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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ОНОВЛЕНОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА ЄС 

 
Розроблений Єврокомісією «Перегляд Європейської політики сусідства» 

(ЄПС) розчарував тих українців, які сподівалися на особливе ставлення до своєї 
країни як до потенційного кандидата на членство в Євросоюзі. ЄС все ж таки 
вирішив не виробляти принципово різних підходів до взаємин із держав Східної 
Європи, Північної Африки та Близького Сходу, що суттєво обмежує 
пропоновану тим же Євросоюзом «диференціацію» оновленої політики 
сусідства. Як наслідок, остання ризикує втратити привабливість для тих 
країн, які прагнуть більшого, ніж просто сусідство. 

 
Друга половина вересня 2015 р. принесла Україні суперечливі новини щодо 

її євроінтеграційних амбіцій. З одного боку, 18 листопада парламент Греції 
нарешті ратифікував законопроект щодо Угоди про Асоціацію та зону вільної 
торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом, а 20 листопада те ж саме 
зробив Брюссельський регіональний парламент у Бельгії. Таким чином, Угоду 
про Асоціацію ратифікували всі члени Євросоюзу, і єдиною перепоною 
залишився запланований на 6 квітня 2016 р. референдум у Нідерландах 
(ініціатори якого виступають проти Асоціації та ЗВТ із Україною). Результати 
референдуму будуть мати рекомендаційний характер, а ЄС та Україна ще мають 
час переконати голландців не підтримувати винесені на нього пропозиції 
євроскептиків та русофілів. 

Ще однією позитивною новиною листопада стала оптимістична заява 
Єврокомісара з питань сусідства і розширення Йоганнеса Гана про 
велику імовірність визнання успішним завершення виконання 
Україною Плану дій з візової лібералізації: «Я вірю, що рішення буде 
позитивним для України».1 Щоправда, позитивне рішення ЄС про виконання 
Україною «домашнього завдання» не означатиме автоматичного скасування віз. 
Це питання може затриматися через абсолютно не пов’язаний з Україною наплив 
сирійських біженців – адже в Європі також вистачає політиків, що воліють 
перекладати проблеми «з хворої голови на здорову». 

До поганих новин слід віднести небажання Євросоюзу вести мову про 
перспективи членства України, про що, зокрема, свідчить і зміст 
«Перегляду Європейської політики сусідства» (Review of the European 

                                                             
1 http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/19/7089460 
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Neighbourhood Policy).2 У цьому розробленому Єврокомісією документі, 
оприлюдненому 18 листопада, Україна – лише один з 16 сусідів Євросоюзу, 
більшість з яких навіть за суто географічною ознакою не можуть презентувати на 
членство в ЄС, оскільки розташовані поза межами Європи – в Африці та на 
Близькому Сході.  

Ключовою тезою «Перегляду ЄПС» є так звана диференціація 
підходів до різних партнерів ЄС, тобто вироблення індивідуальних планів 
співробітництва, залежно від амбіцій і бажань країн-сусідів. Втім, в даному 
випадку під диференціацією аж ніяк не мається на увазі розширення 
можливостей для співпраці для найбільш амбітних сусідів ЄС. Навпаки, це така 
собі «негативна» диференціація, яка дозволяє претендувати на менше, 
проте не передбачає більшого, ніж вже має Україна – а саме Угоду про 
Асоціацію та ЗВТ. Фактично, диференціація зорієнтована на аутсайдерів 
поглиблення відносин із ЄС: «Тим, хто не бажає залучатися до переговорів 
про ЗВТ, ми запропонуємо разом визначити привабливі та реалістичні 
альтернативи для сприяння інтеграції і посиленню торгівлі та інвестицій у 
спільних інтересах».3   

Поява в «переглянутому» ЄПС опцій для безпекової співпраці включає 
такі напрямки, як: реформа сектору безпеки, подолання тероризму і 
радикалізації, кризовий менеджмент. Згадується в документі і співпраця в рамках 
Спільної політики безпеки і оборони (Common Security and Defence Policy, CSDP) 
та врегулювання тривалих конфліктів, участь в місіях CSDP та бойових групах ЄС 
(EU Battlegroups), програмах Європейської оборонної агенції (European Defence 
Agency) та Європейського оборонного і безпекового коледжу (European Security 
and Defence College). Щоправда, нічого не сказано про співпрацю з метою 
припинити агресивні дії Росії проти чотирьох країн – учасників 
європейської політики сусідства – України, Грузії, Молдови, Сирії. Є лише 
згадування про «фінансові інструменти» реакції на «конфлікти в Сирії та 
Україні». Неприємним для Києва симптомом і використання в документі 
Євросоюзу російського пропагандистського кліше про «конфлікт в 
Україні», а також поєднання України та Сирії в одному прикладі – пори те, що в 
Сирії, окрім зовнішніх втручань, все ж таки йде справжня громадянська війна, а 
Україна є жертвою зовнішньої агресії. 

До небагатьох позивних для Києва моментів документу «Перегляд ЄПС» 
слід віднести згадування про інтеграцію України, Молдови та Грузії до 
спільного з ЄС енергоринку, а також про реверс газу до України. 

Про те, що Києву не варто розраховувати на більше, аніж Угода про 
Асоціацію та ЗВТ, дав зрозуміти і під час візиту до України Єврокомісар Йоганнес 
Ган. Він також повідомив, що Євросоюз не має намірів виділяти додаткову 
фінансову допомогу Україні для покриття збитків від російського 
торговельного ембарго, яке Моква планує запровадити з 1 січня 2016 р. у 
відповідь на вступ в силу ЗВТ Україна-ЄС. Судячи зі слів Йоганнеса Гана, не 
планує ЄС і впливати на темп реформ в Україні.4 Хоча саме цього найбільше 
чекають від Євросоюзу українці – про це говорять результати соцопитування, 
проведеного компанією «GfK» 22 жовтня – 10 листопада 2015 р. на замовлення 
Інституту світової політики. 30% опитаних українців погоджуються з 
твердженням, що  ЄС має більше тиснути на українську владу, тоді як лише 9% 
вважають, що для прискорення реформ в Україні необхідно, щоб ЄС виділив 

                                                             
2 http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf 
3 http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf 
4 http://www.dw.com/uk/єврокомісар-ган-впливати-на-темп-реформ-в-україні-не-справа-єс/a-
18865737 
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більше грошей.5  
Не пропонуючи нових перспектив своїм східноєвропейським партнерам, 

керівництво ЄС, натомість, намагається звабити Росію пропозиціями 
про співпрацю Євросоюзу із Євразійським економічним союзом. 
Відповідного листа президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер надіслав Володимиру 
Путіну одразу після саміту «Великої двадцятки» в Туреччині.6 Пропозиція 
Юнкера була публічно відкинута Москвою, оскільки ставила економічну 
співпрацю між ЄС та ЄврАзЕС в залежність від виконання Росією Мінських угод.7 
Залишається загадкою, для чого Брюсселю була потрібна ця чергова демонстрація 
слабкості власної позиції у відносинах із Москвою. 

 
Отже, «Перегляд Європейської політики сусідства» став «холодним 

душем» для тих, хто мав ілюзії, що ЄС змінить своє теперішнє негативне 
ставлення до ідеї розширення на Схід. Росії вдалося створити для Євросоюзу 
достатньо проблем, щоб він дав задній хід у політиці сусідства, висловивши 
готовність погодитися на менш амбітні, «диференційовані» відносини із тими 
країнами, проти зближення яких з ЄС жорстко заперечує Москва. З іншого 
боку, наразі Україна не скористалася навіть тими можливостями, які надає їй 
Угода про Асоціацію та ЗВТ. І якщо Київ продовжить дратувати Брюссель 
низькими темпами реформ, то незабаром розмови про амбітні плани 
євроінтеграції можуть втратити будь-який сенс. 

 
 

 
 

  

                                                             
5 http://www.epravda.com.ua/news/2015/11/26/569403 
6 http://www.reuters.com/article/2015/11/19/us-eu-juncker-russia-
idUSKCN0T821T20151119#AigdZZF0epUJTf3B.97 
7 http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/19/7089501 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 
17.11.2015  
Президент обговорив з главами зовнішньополітичних відомств Литви та 

Швеції виклики безпеці у Європі та європерспективи України 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністрами закордонних справ 

Литви та Швеції Лінасом Лінкявічюсом та Маргот Вальстрьом, які перебувають в Україні з 
робочим візитом. 

Головна увага під час зустрічі була приділена ситуації на Донбасі, стану виконання 
Мінських домовленостей, а також глобальній боротьбі з тероризмом з огляду на нещодавні 
терористичні атаки, що мали місце у Парижі. 

Президент та міністри висловили спільне бачення щодо необхідності об’єднання зусиль 
міжнародної спільноти для попередження та подолання тероризму. «Ми стоїмо пліч-о-пліч з 
Французьким народом і Президентом Франції, французьким Урядом у боротьбі з тероризмом», – 
наголосив Президент України. 

Глава держави подякував міністрам за їх активну політичну підтримку України, а також 
значну практичну допомогу, яку держави виділяють для подолання наслідків російської агресії на 
Сході нашої держави. Петро Порошенко наголосив на важливості зміцнення ролі Європейського 
Союзу у стабілізації ситуації на Донбасі. 

Глави зовнішньополітичних відомств підтвердили, що позиція Швеції та Литви полягає у 
необхідності продовження санкцій стосовно Росії до повного виконання Мінських домовленостей. 

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню надання Україні безвізового режиму 
з боку Євросоюзу. Міністри привітали ухвалення Верховною Радою України «пакету безвізових 
законів», що сприяють поступу України у виконанні Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму 
для громадян України. 

Глави зовнішньополітичних відомств Литви та Швеції заявили, що, попри складний 
міжнародний порядок денний, українське питання незмінно залишається одним з найбільш 
пріоритетних для європейської дипломатії. 

Після зустрічі відбулося підписання міністрами закордонних справ Литви та Швеції 
Спільного меморандуму щодо освіти в Україні. Проект передбачає обмін вчителями та студентами 
зі східних регіонів України. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
18.11.2015  
В ЄС переглядають політику сусідства. Більше уваги – на безпеку та 

мігрантів 
Європейська політика сусідства (ENP) в своєму новому вигляді буде більше сфокусованою 

на співпраці в сфері безпеки, а також боротьбі з міграцією та її причинами. 
Про це заявила Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики 

Федеріка Могеріні під час презентації пропозицій щодо змін в політиці у Брюсселі. 
Як зауважила вона, терористичні атаки, що відбулися в останні місяці як в ЄС, так і в 

регіоні, свідчать, що у Євросоюзу та його сусідів спільні безпекові виклики. 
За словами Могеріні, нова Європейська політика сусідства фокусуватиметься на чотирьох 

основних сферах. 
Перша  - економічний розвиток та створення робочих місць, насамперед для молоді, в 

регіоні. 
Друга  - енергетична співпраця. Як зауважила Високий представник ЄС, ця сфера може 

дати "багато спільних можливостей". 
Третім фокусом ENP стане безпека.  
"Як відомо, ENP раніше не включав безпекові інструменти. Зрозуміло сьогодні, що ми 

повинні включити інструменти, які дозволять нам працювати разом в цій сфері", – наголосила 
Могеріні. 

Як наголосила вона, співпраця, зокрема, стосуватиметься попередження конфліктів, 
реформ секторів безпеки в країнах-сусідах, боротьба з радикалізацією, фінансуванням тероризму 
тощо. 

Іншим новим фокусом ENP стане робота з міграцією, як регулярною, так і нерегулярною. 
Вона включатиме боротьбу з причинами міграції, а також захист мігрантів. 

П'ятою сферою, якій приділятиметься особлива увага в контексті ENP, стане поширення 
співпраці на "сусідів сусідів". 
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Як відомо,  європейська політика сусідства включає в себе Алжир, Єгипет, Ізраїль, 
Йорданію, Ліван, Лівією, Марокко, Палестину, Сирію, Туніс, Вірменію, Азербайджан, Білорусь, 
Грузію, Молдову, Україну. 

Українська правда 
 
20.11.2015  
Порошенко: угоду про асоціацію ратифікували всі країни ЄС 
Президент України Петро Порошенко повідомив, що Угоду про асоціацію між 

Європейським союзом і Україною ратифікував Брюссельський регіональний парламент у Бельгії. 
«Тепер асоціацію з нами ратифікували всі держави (Євросоюзу – ред.). Слава Україні!» – 

написав він у твітері. 
Раніше у п’ятницю, 20 листопада, згоду з ратифікацією угоди висловили два органи 

Брюссельського столичного регіону Бельгії – його регіональний парламент і об’єднані збори 
Спільної комісії громад цього регіону. Таким чином, у Бельгії завершується прийнятий у цій країні 
багатоступеневий процес ратифікації, що вимагав згоди, крім парламенту Бельгії, ще шести різних 
органів регіонів і громад країни. 

Для того, щоб ратифікація була повністю завершена, після схвалення відповідними 
органами (як правило, парламентом країни) і набуття чинності (найчастіше через підпис голови 
держави) ще необхідно, щоб належно оформлений документ про цю ратифікацію був переданий 
до визначеного органу – в цьому випадку до генерального секретаріату Ради ЄС. На цей час 
повністю завершили цю процедуру 23 країни-члени Європейського союзу з 28. Не завершена вона 
в Бельгії, Греції, Італії, Кіпрі, – а також у Нідерландах, де процес зупинений на останній стадії 
(передачі нотифікації до Брюсселя) через призначений на 6 квітня дорадчий референдум щодо 
цієї угоди. Результат цього референдуму, влаштованого євроскептиками, буде не обов’язковим до 
виконання, але уряд країни муситиме врахувати його. 

Угоду про асоціацію України і ЄС підписали в березні 2014 року. Щоб вона набула чинності, 
її мають ратифікувати всі учасники – Україна і 28 країн-членів ЄС, а також керівні органи ЄС. 
Верховна Рада України і Європарламент ратифікували угоду 26 вересня 2014 року. А поки процес 
ратифікації в Євросоюзі не завершений, політична частина угоди вже діє в режимі тимчасового 
застосування з початку 2015 року; економічна, де йдеться про зону вільної торгівлі, так само 
запрацює з 1 січня 2016 року. 

Радіо Свобода 
 
30.11.2015  
Прогрес України на шляху до ЄС – ключова тема зустрічі Глави держави та 

Президента Європейської Комісії 
Президент Петро Порошенко у Парижі провів зустріч з Президентом Європейської Комісії 

Жан-Клодом Юнкером. 
Співрозмовники обговорили виконання Україною критеріїв для запровадження 

Євросоюзом безвізового режиму, серед іншого, прогрес в реалізації антикорупційної реформи. 
Лідери підтвердили незмінність домовленості про започаткування поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року, а також 
скоординували позиції напередодні завершального раунду міністерських тристоронніх 
консультацій Україна-ЄК-Росія щодо імплементації зони вільної торгівлі, що відбудеться 1 грудня у 
Брюсселі. 

Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер також обговорили шляхи посилення енергетичної 
безпеки України. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
30.11.2015  
Петро Порошенко та Дональд Туск обговорили реалізацію Мінських 

домовленостей та перспективи євроінтеграції України 
Під час Кліматичного саміту ООН Президент України Петро Порошенко зустрівся з 

Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. 
Глава держави докладно поінформував Президента ЄР про розвиток  ситуації на Донбасі, 

наголосивши, що Росія та підтримувані нею бойовики продовжують ігнорувати Мінські 
домовленості. 

Петро Порошенко і Дональд Туск погодилися, що санкції проти Росії мають бути 
продовжені до повного виконання Росією її зобов’язань за Мінськими домовленостями. 

Президент Туск відзначив, що всі країни ЄС високо цінують свою єдність у ставленні щодо 
агресії проти України. 
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Співрозмовники також обговорили розвиток ситуації в Сирії і погодились із тим, що участь 
Росії більше створює проблеми, ніж допомагає їх вирішувати. 

Президент відзначив, що, попри складу ситуацію на фронті, Україна ні на крок не 
зупиняється на шляху реформ та демонструє реальний прогрес. 

 
Петро Порошенко наголосив, що з 1 січня 2016 року почне діяти зона вільної торгівлі між 

Україною та ЄС, що покликано зміцнити торговельні відносини з ЄС та економічну незалежність 
України. 

Співрозмовники обговорили питання безвізового режиму. Президент відзначив 
важливість, яку Український народ незмінно надає питанню безвізового режиму з Європейським 
Союзом. 

Петро Порошенко запросив Дональда Туска відвідати з візитом Україну у зручний для 
нього час. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 
19.11.2015  
Єврокомісар Ган вірить у скасування віз для українців 
Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган вірить у скасування 

віз для українців. 
Про це він заявивши на інвестконференції у Львові в четвер, передає "Інтерфакс-Україна". 
Однак, за словами Гана, Україні належить зробити ще багато роботи для отримання 

безвізового режиму з Європейським Союзом. 
"Україна знаходиться на правильному шляху, хоча попереду ще дуже багато роботи. Ми 

представили українській владі чіткі вимоги, що треба зробити для отримання безвізового режиму. 
Дуже сподіваюся, що до кінця поточного року ми зможемо представити звіт, і ми дуже 
сподіваємося, що висновок буде позитивним", – сказав він. 

"Ми поставили перед собою мету – безвізовий режим для України, але є певні юридичні 
принципи, яких слід дотримуватися. Але я вірю, що рішення буде позитивним для України", – 
додав Ган. 

Єврокомісар вказав на проблему з корупцією, як на одну з головних в Україні. 
"Найважливішим для успішного проведення реформ в Україні є подолання корупції та 

реформування її юридичної системи", – сказав він. 
Ган вважає, що одним з важливих елементів боротьби з корупцією в Україні є подолання 

корупції на митниці. 
Українська правда 

 
24.11.2015  
Є підстави очікувати позитивної доповіді Єврокомісії про безвізовий режим 

– МЗС 
Є всі підстави очікувати позитивного доповіді Європейської комісії щодо надання Україні 

безвізового режиму. 
Про це сказала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в Брюсселі за 

результатами засідання Старших посадових осіб безвізового діалогу, повідомляє УНІАН. 
"Є дуже багато факторів, які цьому сприяють. Ми, дійсно, принципово виконали більшість 

вимог", – сказала Зеркаль. 
За її словами, станом на сьогоднішній день у європейської сторони немає остаточного 

бачення з приводу того, що було прийнято Верховною Радою. 
"Вони не можуть зараз сформувати свою реакцію, але у нас є ще два тижні, протягом яких 

ми повинні забезпечити надання як прийнятих законів, так і проведення додаткових зустрічей для 
обговорення результатів аналізу Європейською комісією цих законів. І якщо вони будуть 
задоволені тим, що є, я сподіваюся, що рішення буде позитивним", – пояснила вона. 

За словами Зеркаль, також вирішальною є і цей тиждень, коли має бути обраний 
антикорупційний прокурор. 

"Є питання з приводу того, що має бути забезпечено прозорий процес обрання 
антикорупційного прокурора, і цей тиждень є вирішальним, оскільки на цьому тижні має 
завершитися процедура його обрання. Також є питання до законів, ухвалених Верховною Радою, 
оскільки вони ще не бачили остаточної версії редакції закону, що стосується створення Агентства з 
розшуку та повернення активів, а також вони не бачили остаточну версію закону, прийнятого 
щодо арештованого майна", – зазначила заступник міністра. 
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Зеркаль уточнила, що на рівні старших посадових осіб зустріч була останньою, але 
"інтенсивний діалог" буде продовжений. 

Дипломат також пояснила, що з виконанням технічних критеріїв закрилися "тільки перше 
коло пекла". 

"Після цього Комісія готує доповідь, яка потім обговорюється країнами-членами, і потім 
починається законодавча процедура – це проведення законодавчого акта через Раду ЄС і 
парламент. Тут ми повинні весь час показувати свій прогрес", – підкреслила вона. 

Говорячи про часові рамки законодавчого процесу, Зеркаль, пославшись на досвід 
Молдови, припустила, що це "не більше, ніж півроку". 

Як повідомлялося, єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів про розширення 
Йоганнес Ган заявив, що Україна завершить виконання Плану дій візової лібералізації до 
грудневої оцінки з боку Єврокомісії. 

Європейська правда 
 
 

ЕКОНОМІКА 
 
19.11.2015  
Єврокомісар Ган: ЄС не компенсуватиме Україні втрату російського ринку 

після введення ЗВТ 
ЄС не компенсуватиме Україні втрати через закриття для неї російського ринку після 

введення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, наголосив єврокомісар з питань розширення 
Йоганнес Ган. 

Європейський Союз не компенсуватиме Україні втрату російського ринку після введення 
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС із 1 січня 2016 року. Про це в інтерв'ю виданню 
"Європейська правда" заявив єврокомісар із питань розширення та європейської політики 
сусідства Йоганнес Ган. 

"Ми, звичайно, були і є проти будь-яких дій, що ускладнюють торгівлю. Але ми вже надали 
чимало грошей для того, щоб український бізнес підготувався до нових можливостей експорту та 
до нових умов ринку", – заявив він. 

"Будемо говорити відверто – ще від того часу, як ми домовилися про зону вільної торгівлі, 
не було секретом, що після її запровадження РФ може діяти у відповідь, подобається це нам чи ні. І 
було вдосталь часу, щоб підготуватися до цього", – наголосив Ган. 

Єврокомісар також зазначив, що виконання угоди про асоціацію буде серйозним викликом 
для України. "Вам доведеться змінити не сотні – тисячі нормативних та регуляторних актів. А це – 
неймовірно важлива задача, але водночас це – виклик для держави", – наголосив він. 

"Так, це складне завдання, але йдеться не лише про експорт до ЄС. Європейські стандарти, 
як правило, є також світовими стандартами. Тобто щойно ви отримаєте визнання відповідності до 
європейських стандартів, ви матимете технічну готовність експортувати по всьому світу", – 
прокоментував Ган виконання економічної частини угоди. За його словами, це шанс для України 
досягти прогресу та провести реформи. 

Нагадаємо, Росія 13 серпня запровадила контрсанкції проти України та ще чотирьох країн. 
Проте російське продовольче ембарго проти України почне діяти у разі застосування Києвом 
економічної частини угоди про асоціацію з ЄС. Введення Росією ембарго на імпорт української 
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування призведе до зниження українського 
експорту на суму близько 140-205 мільйонів доларів, повідомляє "Європейська правда". 

DW.COM 

 
20.11.2015  
Єврокомісар Ган: Впливати на темп реформ в Україні – не справа ЄС 
Україні не варто сподіватися на виняткове ставлення Брюсселя, адже вона вже має угоду 

про асоціацію з ЄС, заявив Йоганнес Ган. Тепер лише від українського уряду залежить, наскільки 
швидко вона буде реалізована. 

Посадовці з Єврокомісії продовжують недвозначно натякати, що ЄС не може 
запропонувати Україні більшого, ніж решті 15 своїх сусідніх країн-партнерів. Доказом цього стала 
оприлюднена у Брюсселі 18 листопада оновлена концепція європейської політики сусідства. У ній 
перелік пріоритетів щодо відносин з Києвом є важливим, але доволі звичним. Зокрема, у ньому 
той факт, що Україна фактично перебуває у стані війни з Росією, не знайшов свого відображення. 
Одним з головних пріоритетів щодо України у цій концепції вказана реалізація угоди про 
асоціацію. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган 20 листопада на 
прес-конференції у Києві підтвердив: ЄС запропонував Україні все, що міг, тепер настав час для 
української влади продемонструвати видимі результати реформ. 
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Сила громадянського суспільства 
Єврокомісар прилетів в Україну, щоб відкрити форум громадських організації країн 

Східного партнерства і поспілкуватися тет-а-тет з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Після 
цих переговорів Йоганнес Ган був у гарному гуморі і наговорив багато компліментів на адресу 
українського громадянського суспільства, порадивши українській владі дослухатися до його думки. 

"Події дворічної давнини продемонстрували силу громадянського суспільства в Україні, і я 
повинен сказати, що воно продовжує відігравати дуже важливу роль у моніторингу реформ", – 
сказав єврокомісар, зауваживши, що необхідність дослухатися до громадянського суспільства і 
працювати з ним не завжди робить життя влади легшим. Він також наголосив, що в новій 
концепції європейської політки сусідства велика увага приділяється підтримці неурядових 
організації і роботі з молодими громадськими лідерами. 

Допоможи собі сам 
Йоганнес Ган розповів, що ЄС вбачає головну мету своєї політики сусідства у стабілізації 

ситуації на території країн-партнерів, багато з яких потерпають від збройних конфліктів і 
проблеми тимчасово переміщених осіб. Щодо України, то її відносини з Євросоюзом – поглиблені, 
вважає комісар. Адже Київ і Брюссель уклали угоду про асоціацію, а з першого січня наступного 
року між Україною та ЄС повноцінно запрацюють положення про зону вільної торгівлі (ЗВТ). "Ці 
документи необхідно втілювати у життя, це несе для України багато викликів і водночас чимало 
можливостей", – сказав Йоганнес Ган. 

Одним з таких викликів для України може стати ембарго Росії на українські продукти 
харчування, яке Москва пообіцяла ввести з січня наступного року у разі, якщо Київ запустить у дію 
зону вільної торгівлі з ЄС. І з цією проблемою Україні доведеться справлятися самій. Бо, як сказав 
Йоганнес Ган напередодні приїзду до Києва, Євросоюз не має намірів виділяти додаткову 
фінансову допомогу Україні для покриття збитків від російських торговельних санкцій. 

На прес-конференції Ган нагадав, що втілення положень угоди про ЗВТ принесе 
українському бізнесу нові технології, сучасні стандарти і, як результат, – вихід на європейські і 
світові ринки. "Проте угода про асоціацію – це набагато більше, ніж лише торгівля", – наголосив 
єврокомісар. Він вважає, що і Верховна Рада, і український уряд повинні скористатися цією 
нагодою і якомога швидше провести реформи. "Але ми не можемо впливати на швидкість, з якою 
країна проводить реформи, ми можемо лише допомогти", – наголосив Йоганнес Ган. 

"Візовий" оптимізм 
Судячи з обережних висловлювань, єврокомісар доволі оптимістично налаштований щодо 

безвізових перспектив України. За його словами, внутрішні документи ЄС свідчать про завершення 
виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму. 

Як відомо, 5 грудня Єврокомісія має оприлюднити черговий звіт про те, як Київ виконав 
цей план. "З того, що я бачу за звітами моніторингових місій, можна з великою впевненістю 
стверджувати, що це, на щастя, буде останнім звітом України", – напророкував Йоганнес Ган. 

DW.COM 
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РОСІЯ ЗМУШУЄ НАТО ДЕ

 
Спровокувавши Туреччину на збройний захист свого повітряного 

простору, Кремль «намацав» межу, за якою його агресивні дії можуть 
привести до військової катастрофи. У разі провалу «сирійської кампанії», 
Кремль може спробувати «відігратися» на 
швидкими темпами посилювати Збройні Сили, скориставшись тими 
можливостями, які відкриваються з усвідомленням в НАТО необхідності 
переходу до більш рішучих заходів стримування агресивного курсу РФ.

 
Росія, не приховуючись, перет

випробовування своїх нових озброєнь та демонстрацію сили.
Невиправдані з військової точки зору обстріли Сирії крилатими ракетами з 
кораблів та підводних човнів, розміщення в Сирії новітніх зенітно
комплексів С-400, даль
частину Ізраїлю, відпрацьовування авіаударів по поміркованій сирійській 
опозиції, а також допомога армії Башира Асада у проведенні наземних операцій 
це не лише демонстрація сили країнам Заходу, але 
можливостей збройних сил РФ. Здобуті російськими військами практичні навички 
ведення війни згодом цілком можуть бути застосовані в інших регіонах 
Кавказі, в Україні, в Балтії.

Ще одна ціль РФ 
Сході, неподалік від союзного Ірану і потенційно союзного Єгипту, 
поруч із важливими американськими союзниками 
Саудівською Аравією. 
більше важелів впливу на світові ціни на нафт
залежить російська економіка.

Неодноразовими порушеннями повітряного простору Туреччини 
шукала межу, за якою НАТО буде змушене відреагувати, або ж 
розписатися у неспроможності захистити власних членів. 24 листопада 
2015 р. Росія таку межу «знайшла»: турецькі винищувачі F
російський бомбардувальник Су
країни. Слід відзначити, що, окрім порушення повітряного простору, Анкара мала 
й інші причини продемонструвати Кремлю свою рішучість, 
бомбардування Росією сирійських туркменів, які етнічно близькі туркам, а також 
підтримка Москвою курдського сепаратизму, що становить загрозу територіальній 
цілісності Туреччини. 
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УКРАЇНА – НАТО 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

РОСІЯ ЗМУШУЄ НАТО ДЕМОНСТРУВАТИ СИЛУ

Спровокувавши Туреччину на збройний захист свого повітряного 
простору, Кремль «намацав» межу, за якою його агресивні дії можуть 
привести до військової катастрофи. У разі провалу «сирійської кампанії», 
Кремль може спробувати «відігратися» на Україні, тож Києву необхідно 
швидкими темпами посилювати Збройні Сили, скориставшись тими 
можливостями, які відкриваються з усвідомленням в НАТО необхідності 
переходу до більш рішучих заходів стримування агресивного курсу РФ.

Росія, не приховуючись, перетворила Сирію на полігон для 
випробовування своїх нових озброєнь та демонстрацію сили.
Невиправдані з військової точки зору обстріли Сирії крилатими ракетами з 
кораблів та підводних човнів, розміщення в Сирії новітніх зенітно

400, дальність ураження яких покриває Південну Туреччину, Кіпр і 
частину Ізраїлю, відпрацьовування авіаударів по поміркованій сирійській 
опозиції, а також допомога армії Башира Асада у проведенні наземних операцій 
це не лише демонстрація сили країнам Заходу, але й випробовування нових 
можливостей збройних сил РФ. Здобуті російськими військами практичні навички 
ведення війни згодом цілком можуть бути застосовані в інших регіонах 
Кавказі, в Україні, в Балтії. 

Ще одна ціль РФ – завоювання стратегічних позицій на
Сході, неподалік від союзного Ірану і потенційно союзного Єгипту, 
поруч із важливими американськими союзниками 
Саудівською Аравією. Закріпившись на Близькому Сході, Росія отримає значно 

важелів впливу на світові ціни на нафту, від яких критично 
залежить російська економіка. 

Неодноразовими порушеннями повітряного простору Туреччини 
шукала межу, за якою НАТО буде змушене відреагувати, або ж 
розписатися у неспроможності захистити власних членів. 24 листопада 

таку межу «знайшла»: турецькі винищувачі F
російський бомбардувальник Су-24, який вторгся в повітряний простір 
країни. Слід відзначити, що, окрім порушення повітряного простору, Анкара мала 
й інші причини продемонструвати Кремлю свою рішучість, 
бомбардування Росією сирійських туркменів, які етнічно близькі туркам, а також 
підтримка Москвою курдського сепаратизму, що становить загрозу територіальній 
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СТРУВАТИ СИЛУ 

Спровокувавши Туреччину на збройний захист свого повітряного 
простору, Кремль «намацав» межу, за якою його агресивні дії можуть 
привести до військової катастрофи. У разі провалу «сирійської кампанії», 

Україні, тож Києву необхідно 
швидкими темпами посилювати Збройні Сили, скориставшись тими 
можливостями, які відкриваються з усвідомленням в НАТО необхідності 
переходу до більш рішучих заходів стримування агресивного курсу РФ. 

ворила Сирію на полігон для 
випробовування своїх нових озброєнь та демонстрацію сили. 
Невиправдані з військової точки зору обстріли Сирії крилатими ракетами з 
кораблів та підводних човнів, розміщення в Сирії новітніх зенітно-ракетних 

ність ураження яких покриває Південну Туреччину, Кіпр і 
частину Ізраїлю, відпрацьовування авіаударів по поміркованій сирійській 
опозиції, а також допомога армії Башира Асада у проведенні наземних операцій – 

й випробовування нових 
можливостей збройних сил РФ. Здобуті російськими військами практичні навички 
ведення війни згодом цілком можуть бути застосовані в інших регіонах – на 

стратегічних позицій на Близькому 
Сході, неподалік від союзного Ірану і потенційно союзного Єгипту, 
поруч із важливими американськими союзниками – Ізраїлем та 

на Близькому Сході, Росія отримає значно 
у, від яких критично 

Неодноразовими порушеннями повітряного простору Туреччини Росія 
шукала межу, за якою НАТО буде змушене відреагувати, або ж 
розписатися у неспроможності захистити власних членів. 24 листопада 

таку межу «знайшла»: турецькі винищувачі F-16 знищили 
, який вторгся в повітряний простір 

країни. Слід відзначити, що, окрім порушення повітряного простору, Анкара мала 
й інші причини продемонструвати Кремлю свою рішучість, зокрема, це 
бомбардування Росією сирійських туркменів, які етнічно близькі туркам, а також 
підтримка Москвою курдського сепаратизму, що становить загрозу територіальній 
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Попри те, що Туреччина має потужні власні збройні сили, у т.ч. авіацію, 
видається малоймовірним, що Анкара попередньо не обговорювала можливість 
подібного розвитку подій зі своїми партнерами по НАТО, принаймні на 
неофіційному рівні. Стратегічно правильним кроком було й термінове 
скликання Анкарою Північноатлантичної Ради – щоб у Москви не 
залишилося сумнівів, що в разі збройного конфлікту проти Туреччини, вона 
матиме справу з усією військовою машиною НАТО. Водночас, це була нагода 
перевірити солідарність членів Альянсу і продемонструвати її Москві. І така 
солідарність була продемонстрована: після засідання 
Північноатлантичної Ради Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про 
солідарність Альянсу із Туреччиною, одночасно закликавши Анкару і 
Москву до деескалації.8 Про право Туреччини захищати свій повітряний 
простір заявив і Барак Обама, який також закликав Анкару і Москву «не 
допустити ескалації».9 

Рішучі дії Туреччини та демонстрація солідарності НАТО 
поставили Росію в нові умови – тепер настала черга Москви реагувати 
економічними санкціями там, де вона не ризикнула відповісти військовими 
методами. Сергій Лавров одразу запевнив, що «воювати з Туреччиною ми не 
збираємося»,10 що не дивно, адже шансів виграти таку війну в Росії не було би. 
Втім, не виключено, що Росія буде продовжувати загострювати 
ситуацію, приміром, провокуючи локальні повітряні бої з турецькими 
ВПС, або збиваючи турецькі літаки із зенітно-ракетних комплексів С-
400. 30 листопада російські Су-34 вперше вилетіли на виконання бойових 
завдань в Сирії, маючи на оснащенні ракети класу «повітря-повітря».11 Ні 
ісламські бойовики, ні сирійська опозиція авіації не мають, отже, росіяни 
готуються знову провокувати турецькі ВПС, «випадково» наближаючись до 
кордонів Туреччини. 

Усвідомлюючи зростання загроз, міністри закордонних справ НАТО 
на нараді 1 грудня 2015 р. обговорили заходи з військової підтримки 
Туреччини, прийняли стратегію протидії гібридній війні,12 а також 
домовилися про посилення співробітництва між Північноатлантичним 
альянсом та Європейським Союзом у трьох сферах: 1) протидія гібридним 
загрозам; 2) допомога в розбудові оборонних спроможностей партнерів НАТО і ЄС 
в Європі, на Близькому Сході та Північній Африці; 3) зростання військових 
спроможностей європейських членів Альянсу.13 Окрім того, НАТО офіційно 
прийняло рішення запросити Чорногорію стати членом Альянсу. Єнс 
Столтенберг також наголосив, що НАТО залишається відданим політиці 
«відкритих дверей» і підтримує прагнення Грузії, Македонії, Боснії та 
Герцеговини стати членами Альянсу.  

Раніше в листопаді представники НАТО та країн-членів зробили заяви, які 
також свідчать про зростання рішучості в політиці Альянсу. Заступник генсека 
НАТО Александр Вершбоу на Берлінській безпековій конференції 
визнав, що Альянс має «забезпечити надійне стримування проти 
ревізіоністської Росії».14 А міністр закордонних справ Польщі Вітольд 
Ващиковський публічно висловив думку, що Основоположний акт 
Росія-НАТО втратив свою актуальність внаслідок агресивних дій 

                                                             
8
 http://www.nato.int/cps/uk/natohq/news_125052.htm?selectedLocale=en 

9
 http://www.bbc.com/news/live/world-middle-east-34908469 

10
 http://ria.ru/world/20151125/1328117267.html 

11 http://ria.ru/syria_mission/20151130/1332865115.html 
12 http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_125368.htm?selectedLocale=en 
13 http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_125361.htm 
14 http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_124808.htm 
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РФ.15  
Домовленість НАТО і ЄС допомагати в розбудові оборонних 

спроможностей країн-партнерів безпосереднім чином стосується 
України, яка активно співпрацює з обома організаціями, і зараз найбільше 
потребує допомоги. Якраз у листопаді 2015 р. розпочалася друга фаза 
американсько-українських навчань «Fearless Guardian», в ході якої три 
сотні американських інструкторів тренують п'ять батальйонів Збройних Сил 
України і один батальйон спеціальних операцій.16 У цьому ж місяці Київ 
отримав дві контрбатарейні радарні системи AN/TPQ-36 від США, а 
також високотехнологічне обладнання  для розмінування від Канади. 
Барак Обама підписав, нарешті, бюджет Пентагону на 2016 р., який, серед іншого, 
передбачає $300 млн. на допомогу Україні. 

Зростання усвідомлення Альянсом необхідності займати більш жорстку 
позицію по відношенню до Росії розширить перспективи отримання Україною 
більш дієвої допомоги від своїх західних союзників. Звичайно ж, якщо Київ зможе 
демонструвати відданість проголошеним реформам і забезпечити прозорість 
використання отриманої допомоги. За повідомленнями ЗМІ, у тому ж таки 
листопаді, на конференції з безпеки у Центрі Маршалла в Німеччині 
представники командування Сил спецоперацій США звернулися до члена 
парламентського комітету з питань безпеки і оборони Ірини Фріз з проханням 
повідомити президенту України про стурбованість щодо «блокування процесу» 
створення Сил спецоперацій в Україні за стандартами НАТО.17 

 
Сприймаючи помірковану позицію НАТО за слабкість, Росія продовжила 

нарощувати агресивні дії, не залишивши Альянсу іншого вибору, окрім як 
перейти до більш рішучих заходів і згадати про політику стримування. 
Відтепер в НАТО будуть менше зважати на неадекватну позицію Москви, що 
відкриває нові можливості для посилення співпраці Альянсу з країнами-
партнерами, у т.ч. Україною. Щоб ефективно скористатися цими 
можливостями, Київ має демонструвати рішучість в проведенні реформ, 
націленість на співпрацю з НАТО і послідовність проголошеного курсу 
євроатлантичної інтеграції. 
  

                                                             
15 http://wyborcza.pl/1,75478,19241244,waszczykowski-uchodzcy-nie-przyjada.html?disableRedirects=true#MTstream 
16 http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/631007/us-begins-second-phase-of-ukrainian-training-equipping-mission 
17 http://gazeta.dt.ua/internal/mislivci-scho-stali-zaruchnikami-chomu-genshtab-zrivaye-programu-spivrobitnictva-z-nato-zi-

stvorennya-sil-specialnih-operaciy-_.html 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
20.11.2015  
Глава центру зв’язку НАТО: Україна може бути в порядку денному саміту 

НАТО 
Порядок денний саміту НАТО наразі не сформований, але Україна може бути присутні в 

ньому. 
Про це заявив керівник офісу зв’язку НАТО в Україні Олександр Вінніков під час панельної 

дискусії на Форумі громадянського суспільства Східного партнерства, повідомляє "Європейська 
правда". 

За його словами, наразі ще відсутній порядок денний саміту. "За досвідом, остаточний 
проект порядку денного буде сформований лише за кілька тижнів до саміту", – зазначив він. 

"Я буду виступати за сильну присутність українського питання в порядку денному 
Варшавського саміту. Це вкрай важливо в нинішній ситуації", – пообіцяв Вінніков. 

Посол також зазначив, що на саміті очікується офіційне запрошення до членства однієї з 
країн. 

Як відомо, джерела повідомляють про найімовірніше запрошення Черногорії до членства в 
альянсі. 

Європейська правда  
 
24.11.2015  
Міжпарламентська рада Україна-НАТО: Ситуація в Україні залишається 

серед пріоритетів союзників 
Засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО відбулося у м.Брюссель під 

співголовуванням народного депутата України Іванни Климпуш-Цинцадзе і члена Парламенту 
Канади Рейнел Андрейчук. 

У заході взяли участь: з українського боку – Юрій Береза (політична партія "Народний 
фронт"), Олексій Скрипник (політична партія "Об'єднання "Самопоміч"), Ірина Геращенко (партія 
"Блок Петра Порошенка"); з боку НАТО – Раса Юкневічене (Литва), Іванс Клементєвс (Латвія), 
Сверре Мирлі (Норвегія), Джемі Шиа (Міжнародний секретаріат НАТО), Пол Саверюкс 
(Міжнародний секретаріат НАТО), Флоріан Енке (Міжнародний секретаріат НАТО), Роберт Пшель 
(Міжнародний секретаріат НАТО). 

Першочерговими питаннями порядку денного засідання стали загострення ситуації на 
сході України, невиконання Росією та підтримуваними нею терористами зобов'язань за Мінськими 
домовленостями, російська військова ескалація та погіршення гуманітарної та соціальної ситуації 
на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. 

Союзники рішуче наголосили на неприйнятності протиправних дій Російської Федерації по 
відношенню до України, підтвердили свій намір і надалі продовжувати політичний та 
економічний тиск на офіційний Кремль для того, щоб змусити його повернутися в рамки 
міжнародного права. 

Окрему увагу під час засідання Міжпарламентської ради було приділено продовженню 
консультативної та практичної допомоги Альянсу Україні у проведенні реформ, насамперед, 
національного сектору безпеки і оборони, Збройних Сил України. Сторони дійшли спільної думки, 
що в складних умовах війни з більш сильним сусідом Україні доцільно пріоритезувати 
реформаторські зусилля в сфері безпеки та оборони на найбільш актуальні напрями, а саме – 
Збройні Сили. 

Домовлено надати максимального сприяння спільній роботі Міноборони та Генштабу 
Збройних Сил України, а також радників НАТО в Україні та фахівців штаб-квартири Альянсу у 
якомога швидшому завершенні розробки Концепції (задуму) реформування Збройних Сил 
України до 2020 р. 

Місія України при НАТО  
 
24.11.2015  
В рамках програми НАТО у поточному році перепідготовку пройдуть до 800 

колишніх військовослужбовців Збройних сил України 
В рамках програми НАТО у поточному році перепідготовку пройдуть до 800 колишніх 

військовослужбовців Збройних сил України. 
Про це заявив консультант Управління з питань політичних відносин і політики безпеки 

Офісу зв'язку НАТО в Україні Крістофер Штаудт, повідомляє Інтерфакс-Україна. 
"У поточному році через наші програми пройджть 700-800 людей по всій Україні, у 26 

містах. Самі заняття будуть проходити у військових містечках, у соццентрах, в приміщеннях, що 
належать різним організаціям. Приміром, на Яворівському полігоні, у містах Самбір, Стрий, Рівне, 
Київ, Харків, Миколаїв, Одеса", – сказав він. 
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Штаудт розповів, що на мовних курсах в одній групі буде до 16 осіб, курсах по економіці – 
до 23, на курсах з ІТ-технологій – до 12. 

"Загалом у нас буде 14 тематичних курсів. Серед наших партнерів – такі українські вузи, як 
ХПІ, МАУП (Львів), British Council Україна, Баварський будинок (Одеса), Ліга офіцерів України. 
Тобто, це державні університети, спеціалізовані компанії та неурядові організації", – зазначив він. 

Бюджет на поточний рік за програмами з перепідготовки складає 540 тисяч євро. 
Європейська правда  

 
26.11.2015  
Міністр оборони затвердив план переходу ЗСУ на стандарти НАТО 
Міністр оборони Степна Полторак затвердив План виконання основних заходів щодо 

переходу Збройних Сил України на стандарти НАТО. 
Про це Полторак повідомив на своїй сторінці у Facebook. 
План містить конкретні заходи з чіткими термінами їх виконання на період до 2020 року. 
За словами міністра, у ЗСУ вже впроваджено 115 стандартів НАТО, на основі яких 

розроблено 64 національні та військові керівні документи. Розроблено перелік із 402 стандартів 
НАТО, які потребують першочергового впровадження. 

"Сьогодні ми закладаємо нові амбітні цілі. Наша мета – побудувати таку Українську армію, 
яка відповідатиме кращим світовим зразкам, керуватиметься відповідними стандартами і 
процедурами та зможе виконати будь-яку задачу по захисту країни від агресора", – зазначив 
міністр оборони. 

Європейська правда  
 
30.11.2015  
Генсек НАТО: важливо, щоб Україна продовжила реформи 
Для НАТО важливо, щоб Україна продовжила впроваджувати амбіційні реформи. 
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив генсек НАТО Єнс 

Столтенберга в Брюсселі перед засіданням міністрів закордонних справ країн Альянсу. 
"Важливо, щоб Україна залишалася відданою проведенню амбіційних реформ", – 

відзначив він. 
За його словами, під час зустрічі міністри "підтвердять потужну політичну підтримку для 

України", а також переглянуть можливості для "практичної підтримки". 
"Це важливо для того, щоб Україна могла захищати себе та свої інституції", – відзначив він. 
Столтенберг також наголосив, що глави МЗС країн НАТО обговорять стан виконання 

мінських угод. 
"В останній час ми спостерігали порушення режиму припинення вогню, і це те, що 

викликає занепокоєння", – наголосив генсек НАТО. 
"Єдиний спосіб досягнути миру в Україні – це повне виконання мінських угод", – 

підкреслив він. 
Європейська правда  

 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
20.11.2015  
Політика стримування Росії знову актуальна – заступник генсека НАТО 
Після розпаду СРСР Захід замість стримування Росії спрямував зусилля на розбудову 

дружби і партнерства з нею і країнами Східної Європи, але поточні події вимагають знову 
повернутися до політики стримування. 

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на Берлінській 
безпековій конференції-2015, текст виступу якого публікує "Європейська правда". 

"Що ж до Європи, повірте, я знаю, що "стримування" – не надто популярне слово. Декому 
воно нагадує часи холодної війни. Кажуть, що було б добре у сучасному світі його не вживати, 
начебто стримування – це акт війни чи агресії. Та я абсолютно з цим не згоден. Бути сильними 
настільки, щоб інші побоювалися напасти на вас – не є агресією. Якщо НАТО має потужні збройні 
сили, то це не тому, що ми прагнемо війни, а навпаки – прагнемо її уникнути", – сказав Вершбоу. 

За його словами, концепція стримування не є застарілою, вона настільки ж актуальна 
сьогодні, як і завжди.  

"А забезпечивши надійне стримування проти ревізіоністської Росії, ми матимемо кращу 
основу для подальших відносин з Москвою – повернути її до поваги до принципів міжнародного 
права і, свого часу, розпочати відновлення довіри і партнерства, які Росія зрадила", – додав 
заступник генсека НАТО. 

Європейська правда  
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24.11.2015  
НАТО підтримує Туреччину і закликає до деескалації ситуації із збитим Су-

24 
НАТО закликає до спокою і деескалації в ситуації зі збитим російським Су-24 і заявляє про 

підтримку територіальної цілісності Туреччини. 
Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг після позачергового засідання альянсу в 

Брюсселі. 
"Ми висловлюємо солідарність з Туреччиною і підтримуємо її територіальну цілісність. Я 

закликаю до спокою й деескалації. Дипломатія і деескалація важливі для вирішення цієї ситуації", 
– сказав Столтенберг. 

Генсек НАТО підкреслив, що інформація, отримана від інших партнерів по НАТО, 
збігається з інформацією, отриманою від Туреччини щодо дій ВПС проти російського літака. 

"Я вже раніше висловлював побоювання щодо наслідків діяльності російських військових 
поряд з кордонами НАТО. Ми продовжимо стежити за ситуацією на південно-східних кордонах 
НАТО дуже пильно. Більшість атак Росії в Сирії досі відбувалися в районах, де ІДІЛ не присутня", – 
зазначив він. 

Столтенберг також заявив, що вже говорив з прем'єр-міністром Туреччини, в той час, як 
контактів з російською стороною поки не було. 

Сьогодні вранці над Сирією був збитий фронтовий бомбардувальник Су-24 російської 
авіагрупи. За даними турецької влади, російський літак, перед тим як його збив турецький 
винищувач F-16, не реагував на попередження. 

Літак впав в сирійській провінції Латакія біля кордону з Туреччиною, де базується 
російська авіація. Пілот і штурман катапультувалися. 

Раніше ЗМІ повідомили, що сирійські турки захопили одного з пілотів. Російські військові 
вертольоти проводять пошуки пілотів. 

ЗМІ повідомили, що один з пілотів збитого турецькими військовими російського 
бомбардувальника Су-24 загинув. 

Турецькі військові показали дані радіолокатора, які свідчать про те, що російський 
бомбардувальник Су-24 порушував повітряний простір Туреччини. 

Європейська правда  
25.11.2015  
Польща виступає за відміну “Основоположного акту Росія-НАТО” 
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що стосунки між НАТО 

та Росією мають докорінно змінитися. 
Про це він розповів в інтервʼю польському виданню Gazeta Wyborcza. 
Так, на думку Ващиковського, "це була угода політичного характеру, яка юридично не 

зобовʼязує обидві сторони, і була за інших міжнародних реалій". 
Ващиковський підкреслив, що Варшава вимагає підвищення рівня безпеки.  
Він також зазначив, "Німеччина вважає, що це (відмова від договору) – буде 

конфронтаційною поведінкою щодо Росії". 
Проте Ващиковський розкритикував таку позицію ФРН. 
"Тоді ми запитуємо: про чий комфорт ви дбаєте більше? Про комфорт країн-члені НАТО, 

чи про комфорт країни, яка розпочала війну проти свої Грузії, України, а тепер ще і в Сирії?" – 
вказав він. 

Нагадаємо, що "Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між 
Російською Федерацією і Організацією Північноатлантичного договору" був укладений у 1997-му 
році і був покликаний визначити засади взаємної співпраці між Росією та НАТО. 

У преамбулі цієї угоди зазначено, зокрема, що сторони не розглядають одна одну як 
супротивників. 

Окрім того, згідно акту альянс взяв на себе зобов'язання не розміщувати війська вздовж 
російських кордонів на постійній основі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща може подати на РФ до ЄСПЛ через 
розслідування аварії під Смоленськом. 

Європейська правда  
 
26.11.2015  
Литва хоче розміщення додаткових сил НАТО на своїй території 
У середу на зустрічі з командуючим об'єднаними силами НАТО і силами США в Європі 

генералом Філіпом Марком Брідлавом міністр оборони Литви Юозас Олекас акцентував на потребі 
довгострокового і безперервного перебування військових альянсу і дислокації озброєнь в регіоні. 

Про це повідомляє видання Delfi. 
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"Ми будемо прагнути до того, щоб дислоковані за принципом ротації в нашому регіоні сили 
НАТО були збільшені до розміру бригади або до розміру батальйону в кожній з Балтійських країн", 
– зазначив міністр. 

З весни 2014 року, коли Росія анексувала Крим, на спільних навчаннях з литовськими 
військовими вже тренувалися представники армій Бельгії, Данії, США, Люксембургу, Португалії, 
Угорщини, Німеччини, однак їх перебування не було регулярним. 

Регулярно в Балтійських країнах розміщується по роті американських військових. 
На зустрічі з Юозасом Олекасом, командувачем збройних сил Литви генерал-лейтенантом 

Йонасом Вітаутасом Жукасом і високопоставленим офіцером НАТО також обговорювалися заходи 
безпеки США та реалізації Плану дій щодо готовності НАТО в регіоні, а також додаткові дії НАТО 
щодо забезпечення безпеки. 

Європейська правда  
 
30.11.2015  
НАТО підтримує право Туреччини на захист повітряного простору – 

Столтенберг 
Всі союзники НАТО повністю підтримують право Туреччини на захист своєї територіальної 

цілісності та повітряного простору. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з прем’єр-

міністром Туреччини Ахметом Давотоглу, коментуючи інцидент зі збитим російським Су-24. 
"Усі партнери повністю підтримують право Туреччини захищати свій повітряний простір. Я 

вітаю зусилля Туреччини у намаганні налагодити контакти з РФ щодо деескалації ситуації. 
Важливо зберігати спокій", – сказав Столтенберг. 

Генсек НАТО закликав Росію грати конструктивну роль у вирішення конфлікту в Сирії і 
діяти проти ІДІЛ. 

"НАТО підтримує зусилля із пошуку політичного вирішення конфлікту в Сирії. Це зараз 
більш важливо, ніж колись. Інцидент, який стався минулого тижня, показав як важливо 
побудувати міжнародний механізм, стабільність, прозорість і передбачуваність у наших стосунках 
із Росією. Це ключові моменти для запобігання подібних інцидентів у майбутньому, а якщо вони 
сталися, то запобігти деескалації", – додав він. 

Столтенберг також підкреслив, інцидент, який стався минулого тижня, не перший випадок 
порушення російськими літаками повітряного простору Туреччини. 

"Але зараз наші зусилля зосереджені на деескалації, зменшенні напруги і ми вітатимемо 
прямі контакти між Анкарою та Москвою", – додав він. 

Нагадаємо, 24 листопада над Сирією був збитий фронтовий бомбардувальник Су-24 
російської авіагрупи. За даними турецької влади, російський літак, перед тим як його збив 
турецький винищувач F-16, не реагував на попередження. 

Літак впав в сирійській провінції Латакія біля кордону з Туреччиною, де базується 
російська авіація.  

Туреччина заявила, що збила російський літак заради захисту свого суверенітету. 
Путін назвав інцидент з літаком "ударом в спину, який завдали посібники терористів". 

Європейська правда  

 
30.11.2015  
НАТО прийме нову стратегію протидії гібридній війні 
НАТО прийме оновлену стратегію протидії викликам гібридної війни. 
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив генсек НАТО Єнс 

Столтенберг на прес-конференції перед засіданням міністрів закордонних справ країн Альянсу в 
Брюсселі. 

"Ми оновимо стратегію протидії викликам гібридної війни", – заявив він. 
"Це допоможе нам підготуватися, краще планувати та стримувати подібні дії", – відзначив 

Столтенберг. 
"Дії Росії в Україні створили нові безпекові ризики. Я думаю, що ми заслухаємо пропозиції 

щодо посилення прозорості в наших відносинах та пониження існуючих ризиків", – наголосив 
генсек. 

"Нам потрібно відновити передбачуваність в наших відносинах з Росією", – підкреслив він. 
Європейська правда  

 
01.12.2015  
НАТО готує нову військову підтримку для Туреччини 
НАТО розробляє нові заходи підтримки для Туреччини. За словами генсека НАТО Єнса 

Столтенберга, такі заходи не пов'язані з інцидентом із російським літаком, що стався минулого 
тижня. 
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Північноатлантичний альянс працює над новими заходами військової підтримки для 
Туреччини, зокрема її протиповітряної оборони. Про це у вівторок,1 грудня, заявив генеральний 
секретар НАТО Єнс Столтенберг. Виступаючи перед міністрами закордонних справ 28 країн-членів 
НАТО у Брюсселі, Столтенберг повторив свій заклик до Туреччини та Росії залагодити кризу та 
знайти шляхи для унеможливлення повторення такої ситуації, зазначає AFP. 

Столтенберг зазначив, що НАТО працюватиме над подальшими заходами для 
гарантування безпеки Туреччини. Рішення щодо конкретних кроків у цьому напрямку будуть 
ухвалені протягом тижня. "Я хотів би підкреслити, що це щось не пов’язане з інцидентом, який 
стався минулого тижня", – додав він. За словами генсека Альянсу, заходи в цьому напрямку 
проводяться кілька років як частина зобов’язань перед країною-союзником НАТО. 

Генсек НАТО не пояснив, що включатимуть у себе нові заходи, але зазначив, що Альянс 
багато років допомагав Туреччині з протиповітряною обороною. США вже дислокували в 
Туреччині винищувачі F-15. За словами представника США в НАТО Дугласа Льюта, це триватиме 
так довго, як буде потрібно, зазначає dpa. 

Нагадаємо, раніше Росія заявляла про свої наміри розмістити систему протиповітряної 
оборони С-400 у Сирії. 

DW.COM  
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ЗДАТНІСТЬ «НОРМАНДСЬ
ВРЕГУЛЮВАННЯ НА ДОНБ

 
Паризькі теракти прогнозовано переключили увагу європейських країн, 

перш за все, Франції та Німеччини, на сирійське пита
врегулювання на Донбасі відходить на другий план, а питання Криму взагалі 
ризикує залишитися поза порядком денним. 

 
Паризькі теракти 13 листопада 2015 р., хто з за ними не стояв, відбулися 

дуже «вчасно» для Росії, якій був потрібен п
продемонструвати свою значимість для боротьби проти тероризму. 
після паризьких подій 
Сергій Рябков заявив: «Надеемся, события в Париже наверное все
таки расставят все по
приоритетов наших коллег в Вашингтоне и в других натовских 
столицах».18  

Надії російського МЗС частково справдилися. Розгублений президент 
Франції зробив саме те, чого від нього очікував Кремль 
великої антитерористичної коаліції з Росією і поїхав домовлятися про неї до 
Москви. Було внесено й певний розкол в ряди західних союзників, які погодилися 
з вимогою РФ виключити незручну для Кремля Австралію з числа країн
Віденських переговорів з мир

Паризькі теракти внесли корективи до кола питань для обговорення в 
кулуарах саміту G20 (15 листопада, Анталія), а також кліматичного саміту ООН 
(30 листопада, Париж) 
план, поступившись сирійській
попереджали численні західні експерти, які закликали не будувати ілюзій щодо 
цілей РФ і не «розмінувати» Україну на Сирію.

Готовність, з якою в Парижі та Берліні відреагували на заклики Москви до 
спільних дій в Сирії, були з тривогою сприйняті в Києві, який мав нагоду на 
власному прикладі переконатися в разючій різниці між заявами та реальними 

                                        
18 http://ria.ru/world/20151115/1320935880.
19 http://www.theguardian.com/australia
20 http://ukrainian.voanews.com/content

experts/3063581.html; http://ukrainian
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ЗДАТНІСТЬ «НОРМАНДСЬКОГО» ФОРМАТУ ЗАБЕЗП
ВРЕГУЛЮВАННЯ НА ДОНБАСІ СТАЄ ВСІ БІЛЬШ П

Паризькі теракти прогнозовано переключили увагу європейських країн, 
перш за все, Франції та Німеччини, на сирійське питання. При цьому, мирне 
врегулювання на Донбасі відходить на другий план, а питання Криму взагалі 
ризикує залишитися поза порядком денним.  

Паризькі теракти 13 листопада 2015 р., хто з за ними не стояв, відбулися 
дуже «вчасно» для Росії, якій був потрібен привід внести розкол в ряди Заходу і 
продемонструвати свою значимість для боротьби проти тероризму. 
після паризьких подій заступник міністра закордонних справ РФ 
Сергій Рябков заявив: «Надеемся, события в Париже наверное все
таки расставят все по местам и немножко изменят шкалу 
приоритетов наших коллег в Вашингтоне и в других натовских 

Надії російського МЗС частково справдилися. Розгублений президент 
Франції зробив саме те, чого від нього очікував Кремль – заявив про необхідність 

кої антитерористичної коаліції з Росією і поїхав домовлятися про неї до 
Москви. Було внесено й певний розкол в ряди західних союзників, які погодилися 
з вимогою РФ виключити незручну для Кремля Австралію з числа країн
Віденських переговорів з мирного врегулювання в Сирії.19  

Паризькі теракти внесли корективи до кола питань для обговорення в 
кулуарах саміту G20 (15 листопада, Анталія), а також кліматичного саміту ООН 
(30 листопада, Париж) – українська тематика була відсунута на другий 

шись сирійській. Про імовірність такого розвитку подій 
попереджали численні західні експерти, які закликали не будувати ілюзій щодо 
цілей РФ і не «розмінувати» Україну на Сирію.20 

Готовність, з якою в Парижі та Берліні відреагували на заклики Москви до 
ьних дій в Сирії, були з тривогою сприйняті в Києві, який мав нагоду на 

власному прикладі переконатися в разючій різниці між заявами та реальними 
                                                             

/20151115/1320935880.html 

australia-news/2015/nov/16/australia-excluded-from-syria-peace

content/paryzhy-putin-olland/3062053.html; http://ukrainian.voanews

ukrainian.voanews.com/content/syriya-ukraina/3065506.html 
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КОГО» ФОРМАТУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ МИРНЕ 
АСІ СТАЄ ВСІ БІЛЬШ ПРИМАРНОЮ 

Паризькі теракти прогнозовано переключили увагу європейських країн, 
ння. При цьому, мирне 

врегулювання на Донбасі відходить на другий план, а питання Криму взагалі 

Паризькі теракти 13 листопада 2015 р., хто з за ними не стояв, відбулися 
ривід внести розкол в ряди Заходу і 

продемонструвати свою значимість для боротьби проти тероризму. За два дні 
заступник міністра закордонних справ РФ 

Сергій Рябков заявив: «Надеемся, события в Париже наверное все-
местам и немножко изменят шкалу 

приоритетов наших коллег в Вашингтоне и в других натовских 

Надії російського МЗС частково справдилися. Розгублений президент 
заявив про необхідність 

кої антитерористичної коаліції з Росією і поїхав домовлятися про неї до 
Москви. Було внесено й певний розкол в ряди західних союзників, які погодилися 
з вимогою РФ виключити незручну для Кремля Австралію з числа країн-учасників 

Паризькі теракти внесли корективи до кола питань для обговорення в 
кулуарах саміту G20 (15 листопада, Анталія), а також кліматичного саміту ООН 

українська тематика була відсунута на другий 
. Про імовірність такого розвитку подій 

попереджали численні західні експерти, які закликали не будувати ілюзій щодо 

Готовність, з якою в Парижі та Берліні відреагували на заклики Москви до 
ьних дій в Сирії, були з тривогою сприйняті в Києві, який мав нагоду на 

власному прикладі переконатися в разючій різниці між заявами та реальними 

peace-talks-after-russian-objection 

voanews.com/content/russia-west--



INTERNATIONAL WEEKLY # 19 (16.11.2015 — 01.12.2015) 21 of 27 

 

21 of 27 

діями Кремля. На тлі антитерористичної риторики, російсько-
сепаратистські війська посилюють обстріли українських позицій на 
Донбасі, а представники т.зв. «ДНР» та «ЛНР» займають непоступливу позицію 
на переговорах з мирного врегулювання, намагаючись нав’язати Києву таке 
рішення по місцевим виборам, яке перетворили би їх на фарс – без виведення 
російських військ, без участі проукраїнських кандидатів і без діяльності вільних 
ЗМІ. 

На цьому тлі, РФ продовжує репресії проти татар в Криму, але ця 
тема не викликає рішучої реакції західних політиків, у т.ч. членів 
«Норманської» четвірки Німеччини та Франції, які уникають розмов не 
лише про перспективи повернення Криму до складу України, але і про заходи для 
припинення переслідування російськими спецслужбами кримських татар. Не 
демонструє чіткої стратегії щодо захисту татар і Київ, що змушує 
останніх самим вдаватися до рішучих заходів. 21 листопада в Херсонській 
області невідомими було підірвано опори ліній електропередачі, внаслідок чого 
було припинено подачу електроенергії до Криму.  

Активісти говорять, що дозволять поновити енергопостачання до Криму 
лише в разі, якщо РФ відпустить на свободу кримськотатарських політичних 
в’язнів.21 Кремль прогнозовано ці пропозиції ігнорує, проте менш зрозуміло, чому 
їх ігнорують українські партнери по «Нормандському» формату. Натомість, уряд 
Німеччини закликав Україну розслідувати пошкодження опор ЛЕП, відновити 
електропостачання і не допустити подібних інцидентів у майбутньому. А 
уповноважений уряду ФРН зі співпраці з Росією Гернот Ерлер навіть 
звинуватив український уряд у свідомій ескалації відносин із РФ, 
згадавши також про рішення Києва закрити українській повітряний простір для 
російських літаків.22 Г.Ерлер також заявив, що Україна ухиляється від виконання 
певних пунктів Мінських угод, «забувши», що саме Росія не дає можливості їх 
виконати, так не припинивши обстріли українських позицій, не вивівши свої 
війська з Донбасу і зриваючи мирні переговори неприйнятними для будь-якої 
демократичної держави умовами проведення місцевих виборів. 

 
Україні стає все складніше розраховувати на своїх «Нормандських» 

партнерів у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі. Заклопотані 
питаннями біженців та створенням спільної з РФ «антитерористичної» 
коаліції, Париж та Берлін демонструють готовність закривати очі на 
очевидну невідповідність риторики та дій РФ як в Сирії, так і на Донбасі. Києву 
необхідно докласти максимальних зусиль, щоб роз’яснити своїм партнерам, що 
їх поступлива позиція може бути сприйнята в Москві як карт-бланш для 
ескалації, і як наслідок – масштабну війну з усіма негативними наслідками не 
лише для України, а і для ЄС. Києву необхідно також визначитися, нарешті, з 
власною дієвою стратегією як щодо Донбасу, так і Криму, включаючи питання 
захисту прав громадян України, а також принципи економічних взаємин із 
країною-агресором та окупованими нею територіями. 

 
 
  

                                                             
21 http://zn.ua/columnists/koridor-v-krym-196616_.html 
22 http://www.dw.com/uk/в-імя-деескалації-чому-берлін-незадоволений-блокадою-криму/a-18878841 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 ОБСЄ 
 
29.11.2015  
ОБСЄ збільшує кількість спостерігачів в Україні 
Місія ОБСЄ збільшує кількість спостерігачів і розширює технічні можливості. 
Про це заявив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан в ході візиту до Краматорська, де 

провів зустріч зі спостерігачами, працюючими в регіоні, йдеться в повідомленні на сторінці в 
Facebook. 

У ході візиту, обговорювалися питання, пов'язані з внутрішньо переміщеними особами та 
проведенням робіт з розмінування в регіоні. 

За словами Апакана, на даний момент СММ розширює географію своєї присутності, 
збільшує кількість спостерігачів і розширює технічні можливості, що дозволить підвищити 
ефективність моніторингу та звітності. 

"Ми віримо, що світ може бути досягнутий. Здійснювати моніторинг і доповідати про 
обстановку є основним завданням СММ, проте ми також сприяємо діалогу на місцях і приділяємо 
увагу гуманітарним аспектам", – сказав Апакан. 

Українська правда 
 
 ООН 
 
30.11.2015  
Виступ Президента України Петра Порошенка на 21-й сесії Конференції 

сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату COP21 
Шановний пане Голове, 
Вельмишановний пане Генеральний Секретар, 
Пані та панове, 
На початку я хотів би висловити свою глибоку солідарність з Францією, її народом та 

Президентом Олландом. Ми вражені французами, їх сміливістю, незламним духом та їх 
відповіддю на варварські та малодушні терористичні атаки. 

Жахливі події, які Франція пережила цього трагічного листопада, є повсякденною 
реальністю для України протягом майже 21 місяця. Моя країна потерпає від тероризму, що 
фінансується та підтримується Російською Федерацією. В результаті загинуло більше 8 тисяч 
українців, з яких близько 6 тисяч мирних мешканців. 

Я переконаний, що з терористами або державами, що підтримують тероризм, не може бути 
ніяких компромісів щодо демократичних цінностей та принципів. 

Ми не боїмося і нас ніколи не залякати! 
І присутність стількох міжнародних лідерів на цьому саміті, що майже зрівнялася з 

присутністю на Генеральній Асамблеї ООН, є найкращим доказом цього. 
Українці стоять пліч-о-пліч з французами. 
Vivre la France!!! 
Пані та панове, 
Моя країна стала об’єктом гібридної війни. Гібридної війни, яка має гібридні наслідки. 

Вони можуть бути менш помітними, але вони не менш шкідливі. Один з них – ризик екологічної 
катастрофи у східній частині України – на Донбасі. 

Підтримувані Росією терористи затопили багато шахт в цьому регіоні. Їх злочинні дії 
призвели до отруєння питної води, ґрунту, флори та фауни регіону. Донбас став полігоном для 
російських та про-російських військ. Як наслідок, земля та атмосфера сильно забруднені від 
вибухів та пошкодження хімічних та інших промислових заводів. 

Я впевнений, що питання захисту навколишнього середовища в умовах конфлікту більше 
не може залишатися без відповідної реакції міжнародного співтовариства. Ця проблема, зокрема, 
буде в центрі уваги нашої діяльності в рамках системи ООН, а саме Програми ООН з 
навколишнього середовища. 

Пані та панове, 
Незважаючи на всі виклики, ми залишаємося відданими нашим зобов’язанням за 

Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом. 
Моя країна послідовно робить свій внесок у зусилля, спрямовані на скорочення 

антропогенних викидів парникових газів, для того, щоб обмежити небезпечну глобальну 
температуру. 
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Україна поставила перед собою мету в 2030 році не перевищувати 60% від рівня викидів 
парникових газів 1990 року. Ми визначили цей рівень, пам’ятаючи про масштабні завдання, які 
Україна повинна вирішити, щоб відновити Донбас. 

Ми говоримо про реконструкцію зруйнованих промислових підприємств, у тому числі 
інфраструктури, залізниць, нафто- і газопроводів, водопостачання, а також об'єктів соціальної 
сфери. 

Величезна робота, яка ще має бути зроблена, призведе до збільшення виробництва металу і 
неметалевих будівельних матеріалів. При цьому ми виходимо з того, що Україна не буде 
перевищувати ліміт рівня викидів парникових газів. 

Я також певен, що після відновлення Донбасу Україна зможе досягти рівня, що є значно 
нижчим за той, що ми задекларували в нашому очікуваному національно-визначеному внеску. 

Тим не менш, щоб бути в змозі досягти масштабнішої мети, ми повинні врегулювати 
конфлікт на Донбасі – мирним шляхом і в суворій відповідності з Мінськими угодами. 

Тут ми покладаємося на наших партнерів, зокрема на Німеччину та Францію, та на 
Європейський Союз в цілому. Ми також покладаємось на нашу трансатлантичну солідарність. 

Ми також повинні забезпечити достатні фінансові ресурси для реконструкції Донбасу. 
Більш того, ці ресурси можна розглядати як інвестиції у боротьбу зі зміною клімату. Тому що 
новий український Донбас має бути зосереджений на енергоефективності. 

Сьогодні ми також повинні надати поштовх досягненню компромісу щодо нової Глобальної 
кліматичної угоди для того, щоб вона набула чинності у 2020 році. 

Україна бере активну участь у розробці цього ключового документу. 
На наш погляд, вона повинна бути заснована на кількох принципах: 
По-перше, нова угода повинна бути застосована для всіх країн. 
По-друге, диференціація в цій угоді має бути заснована на обґрунтованих економічних і 

соціальних показниках, а також бути гнучкою і юридично обов'язковою. 
По-третє, вона повинна надати ринкові і неринкові інструменти для виконання 

зобов'язань, і кожна країна повинна мати рівний і недискримінаційний доступ до цих 
інструментів. 

По-четверте, угода має передбачати зміцнення міжнародного співробітництва в галузі 
адаптації до зміни клімату, у тому числі обмін інформацією про найкращі доступні інструменти і 
технології. 

Наостанок, нова глобальна кліматична угода повинна бути динамічною, щоб оперативно 
адаптуватися до еволюції в соціально-економічному розвитку Сторін, амбіцій щодо їх очікуваний 
національно-визначений внесок (ОНВВ), а також зміни клімату. 

Пані та панове, 
В нас є дуже багато проблем. Тероризм, війни, міграція. 
Але є тільки одна проблема, що робить нас рівними за уразливістю. Це проблема зміни 

клімату. Її вирішення є іспитом для всіх народів. 
Давайте не будемо забувати стару істину: «Дім, поділений в собі, не встоїть». 
Земля – це наш дім. І принаймні цього разу він не може бути «розділений зсередини». 
Дякую! 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

ЛИТВА,  ШВЕЦІЯ 
 
17.11.2015  
Президент обговорив з главами зовнішньополітичних відомств Литви та 

Швеції виклики безпеці у Європі та європерспективи України 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністрами закордонних справ 

Литви та Швеції Лінасом Лінкявічюсом та Маргот Вальстрьом, які перебувають в Україні з 
робочим візитом. 

Головна увага під час зустрічі була приділена ситуації на Донбасі, стану виконання 
Мінських домовленостей, а також глобальній боротьбі з тероризмом з огляду на нещодавні 
терористичні атаки, що мали місце у Парижі. 

Президент та міністри висловили спільне бачення щодо необхідності об’єднання зусиль 
міжнародної спільноти для попередження та подолання тероризму. «Ми стоїмо пліч-о-пліч з 
Французьким народом і Президентом Франції, французьким Урядом у боротьбі з тероризмом», – 
наголосив Президент України. 
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Глава держави подякував міністрам за їх активну політичну підтримку України, а також 
значну практичну допомогу, яку держави виділяють для подолання наслідків російської агресії на 
Сході нашої держави. Петро Порошенко наголосив на важливості зміцнення ролі Європейського 
Союзу у стабілізації ситуації на Донбасі. 

Глави зовнішньополітичних відомств підтвердили, що позиція Швеції та Литви полягає у 
необхідності продовження санкцій стосовно Росії до повного виконання Мінських домовленостей. 

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню надання Україні безвізового режиму 
з боку Євросоюзу. Міністри привітали ухвалення Верховною Радою України «пакету безвізових 
законів», що сприяють поступу України у виконанні Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму 
для громадян України. 

Глави зовнішньополітичних відомств Литви та Швеції заявили, що, попри складний 
міжнародний порядок денний, українське питання незмінно залишається одним з найбільш 
пріоритетних для європейської дипломатії. 

Після зустрічі відбулося підписання міністрами закордонних справ Литви та Швеції 
Спільного меморандуму щодо освіти в Україні. Проект передбачає обмін вчителями та студентами 
зі східних регіонів України. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
ІТАЛІЯ 

 
19.11.2015  
Україна отримала чіткі сигнали підтримки з боку Італії – Президент 
Президент Петро Порошенко під час офіційного візиту до Італії зазначив, що за 

результами зустрічі з італійським Головою Ради Міністрів Маттео Ренці та Президентом Серджіо 
Маттареллою Україна заручилася підтримкою в сфері безпеки, боротьби з корупцією, економіки та 
євроінтеграційних прагнень. 

"Зустрічі були дуже конструктивними, дружніми та довірливими. Ми отримали всі 
необхідні сигнали підтримки, які сьогодні так потрібні Україні", – повідомив Глава держави під 
час спілкування з представниками ЗМІ. 

Президент обговорив з керівництвом Італії питання у сфері безпеки, економіки та 
політики. 

Петро Порошенко повідомив, що Україна має тверду та послідовну підтримку з боку Італії 
щодо питання безпеки та оборони. Зокрема, під час зустрічей наголошувалось, що Італія чітко 
стоїть на принципах необхідності повної імплементації Мінських угод. 

Українська та італійські сторони домовилися про співпрацю в економічній сфері, зокрема  
в енергетиці. "Компанія ENI задекларувала бажання розширення інвестицій в Україну", – 
повідомив Президент. 

Також було домовлено про співпрацю в сільськогосподарській сфері, включаючи сферу 
сільськогосподарського машинобудування та інвестиції в технології, харчову промисловість, щодо 
кроків італійських партнерів з розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. 

Глава держави повідомив, що досягнуто домовленості щодо встановлення партнерських 
відносин між Антикорупційним бюро Італії та Націоналиним антикорупційним бюро України. 
"Будуть надавати консультативну та інші види допомоги для підвищення ефективності 
антикорупційної боротьби в Україні. Ми розробили конкретний графік кроків, які могли би 
посилити нашу співпрацю в цій чутливій сфері", – зазначив Президент. 

Також прозвучала підтримка з боку Італії прагнень України щодо безвізового режиму. "Це 
дуже важливо напередодні прийняття рішення експертною групою щодо надання оцінки дій 
України з виконання Плану дій по безвізовому режиму. Сподіваюсь, що до кінця грудня 
Європейська Комісія прийме відповідне рішення, щоб у 2016 -му українці нарешті отримали це 
право", – сказав Глава держави. 

Президент також відзначив підписання угоди про визнання українських посвідчень водіїв. 
"Ми йшли до цього довгих 10 років", – зауважив Петро Порошенко. Крім того, було домовлено про 
подальші кроки зі збільшення соціального захисту українців, які проживають в Італії. 

Глава держави окремо підкреслив, що незважаючи на інформацію про загрозу можливих 
терактів в Італії, він не планує змінювати програму в Римі. "Ми підтримуємо Італійську республіку 
і весь світ в боротьбі проти тероризму так само, як Італія, ЄС та весь світ підтримує Україну в її 
боротьбі поти агресора", – наголосив Петро Порошенко. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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НІДЕРЛАНДИ 

 
26.11.2015  
Угода про асоціацію України з ЄС – в інтересах всієї Європи, наголошує 

Президент після переговорів з Прем’єр-міністром Нідерландів 
Президент України Петро Порошенко після переговорів з Прем’єр-міністром Нідерландів 

Марком Рютте заявив, що Україна розраховує на підтримку та розуміння народом Нідерландів 
важливості Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом не лише власно для України, але 
й для всієї Європи. 

Коментуючи для ЗМІ після зустрічі питання нідерландського референдуму щодо Угоди про 
асоціацію України з ЄС, Президент наголосив: «Цей референдум не зупиняє Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом». «Ми розраховуємо на позицію громадян Нідерландів, 
що вони підтримають нашу 45-мільйонну націю на шляху до демократії, свободи та реформування 
нашої країни», – заявив Петро Порошенко, зазначивши, що підтримати Угоду про асоціацію 
України з ЄС – також в інтересах громадян Нідерландів, адже ця країна є другим за обсягом 
інвестицій європейським торговим партнером України. 

Глава держави акцентував на тому, що важливою складовою Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС є Угода про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, яка відкриває унікальні 
можливості для нідерландського, європейського та українського бізнесу бути присутніми на 
величезних ринках ЄС та України. «І це в інтересах громадян ЄС, громадян Нідерландів і громадян 
України», – наголосив Президент України. 

За його словами, для України Угода про асоціацію є рубіконом на шляху від радянського 
минулого, і переважна її частина стосується реформ, захисту прав людини та демократії. «Хто 
проти демократії, свободи, реформ, боротьби з корупцією, незалежної судової системи, 
сприятливого інвестиційного клімату?», – запитав Петро Порошенко. 

«Я запевняю вас – це те, що нам дійсно потрібно зробити – побудувати Європу в Україні», – 
заявив Петро Порошенко. 

У свою чергу, Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив на важливості Угоди про 
асоціацію, зазначивши, що «Європейському Союзу в цілому, як й Нідерландам зокрема, потрібні 
стабільні сусіди та надійні відносини. Ця Угода про асоціацію допоможе як у торгівельних 
відносинах між Європейським Союзом і Україною, так і економічному розвитку України, розвитку 
демократії, впровадженню конституційних змін та боротьбі з корупцією». 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
НІМЕЧЧИНА 

 
30.11.2015  
Німеччина є надійним партнером України – Петро Порошенко за 

підсумками зустрічі з Ангелою Меркель 
Під час Конференції ООН з питань зміни клімату у Парижі Президент Петро Порошенко 

провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 
Петро Порошенко детально поінформував Ангелу Меркель про розвиток ситуації на 

Донбасі. Співрозмовники висловили занепокоєння у зв’язку із суттєвим збільшенням останнім 
часом порушень режиму припинення вогню. Лідери наголосили на необхідності повного та 
неухильного виконання Мінських домовленостей Росією. 

Коментуючи представникам ЗМІ підсумки зустрічі, Президент України зазначив, що вона 
була ефективною, засвідчила підтримку зусиль у реформуванні України і підтвердила, що 
Німеччина є надійним партнером нашої країни. 

Були визначені конкретні кроки і скоординовані дії у рамках «Нормандського формату», 
подальші кроки для підвищення безпеки в районі лінії зіткнення та підвищення ефективності 
Тристоронньої контактної групи та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 

«Хотів би нагадати, що наступного року головування у ОБСЄ переходить до Німеччини, і 
ми хотіли б у повному обсязі використати ці можливості, в тому числі для підвищення 
ефективності діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», – наголосив Президент. 

Співрозмовники обговорили хід реформ, питання безвізового режиму та фінансової і 
консультативної допомоги у реформуванні України. Канцлер висловила підтримку крокам України 
щодо боротьби з корупцією. 

Лідери двох країн підтвердили незворотність започаткування дії зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС з 1 січня 2016 року. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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США 

 
24.11.2015  
Пентагон розпочав другу фазу підготовки українських військових 
США розпочали другу фазу американсько-українських навчань Fearless Guardian, метою 

яких є підготовка українських військових. 
Про це заявив прес-секретар Пентагону Джеф Девіс, йдеться в повідомленні департаменту 

оборони США. 
"Це частина наших зусиль зі сприяння довгострокової воєнної реформи та професіоналізму 

України, а також допомога, спрямована на поліпшення обороноздатності та потенціалу України", 
сказав Девіс. 

Фаза, яка почалася в понеділок, включає навчання п'яти батальйонів Міністерства оборони 
і одного батальйону спеціальних операцій. До цього американські інструктори тренували сили 
Нацгвардії. 

У навчаннях, що проходять на західній Україні, беруть участь близько 300 американських 
солдатів. 

Девіс сказав, що на додаток до навчань, Сполучені Штати працюватимуть з Міністерством 
оборони України над створенням навчального центру і на рівні інституцій розвитку. 

Навчання батальйонів Міноборони проходять у Яворові, а спецназу – у Хмельницькому. 
Європейська правда  

 
 

КАНАДА 
 

28.11.2015  
Посол Канади в Україні передав українським військовослужбовцям новітнє 

обладнання для проведення заходів із розмінування 
Сьогодні, 28 листопада, у Кам’янець-Подільському, в Центрі розмінування Збройних Сил 

України, під час вручення саперам Центру сертифікатів міжнародного зразка з протидії 
саморобним вибуховим пристроям за стандартами країн НАТО, посол Канади в Україні пан Роман 
Ващук передав українським військовим новітнє обладнання для проведення заходів із 
розмінування. 

В урочистій церемонії вручення сертифікатів українським військовослужбовцям, які 
протягом шести тижнів, під керівництвом представників збройних сил Канади, опановували 
методики з пошуку та знищення саморобних вибухових пристроїв, взяли участь посол Канади в 
Україні пан Роман Ващук, начальник відділу протимінної діяльності управління екологічної 
безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Сергій Зубаревський, 
міський голова Кам’янець-Подільського Михайло Сімашкевич. 

— Сьогодні ми передаємо українським військовим не засоби озброєння, а засоби 
роззброєння, — вітаючи саперів Центру розмінування, наголосив посол Канади в Україні пан 
Роман Ващук. — Засоби безпеки як для військових, так і для цивільного населення. Це 
матеріальний вияв нашої дружби, нашої солідарності з українським народом. 

В свою чергу, полковник Сергій Зубаревський від імені Міністра оборони України, 
Начальника Генерального штабу Збройних Сил України подякував пану Роману Ващуку за надану 
допомогу, зауваживши: 

— Канадський народ та його військовослужбовці, надаючи всебічну підтримку у боротьбі 
українському народові за право на своє існування, вкотре демонструють усьому цивілізованому 
світу свою відданість принципам демократії та неприпустимості розв’язування у 21 столітті 
військових конфліктів шляхом руйнування існуючих кордонів незалежних європейських держав. 

Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 
років в Україні, роковини якого цього дня відзначають в державі. 

Серед переданого Центру розмінування Збройних Сил України новітнього обладнання: три 
роботизованих системи TALON, п’ятнадцять захисних костюмів EOD9 підвищеного ступеню 
рухливості, три телескопічних маніпулятори. 

Охарактеризовуючи його, тимчасово виконуючого обов’язки начальника Центру 
підполковник Олег Гаврилюк зазначає, що його використання під час розмінування чи 
знешкодження саморобних вибухових пристроїв до мінімуму зводить ризик сапера. В рамках 
пройденого курсу підготовки військовослужбовці Центру на практиці відпрацювали весь алгоритм 
дій щодо використання роботизованих систем для знешкодження вибухових пристроїв. 

— Вже найближчим часом це обладнання відправиться в зону проведення 
антитерористичної операції, а з понеділка вже нова група військовослужбовців за стандартами 
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країн НАТО вивчатиме, як протидіяти саморобним вибуховим пристроям, — підкреслив 
підполковник Олег Гаврилюк. 

Міністерство оборони України 
 
29.11.2015  
Президент України та Прем’єр-міністр Канади обговорили перспективи 

поглиблення особливого партнерства між державами 
Перебуваючи у Парижі з метою участі у 21-й Конференції ООН з питань зміни клімату, 

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. 
У ході першої зустрічі з новим очільником Уряду Канади Глава Української держави 

поінформував співрозмовника про актуальний розвиток ситуації на Донбасі та акцентував увагу на 
важливості підтримки трансатлантичної єдності у питанні збереження санкцій щодо Росії до 
повного відновлення територіальної цілісності України. 

Джастін Трюдо запевнив у повній підтримці народу України у боротьбі за відстоювання 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Він наголосив на подальшій готовності 
Канади здійснювати тиск на Москву, а також усіляко допомагати Україні, зокрема, посилюючи 
здатність Збройних Сил України протидіяти сучасним викликам і загрозам. 

Співрозмовники підкреслили важливість подальшого поглиблення особливого 
партнерства між державами, зокрема у торговельно-економічній та військово-технічній сферах. 
Співрозмовники відзначили необхідність оперативної підготовки до підписання двосторонньої 
угоди про зону вільної торгівлі. 

Прем’єр Канади проінформував Президента про результати засідання «Великої 
двадцятки» в Анталії, запевнивши у трансатлантичній солідарності з Україною. 

Президент подякував Главі Уряду Канади за солідарність з Українським народом у дні, 
коли весь світ згадує жертв Голодомору–геноциду 1932-1933 років в Україні. 

Сторони також обговорили питання спрощення візового режиму для громадян України. 
Джастін Трюдо підтвердив готовність відвідати Україну з візитом на запрошення Петра 

Порошенка. 
Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 
 

 
ТУРЕЧЧИНА 

 
30.11.2015  
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 

Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 
Президент України Петро Порошенко на початку наступного року відвідає з візитом 

Турецьку Республіку. Про це Глава Української держави повідомив журналістам після переговорів 
з Реджепом Тайїпом Ердоганом. «Ми чекаємо від цього візиту прориву. Буде продемонстрована 
низка напрацювань в питаннях економічного, політичного та безпекового співробітництва», – 
відзначив він. 

За словами Петра Порошенка під час зустрічі, яка відбулася на полях Конференції з питань 
зміни клімату у Парижі, Р.Т.Ердоган повідомив подробиці порушення повітряного простору 
Туреччини російським літаком СУ-24. 

Петро Порошенко проінформував про розвиток ситуації на Донбасі.  
Президенти України та Туреччини відзначили, що ніколи не визнають анексії українського 

Криму з боку Росії. Петро Порошенко та Реджеп Тайїп Ердоган засудили триваючі порушення 
фундаментальних прав та свобод українців, кримських татар та інших мешканців Криму з боку 
окупаційної російської влади. 

Співрозмовники також домовилися про активізацію торгівельно-економічної співпраці 
України та Туреччини. Серед іншого було досягнуто домовленості про проведення десятого 
засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. 

Прес-центр МЗС України 
 


