимуть за глибшу співпрацю 
між НАТО і Європейським Союзом. 

У зустрічі взяли участь президенти Польщі, Румунії, Болгарії, Естонії, Угорщини, Латвії, 
Литви, Словаччини і глава нижньої палати парламенту Чехії. 

Як відомо, після анексії Криму і агресії Росії на Донбасі НАТО збільшило чисельність сил 
швидкого реагування до 40 тисяч. 

У 8 країнах на сході Європи мають бути створені логістичні центри. Американці теж мають 
намір розташувати важке озброєння у країнах Центральної Європи, у тому числі в Польщі. 

Європейська правда 

  
04.11.2015  
США підтвердили націленість на членство Грузії в НАТО 
Вашингтон і Тбілісі за підсумками засідання двосторонньої комісії зі стратегічного 

партнерства націлені на просування Грузії в напрямку НАТО. 
Про це йдеться в спільній заяві за підсумками засідання двосторонньої комісії зі 

стратегічного партнерства, що відбулося у Вашингтоні, пише РБК-Україна. 
"Обидві сторони підкреслили прогрес у реалізації євроатлантичних устремлінь Грузії. США 

підтвердили націленість на те, щоб Грузія стала членом НАТО, і висловили підтримку її 
устремлінням просуватися на цьому шляху", – йдеться в документі, який поширив 
держдепартамент. 

Повідомляється, що Вашингтон і Тбілісі відзначили проведені Грузією "інтенсивні 
реформи і досягнутий прогрес, що сприятиме підготовці країни до отримання членства в альянсі". 

Також сторони відзначили "поліпшення взаємодії Грузії з НАТО" і "обговорили важливість 
посилення безпеки Грузії шляхом розширення її оборонних можливостей, стійкості і 
стримування". 

Поряд з цим підкреслюється націленість США на "зміцнення кордонів Грузії для 
протистояння транснаціональній оргзлочинності". Крім того, "обидві сторони відзначили 
важливість продовження перетворень у сфері забезпечення безпеки для захисту прав усіх 
грузинських громадян". 

Українська правда 

 
06.11.2015  
Розпочалися сухопутна та морська фази навчань “Trident Juncture 2015″ 
4-5 листопада 2015 р. у рамках навчань НАТО "Trident Juncture 2015” були проведені Дні 

високоповажних осіб за участю політичного та військового керівництва Альянсу, керівників 
оборонних відомств, начальників генеральних штабів, а також глав місій та військових 
представників країн-членів і окремих партнерів НАТО. Під час заходу офіційно розпочато 
сухопутну та морську фази навчань. 

Україну на заході представляли В.о. Глави Місії України при НАТО Єгор Божок та 
Військовий представник України в НАТО Анатолій Петренко. 

Навчання «Trident Juncture» проводяться з метою надання чіткого сигналу країнам-
членам, а також потенційним супротивникам НАТО про те, що Альянс готовий захистити усіх своїх 
членів. Навчання є важливою складовою процесу довготермінової адаптації НАТО до нових умов 
безпеки. 

Місія України при НАТО 
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11.11.2015  
НАТО збільшить співпрацю з скандинавськими країнами через агресію РФ 
Гібридні загрози, пов’язані в тому числі з агресією Росії, змушують НАТО збільшувати 

співпрацю з країнами Півночі Європи. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у ході свого візиту в Швецію, повідомляє 

шведське видання Svenska Dagbladet. 
"Сьогодні ми бачимо, що різниця між війною і миром сьогодні менша, ніж у минулому. Ми 

хочемо більшої співпраці з північними країнами", – сказав Столтенберг. 
За його словами, через дії Росії в Україні і після анексії Криму НАТО повинен збільшити 

зусилля з метою протистояння гібридним загрозам. 
"На сході ми бачимо, як Росія відновлює свою потугу і готова застосовувати військову силу 

для зміни національних кордонів. На півдні ми бачимо насильство, війну і терор, все це впливає на 
нас і на країни північної Європи", – зазначив генсек НАТО. 

Він нагадав, що альянс вже збільшив присутність в Балтійському регіоні, але потрібна 
більш глибока співпраця. 

Він особливо відзначив розвиток співпраці із позаблоковими північними державами 
Швецією і Фінляндією. 

Українська правда 
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ЧЕРГОВА «НОРМАНДСЬКА
ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 2016

 
6 листопада 2015 р. у Берліні пройшла чергова зустріч міністрів 

закордонних справ «Нормандської» четвірки. 
Франка Штайнмаєра, а також із коментарів Сергія Лаврова та Павла Клімкіна, 
переговори пройшли у вигідному для Росії руслі

Перш за все, Москві вдалося добитися «освячення» перенесення виконання 
Мінських угод на 2016 р., без будь
зустрічі російський Міністр закордонних справ заявив, що «виконання 
Мінська перенесеться на наступний рік
відповідальність за це на Україну
загальноприйнятний закон про місцеві вибори на Донбасі.
ніхто не згадав про покарання для РФ за зрив строків виконання Мінських угод, 
очевидно, що позицію С.Лаврова поділяють його німецький та французький 
колеги. Підтвердженням цього стали й слова 
місцеві вибори на окупованій території Донбасу «можуть 
відбутися у 2016 році після того, як цього захочуть як Київ, так і 
сепаратисти».21 Отже, в уявленні Ф.Штайнмаєра проблема не в принциповій 
неможливості провести чесні вибори в присутності російських військ і в атмосфері 
стрілянини, яку щодня влаштовують керовані Кремлем сепаратисти, а у 
відсутності «бажання» Києва проводити вибори. 

Із заяви Ф.Штайнмаєра стає очевидним, що 
виборів продовжує займатися П’єр Морель
питань: можливість голосувати переміщених осіб; можливість балотуватися на 
виборах; роль ЗМІ; контроль над виборчими комісія
Лідери сепаратистів вже дали публічні відповіді на ключові з цих питань: 
балотуватися будуть лише ті, хто проживав на окупованих територіях впродовж 
останніх 10 р., включаючи останній рік
будуть тільки «правдиві» ЗМІ (читай 

                                        
20 http://ukrainian.voanews.com/content
21 http://ukrainian.voanews.com/content
22 http://www.auswaertiges-amt.de/DE
23 http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/12/7088457
24 http://lug-info.com/news/one/ukrainskie
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ЧЕРГОВА «НОРМАНДСЬКА» ЗУСТРІЧ: ВИКОНАННЯ
ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 2016 р., ЯК ТОГО Й ПРАГНУЛ

6 листопада 2015 р. у Берліні пройшла чергова зустріч міністрів 
закордонних справ «Нормандської» четвірки. Судячи із підсумкової заяви 
Франка Штайнмаєра, а також із коментарів Сергія Лаврова та Павла Клімкіна, 
переговори пройшли у вигідному для Росії руслі.  

Перш за все, Москві вдалося добитися «освячення» перенесення виконання 
Мінських угод на 2016 р., без будь-яких негативних наслідків для себе. Після 

російський Міністр закордонних справ заявив, що «виконання 
Мінська перенесеться на наступний рік», фактично поклавши 
відповідальність за це на Україну, яка, мовляв, ніяк не розробить 
загальноприйнятний закон про місцеві вибори на Донбасі.
ніхто не згадав про покарання для РФ за зрив строків виконання Мінських угод, 

ицію С.Лаврова поділяють його німецький та французький 
колеги. Підтвердженням цього стали й слова Франка Штайнмаєра, що 
місцеві вибори на окупованій території Донбасу «можуть 
відбутися у 2016 році після того, як цього захочуть як Київ, так і 

Отже, в уявленні Ф.Штайнмаєра проблема не в принциповій 
неможливості провести чесні вибори в присутності російських військ і в атмосфері 
стрілянини, яку щодня влаштовують керовані Кремлем сепаратисти, а у 
відсутності «бажання» Києва проводити вибори.  

заяви Ф.Штайнмаєра стає очевидним, що розробленням деталей 
виборів продовжує займатися П’єр Морель, група якого зараз уточнює п’ять 
питань: можливість голосувати переміщених осіб; можливість балотуватися на 
виборах; роль ЗМІ; контроль над виборчими комісіями; моніторинг на виборах.
Лідери сепаратистів вже дали публічні відповіді на ключові з цих питань: 
балотуватися будуть лише ті, хто проживав на окупованих територіях впродовж 
останніх 10 р., включаючи останній рік23 (тобто при окупації); працювати в регіо
будуть тільки «правдиві» ЗМІ (читай – російські та сепаратистські).
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» ЗУСТРІЧ: ВИКОНАННЯ МІНСЬКИХ УГОД 
., ЯК ТОГО Й ПРАГНУЛА РОСІЯ 

6 листопада 2015 р. у Берліні пройшла чергова зустріч міністрів 
Судячи із підсумкової заяви 

Франка Штайнмаєра, а також із коментарів Сергія Лаврова та Павла Клімкіна, 

Перш за все, Москві вдалося добитися «освячення» перенесення виконання 
яких негативних наслідків для себе. Після 

російський Міністр закордонних справ заявив, що «виконання 
», фактично поклавши 

, яка, мовляв, ніяк не розробить 
загальноприйнятний закон про місцеві вибори на Донбасі.20 Судячи з того, що 
ніхто не згадав про покарання для РФ за зрив строків виконання Мінських угод, 

ицію С.Лаврова поділяють його німецький та французький 
Франка Штайнмаєра, що 

місцеві вибори на окупованій території Донбасу «можуть 
відбутися у 2016 році після того, як цього захочуть як Київ, так і 

Отже, в уявленні Ф.Штайнмаєра проблема не в принциповій 
неможливості провести чесні вибори в присутності російських військ і в атмосфері 
стрілянини, яку щодня влаштовують керовані Кремлем сепаратисти, а у 

розробленням деталей 
, група якого зараз уточнює п’ять 

питань: можливість голосувати переміщених осіб; можливість балотуватися на 
ми; моніторинг на виборах.22 

Лідери сепаратистів вже дали публічні відповіді на ключові з цих питань: 
балотуватися будуть лише ті, хто проживав на окупованих територіях впродовж 

(тобто при окупації); працювати в регіоні 
російські та сепаратистські).24 За обставин, 
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коли проукраїнські кандидати навіть не матимуть можливості балотуватися, 
втрачають будь-який сенс і питання, хто голосуватиме і хто спостерігатиме за 
виборами. 

Решта питань, які обговорювали під час Берлінської зустрічі, також мали 
небагато сенсу в плані практичної реалізації. Приміром, міністри засудили 
відсутність доступу до окупованих територій міжнародних гуманітарних 
організацій. Але ж ні для кого не секрет, хто насправді вирішує такі питання, тож 
замість «засудження» берлінський і французький міністри могли би просто 
звернутися з відповідною апеляцією до свого російського колеги. Обговорення 
подальшого відведення озброєння, розмінування територій і відновлення 
інфраструктури в той час, як проросійські бойовики нарощують обстріли, також 
виглядає, принаймні, передчасним. При цьому, пропозиція Павла Клімкіна 
про створення додаткових баз для місії ОБСЄ на Донбасі, що реально 
сприяло би верифікації виконання прийнятих раніше рішень,25 не 
потрапила до підсумкової заяви Франка Штайнмаєра, з чого можна 
зробити висновок, що ця позиція схвалена не була. 

Не дивно, що, на відміну від сповненого оптимізму німецького колеги, 
український міністр вважає, що «зараз весь Мінський процес, 
особливо відведення зброї, перебуває під загрозою».26 Справедливість 
слів П.Клімкіна підтверджують факти постійного зростання кількості обстрілів і 
нові спроби сепаратистів переходити в наступ, внаслідок чого за один тільки день 
13 листопада загинуло 5 українських солдат.27 

Позиція «нормандських» партнерів щодо «успіхів» у виконанні Мінських 
угод контрастує із позицією Вашингтону. Постійний представник США при 
ОБСЄ Даніель Байєр заявив, що «Росія і підтримувані нею 
сепаратисти» мають «взяти на себе зобов'язання за пропозиціями 
України про проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та 
Луганської областей», давши зрозуміти, що Вашингтон покладає провину за 
зрив строків виконання Мінських угод саме на РФ.28 

Криза з біженцями, бізнесові інтереси, зростання терористичної загрози в 
Європі (що підтвердили теракти в Парижі 13 листопада) – всі ці чинники сковують 
волю європейських партнерів, і вони виявляють все більше схильності йти на 
зустріч вимогам Кремля, сподіваючись, що це допоможе їм у вирішенні проблем, 
значна частин яких і продукується діями Росії. За таких обставин Києву стає все 
складніше сподіватися на «Нормандський» формат, і все нагальніше 
постає потреба створення нової міжнародної платформи для пошуку 
шляхів вирішення конфлікту. Тільки цього разу ініціатором створення 
переговорного формату, а також розроблення реалістичного мирного плану має 
бути найбільш зацікавлена сторона – сама Україна.  
 
  

                                                             
25 http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1910385-ukrajina-napolyagae-na-dodatkovih-bazah-obse-na-donbasi-klimkin.html 
26 http://uatoday.tv/politics/ut-exclusive-ukraine-rsquo-s-foreign-affairs-minister-on-visa-free-regime-with-the-eu-532536.html 
27 http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/14/7088707 
28 http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1913380-ssha-chas-rosiji-na-donbasi-splivae.html 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 ОБСЄ 
 
12.11.2015  
ОБСЄ: майже 100 вибухів і пострілів поблизу Донецька за день 
Представники місії ОБСЄ в Україні фіксують численні порушення режиму припинення 

вогню на Донбасі. Лише за 10 листопада поблизу Донецька спостерігачі зафіксували близько 100 
вибухів та пострілів. 

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала різке збільшення обстрілів та 
вибухів поблизу Донецька у вівторок, 10 листопада. Про це йдеться у щоденному звіті місії, 
оприлюдненому на сайті організації у середу, 11 листопада. 

Перебуваючи за шість кілометрів на північний захід від Донецька, на території, яку 
контролюють представники так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР"), спостерігачі від 
ОБСЄ протягом лише шести з половиною годин зафіксували 96 вибухів та пострілів зі стрілецької 
зброї на відстані від 2,5 до 10 кілометрів від своєї позиції. Водночас на території так званої 
"Луганської народної республіки" ("ЛНР") за 16 кілометрів на схід від Луганська місія ОБСЄ 
зафіксувала 10 листопада шість черг пострілів з важкого кулемета з південно-східного напрямку. 

Крім того, представники спеціальної моніторингової місії зафіксували численні вибухи та 
постріли зі стрілецької зброї поблизу населених пунктів Макарове (19 кілометрів на північний схід 
від Луганська – Ред.) та Мирна Долина (67 кілометрів на північний захід від Луганська – Ред.), які 
перебувають під контролем українського уряду. 

Як повідомлялось, 1 листопада моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 114 вибухів поблизу 
аеропорту Донецька. А у звіті моніторингової місії ОБСЄ за 3 листопада йдеться про більше 150 
вибухів та вистрілів зі стрілецької зброї у зоні конфлікту. 

DW.COM 
 
13.11.2015  
МЗС очікує від ОБСЄ розслідування порушень мінських угод бойовиками 
У МЗС України висловили стурбованість у зв'язку з істотним зростанням з початку 

листопада кількості порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі. 
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ. 
"Особливе занепокоєння викликає географія обстрілів, їх інтенсивний і систематичний 

характер. У період з 1 по 11 листопада ц.р. бойовиками здійснено понад 240 обстрілів уздовж всієї 
лінії розмежування, в т.ч. з мінометів калібром 82 мм і 120 мм, які повинні бути відведені згідно 
Мінським угодам", – наголошується в повідомленні. 

У МЗС заявили, що розцінюють ці дії як "навмисну спробу зірвати" реалізацію мінських 
угод. 

"Очікуємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ невідкладно здійснить всебічне 
розслідування порушень Мінських угод і дасть їм об'єктивну оцінку", – підкреслили в міністерстві. 

МЗС закликав міжнародне співтовариство посилити вплив на Росію з метою забезпечення 
дотримання режиму припинення вогню, і виконання мінських угод. 

Українська правда 
 
13.11.2015  
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з 

Президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Ілккою Канервою 
Павло Клімкін відзначив важливість парламентської дипломатії в рамках ОБСЄ та 

висловив вдячність Президенту Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ І.Канерві за рішучу 
підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії з боку Росії. 

Павло Клімкін підкреслив, що мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької 
та Луганської областей України залежить від готовності російської сторони виконувати взяті на 
себе в рамках Мінських домовленостей зобов’язання, а також закликав ПА ОБСЄ використати 
наявні засоби та інструменти для спонукання російської влади дотримуватися принципів 
Гельсінського Заключного акту і відмовитися від агресивної і загарбницької політики стосовно 
України, відзначивши важливість виконання ухвалених документів ПА ОБСЄ – Бакинської 
декларації ПА ОБСЄ 2014 р. та Гельсінкської декларації ПА ОБСЄ 2015 р. 

Сторони також обговорили питання діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ) 
ОБСЄ в Україні. Павло Клімкін відзначив роботу СММ ОБСЄ і наголосив на повному виконанні 
Україною Мінських домовленостей в частині відведення озброєння згідно з графіком. 
Обговорюючи питання проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської 
областей, Павло Клімкін наголосив на тому, що такі вибори  повинні бути проведені  згідно із 



INTERNATIONAL WEEKLY # 18 (01.11.2015 — 15.11.2015) 20 of 25 

 

20 of 25 

законодавством України, під контролем БДІПЛ ОБСЄ та у відповідності до міжнародних 
стандартів. 

Зі свого боку Ілкка Канерва запевнив у послідовній підтримці України та налаштованості 
ПА ОБСЄ і надалі сприяти мирному врегулюванню ситуації в Україні. Ілкка Канерва наголосив на 
необхідності забезпечення повного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території 
окремих районів Донецької та Луганської областей, а також повного відновлення Україною 
контролю над кордоном. 

Президент ПА ОБСЄ поінформував Міністра закордонних справ України П.Клімкіна про 
свої враження від гуманітарної ситуації в Донецькій області, яку він відвідав у ході свого візиту в 
Україну. 

Прес-центр МЗС України 
 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

ПОЛЬЩА 
 
05.11.2015  
П.Клімкін: ми вдячні уряду Польщі за незмінну підтримку України в 

складний для всієї Європи час 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Варшаві з Міністром 

закордонних справ Республіки Польща Гжегожем Схетиною. 
Глави МЗС обмінялися думками щодо стану і перспектив українсько-польських відносин, а 

також подальшої підтримки України на шляху європейської інтеграції та впровадження реформ. 
П.Клімкін подякував польському колезі за важливу для нашої держави допомогу, у тому 

числі на рівні експертів, а також за значний внесок Польщі у підтримання солідарної позиції ЄС і 
НАТО в справі протидії російській агресії проти України. 

Прес-центр МЗС України 
 
06.11.2015  
П.Клімкін: Україна та Польща зацікавлені в активізації багатосторонньої 

регіональної взаємодії 
У Варшаві відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з 

Державним секретарем Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофом Щерським. 
Головну увагу сторони приділили питанню подальшого розвитку політичного діалогу між 

Україною та Польщею на найвищому і високому рівні, а також визначенню пріоритетних завдань 
порядку денного двосторонніх відносин. 

За результатами зустрічі було підтверджено незмінність позиції Польщі щодо 
продовження санкцій ЄС стосовно Росії аж до повного виконання Мінських домовленостей та 
відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Окремий наголос 
було зроблено на важливості зміцненні солідарності ЄС в питанні енергетичної безпеки. 

К.Щерський запевнив, що для Польщі стратегічно важливе значення має успішна 
європейська інтеграція України. «Ми готові й надалі допомагати Україні в реалізації необхідних 
реформ шляхом передачі власного практичного досвіду, здобутого в процесі європейської 
інтеграції Польщі», – зазначив польський міністр. 

Сторони також відзначили спільність підходів двох держав у питанні активізації 
багатосторонньої співпраці в регіоні Центральної та Східної Європи. «Ми зацікавлені у тісній 
взаємодії в рамках існуючих та у розвитку нових регіональних ініціатив, щоб наш регіон 
демонстрував єдність та солідарність перед викликами нашій спільній безпеці і стабільності», – 
зазначив П.Клімкін. 

Прес-центр МЗС України 
 

 
США 

 
04.11.2015  
Нуланд у Конгресі: Повернення Україні окупованих територій залежатиме 

від тиску на Росію, сепаратистів 
Як і агресія Путіна проти України, військова кампанія Росії у Сирії дорого обходиться 

простим росіянам. Про це у ході слухань Комітету Палати представників США із закордонних 
справ "Політика США після ескалації ситуації у Сирії з боку Росії" заявила помічник державного 
секретаря США Вікторія Нуланд. 
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"Повітряна кампанія коштує Москві від 2 до 4 мільйонів доларів на день. І це у той час, 
коли звичайні росіяни відчувають наслідки рецесії, викликані хибним економічним управлінням, 
низькими цінами на нафту і санкціями, запровадженими через військову кампанію Кремля в 
Україні", – відзначила у ході слухань Вікторія Нуланд. 

Нуланд також наголосила на тому, що США переконані, що криза в Україні має лише 
дипломатичне вирішення. Про це вона заявила, відповідаючи на коментар конгресмена-
республіканця Мо Брукса, який зауважив, що США могли би досягнути послаблення військової 
присутності Росії у Сирії, якби надали Україні летальне озброєння для силового повернення 
окупованих територій. 

Станом на сьогодні під контроль уряду України повернуто нуль окупованих територій 
Вікторія Нуланд, відповідаючи на питання про наслідки Мінських угод 
"В Україні діє режим припинення вогню, який загалом тримається з 1-го вересня. Я 

переконана, що ви не пропонуєте, щоб українці відновили війну для того, щоб затягнути росіян 
глибше у конфлікт в Україні. Не думаю, що це сприяло би Україні, чи стабільності Європи", – 
заявила Нуланд. 

"Першим кроком, який передбачено Мінськими угодами є припинення вогню, далі – 
відведення озброєнь, далі – політичний прогрес на Донбасі, і нарешті – повернення територій під 
юрисдикцію України та закриття кордону з Росією. Зараз ми вперше за 2 роки конфлікту 
спостерігаємо деяке відведення озброєнь сепаратистів та Росії. Це позитивний розвиток подій 
ознаки якого ми вже спостерігаємо у Луганську та Донецьку, хоча режим припинення вогню не 
виконується повністю і протягом останніх місяців ми спостерігали нові атаки", – відзначила 
Нуланд. 

Представник Держдепу наголосила, що для повернення Україною контролю над 
окупованими територіями необхідно наполягати на тому, щоб Росія та сепаратисти виконували 
взяті на себе забов'язання по відведенню зброї, проведенню реальних виборів та повернення 
Україні контролю над кордоном із Росією. 

Ми вперше за 2 роки конфлікту спостерігаємо деяке відведення озброєнь сепаратистів та 
Росії 

Водночас посадовець погодилась із зауваженням конгресмена Мо Брукса про те, що 
Мінські угоди на сьогоднішній день не призвели до повернення Україні територій загарбаних 
Росією та сепаратистами. 

"Станом на сьогодні під контроль уряду України повернуто нуль територій (які раніше було 
загарбано Росією та сепаратистами - прим. ГА)", – відповіла Нуланд на уточнююче запитання 
конгресмена-республіканця Мо Брукса. 

Конгресмен Мо Брукс також заявив, що Мінські угоди можна сприймати, як механізм, який 
дозволяє сепаратистам та Росії консолідувати контроль над окупованими територіями, і при цьому 
примушує Україну відмовитись від сподівань на повернення силою відібраних земель. 

У ході слухань представник Державного департаменту США Вікторія Нуланд також 
відзначила, що з часу початку військової кампанії Росії у Сирії було зафіксовано рекордне 
посилення потоку біженців із країни. 

"Бойові дії Росії у Сирії лише посилили і без того великий потік біженців, випробовуючи на 
міцність навіть найщедріші можливості європейців до співпраці. Лише з початку російської 
військової операції в Сирії, Греція зафіксувала найбільшу кількість біженців, які прибувають до 
країни – у кількості 48 тисяч  щотижня", – заявила Вікторія Нуланд. 

Голос Америки 
 
 
05.11.2015  
Президент провів телефону розмову з Віце-президентом США 
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-президентом США 

Джозефом Байденом. 
Президент поінформував американську сторону про ситуацію на Донбасі та підкреслив 

необхідність повного виконання Мінських домовленостей Росією та проросійськими бойовиками, 
зокрема в частині звільнення усіх заручників, виведення окупаційних військ і надання доступу 
ОБСЄ до всієї території окупованого Донбасу і до кордону. 

Віце-президент підтвердив готовність Сполучених Штатів продовжувати працювати задля 
повної реалізації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України. 
Сторонами була підтверджена спільна позиція щодо необхідності збереження існуючих 
міжнародних санкцій для досягнення зазначених цілей. 

Президент Петро Порошенко поінформував про результати місцевих виборів в Україні 25 
жовтня, які підтвердили, що Україна впевнено рухається європейським шляхом розвитку. 
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Глава держави висловив вдячність американській стороні за послідовну політичну 
підтримку України, а також гуманітарну, фінансову та військову допомогу, сприяння у проведенні 
реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією. 

Прес-служба Президента України 
 
 
05.11.2015  
США: «Північний потік-2» загрожує Україні 
Новий маршрут поставок російського газу в ЄС позбавить Україну 2 мільярди доларів на 

рік.  
Проект будівництва трубопроводу для збільшення обсягів поставок російського газу до 

Німеччини може позбавити Україну більше 2 мільярдів доларів у вигляді транзитних зборів і 
суперечить завданню ЄС щодо зниження енергетичної залежності від Росії, заявила в четвер 
представник влади США. 

Європейський Союз у прагненні допомогти Києву після анексії Криму намагається 
зміцнити енергетичні зв'язки з Україною, у той час як Росія погрожує припинити постачання газу 
через території сусідньої країни. 

«Напрошується питання: навіщо однією рукою підтримувати Україну, а другою – душити 
її?» – заявила заступник помічника держсекретаря з енергетичної дипломатії Робін Данніґан на 
профільній конференції. 

«Припинення транзиту газу по території України позбавить її щорічного доходу в розмірі 2 
мільярдів доларів», – нагадала Данніґан. Російська компанія «Газпром» вже постачає газ до 
Німеччини через Балтійське море по газопроводу «Північний потік», а проект «Північний потік-
2» (Nord Stream-2) може подвоїти обсяги поставок до 110 мільярдів кубометрів на рік. 

«Газпром» також у великих кількостях постачає газ до ЄС територією України, але заявив, 
що має намір відмовитися від цього маршруту. Останнім кроком у цьому напрямку став план 
будівництва нового газопроводу до Туреччини. 

У вересні «Газпром» вступив в консорціум з компаніями Е.ОН, BASF / Wintershall, OMV, 
ENGIE і Royal Dutch Shell для будівництва газопроводу «Північний потік-2», який дозволить Росії 
постачати газ в обхід України з 2019 року. За оцінками «Газпрому», проект обійдеться в 9,9 
мільярда євро. 

Незважаючи на санкції, запровадженй США та ЄС проти Росії у зв'язку з анексією Криму і 
підтримкою проросійських сепаратистів у Східній Україні, енергетичні зв'язки між Москвою та 
Європою залишаються дуже тісними. Росія задовольняє близько третини енергетичних потреб ЄС. 

«" Північний потік-2" насправді загрожує не лише виживанню України та її ресурсам, але і 
паливній диверсифікації в Європі, особливо в південно-східній Європі», – попередила Данніґан. 

Побоювання Єврокомісії 
Віце-голова Єврокомісії Марош Шевчович в четвер заявив, що поговорив з віце-канцлером 

Німеччини Зігмар Габріель, озвучивши йому побоювання Комісії з приводу того, що проект 
порушує чинні в ЄС правила. 

За словами Шевчович, оскільки в даний момент використовується лише близько половини 
потужностей трубопроводів між Росією і Європою, виникає питання, навіщо потрібні додаткові 
конструкції. 

«Як було продемонстровано у випадку з попередніми проектами, у тому числі з "Південним 
потоком", Європейська Комісія наполягає, що подібні проекти повинні здійснюватися з 
дотриманням європейського законодавства», – заявив він на конференції. 

Проект «Південний потік», який передбачав поставку газу в обхід України через Чорне 
море і Болгарію, зустрів опір з боку ЄС, у зв'язку з чим Москва запропонувала новий маршрут 
через Туреччину, яка не є членом ЄС. 

Голос Америки 
 

05.11.2015  
Надавати Україні летальну допомогу закликала колишній експерт 

Пентагону 
Евелін Фаркас вважає, що Вашингтон повинен активніше стримувати Москву, у тому числі 

через поставки летальної допомоги Україні та розміщення сил США в Східній Європі. 
Колишній провідний експерт Пентагону у справах Росії Евелін Фаркас заявила, що вела 

закулісну роботу, переконуючи адміністрацію президента Барака Обами зайняти більш жорстку 
позицію стосовно Москви у зв'язку з її вторгненнями в Україні і Сирії, однак її ініціатива була 
відхилена. 

Проте Фаркас, яка минулої п'ятниці пішла у відставку з посади заступника помічника 
міністра оборони з питань Росії, України та Євразії, в розмові з журналістами у середу заявила, що 
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її відхід «не був мотивований політичними розбіжностями». Про це повідомив Остін Райт у 
виданні Politico. 

За її словами, вона виступала за те, щоб адміністрація проводила більш активну політику 
стримування Росії, включаючи надання «Україні летальної оборонної допомоги, головним чином, 
протитанкової зброї». 

Однак її зусилля були безуспішними, визнала вона. 
Фаркас вважає, що адміністрація повинна переглянути конфігурацію сил США в Європі та 

розглянути можливість розміщення своїх військ далі на схід. Крім того, вона вважає, що членам 
вищого керівництва США слід проводити в регіоні більше часу – йдеться у повідомленні Politico. 

«Нам потрібно приділяти більше уваги на високому рівні країнам, які відчувають пряму 
загрозу з боку Росії», – сказала Фаркас. 

Як повідомляє Райт, Фаркас припускає, що Путін хоче стати противагою США на світовій 
арені, і допускає, що Україна і Сирія не є його останніми військовими авантюрами. 

«Я не здивуюся, якщо він спробує нейтралізувати наші дії всюди», – сказала вона, 
зазначивши, що в адміністрації є занепокоєння, що якщо Путін побачить відповідну нагоду, то він 
може влаштувати «перевірку НАТО». 

Голос Америки 
 
06.11.2015  
Палата представників США знову проголосувала за військову допомогу 

Україні 
Законопроект про військові витрати США передбачає допомогу Україні у розмірі 300 

мільйонів доларів. 
Палата представників Конгресу США знову схвалила законопроект, що передбачає надання 

військової допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів з метою зміцнення її збройних сил 
перед лицем агресивної поведінки Росії. 

Програма, що передбачає відправку сучасних американських озброєнь Україні та 
підготовку її збройних сил, міститься в оновленому варіанті законопроекту про оборонний бюджет 
США, який у четвер був ухвалений в Палаті представників 370 голосами проти 58. 

Документ містить пункт про скорочення військових витрат на суму 5 мільярдів доларів, 
якого не було в первісному варіанті законопроекту, заветованому президентом США Бараком 
Обамою в жовтні. Водночас пункт про надання 300 мільйонів доларів на військову допомогу 
Україні залишився без змін. 

У список озброєнь, дозволених для поставок Пентагоном в Україну, увійшли боєприпаси, 
безпілотники, протитанкові ракетні системи і міномети. 

Конгрес раніше вже проголосував за надання військової допомоги Україні, проте президент 
Обама наклав вето на законопроект з оборонної політики у зв'язку з розбіжностями з приводу 
інших положень документа. 

Ці розбіжності згодом були узгоджені, і в понеділок президент підписав двопартійний 
законопроект щодо бюджету, який дозволить країні уникнути дефолту і відстрочити чергові 
суперечки навколо федеральних витрат і держборгу до 2017 року. 

Законопроект передбачає оборонне фінансування у розмірі 600 мільярдів доларів. 
Документ користується широкою підтримкою як серед республіканців, так і серед демократів, хоча 
в ньому як і раніше залишилися положення, що ускладнюють закриття в'язниці в Гуантанамо. 

Сенат може схвалити нову версію законопроекту вже наступного тижня, незважаючи на 
заклики про зміну положень, що стосуються Гуантанамо. Серед них – обмеження на переведення 
на територію США ув’язнених з цієї бази, де як і раніше утримуються 112 іноземних громадян, 
підозрюваних у причетності до тероризму. 

У Конгресі очікують, що Обама підпише законопроект, незважаючи на обмеження щодо 
Гуантанамо, проте Білий дім поки що нічого не повідомляє про його наміри. 

Президент, який пообіцяв закрити в'язницю до відходу зі своєї посади в січні 2017 року, 
заявив, що положення стосовно Гуантанамо були однією з головних причинин його рішення 
заблокувати перший веріант законопроекту. 

Голос Америки 
 
11.11.2015  
Сенат США схвалив бюджет Пентагону, який передбачає $300 млн для України 
Сенат США схвалив бюджет Пентагону на 2016 рік, який передбачає надання 300 млн. 

доларів допомоги для України. 
Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий на свої сторінці у Facebook. 
"Сенат Сполучених Штатів Америки 91 голосом проти 3 схвалив доопрацьований Бюджет 

США на 2016 р. на потреби національної оборони, який дозволяє Міністру оборони США у 
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координації з Державним секретарем надати військову допомогу Україні в обсязі 300 млн. дол. 
США упродовж 2016 фінансового року", – написав Чалий. 

Він додав, що $50 млн. із зазначеної загальної суми може бути використано для надання 
Україні оборонних озброєнь. 

Голосування завершило процедуру схвалення обома палатами Конгресу нового, 
компромісного, варіанту оборонного бюджету, після того як президент США Барак Обама 
застосував вето до попередньої версії закону. 

Минулого тижня документ був підтриманий переважною більшістю Палати представників. 
Незважаючи на зменшення загального кошторису бюджету на $5 млрд., яке стало 

результатом відповідних домовленостей, досягнутих раніше Адміністрацією та Конгресом США, 
сума коштів, передбачених для допомоги Україні, не змінилася. 

Бюджет набуде чинності після його підписання Обамою. Речник Білого Дому Джош Ернест 
висловив очікування, що документ буде підписаний, щойно потрапить на стіл президента США. 

Українська правда 
 
11.11.2015  
Білий дім: Обама підпише бюджет Пентагону зі $300 млн для України 
У Білому домі очікують, що президент США Барак Обама на цей раз підпише прийнятий 

Конгресом законопроект про фінансування Пентагону на 2016 фінансовий рік, який в тому числі, 
передбачає $300 млн військової допомоги для України. 

Таке переконання висловив у вівторок під час брифінгу прес-секретар Білого дому Джош 
Ернест, передає "Укрінформ". 

"Президент надає значення тому, що в цьому законі є багато положень, важливих для 
подальшої роботи (в оборонній сфері) і захисту країни. Тому я схильний очікувати, що ви зможете 
побачити підпис президента під законом, як тільки він ляже йому на стіл", – зазначив Ернест. 

Нагадаємо, минулого місяця Обама наклав вето на проект оборонного бюджету країни на 
2016 рік. Як повідомлялося, основною причиною вето Обами стало те, що згідно із 
законопроектом, збільшення оборонного бюджету планується за рахунок позабюджетних витрат. 

Українська правда 
 
13.11.2015  
Президент України та Міністр фінансів США обговорили перспективи 

співпраці 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром фінансів США 

Джейкобом Лью. 
Глава держави подякував американській стороні за тверду політичну підтримку України та 

практичну допомогу, зокрема у формі надання кредитних гарантій. 
Президент відзначив роль США як стратегічного та надійного партнера України, в тому 

числі в питанні програм фінансування МВФ, допомоги щодо реструктуризації боргів. 
Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні, зокрема податкової та у сфері боротьби з 

корупцією, а також посилення співпраці щодо пошуку вкрадених в Україні грошей. Крім того, 
Президент відзначив важливість співпраці та координації дій в процесі деолігархізації України. 

Глава держави також проінформував про ситуацію на Донбасі, зокрема про посилення 
обстрілів українських позицій. 

У свою чергу Джейкоб Лью наголосив на подальшій підтримці з боку США необхідності 
повного втілення у життя Мінських домовленостей. 

Міністр фінансів США, який відвідує Україну вже вдруге за останній рік, наголосив на 
підтримці Сполученими Штатами Америки бажання українських громадян жити у незалежній, 
безпечній та заможній країні. 

Джейкоб Лью відзначив значний прогрес, якого вже вдалося досягти у реформуванні 
України, та наголосив на важливості подальшої відданості курсу реформ. Він також акцентував на 
важливості міжнародних зусиль задля залучення мультинаціональної підтримки українських 
реформ та назвав ключовим фактором довіру, яким користується влада. 

Співрозмовники скоординували позиції напередодні Cаміту «Великої двадцятки» в Анталії, 
куди Міністр фінансів США відбуде по завершенню візиту в Україні. 

Прес-служба Президента України 
 
13.11.2015  
Бойовики повинні виконати вимоги України щодо виборів на Донбасі – США 
Постійний представник США при ОБСЄ посол Даніель Байєр виступив на засіданні 

Постійної ради Організації з закликом підтримати пропозиції України щодо проведення місцевих 
виборів на окупованих територіях на сході. 

Про це він заявив в четвер, передає "Укрінформ". 
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"Оскільки ми підійшли до кінця 2015 року – терміну, встановленого Мінським пакетом 
заходів, ми потребуємо прогресу зараз більше ніж будь-коли. Прийшов час для Росії і 
підтримуваних нею сепаратистів безпосередньо взяти на себе зобов'язання за пропозиціями 
України про проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей – 
виборів у повній відповідності з українським законодавством та міжнародними стандартами", – 
підкреслив він 

У тому числі, за його словами, йдеться про забезпечення вільної участі українських 
політичних партій, громадянського суспільства, ЗМІ, а також спостереження з боку БДІПЛ ОБСЄ. 

"Якщо цього не буде зроблено, це буде невиконання Мінських домовленостей, з якими 
безпосередньо пов'язані санкції проти Росії", – зазначив Байєр. 

Він також додав, що Росія, яка підписала мінські угоди, повинна "усунути перешкоди для 
роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з метою реалізації домовленостей та здійснення 
контролю над їх виконанням". 

Крім того, він закликав забезпечити безпечний доступ гуманітарної допомоги в 
постраждалі від конфлікту регіони. 

Нагадаємо, українська сторона наполягає на тому, що внутрішньо переміщені особи брали 
участь у виборах місцевої влади окупованих територій. 

Крім того, українська сторона наполягає, що місцеві вибори можуть бути проведені лише за 
станд 

Українська правда 
 
 

ТУРЕЧЧИНА 
 
05.11.2015  
Глава держави провів телефонну розмову з Президентом Туреччини 
Президент України Петро Порошенко привітав Президента Турецької Республіки Реджепа 

Таїпа Ердогана з перемогою Партії справедливості та прогресу на дострокових парламентських 
виборах, що відбулися 1 листопада 2015 року. 

Співрозмовники обговорили шляхи подальшої розбудови стратегічного партнерства між 
Україною та Туреччиною, зокрема стан реалізації домовленостей, досягнутих під час останнього 
засідання міждержавної Стратегічної ради високого рівня у березні 2015 року в Києві. Реджеп 
Ердоган запросив Петра Порошенка відвідати Туреччину наступного року. 

Президенти України та Туреччини під час розмови також приділили особливу увагу 
питанням консолідації зусиль з протистояння зовнішнім викликам і загрозам. Петро Порошенко 
подякував Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку Туреччиною територіальної цілісності України. 

Президент Туреччини наголосив, що його країна надалі сприятиме відновленню 
територіальної цілісності України дипломатичним шляхом. Він ще раз підкреслив, що Туреччина 
не визнає незаконної анексії українського Криму і подякував Президентові України за увагу, яку 
той приділяє правам кримських татар на окупованому півострові. 

Співрозмовники наголосили на неприпустимості утисків з боку російської влади, яких 
зазнають кримські татари в Криму, та висловилися за продовження взаємодії з метою захисту їхніх 
законних прав.  

Петро Порошенко та Реджеп Ердоган також скоординували зусилля напередодні саміту 
Великої двадцятки, який відбудеться 15-16 листопада в Анталії, де серед іншого буде 
обговорюватися українське питання. 

Прес-служба Президента України 
 

 


