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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬЩІ ДО УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ 
ПРАГМАТИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Довгоочікуваний візит нового польського Президента до України не 

справдив прогнозів скептиків щодо можливого охолодження відносин між двома 
державами, як не виправдав і надій найбільших оптимістів, які сподівалися на 
ще більшу підтримку Києва новою польською владою. Характер візиту та 
теми, підняті під час зустрічей, радше свідчать про курс на прагматизацію 
двосторонніх відносин з акцентом на перспективах стратегічного 
партнерства. 

 
В Україні очікували на візит Анджея Дуди з перших днів його обрання, 

сподіваючись, що Київ стане якщо не першою, то принаймні однією з перших 
столиць, які відвідає новообраний Президент Польщі. Оптимісти вважали, що 
різка позиція партії «Право та справедливість» по відношенню до Росії та симпатії 
лідерів цієї партії до ідей посилення регіонального співробітництва аж до 
інтеграційних проектів «Міжмор’я» – автоматично означатиме подальше 
посилення підтримки Польщею України. Скептики ж вказували на особливу 
чутливість виборців партії Анджея Дуди до таких історичних питань, як 
українсько-польське протистояння під час Другої Світової війни, що ризикувало 
зробити відносини між країнами більш прохолодними, зважаючи на переоцінку 
українцями ролі ОУН-УПА. Тривожні очікування посилилися після того, як у 
серпні 2015 р. український Президент у коментарі журналістам фактично відкинув 
ідею розширення «Нормандського» формату, напередодні публічно висловлену 
Анджеєм Дудою (вірогідно, без попередніх консультацій з Києвом). Тривалий час 
не було зрозуміло, чи взагалі відбудеться візит Польського Президента до України 
в 2015 р., і лише в останні дні вересня, після зустрічі Петра Порошенка і Анджея 
Дуди на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, стало відомо, що до 
кінця року візит таки відбудеться.  

Проаналізуємо основні месиджі цього довгожданого візиту: 
1. Військова безпека.  
Польща продовжує підтримувати Україну в конфлікті, який розпочала 

Росія. Анджей Дуда висловився за продовження санкцій проти Росії, і 
при цьому, на відміну від деяких своїх колег по Євросоюзу, не скаржився на 
збитки, яких торговельні обмеження завдають польській економіці. 

Прикметно, що Анджей Дуда вже не наполягав на залученні Польщі до 
«Нормандського» формату з мирного врегулювання, але пообіцяв «пильнувати, 
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щоб справа реалізації Мінських угод та втілення їхніх рішень була реалізована».1 
Слід відзначити, що розширення «Нормандського» формату навряд чи було би 
можливим – з огляду як на позицію РФ, яка вважає достатньо комфортним для 
себе нинішній склад «четвірки», а також на позицію Берліна та Парижу, які 
прагнуть уникнути загострення відносин із Москвою. Втім, Польща може надати 
Україні важливу допомогу і за межами «Нормандського» формату – в якості члена 
ЄС і НАТО, підтримка яких дуже важлива для тиску на Росію з метою змусити її 
припинити агресію і виконати свою частину Мінських угод.  

На правах господаря саміту НАТО, що пройде у Варшаві влітку 
2016 р., Анджей Дуда висловився за запрошення України на цей захід: 
«Я дуже хотів би, щоб Україна була присутня на цьому саміті, щоб присутність 
України там була однозначною».2 

Було домовлено про відновлення співпраці Ради національної 
безпеки та оборони України та Бюро національної безпеки Польщі. 
Прикметно, що візит  Анджея Дути відбувся одночасно із зустріччю в Києві 
керівників оборонних відомств України, Польщі, Латвії, Литви та 
Естонії. Міністри оборони домовилися про військово-технічну співпрацю в 
наступному році, спільні навчання (зокрема, українська сторона прийняла 
пропозицію взяти участь у навчаннях «Щит» на території Польщі); відвідали 
Яворівський полігон, де тривають навчання за участі військовослужбовців 
України, США, Канади та Литви.  

Особливу увагу було приділено перспективам спільної литовсько-
польсько-української бригади, що базується в Любліні. Київ визначив перших 
500 військовослужбовців для проходження служби у складі цього підрозділу. 
Петро Порошенко відзначив стратегічне значенні спільної бригади для 
досягнення взаємосумісності Збройних Сил України з арміями країн-членів 
НАТО, а також налагодження діалогу та участі України у Вишеградській 
бойовій тактичній групі Європейського Союзу.3 До речі, LITPOLUKRBRIG 
– це той формат, де військовослужбовці України можуть поділитися 
цінним досвідом, здобутим в протистоянні російській «гібридній» 
агресії, саме з тими країнами НАТО, які відчувають найбільшу загрозу з боку РФ.  

2. Енергетична безпека. 
Обидва Президенти чітко висловилися проти проекту газогону 

«Північний потік-2», який лобіюють Росія та деякі її бізнес-партнери з країн 
Європейського Союзу. Петро Порошенко і Анджей Дуда назвали цей проект 
політичним, спрямованим проти країн Східної Європи, і шкідливим для 
Євросоюзу в цілому, оскільки він суперечить курсу на диверсифікацію джерел 
постачання енергоносіїв. Абсолютно зрозуміло, що економічної доцільності в 
новому газогоні немає, адже нинішніх транзитних можливостей більше, ніж 
достатньо. Головна його мета – позбавити транзиту країни Східної Європи, щоб 
можна було тиснути на них погрозами відключити постачання газу.  

Анджей Дуда і український прем’єр-міністр Арсеній Яценюк обговорили 
проект будівництва інтерконнектора між Україною та Польщею, після 
запуску якого Київ зможе закупати у Польщі до 8 млрд. кубометрів газу щороку.  

3. Євроінтеграція: візова лібералізація, ЗВТ і економічне 
співробітництво. 

Анджей Дуда підтвердив підтримку Польщею скасування віз для 
громадян України, крім того, Президенти домовилися відкрити ще кілька 
спільних пропускних пунктів на спільному кордоні – для підвищення 
комфорту громадян. 

                                                             
1 http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/15/7092604 
2 http://ukrainian.voanews.com/content/duda-in-ukraine/3104328.html 
3 http://www.president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-ta-polshi-obgovorili-vzayemodiyu-u-sferi-36495 
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У контексті старту з 1 січня 2016 р. зони вільної торгівлі Україна-ЄС, Польща 
пообіцяла допомогу українським товаровиробникам у виході на 
європейський ринок. Крім того, керівники Національних банків України та 
Польщі домовилися про відкриття кредитної лінії для Києва – свопу на 4 млрд. 
злотих або 1 млрд. євро, що сприятиме нарощуванню товарообігу між Україною і 
Польщею.4 

Український експерт Григорій Перепелиця також відзначив, що на 
тлі обмеження економічних стосунків з Росією, Польща стає 
найбільшим найближчим ринком для України, і може допомогти 
нашій країні диверсифікувати виробництво й замінити значну 
частину російських комплектуючих, у т.ч. для військової техніки 
та озброєнь.5 

4. Залагодження історичних розбіжностей. 
Варшава і Київ висловили готовність шукати компроміси по 

складним і суперечливим історичним питанням. Зокрема, діалог буде вестися в 
рамках Консультативного комітету президентів, буде активізовано співпраці між 
українським та польським інститутами національної пам’яті. Петро Порошенко 
натякнув, що Росії не вдасться зіграти на українсько-польських 
історичних суперечках і зіпсувати дружні відносини двох народів: «Історія 
добре навчила, що, коли сваряться українці й поляки, виграє хтось третій. Ми 
цього, впевнені, що не допустимо».6 Про те, що польський Президент поділяє такі 
підходи свого українського колеги, свідчить той факт, що свій візит Анджей 
Дуда розпочав з відвідин польського військового цвинтаря та 
меморіалу в Биківні, де поховані тисячі жертв сталінських репресій, 
знищених на території України.   

 
Отже, приїзд Президента Польщі до України 14-15 грудня 2015 р. був, без 

перебільшення, довгоочікуваним. І те, що він не приніс особливих «проривів» у 
двосторонніх відносинах, не має сприйматися як розчарування. Важливо вже 
те, що сторони висловили готовність продовжити розвивати взаємовигідні 
напрями співробітництва і шукати порозуміння у складних питаннях, 
зокрема, історичних. Прагматизація взаємин може піти на користь 
обом сторонам, якщо замінить попередній формат «адвокат-
клієнт» на справді рівноправне стратегічне партнерство. 

 
 

 
 

                                                             
4 http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/15/7042265 
5 http://www.dw.com/uk/президент-польщі-в-києві-боріться-з-корупцією/a-18919779 
6 http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-polsha-gotovi-do-konstruktivnogo-dialogu-z-pitan-36498 
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ЕКОНОМІКА 
 
02.12.2015  
Україна тверда у своєму рішенні запровадити зону вільної торгівлі з ЄС з 1 

січня 2016 року – Президент 
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна не відступить від свого рішення 

імплементувати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом з 1 січня 2016 року. За словами 
Глави держави, Україна готова до професійної економічної дискусії з Росією щодо наслідків 
запровадження ЗВТ з ЄС, але не допустить мови шантажу. 

Під час робочого візиту до Литви Президент України прокоментував підсумки засідання 1 
грудня у Брюсселі міністерської групи із запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі України з ЄС. «На жаль, ми мусимо констатувати, що позиція Російської Федерації 
була неконструктивною. Можемо наголосити на одному – ні Україна, ні Європейський Союз не 
будуть реагувати на будь-який шантаж», – заявив Президент. 

«Нема про що піклуватись ні в частині стандартизації, ні в частині фіто-санітарного 
контролю. Більше того, якби Росія була готова обговорювати розмір шкоди, ми готові були б 
обговорювати, але висувати абсолютно безпідставні і беззмістовні звинувачення в тому, що це ніби 
загрожує Росії, ми не готові», – сказав Президент. 

Глава держави зазначив, що, починаючи з 2013 року, фактичне ембарго і фактичні санкції 
проти України вже діють. Як результат цих санкцій товарообіг між Росією та Україною скоротився 
в чотири рази. «Сьогодні обсяг, про який ми говоримо, вимірюється вже не десятками мільярдів, 
як це було раніше, а сотнями мільйонів доларів. Що, безумовно, боляче для наших виробників. Але 
ще раз наголошую, що Україна тверда у своєму рішенні запровадити зону вільної торгівлі з 1 січня 
2016 року», – заявив Петро Порошенко. 

«Ми запропонували провести ще одну консультацію до кінця року для того, щоб 
продемонструвати нашу відкритість, і готові не допустити подальшого поглиблення 
запровадження санкцій. Наголошую – ми готові до професійної економічної дискусії», – 
наголосив Президент України. 

Президент наголосив, що Україна не дозволить, щоб, як раніше газова політика, так і зараз 
політика санкцій використовувалась як інструмент політичного впливу. «Наше політичне 
майбутнє буде вирішуватись не в Москві. Воно буде вирішуватись виключно Українським народом. 
Я як Президент, як гарант Конституції зроблю все, щоб це забезпечити», – заявив Петро 
Порошенко. 

Президент України висловив подяку Європейському Союзу за завершення процесу 
ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС всіма країнами-членами. «Ми сьогодні рішуче 
налаштовані на європейські реформи, які наближають нас до Європейського Союзу і відповідають 
прагненням Українського народу», – відзначив Глава Української держави. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
07.12.2015  
ЄС пообіцяв Україні жорстку перевірку Nord Stream-2 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк офіційно звернувся до Європейського союзу з проханням 

заблокувати введення в дію проекту Nord  Stream-2. 
Про це він заявив на брифінгу після завершення засідання Ради асоціації, повідомляє з 

Брюсселя кореспондент "Європейської правди". 
Керівник українського уряду розповів деякі деталі переговорів щодо спільної політики 

України та ЄС в галузі енергетики. 
"Ми звертаємося до європейських партнерів з тим, щоби проект Nord Stream -2 пройшов 

найжорсткішу інспекцію. І ми вважаємо, що цей проект повинен бути заблокований, оскільки не 
відповідає інтересам ані Європейського Союзу, ані України", – заявив Яценюк. 

За його словами, підставою для блокування є порушення трубопроводом вимог 
Енергетичного співтовариства, які є обов’язковими для виконання всіма країнами ЄС. Водночас, 
прем’єр не навів детальної інформації про такі порушення. 

"Він не лише позбавляє Україну, Словаччину і Польщу мільярдів євро доходів, але також 
позбавляє ЄС реальної конкуренції на енергетичному ринку і збільшує монополію Газпрому. Ми 
сподіваємося, що наші Європейські партнери будуть розглядати будь-які проекти виключно з 
точки зору третього енергетичного  пакету", – зазначив він. 

Єврокомісар Ган зі свого боку додав, що ЄК гарантує проведення такої перевірки, про яку 
запитував український прем’єр. 

"Що стосується Nord Stream -2. Потрібно підтримувати конкуренцію. Водночас, економічні 
інвестори також мають поважати європейське законодавство . 
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У нас буде дуже голосне та неприємне дослідження щодо декількох інфраструктурних 
проектів", – наголосив єврокомісар. 

Європейська правда 
 
 

БЕЗПЕКА 
 
14.12.2015  
Президент України зустрівся з міністрами оборони країн Балтії та Польщі 
Президент України провів зустріч з Віце-міністром оборони Республіки Польща Томашем 

Шатковським, Міністром оборони Латвії Раймондсом Бергманісом, Міністром оборони Литовської 
Республіки Юозасом Олекасом та Міністром оборони Естонії Ханнесом Хансо. 

Петро Порошенко подякував міністрам за підтримку в реформуванні сектору оборони та 
безпеки України, зокрема обмін досвідом, допомогу в лікуванні поранених, а також наголосив на 
важливості подальшого розвитку українсько-польсько-литовської військової бригади. 

Президент також відзначив, що Україна за короткий термін час спромоглася 
продемонструвати значний прогрес у реформуванні сектору безпеки і оборони та розвитку своїх 
Збройних сил. 

Під час зустрічі, Глава держави приділив значну увагу виконанню Україною Мінських 
домовленостей з метою «якомога швидшого припинення вогню та поверненню миру на Донбасі, 
початку політичного процесу та поверненню українського суверенітету над окупованими 
територіями». 

При цьому Петро Порошенко наголосив на тому, що Москва поки не демонструє жодної 
готовності повністю виконувати Мінські домовленості та висловив сподівання, що Європейська 
Рада, яка відбудеться 17-18 грудня, продовжить пакет санкцій проти Російської Федерації. 

В зустрічі також взяли участь, Секретар РНБОУ Олександр Турчинов, Міністр оборони 
України Степан Полторак, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Заступник Глави 
АПУ Андрій Таранов. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
15.12.2015  
Керівництво міністерств оборони п’яти держав відвідали Міжнародний 

центр миротворчості та безпеки 
Сьогодні, 15 грудня, очільники оборонних відомств України, Польщі, Литви, Латвії та 

Естонії оглянули навчальні майданчики, ознайомилися з планами щодо подальшої організації 
навчань на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині. 

— Ми задоволені побаченим, — зазначив Міністр оборони України генерал армії України 
Степан Полторак. — Наразі на полігоні у Яворові відпрацьовуються навички дій у складі малих 
груп та підрозділів, взаємодія, вогнева підготовка — робота йде за усіма напрямами підвищення 
спроможності та забезпечення взаємосумісності наших військових з підрозділами країн-членів 
НАТО. 

Нагадаємо, 23 листопада у Яворові стартували міжнародні навчання в яких беруть участь 
військовослужбовці окремої механізованої бригади. Вже зараз на цьому полігоні пліч-о-пліч 
працюють військовослужбовці України, США, Канади та Литви. 

Практична підготовка доповнюється матеріально-технічним забезпеченням українських 
підрозділів за стандартами НАТО. 

Зокрема, міністри оборони оглянули, як українські військовослужбовці опановують нові 
технічні засоби надані закордонними партнерами. 

Міністерство оборони України 
 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 
15.12.2015  
Польща підтримує надання українцям безвізового режиму з боку ЄС 
Президент України подякував Президенту Польщі за тверду позицію підтримки України в 

питанні надання Україні безвізового режиму з боку ЄС. 
Польща є лідером серед країн-членів ЄС за кількістю віз, які видаються українським 

громадянам, що, за словами Петра Порошенка, характеризує підтримку Польщею українських 
євроінтеграційних прагнень. Така відкритість Польщі є і має бути прикладом для інших країн-
членів ЄС, наголосив Президент. 
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Глава держави зауважив, що питання про безвізовий режим стане одним з ключових під 
час його візиту до Брюсселю 17 та 18 грудня. Президент повідомив про те, що відбудеться «міні-
саміт» Україна-ЄС, в якому візьмуть участь Президент Європейської Ради Дональд Туск, Президент 
Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, три єврокомісари, які відповідають за найбільш важливі 
напрямки реформ в Україні. 

За словами Глави держави, Україна зробить усе можливе, щоб отримати позитивні 
висновки в питанні отримання безвізового режиму для українців. «Ми поки що не бачимо жодних 
проблем, які можуть цьому перешкоджати. Навпаки, ми впевнені в тому, що усе буде добре. Усі 28 
країн ЄС, включаючи Польщу, продемонстрували повну підтримку надання українським 
громадянам права подорожування без віз. Це ще один і дуже важливий ступінь свободи для 
українців», – сказав Президент України. 

Анджей Дуда також висловив слова підтримки щодо подальшої європейської інтеграції 
України та запровадження безвізового режиму для її громадян. «Я б дуже хотів, щоб українсько-
польський кордон, який є одночасно і кордоном Європейського Союзу, був надійним, але водночас 
зручним і сучасним», – сказав Анджей Дуда. При цьому він особливо наголосив, що цей кордон не 
має стати для українців перешкодою чи стіною. «Кордон має стати місцем, де можна вільно 
пересуватися на терени Євросоюзу», – зазначив Президент Польщі та повідомив про намір окремо 
зайнятися питанням облаштування польсько-українського кордону. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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МІНІСТРИ ЗАКОРДОННИХ

РІШЕННЯ З ПОСИЛЕННЯ 
 

Рішення, прийняті під засідання міністрів закордонних справ країн
НАТО, продемонстрували готовність Альянсу відновити колишню міць і 
продовжити політику розширення. 
увагою міністрів НАТО, але й не було в її фоку

 
Засідання керівників зовнішньополітичних відомств країн НАТО, 

що відбулося 1-2 грудня 2015 р.
«розкачування» Північноатлантичного Альянсу, розбудженого російською 
агресією проти України, схоже, нарешті залишився по

Щоправда, першим питанням порядку денного досі стояв далекий для всіх 
членів Альянсу Афганістан
виведення американських військ з Іраку, очевидно, що залиш
владу без підтримки союзник
Тож міністри НАТО розглянули питання, пов’язані із продовження місії 
підтримка» – з тренування, порад і допомоги Афганським силам безпеки у 2016 
р. 

Наступним блоком йшли 
Туреччині, що йдуть з Півдня.
ісламських фундаменталістів ІДІЛ та наслідки війни в Сирії, проте очевидно, що 
малися на увазі і загрози спровоковані діями Росії в Сирії. Концентрація 
російських військ з півноч
кордонів не може не турбувати Альянс. Члени НАТО обговорили додаткові заходи 
посилення захисту території Туреччини, що особливо важливо з огляду на 
загострення російсько-
бомбардувальником. Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що 
захисту Туреччини, серед іншого, пов’язане і з розміщенням Росією 
систем протиповітряної оборони вздовж кордонів Альянсу, у т.ч. 
розміщення систем С

Окрім допомоги Туреччині, країни НАТО також вирішили 
допомогу країнам Північної Африки та Близького Сходу розвивати 
власну обороноспроможність
Туніс.  

                                        
7 http://www.nato.int/cps/en/natohq/
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УКРАЇНА – НАТО 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

МІНІСТРИ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ КРАЇН НАТО ПРИ
РІШЕННЯ З ПОСИЛЕННЯ І РОЗШИРЕННЯ АЛЬЯНС

Рішення, прийняті під засідання міністрів закордонних справ країн
НАТО, продемонстрували готовність Альянсу відновити колишню міць і 
продовжити політику розширення. Питання України не залишилося поза 
увагою міністрів НАТО, але й не було в її фокусі. 

Засідання керівників зовнішньополітичних відомств країн НАТО, 
2 грудня 2015 р., дає підстави сподіватися, що період 

«розкачування» Північноатлантичного Альянсу, розбудженого російською 
агресією проти України, схоже, нарешті залишився позаду.  

Щоправда, першим питанням порядку денного досі стояв далекий для всіх 
Афганістан, проте, зважаючи на трагічні наслідки поспішного 

виведення американських військ з Іраку, очевидно, що залиш
владу без підтримки союзників – означало би ризикувати отримати ще одну ІДІЛ. 
Тож міністри НАТО розглянули питання, пов’язані із продовження місії 

з тренування, порад і допомоги Афганським силам безпеки у 2016 

Наступним блоком йшли питання загроз членам Альян
Туреччині, що йдуть з Півдня. Офіційно йшлося про загрозу з боку 
ісламських фундаменталістів ІДІЛ та наслідки війни в Сирії, проте очевидно, що 
малися на увазі і загрози спровоковані діями Росії в Сирії. Концентрація 
російських військ з півночі (Крим), півдня (Сирія) та сходу (Кавказ) від турецьких 
кордонів не може не турбувати Альянс. Члени НАТО обговорили додаткові заходи 
посилення захисту території Туреччини, що особливо важливо з огляду на 

-турецьких відносин після інциденту зі збитим російським 
бомбардувальником. Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що 
захисту Туреччини, серед іншого, пов’язане і з розміщенням Росією 
систем протиповітряної оборони вздовж кордонів Альянсу, у т.ч. 
розміщення систем С-400 в Сирії.7  

Окрім допомоги Туреччині, країни НАТО також вирішили 
допомогу країнам Північної Африки та Близького Сходу розвивати 
власну обороноспроможність. Перш за все, мова йшла про Ірак, Йорданію і 
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СПРАВ КРАЇН НАТО ПРИЙНЯЛИ 
І РОЗШИРЕННЯ АЛЬЯНСУ 

Рішення, прийняті під засідання міністрів закордонних справ країн-членів 
НАТО, продемонстрували готовність Альянсу відновити колишню міць і 

Питання України не залишилося поза 

Засідання керівників зовнішньополітичних відомств країн НАТО, 
, дає підстави сподіватися, що період 

«розкачування» Північноатлантичного Альянсу, розбудженого російською 

Щоправда, першим питанням порядку денного досі стояв далекий для всіх 
, проте, зважаючи на трагічні наслідки поспішного 

виведення американських військ з Іраку, очевидно, що залишити нову афганську 
отримати ще одну ІДІЛ. 

Тож міністри НАТО розглянули питання, пов’язані із продовження місії «Рішуча 
з тренування, порад і допомоги Афганським силам безпеки у 2016 

питання загроз членам Альянсу, особливо 
Офіційно йшлося про загрозу з боку 

ісламських фундаменталістів ІДІЛ та наслідки війни в Сирії, проте очевидно, що 
малися на увазі і загрози спровоковані діями Росії в Сирії. Концентрація 

і (Крим), півдня (Сирія) та сходу (Кавказ) від турецьких 
кордонів не може не турбувати Альянс. Члени НАТО обговорили додаткові заходи 
посилення захисту території Туреччини, що особливо важливо з огляду на 

денту зі збитим російським 
бомбардувальником. Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що посилення 
захисту Туреччини, серед іншого, пов’язане і з розміщенням Росією 
систем протиповітряної оборони вздовж кордонів Альянсу, у т.ч. 

Окрім допомоги Туреччині, країни НАТО також вирішили надавати 
допомогу країнам Північної Африки та Близького Сходу розвивати 

. Перш за все, мова йшла про Ірак, Йорданію і 
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Важливим рішенням стало прийняття НАТО стратегії гібридної війни, а 
також досягнення домовленостей щодо покращення роботи розвідки і 
механізмів раннього попередження. Можна лише пошкодувати, що Альянсу 
знадобилося більш як півтора роки з початку російської гібридної агресії проти 
України, щоб прийняти такі необхідні рішення, адже недоліки відповідних 
механізмів НАТО були очевидними.  

Окрему увагу було приділено питанням роботи над морською і 
протиракетною обороною, а також над розвідувальними 
безпілотниками. Важливість цього питання обумовлюється всезростаючою 
роллю безпілотників у збройних конфліктах, а також з огляду на посилену увагу 
РФ до розвитку свого ракетного потенціалу. До речі, під час міністерських 
зустрічей НАТО, посол США в Польщі Пол Джонс повідомив, що впродовж 2016-
2018 рр. Сполучені Штати збудують у Поморському воєводстві базу, яка стане 
елементом системи ПРО в Польщі.8 

У міністерській зустрічі  НАТО взяла участь і Верховний представник 
Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка 
Могеріні.  Було досягнуто домовленості посилити співробітництво між 
НАТО і ЄС у трьох сферах: протидія гібридним загрозам; допомога в розбудові 
оборонних спроможностей партнерів НАТО і ЄС в Європі, на Близькому Сході та в 
Північній Африці; зростання військових спроможностей європейських членів 
Альянсу.9  

Ще одним важливим рішенням міністрів НАТО стало  запрошення 
Чорногорії до початку переговорів про вступ до Альянсу. Таке рішення 
було прогнозованим ще з літа і викликало бурхливе обурення РФ. Просербські та 
проросійські політичні сили Чорногорії вже кілька місяців проводять акції 
протестів, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. МЗС Росії пригрозив 
«відповідною реакцією» РФ і заявив, що вступ Чорногорії до НАТО  матиме 
«дестабілізуючі наслідки для системи євроатлантичної безпеки».10 Очевидно, що 
протести Москви пов’язані із розумінням того, що приєднання до НАТО 
Чорногорії, яка лише в 2006 р. відокремилася від Сербії, стане кроком до вступу в 
Альянс і решти балканських країн й остаточне витіснення Росії з регіону, який 
вона вважала зоною свого впливу.  

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не приховує, що рішення про 
запрошення Чорногорії стало «важливим кроком на шляху 
євроатлантичної інтеграції усіх західних Балкан і він чітко вказує на те, що 
НАТО тримає двері відкритими».11 До речі, у листопаді-грудні 2015 р. Єнс 
Столтенберг відвідав не лише Македонію та Боснію і Герцеговину, які є 
кандидатами на вступ до Альянсу, але також і Сербію, яка не декларувала 
євроатлантичних устремлінь, але співпрацює із НАТО і розпочала переговори про 
вступ до ЄС.  

На міністерському засіданні Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримує 
прагнення Грузії, Македонії, Боснії та Герцеговини стати членами 
Альянсу.  

Очевидно, намагаючись пом’якшити реакцію Росії, під час прес-
конференції з прем'єр-міністром Чорногорії, Єнс Столтенберг заявив, що 
НАТО планує більш активно використовувати Раду Росія-НАТО для 
підтримування зв'язків з Росією.12 Навряд чи цей крок буде оцінений Москвою, 

                                                             
8 http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/231317 
9 http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_125361.htm 
10 http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1963259?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonk

JE02Bw_languageId=en_GB 
11 http://www.nato.int/cps/uk/natohq/news_125370.htm?selectedLocale=en 
12 http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/2/7091022 
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але можна припустити, що на ньому наполягали окремі члени Альянсу – на 
міністерській зустрічі НАТО таку ініціативу озвучував керівник МЗС Німеччини 
Франк-Вальтер Штайнмаєр.13 

Українське питання було останнім у порядку денному міністерського 
засідання НАТО. Під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів 
закордонних справ було обговорено хід реформи оборонного сектору в Україні, 
а також практичну допомогу Києву з боку Альянсу у таких сферах, як модернізація 
системи командування і управління, кібербезпека, логістика. Єнс Столтенберг 
заявив, що НАТО підтримує виконання всіма сторонами Мінської угоди, вбачаючи 
в них «єдиний шлях до політичного розв’язання» російсько-українського 
конфлікту.14 

Варто відзначити, що в листопаді 2015 р. рівень підтримки 
громадянами України вступу до НАТО сягнув максимального рівня: 
«за» віддали би голоси 75% готових взяти участь у відповідному референдумі. 
Причому, вперше вступ до Альянсу готові підтримати більшість опитаних 
у всіх регіонах, включаючи Південь та Схід України.15  

 
НАТО нарешті повертається до рішучої політики, в центрі якої – 

посилення безпеки власних членів, а не умиротворення Росії. Прийняті 
міністрами Альянсу рішення створюють гарне підґрунтя для ще більш рішучих 
кроків на Варшавському саміті, що відбудеться влітку наступного року. 
Рівень уваги, який міністри НАТО приділили українському питанню, 
виразно контрастує із рекордним рівнем підтримки українцями ідеї 
вступу до Альянсу. Втім, це швидше запитання до самого Києва, 
який, відкладаючи референдум «на потім», втрачає нагоду 
конвертувати потужну громадську підтримку членства у вагомий 
зовнішньополітичний чинник. 
  

                                                             
13 http://www.dw.com/ru/ глава-мид-фрг-выступил-за-восстановление-совета-нато-россия/a-18887838 
14 http://www.nato.int/cps/uk/natohq/news_125371.htm?selectedLocale=en 
15 http://www.dif.org.ua/en/publications/press-relizy/fdsgfdhh.htm 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
04.12.2015  
Орієнтир на НАТО є ключовим у воєнній реформі – Президент України 
Президент Петро Порошенко назвав пріоритетом розвитку національного Війська 

досягнення взаємосумісності з силами і засобами збройних сил країн-членів НАТО. «Орієнтир на 
Атлантику є ключовим у цій воєнній реформі», – зазначив Президент у виступі перед учасниками 
урочистого зібрання з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України. 

«На жаль, Україна наприкінці минулого десятиріччя не змогла проскочити у відкриті двері 
до НАТО, і Альянс в цій поточній безпековій ситуації не є офіційно союзником України де-юре. Але 
де-факто це наш головний партнер у забезпеченні національної безпеки», – заявив Петро 
Порошенко. 

Глава держави нагадав, що нова Воєнна доктрина ставить завдання до 2020 року 
забезпечити повну  сумісність Збройних Сил України з відповідними силами держав − членів 
НАТО. «Це потрібно тому, що ми плануємо після досягнення нами критеріїв членства отримати 
перспективу членства. І впевнені, розраховуємо, що буде так само продемонстровано готовність 
нашими партнерами прийняти Україну», – сказав Глава Української держави. 

Президент зазначив, що зміни пропорцій у військовому бюджеті наближають його 
структуру до стандартів НАТО, повністю кореспондуються з проектом реформи сектору 
національної безпеки і оборони, який підготовлений і зараз проходить останні погодження у 
Міністерстві оборони. До його розробки були залучені найкращі іноземні фахівці. 

Вже триває робота з переведення на стандарти НАТО системи забезпечення військ. 
Розроблено 32 технічні умови предметів речового забезпечення Збройних Сил України за 
стандартами Альянсу. У взаємодії зі спеціалістами країн-членів Альянсу розроблено та введено в 
дію Доктрину логістичного забезпечення Збройних Сил. 

Запровадження сучасних підходів дозволило Міністерству оборони провести експеримент 
силами «Волонтерського десанту» із запровадження нової системи харчування. «Я мав високу 
честь і приємність скористатися результатами цього. Можу особисто засвідчити: смачно, достатньо 
і ефективно», – сказав Петро Порошенко. 

Сформований Центр розвитку та супроводження матеріально-технічного забезпечення 
ЗСУ. На черзі – пілотні проекти з медичного евакуаційного забезпечення, автоматизації медичних 
складів, реформа системи надання військовослужбовцям житла та інші проекти, які більш ніж 
вдвічі підвищують ефективність використання кожної бюджетної копійки, наголосив Глава 
держави. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
07.12.2015  
Міністр оборони України узгодив з НАТО подальші кроки з реформування 

Оборонного відомства і Збройних сил України 
7 грудня ц.р. відбулася зустріч Міністра оборони України Степана Полторака із 

заступником Генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу. 
С.Полторак та А.Варшбоу обмінялися думками щодо перших результатів реформи 

української армії, досягнуті з часів саміту Україна-НАТО в Уельсі у вересні 2014 року. 
У цьому контексті сторони досягнули спільної думки щодо готовності української сторони 

до виведення процесу реформ в Оборонному відомстві на новий рівень з орієнтиром на 
середньострокове планування. Крім того було узгоджено алгоритм дій з підготовки відповідних 
рішень на період до запланованого на липень 2016 року саміту НАТО у Варшаві. 

Сторона НАТО позитивно оцінила вже проведену С.Полтораком роботу з реформування 
Міністерства оборони та Збройних сил України, а також засвідчила підтримку окресленого 
Міністром бачення наступних кроків. А.Вершбоу наголосив, що НАТО і надалі активно 
підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією та на шляху реформ у секторі безпеки і 
оборони. 

Місія України при НАТО 
 
09.12.2015  
Чи хочуть українці вступу до НАТО – загальнонаціональне опитування 
Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з 

соціологічною службою Центру Разумкова в період з 14 по 22 листопада 2015 року в усіх регіонах 
України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 
2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. 
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Для порівняння наводяться дані опитувань, які були проведені у різні роки Фондом 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом зі своїми партнерами – Київським 
міжнародним Інститутом соціології, Центром Разумкова, фірмою «Ukrainian Sociology service». 

Приєднання України до НАТО – це найкращий спосіб  гарантувати національну безпеку 
України – такої думки дотримуються 46% населення. Підтримка  членства в Альянсі почала 
стрімко зростати у 2014 р. і стала тенденцією. Так, якщо у  2012 р. на НАТО як джерело безпеки 
покладалися лише 13% українців, то у травні 2014 р. – вже 33%, у грудні 2014 р. – 44%,  і листопаді 
2015 р. – 46%. 

В той же час кардинально втратили свою привабливість ідея позаблоковості та військового 
союзу з Росією й іншими країнами СНД. Зокрема, у 2012 р. саме позаблоковий статус  був лідером 
за рівнем підтримки у суспільстві: 42% населення вбачали в ньому гарантію національної безпеки. 
Після анексії Криму та початку війни на Донбасі частка прибічників позаблоковості різко 
скоротилася спочатку до  28% у травні 2014 р. і до 23% у листопаді 2015 р. Підтримка військового  
союзу з Росією та іншими країнами СНД різко впала після анексії Криму та агресивних дій Росії на 
Донбасі. Якщо у квітні 2012 р. альянс з Росією джерелом безпеки вважали 26% українців, то у 
травні 2014 р. – 13%, а у листопаді 2015 р. прихильників такого варіанту лишилося  8%.  

Водночас існують значні  регіональні відмінності у ставленні населення до різних варіантів 
гарантування безпеки України. Найбільш прихильним   до вступу до НАТО залишаються Захід  
(72% населення регіону) та  Центр (52%) України. Водночас  саме в цих регіонах найменша частка 
тих, хто виступає за позаблоковість (8% та 17%) або ж військовий альянс з Росією (2% та 5%, 
відповідно). 

У листопаді 2015 року вперше членство в НАТО вийшло на перше місце як шлях 
гарантування безпеки України на Сході України (Дніпропетровська, Запорізька та Харківська 
області), де відносна більшість (36%) віддають перевагу саме приєднанню України до 
євроатлантичної спільноти. На другому місці для жителів Сходу –  позаблоковість, за яку 
виступають 29% жителів регіону. Важливо, що протягом липня–листопада 2015 р.  на Сході 
прихильників НАТО побільшало (від 20% до 36%), а от позаблокового статусу – навпаки 
поменшало (від 43% до 29%). 

Приріст підтримки членства в НАТО відбувся і на підконтрольній Україні частині Донбасу. 
Так, якщо у липні цього року НАТО джерелом безпеки для України вважали 12% жителів  
Донецької та Луганської областей (на підконтрольній  Україні території), то  у листопаді – вже 23%. 
Позаблоковість на Донбасі лишається відносним лідером громадської думки, але за останні кілька 
місяців вона втратила 14% своїх прихильників: у липні 2015 р. – 49%, а в листопаді – 35%. 

На Півдні України  рівень підтримки НАТО у другій половині 2015 р.  лишився майже 
незмінним (25%), так само, як і   рівень прихильності позаблоковості (38%), але натомість  різко 
скоротилася частка  прибічників військового союзу з Росією (від 15%  до 7%). 

Якби найближчим часом   в Україні відбувся референдум щодо членства в НАТО, участь у 
ньому готові були б взяти 64% від загальної кількості виборців. Втім, існують певні регіональні 
відмінності у готовності населення щодо участі у такому референдумі. Найвищою імовірна явка 
була б на Заході (81%),  в Центрі (68%) і на Сході (65%).  На Півдні  заявлена явка становить 47%, а 
на Донбасі – 41,5%. 

Референдум  щодо членства в НАТО був би впевнено  виграний: 75% учасників голосування 
підтримали б приєднання України до НАТО. Більше того, цей результат  вищий на 11%, аніж міг би 
бути влітку 2015 р. на гіпотетичному референдумі (64%) за приблизно такої самої очікуваної явки.  

Вперше в історії України очікуваний результат голосування на референдумі не ділить 
Україну – в усіх регіонах України він був би виграний. Найбільш переконливою була б перемога 
прихильників НАТО у Західному (91% «за» і 4% – «проти») і  Центральному (80% та 11%, 
відповідно) регіонах. На Півдні України 61%  учасників голосування виступили б за приєднання до 
Альянсу, а проти – 38%. Найбільш істотні зміни були зафіксовані у потенційних результатах 
референдуму на Сході та Донбасі. Так, якщо в липні ці два регіони проголосували б проти, то у 
листопаді  перевага була б на боці прихильників НАТО: на Сході – 57% «за» і 41% «проти», на 
Донбасі – 58,5%  і 40%, відповідно.  Втім, імовірне позитивне голосування на Донбасі та Півдні  на 
референдумі щодо членства в НАТО  зумовлене тим, що  противники НАТО на референдум не 
підуть. 

Місія України при НАТО 
 
12.12.2015  
Наші ключові цінності – в перспективі вступ до ЄС та НАТО, заявляє Петро 

Порошенко 
Президент Петро Порошенко на форумі депутатів місцевих рад партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» назвав ключовими цінностями для партії європейський і 
євроатлантичний вибір. «Прямо можете казати – в перспективі вступ до Європейського Союзу і 
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вступ до НАТО», – заявив Петро Порошенко, додавши, що за останній час рівень підтримки 
населенням ідеї євроатлантичної інтеграції сягнув з 16 до 70%. 

Другою ключовою цінністю має бути унітарність України, що має передбачати українську 
мову як єдину державну, також вільний розвиток та вживання інших мов, насамперед російської і 
англійської. Президент нагадав, що 60% українських воїнів-героїв АТО є російськомовними, і вони 
зі зброєю в руках продемонстрували, що російською мовою вони люблять Україну аж ніяк не 
менше, ніж україномовні. «Нашим пріоритетом є розуміння нації як політичного союзу всіх 
громадян України, незалежно від етнічного походження, мови, віри, тощо. Ніколи ми не 
допустимо, що Україна буде знову розколота штучно політиканами – питанням ставлення до 
НАТО, мови, до землі або ставленням до Церкви. Ми об’єднали Україну і забезпечимо її єдність», – 
наголосив Петро Порошенко. 

Ще однією важливою ідеологічною засадою має бути декомунізація. «Не лише як 
повалення пам’ятників, а як відмова від соціальної ненависті, від популізму, від комуністичного 
втручання держави в економічні процеси», – підкреслив Президент. Глава держави наголосив, що 
недоторканість приватної власності і вільний ринок є основою економічного прогресу та 
соціального добробуту. 

Партія має базуватися на принципах демократії, поваги до прав і свобод кожного 
українського громадянина. 

Щодо організаційних питань, то Президент закликав продовжити системну роботу з 
перетворення «Солідарності» у справді масову партію, долучаючи до її лав ветеранів АТО та 
волонтерів, які продемонстрували ефективну роботу в проведенні реформ в Мінобороні, у 
запровадженні системи електронних закупівель та забезпеченні антикорупційного громадського 
контролю. «Хотів би, щоб наша партія стала для цих заслужених людей справжнім соціальним 
ліфтом. Ніхто не обмежує сьогодні висунення найкращих представників регіонів, бо це і є 
оновлення, оновлення влади, в тому числі – і верховної влади», – сказав Петро Порошенко. 

Пріоритетами партії в регіонах Президент назвав децентралізацію та зміцнення фінансової 
основи місцевого самоврядування, підвищення рівня життя мешканців громад, рішучу відсіч будь-
яким проявам сепаратизму, прозоре використання комунального майна та земельних ресурсів, 
громадський контроль за використанням бюджетних ресурсів, ефективну боротьбу з корупцією, 
створення нових робочих місць. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
14.12.2015  
«ЛитПолУкрбриг — це практичний внесок наших країн у спільну 

європейську безпеку» 
Про це повідомив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час 

зустрічі з Міністром національної оборони Республіки Польща паном Антоні Мацеревичем. 
— Ми розглядаємо створення та застосування цієї бригади як практичний внесок наших 

країн у спільну європейську безпеку, — зазначив Міністр оборони України. 
18 українських військовослужбовців вже виконують завдання у складі штабу цієї бригади. 

Наразі триває злагодження, а на початку наступного року відбудеться урочиста церемонія 
відкриття цього проекту. 

Довідка. 20 лютого 2015 року Президент України підписав Закон «Про ратифікацію Угоди 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща 
стосовно створення спільної військової частини». 

Угода передбачає створення спільної українсько-польско-литовської військової частини 
бригадного рівня та визначає загальне призначення, принципи діяльності, порядок прийняття 
рішення, забезпечення безпеки та інші організаційні заходи, пов’язані з діяльністю бригади. 

Бригада створюється з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на 
підставі мандата Ради Безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України. 
Угода залишається відкритою для приєднання інших держав за спільним запрошенням сторін. 

Командування бригади розташовуватиметься в польському місті Люблін. На командування 
бригади розповсюджується законодавства Польщі, а також відповідні норми міжнародного права. 

Кожна з держав-сторін відповідає за фінансове забезпечення власних підрозділів, що 
входять до складу бригади під час спільних тренувань та навчань, підготовки та безпосередньоїу 
часті в операціях. 

Ця угода була підписана Україною, Польщею та Литвою у Варшаві 19 вересня 2014 року та 
ратифікована Верховною Радою України 4 лютого 2015 року. 

24 липня 2015 року у Львові Міністр оборони України Степан Полторак, Віце-прем’єр-
міністр — міністр національної оборони Республіки Польща Томаш Семоняк та Міністр охорони 
краю Литовської Республіки Юозас Олекас провели трьохсторонню зустріч, під час якої 
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обговорили практичні питання діяльності багатонаціональної бригади «ЛитПолУкрбриг» та 
підписали відповідну Технічну угоду. 

Метою створення багатонаціональної військової частини є підвищення рівня взаємної 
довіри та співпраці між країнами, а також покращення безпекової ситуації у регіоні. Крім того, 
служба у багатонаціональній бригаді дозволить українським військовослужбовцям опанувати 
передові стандарти підготовки військ та досягти їх оперативної взаємосумісності. 

Міністерство оборони України 
 
14.12.2015  
В.о. Глави Місії України при НАТО: “Річна національна програма 

співробітництва України з НАТО є програмою реформ нашої держави відповідно 
до євроатлантичних стандартів.” 

14 грудня 2015 р. штаб-квартиру НАТО відвідала група представників міністерств та 
відомств України, які опікуються підготовкою проектів річних національних програм 
співробітництва України з НАТО (РНП). 

Візит був організований Центром інформації та документації НАТО в Україні і передбачав 
зустрічі з представниками Міжнародного секретаріату НАТО і національних делегацій країн-
членів Альянсу. Також відбулась робоча нарада української делегації з керівництвом та 
дипломатами Місії України при НАТО. 

Основною темою обговорень стали шляхи удосконалення процесу підготовки та реалізації 
річних національних програм. 

Місія України при НАТО 
 
15.12.2015  
Порошенко сподівається на кращу сумісність із арміями НАТО 
Президент Петро Порошенко вважає, що започаткування литовсько-польсько-української 

бригади наблизить українську армію до стандартів НАТО. 
На спільній із польським президентом прес-конференції він нагадав, що ця бригада 

розташована неподалік від Любліна. 
"Україною визначено перші 500 військовослужбовців, які проходять службу у складі 

бригади", – зазначив Порошенко. 
"Буде певна ротація. І це буде грати важливу роль у підготовці військовослужбовців, обміні 

досвідом між трьома країнами, налагодження діалогу та участі України в Вишеградській бойовій 
тактичній групі Європейського Союзу. Це є той формат, який дозволяє Україні брати в цьому 
активну участь", – сказав він. 

"Залучення України до цього формату є також важливими для досягнення 
взаємосумісності Збройних сил України з арміями країн НАТО. І вже перші результати є дуже 
обнадійливими", – додав президент України. 

Українська правда 
 
15.12.2015  
НАТО впроваджує в Україні роботу трастових фондів з логістики та 

медичної реабілітації 
Організація Північноатлантичного договору розпочала впроваджувати в Україні практичну 

стадію трастових фондів з логістики та медичної реабілітації. 
Про це на церемонії представлення цільових фондів НАТО повідомив директор Офісу 

зв'язку Альянсу в Україні Олександр Вінніков, УНІАН. 
Зокрема, він нагадав, що у вересні 2014 році на саміті НАТО у Вельсі було вирішено 

розпочати виконання додаткових проектів у сфері безпеки і оборони, а також покращення 
взаємосумісності українських збройних сил зі збройними силами Альянсу. 

"Такі зусилля будуть реалізовуватися через створення п'яти проектів трастових фондів", – 
сказав Вінніков. 

У зв'язку з цим він зазначив, що такими проектами є покращення системи командування 
та зв'язку, кібербезпеки, логістики і стандартизації, можливостей для медичної реабілітації 
військовослужбовців та перенавчання колишніх військовослужбовців. 

"Ми вважаємо, що ці проекти дуже важливі для сфери безпеки і оборони України", – сказав 
Вінніков. 

Також він наголосив, що НАТО вирішило створити трастовий фонд з підтримки 
розмінування. 

За його словами, Альянс відновлює роботи з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1. 
"Я дуже радий повідомити, що сьогодні ми тут зібралися, щоб запустити практичну стадію 

двох трастових фондів з логістики та стандартизації, а також медичної реабілітації", – наголосив 
Вінніков. 
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Він розповів, що метою медичної реабілітації військовослужбовців є надання підтримки 
військовослужбовцям, які були поранені під час АТО. 

Українська правда 
 
15.12.2015  
Польща запрошує Україну на Варшавський саміт НАТО 
Польща запрошує Україну взяти участь у Варшавському саміті НАТО, який пройде в липні 

2016 року. Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час спільної з президентом України 
Петром Порошенком прес-конференції в Києві 15 грудня. 

«Польща буде господарем саміту НАТО в 2016 році у Варшаві, і я дуже хотів би, щоб 
Україна була присутня на цьому саміті, щоб присутність України там була однозначною», – сказав 
Анджей Дуда, слова якого цитує Українське національне інформаційне агентство (Укрінформ). 

На думку польського президента, який вперше з офіційним візитом відвідує Київ, «такий 
фактор буде важливим не тільки з точки зору польсько-українських відносин, але і з точки зору 
позиції України в питанні глобальної світової безпеки». 

«І тому я буду намагатися, щоб місце України там було», – підкреслив Анджей Дуда. 
Як повідомляє прес-служба президента України, під час зустрічі в Києві Петро Порошенко і 

його польський колега Анджей Дуда обговорили питання регіональної безпеки і оборони, 
діяльності литовсько-польсько-української бригади, що базується в місті Люблін. 

Лідер України зазначив, що участь українських військових у бригаді спільно з литовськими 
та польськими колегами, є важливим форматом для досягнення сумісності українських Збройних 
сил з арміями країн-членів НАТО. Україна визначила перші п’ять сотень військовослужбовців, які 
проходять службу у складі підрозділу. «Це буде грати винятково важливу роль для підготовки 
військовослужбовців всіх трьох країн, обміну досвідом, налагодження ефективного діалогу та 
участі України у Вишеградській бойовій тактичній групі Європейського Союзу», – сказав Петро 
Порошенко. 

Крім того, співрозмовники заявили про необхідність продовження антиросійських санкцій 
за невиконання Мінських домовленостей. Президент України повідомив, що президент Польщі 
Анджей Дуда підтвердив позицію Варшави підтримати продовження санкцій за незаконну 
окупацію Криму і неімплементацію Мінських угод. «Я дуже сподіваюся, що це рішення буде 
прийнято на цьому тижні на засіданні Ради Європейського Союзу. Мені було приємно почути 
тверду позицію керівництва Польської держави з цього приводу», – підкреслив Петро Порошенко. 

Народна підтримка членства в НАТО 
На думку ряду українських експертів, інтенсифікація діалогу між Україною та НАТО 

підтверджує бажання офіційного Києва реалізувати всі можливості для посилення співпраці з 
альянсом. 

Керуючий партнер Української політконсалтінговой групи Василь Мокан вважає, що для 
подачі заявки в НАТО офіційному Києву необхідно максимально наблизити армійські стандарти 
до стандартів альянсу. 

«Після того, як армія та оборонна сфера будуть приведені до стандартів НАТО, можна 
говорити про термін протягом найближчих п’яти років для подачі заявки на членство в 
Північноатлантичному альянсі. Робити це доведеться виключно з волі українського народу, після 
проведення всеукраїнського референдуму», – каже Василь Мокан Російській службі «Голосу 
Америки». 

Він нагадує про те, що після Революції Гідності в Україні значно зросла народна підтримка 
ідеї приєднання країни до Північноатлантичного альянсу. 

«Раніше, до 2014 року, існувало багато негативних міфів щодо НАТО та підтримка ідеї 
вступу була на рівні 25-30 відсотків респондентів. Зараз йдеться про те, що українці в більшості 
своїй – більше шістдесяти відсотків, а в окремих областях до сімдесяти відсотків населення 
виступають за ідею приєднання до НАТО. Для українських громадян, як і для більшості 
європейців, членство в НАТО – це безальтернативна можливість забезпечення національної 
безпеки», – підкреслює Василь Мокан. 

Разом з тим, Василь Мокан вважає, що будь-яка дискусія з приводу вступу України в НАТО, 
особливо, коли мова заходить про прогрес зближення з альянсом, негативно сприймається в 
Кремлі. «Одна з причин збройної російської агресії проти України є саме бажання не допустити 
швидку інтеграцію України в структури альянсу. Якщо ще рік тому Україна не була готова навіть 
подавати заявку, навіть приблизно визначати час подачі заявки, то сьогоднішня «дорожня карта» 
відносин НАТО – Україна створена таким чином, щоб у найближчі роки, у тому числі, і за 
допомогою НАТО і трастових фондів, привести українські Збройні сили до стандартів НАТО. Після 
чого можна подавати заявку», – стверджує Василь Мокан. 

Василь Мокан говорить, що питання приєднання України до альянсу матиме 
«геополітичну вагу» в регіоні і дане рішення «важко буде приймати без урахування позиції Росії». 
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«Москва, у свою чергу, впевнений, буде максимально створювати перепони для 
розширення НАТО на схід», – вважає Василь Мокан. 

Серйозні претензії до боротьби з корупцією 
Український політолог Петро Олещук говорить про те, що Україна з ряду причин – в 

політичній, військовій та геополітичної сферах – не демонструє готовність впевнено просуватися 
по шляху зближення з альянсом. 

«Також одна з причин – український уряд не контролює частину конституційних територій 
– Крим і окуповані райони так званих Донецькій і Луганській народних республік. Виникає 
питання, яким чином Україна буде вирішувати питання відновлення контролю над окупованими і 
анексованими територіями? Зрозуміло, що поки Україна не відновить контроль над усією своєю 
територією, питання про те, коли Україна може вступити в НАТО – передчасні», – каже Петро 
Олещук Російській службі «Голосу Америки». 

Петро Олещук вважає, що корупція – як явище в українському житті, заважає розвитку 
демократичних процесів в країні, в тому числі, спрямованих на зміцнення відносин з НАТО. 

«Українська держава досить корумпована і не відповідає всім демократичним стандартам», 
– підкреслює Петро Олещук. 

Разом з тим політолог вважає, що українська держава повинна гармонійно розвиватися у 
всіх сферах життя – політичній, економічній, соціальній, військовій і тим самим забезпечувати 
основу для зростання демократичних стандартів. 

«Ми повинні розуміти, що неможливо досягти відповідних стандартів в армії, при 
залишенні корупції в політиці та суспільстві. І навпаки, неможливо досягти якісних змін у 
політиці, не змінюючи армії, при цьому думати про зближення з альянсом», – каже Петро Олещук. 

Заява офіційного Києва про те, що країна до 2020 року зможе максимально наблизити 
розвиток армії до стандартів НАТО, він називає більше теоретичною, ніж практичною. 

«Теоретично це можливо, як показує досвідінших країн Східної Європи, для цього 
необхідні серйозних зусилля з боку політичного керівництва», – зазначає Петро Олещук. 

Голос Америки 
 
16.12.2015  
Кабмін вирішив, як працювати з НАТО 
Кабмін затвердив програму співробітництва з НАТО на 2016 рік і передає на підпис 

Президенту. 
Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. 
"Сьогодні уряд затверджує річну національну програму рік співробітництва між Україною і 

НАТО на 2016 рік і передає на підпис Президенту 
За його словами, мета – домогтися членства в НАТО. 
"Завдання України – стати фактичним членом Альянсу. Це тоді, коли стандарти в ЗСУ, 

коли всі тренування, що проходить в українських збройних силах цілком відповідає стандартам в 
країнах-членах НАТО", – сказав Яценюк. 

Він зауважив, що це найкоротший шлях, щоб Україна отримала "юридичне членство в 
Альянсі". 

"Переконаний, що та реформа ЗСУ, яка проводиться міністром України, приведе Україну 
до юридичного та фактичного членства в НАТО", – наголосив Яценюк. 

Українська правда 
 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
02.12.2015  
Міністри закордонних справ країн НАТО підтвердили свою підтримку 

України на завершення свого дводенного засідання 
Міністри закордонних справ країн НАТО завершили своє дводенне засідання в середу (2 

грудня 2015 року), підтвердивши продовження політичної і практичної підтримки України 
Альянсом. На засіданні Комісії Україна – НАТО міністри країн Альянсу і міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін розглянули нинішню ситуацію щодо безпеки і процес надання 
Україні допомоги з боку НАТО. 

Генеральний секретар Єнс Столтенберг підкреслив, що НАТО і надалі підтримуватиме 
мирне, дипломатичне припинення конфлікту на сході України. Він попередив, що попри те, що 
спостерігається певний прогрес у виконанні Мінських угод, «зберігається реальна небезпека 
відновлення насильства». Він вказав на те, що проросійські сепаратисти усе ще не відвели своїх 
вояків і техніку і Україна усе ще не може відновити контроль над своїм кордоном. Назвавши 
Мінські угоди «єдиним шляхом до політичного розв’язання», пан Столтенберг наголосив, що 
«вони повинні бути виконані повністю усіма сторонами». 
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«Україна не залишилась на самоті», – сказав Генеральний секретар, відзначивши, що 
НАТО продовжує допомагати Україні в кількох сферах, в тому числі модернізувати систему 
командування і управління, кіберзасоби і логістику. Він схвалив налаштованість України на 
здійснення реформ і закликав країну не звертати з цього шляху. 

Засідання Комісії Україна – НАТО стало останньою сесією дводенної зустрічі міністрів 
закордонних справ на цьому тижні. Раніше, в середу, міністри закордонних справ країн – членів 
НАТО запросили Чорногорію до початку переговорів про вступ як 29-го члена Альянсу. 

«Проблеми, викликані діями Росії в євроатлантичному регіоні, будуть ще довго турбувати 
нас», – сказав Генеральний секретар. Він зазначив: «Члени Альянсу висловлюють жаль з приводу 
зниження рівня військової прозорості в Європі останнім десятиріччям. Ми усі погодилися з тим, 
що зараз нашим пріоритетом є робота над відновленням передбачуваності в наших відносинах». 
Пан Столтенберг підкреслив важливість посилення роботи над зменшенням ризику і 
відновленням прозорості, «негайно, намагаючись досягти наступного року угоди про суттєве 
оновлення Віденського документа ОБСЄ». 

У вівторок міністри закордонних справ домовилися продовжити місію «Резолют сепорт» 
(«Рішуча підтримка»)  з підготовки, надання порад і допомоги афганським силам в складі майже 
12 тисяч військовослужбовців протягом 2016 року. Вони започаткували роботу із забезпечення 
фінансування афганських сил до 2020 року. Під час окремої сесії, присвяченої викликам на півдні, 
міністри домовилися продовжувати заходи з допомоги Туреччині – членові Альянсу, який 
найбільше вразливий до нестабільної ситуації в Сирії. Вони ухвалили нову стратегію щодо 
гібридної війни, домовившись удосконалювати механізми розвідки і раннього попередження. 
Міністри також підтвердили свою підтримку партнерів у Північній Африці і на Близькому Сході, в 
тому числі Йорданії, Іраку і Тунісу. 

NATO.int 
 
02.12.2015  
Міністри закордонних справ Комісії Україна-НАТО: Українське питання 

залишається серед пріоритетів Альянсу 
Павло Клімкін взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних 

справ. 
Під час засідання Альянс підтвердив свою рішучу політичну та масштабну практичну 

підтримку нашої держави у протидії гібридній війні з боку Російської Федерації. 
Особливу увагу було приділено можливостям і перспективам забезпечення виконання 

Росією її зобов’язань за Мінськими домовленостями. 
Під час засідання були обговорені формат та напрями подальшої конкретної взаємодії між 

Україною та НАТО, зокрема у світлі підготовки саміту Альянсу в м.Варшава в липні наступного 
року. 

Сторона НАТО привітала перші результати, досягнуті українською владою у проведенні 
масштабних реформ, насамперед у секторі безпеки і оборони. Союзники також задекларували 
свою подальшу практичну підтримку нашої держави на складному, але вкрай необхідному шляху 
реформ.    

В рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО Міністр П.Клімкін провів  зустрічі з 
Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, Заступником Генсекретаря НАТО 
Александром Вершбоу та міністрами закордонних справ Канади Стефаном Діоном, Польщі 
Вітольдом Ващиковським, Туреччини Мевлютом Чавушоглу, ФРН Франком-Вальтером 
Штайнмайером. 

Місія України при НАТО 
 
02.12.2015  
Столтенберг: Альянс активніше використовуватиме Раду Росія-НАТО 
Північно-Атлантичний альянс планує більш активно використовувати Раду Росія-НАТО 

для підтримування зв'язків з Росією. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції з прем'єр-міністром 

Чорногорії Ігором Лукшичем, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 
"Як ви пам'ятаєте, ми призупинили практичну співпрацю з Росією після анексії Криму", – 

відзначив він. 
"Але ми вирішили зберегти канали для зв'язку, і Рада Росія-НАТО є одним з них", – 

підкреслив Столтенберг. 
"Від початку анексії Криму зустрічі в Раді відбувалися, і ми ніколи не вирішували не 

використовувати її", – сказав він. 
"І я проаналізую, яким чином ми можемо використовувати Раду активніше для 

політичного діалогу", – наголосив генсек. 
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Як відомо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Франк-
Вальтер Штайнмаєр запропонував відновити діяльність Ради НАТО-Росія. 

Рада НАТО-Росія була утворена у 2002 році, щоб налагодити довірчі зв'язки між недавніми 
супротивниками в холодній війні. В останній раз вона скликалась на дипломатичному рівні влітку 
2014 року. НАТО відмовився від продовження діалогу з Москвою, після того як Росія анексувала 
півострів Крим і стала відкрито підтримувати збройних сепаратистів на сході України. 

Європейська правда 
 
03.12.2015  
НАТО запрошує Чорногорію до своїх відкритих дверей 
Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО 
Цього тижня міністри закордонних справ одностайно погодилися запросити Чорногорію 

розпочати переговори про вступ, з тим, щоб вона стала 29-м членом Альянсу. Це історична подія. 
Я вітаю уряд і народ Чорногорії з усіма їхніми досягненнями. 

Я маю багато чудесних спогадів про канікули, які в дитинстві провів у Чорногорії. Своїми 
горами і фіордами Чорногорія нагадує мені мою рідну Норвегію.  

Норвегія маленька країна, але в НАТО її голос такий само важливий як і голос будь-якої 
іншої країни, тому що усі свої рішення ми приймаємо на основі консенсусу. НАТО гарантує безпеку 
Норвегії, так само, я упевнений, буде і з Чорногорією. 

Чорногорія дуже багато досягла з часу отримання незалежності менше десяти років тому. 
Вона відновила свій суверенітет і зміцнила свої демократичні інституції за європейськими 
стандартами. Працюючи з НАТО, Чорногорські збройні сили стали сильніші і краще здатні 
захищати свій народ. Початок формальних переговорів про вступ до НАТО є ще одним значним 
етапом.  

НАТО не змушує жодну країну до вступу. І це запрошення не спрямоване проти кого-
небудь. Це робиться заради нашої спільної безпеки. Чорногорія сама вільно вибирає свій власний 
шлях як суверенна держава. 

Прогрес, досягнутий Чорногорією, також допомагає прокласти шлях до членства в 
Європейському союзі. Країни – члени НАТО і ЄС – це співтовариство сучасних демократичних 
держав. Ми поділяємо спільні цінності. І дев’ять з десяти громадян ЄС мешкають в країнах – 
членах НАТО. Разом, політика відкритих дверей НАТО і політика розширення ЄС, просувають 
безпеку і стабільність в   усій Європі і є частиною нашого бачення Європи неподільної, вільної і 
мирної.  

Для Чорногорії це не кінець шляху, а початок нового етапу. Процес вступу не простий. Він 
вимагає продовження реформ, особливо подальшого посилення верховенства права і боротьби з 
корупцією. Чорногорія також повинна продовжувати поширювати громадське розуміння того, що 
таке членство в НАТО, і сприяти його підтримці. Зважаючи на рішучу налаштованість, яку вона 
вже продемонструвала, я впевнений в тому, що Чорногорія і надалі робитиме все, що необхідно.  

Членство Чорногорії також вигідне і НАТО. Воно зміцнить безпеку і стабільність на 
західних Балканах, регіоні, розвиток якого давно страждає від нестабільності і конфліктів. 
Чорногорія має славні військові традиції і має великий досвід у таких речах, як ведення бойових 
дій в горах і безпека на морі. І членство Чорногорії покаже тим, хто прагне членства, що якщо 
країна виконує свої обіцянки, то і НАТО робить так само. Наші двері залишаються відкритими. 

Світ сьогодні набагато менш передбачуваний, ніж він був протягом багатьох десятиріч. 
Проте коли члени Альянсу встають разом, демонструючи свою солідарність, ми сильні. В 
Основоположному договорі Альянсу сказано, що напад на одного є нападом на нас усіх. Понад 
шістдесят років НАТО відповідала за безпрецедентний рівень безпеки в Європі. Після сторіч 
конфліктів НАТО дала своїм членам стабільність і упевненість, так потрібні їм для розвитку і 
процвітання.  

Членство в НАТО зробило життя моєї країни безпечнішим, воно зробить те ж саме і для 
Чорногорії. Це буде добре для Чорногорії, це буде добре для Європи, і це буде добре для Альянсу. 

NATO.int 

 
07.12.2015  
Столтенберг: ми не розміняємо Україну на Сирію 
У відносинах з Москвою Захід не обміняє Україну на врегулювання ситуації в Сирії. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю іспанській газеті El Pais. 
"Ми не розміняємо Сирію на Україну і навпаки. Росія є тою країно, з якою ми 

співпрацюємо, особливу у сфері знаходження політичного вирішення цих конфліктів", – сказав 
він. 

"Ми ніколи не мали наміру ізолювати Росію", – зазначив генсек НАТО. 
Як повідомлялося, минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс 

планує більш активно використовувати Раду Росія-НАТО для підтримування зв'язків з Росією. 
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Раніше президент Європейської Ради Дональд Туск заявляв, що ЄС не веде прихованих 
торгів з Росією, пропонуючи Україну в обмін на вирішення конфлікту в Сирії. 

Європейська правда 

 
14.12.2015  
Час інвестувати в оборону – Столтенберг 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу збільшувати видатки на 

оборону. 
Про це він написав у статті для defense news. 
"Ми стоїмо перед обличчям найбільших випробуваннь покоління. Вони складні і 

взаємопов'язані та прийшли з різних напрямків. Замість Арабської весни – насильство і 
екстремізм. Росія незаконно анексувала Крим, вона продовжує дестабілізувати східну Україну, а 
тепер ще й втрутилась у війну в Сирії", – пише Столтенберг. 

"Тож тепер час інвестувати у нашу безпеку. Ми спостерігаємо певний прогрес у питанні 
підтримки оборонного бюджету кожного члена НАТО на рівні 2% ВВП. Естонія і Польща вже 
досягли цієї позначки, Великобританія підвищує оборонні витрати в даний час, а інші союзники 
мають намір зробити те ж саме", – написав він. 

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс планує більш активно використовувати 
Раду Росія-НАТО для підтримки зв'язків з Росією. 

Рада НАТО-Росія була утворена у 2002 році, щоб налагодити довірчі зв'язки між недавніми 
супротивниками в холодній війні. В останній раз вона скликалась на дипломатичному рівні влітку 
2014 року. НАТО відмовився від продовження діалогу з Москвою, після того як Росія анексувала 
півострів Крим і стала відкрито підтримувати збройних сепаратистів на сході України. 

Українська правда 
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ВІЗИТ БАЙДЕНА: ПІ

 
Основними месиджами візиту Віце

Києва стали: з одного боку 
Штатів, з іншого боку 
змарнувати шанс на реформування та інтеграцію до західного світу.

 
Дводенний візит до Києва 6

до України Віце-президента США Джозефа Байдена з часу початку російської 
агресії. Слід відзначити, що Байден є на
України у Вашингтоні і єдиним чиновником такого високого рівня в США, який 
активно підтримує надання Києву допомоги озброєнням.

Вірогідно, саме завдяки увазі Джозефа Байдена до України, цьому 
політику була надана можливі
парламенті, що до нього востаннє серед американських високопосадовців робив 
Джордж Буш-старший у серпні 1991 р. На відміну від ганебної промови Дж. Буша
старшого, який фактично закликав українців не проголошувати незалежність, 
Байден висловив цілковиту підтримку Україні, 
визнають анексії Криму і підтримуватимуть санкції
усі свої зобов’язання.16 

Дж. Байден пообіцяв, що 
допомогу Україні для здійсне
можновладцям, що «все у ваших руках, все можливо. Ви можете повернути 
історію на бік кращого правосуддя і можливості для українського народу зараз». 
Безперечно, головним месиджем промови Віце
його заклик до українських можновладців не змарнувати шансу 
змінити Україну: «Будь ласка, не змарнуйте цей час, не втратьте цю 
можливість, побудуйте краще майбутнє для народу України»
саме мав на увазі Дж. Байден, здогадатися неважко, враховуючи, що він назва
«боротьбу проти ракової пухлини корупції»
як і боротьбу проти агресії Росії.

                                        
16 http://ukrainian.voanews.com/content
17 http://ukrainian.voanews.com/content
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ВІЗИТ БАЙДЕНА: ПІДТРИМКА І ПОПЕРЕДЖЕН
СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРА 

Основними месиджами візиту Віце-президента США Джозефа Байдена до 
Києва стали: з одного боку – демонстрація підтримки з боку Сполучених 
Штатів, з іншого боку – попередження, що Україна близька до того, щоб зн
змарнувати шанс на реформування та інтеграцію до західного світу.

Дводенний візит до Києва 6-7 грудня 2015 р. став вже четвертою поїздкою 
президента США Джозефа Байдена з часу початку російської 

агресії. Слід відзначити, що Байден є найбільш високопоставленим симпатиком 
України у Вашингтоні і єдиним чиновником такого високого рівня в США, який 
активно підтримує надання Києву допомоги озброєнням. 

завдяки увазі Джозефа Байдена до України, цьому 
політику була надана можливість виступити в українському 

, що до нього востаннє серед американських високопосадовців робив 
старший у серпні 1991 р. На відміну від ганебної промови Дж. Буша

старшого, який фактично закликав українців не проголошувати незалежність, 
Байден висловив цілковиту підтримку Україні, пообіцяв, що США ніколи не 
визнають анексії Криму і підтримуватимуть санкції, доки РФ не виконає 

 
Дж. Байден пообіцяв, що США будуть збільшувати фінансову 

Україні для здійснення реформ, втім нагадав українським 
можновладцям, що «все у ваших руках, все можливо. Ви можете повернути 
історію на бік кращого правосуддя і можливості для українського народу зараз». 

головним месиджем промови Віце-президента США став 
клик до українських можновладців не змарнувати шансу 

: «Будь ласка, не змарнуйте цей час, не втратьте цю 
можливість, побудуйте краще майбутнє для народу України»
саме мав на увазі Дж. Байден, здогадатися неважко, враховуючи, що він назва
«боротьбу проти ракової пухлини корупції» такою ж важливою «битвою», 
як і боротьбу проти агресії Росії.17 
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ДТРИМКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

президента США Джозефа Байдена до 
демонстрація підтримки з боку Сполучених 

попередження, що Україна близька до того, щоб знову 
змарнувати шанс на реформування та інтеграцію до західного світу. 

7 грудня 2015 р. став вже четвертою поїздкою 
президента США Джозефа Байдена з часу початку російської 

йбільш високопоставленим симпатиком 
України у Вашингтоні і єдиним чиновником такого високого рівня в США, який 

завдяки увазі Джозефа Байдена до України, цьому 
сть виступити в українському 

, що до нього востаннє серед американських високопосадовців робив 
старший у серпні 1991 р. На відміну від ганебної промови Дж. Буша-

старшого, який фактично закликав українців не проголошувати незалежність, Дж. 
пообіцяв, що США ніколи не 

, доки РФ не виконає 

США будуть збільшувати фінансову 
ння реформ, втім нагадав українським 

можновладцям, що «все у ваших руках, все можливо. Ви можете повернути 
історію на бік кращого правосуддя і можливості для українського народу зараз». 

президента США став 
клик до українських можновладців не змарнувати шансу 

: «Будь ласка, не змарнуйте цей час, не втратьте цю 
можливість, побудуйте краще майбутнє для народу України». Що 
саме мав на увазі Дж. Байден, здогадатися неважко, враховуючи, що він назвав 

такою ж важливою «битвою», 
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Під час візиту Дж. Байден провів зустрічі із представниками громадських 
організацій та всім вищим керівництвом України. Віце-президент пообіцяв 
Україні ще $300 млн. для допомоги у сфері безпеки18 і $190 млн. – на 
втілення реформ та боротьбу із корупцією.19  

Що стосується вирішення російсько-українського конфлікту, то озвучена 
Дж. Байденом у Києві позиція дає підстави вважати, що Вашингтон схиляється 
підтримати позицію Берліна і Парижа в їх фактичній згоді на 
російський сценарій «Мінського» врегулювання. З одного боку, Дж. 
Байден запевнив, що «США і Європа продовжуватимуть чинити тиск, поки 
Москва не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод».20 З іншого боку, 
Віце-президент США закликав Україну виконувати свої зобов’язання 
по Мінським угодам навіть в односторонньому порядку: «Потрібно 
виконувати зобов'язання України в рамках Мінських угод. Росіяни не 
виконують свої зобов'язання і домовленості, але прем'єр-міністр 
знає, що зі свого боку ви не можете не виконувати ці зобов'язання, 
інакше в Європі скажуть "вони однакові"».21  

Залишилося незрозумілим, чи мав на увазі Віце-президент США лише 
конституційну реформу з децентралізацією, чи також і проведення «виборів» на 
окупованих російськими військами територіях. Очевидним є лише те, що 
Адміністрація Барака Обами прагне будь-що уникнути загострення на Донбасі до 
президентських виборів, адже це може вдарити по репутації демократів. З одного 
боку, така позиція Білого Дому є невигідною для України, але є й зворотній бік 
медалі – небажання демократів втратити рейтингові бали напередодні виборів 
сприятимуть тиску партії на Бараку Обаму, щоб не допустити розростання 
російської агресії. І це врівноважує можливості української дипломатії 
противитися політиці умиротворення агресора, до якої схиляється нинішній 
голова Білого Дому. 

 
Києву варто поставитися з усією серйозністю до сказаних Джозефом 

Байденом слів, що нині все – в руках українців, як і до його заклику не 
змарнувати шансу. Європейські союзники стомлені кризою біженців і 
економічними негараздами, а Сполучені Штати входять у період активної 
фази президентських перегонів із Президентом, який добуває свій другий і 
останній термін. Було би перебільшенням говорити, що провідним 
західним гравцям стає не до України, проте не варто й 
переоцінювати її роль у їх порядку денному. Україна може бути цікавою 
західним партнерам як історія успіху, але мало хто із них захотів би 
пояснювати своїм виборцям, для чого підтримувати країну, яка ризикує вдруге 
за десятиліття змарнувати шанс здолати корупцію, провести реформи і 
стати повноцінним членом євроатлантичної спільноти. 

 
 
  

                                                             
18 http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/8/7091723 
19 http://ukrainian.voanews.com/content/biden-ukraina/3092295.html 
20 http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/8/7091782 
21 http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/7/7091719 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 ОБСЄ 
 
03.12.2015  
Клімкін: ОБСЄ в глибокій кризі, не може навіть погодити декларацію 
Організація з безпеки та співробітництва в Європі паралізована через право вето з боку РФ 

і, з високою імовірністю,  не зможе навіть ухвалити підсумкову декларацію міністерської зустрічі, 
яка проходить в Сербії. 

Про це розповів журналістам в четвер міністр закордонних справ Павло Клімкін, 
повідомляє з Белграду кореспондент "Європейської правди". 

"ОБСЄ знаходиться в глибокій кризі, про це відкрито говорять багато міністрів", – сказав 
він, відповідаючи на запитання Європравди. 

Водночас, за його словами, Україна продовжить активно працювати з організацією.   
"Ми намагаємося використовувати ОБСЄ, незважаючи на те, що це – консенсусна 

організація. 
Ми пропонували декілька проектів рішень (на міністерську зустріч), але всі вони, звичайно 

ж, завалені російською стороною. І, звичайно, мало хто сподівається, що у нас буде підсумкова 
декларація міністерської зустрічі", – додав він. 

Клімкін зазначив, що Росія блокує всі рішення, які дозволили би ОБСЄ повернутися до 
ефективного функціонування. 

"Ми маємо повернутися до засадничих принципів. Але коли діє правило консенсусу і 
частиною консенсусу є Росія, таке повернення в багатьох випадках є неможливим", – заявив він. 

"Потрібно діяти відразу на різних майданчиках. ОБСЄ недостатньо. НАТО – так само. 
Жодна організація на європейському просторі не здатна гарантувати безпеку, і ми, на жаль, маємо 
це усвідомлювати", – заявив міністр. 

Європейська правда 
 
05.12.2015  
МЗС: РФ заблокувала декларацію про спецмісію ОБСЄ на Донбасі 
Російська делегація заблокувала ухвалення основних підсумкових документів 22-ї ради 

міністрів ОБСЄ, серед них і декларація щодо моніторингової місії на Донбасі. 
Про це у своєму Twitter повідомила речник міністерства закордонних справ України 

Мар'яна Беца. 
"Росія заблокувала низку документів. А головне – декларацію щодо діяльності Спеціальної  

моніторингової місії в Україні", – написала вона. 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на суботу в Белграді завершилася міністерська 

конференція ОБСЄ, яка змогла ухвалити лише тематичні декларації, але так і не узгодила 
підсумкове рішення. 

Раніше український міністр Павло Клімкін заявляв, що ОБСЄ – в глибокій кризі, не може 
навіть погодити декларацію за підсумками своєї зустрічі. 

Європейська правда 
 
08.12.2015  
Україна домовляється з Німеччиною щодо розширення місії ОБСЄ на Донбасі 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається на розширення місії ОБСЄ 

на Донбасі. За його словами, Україна вже проводить перемовини з цього приводу з Німеччиною, 
яка перебирає головування в ОБСЄ. 

Міністерство закордонних справ розпочало переговори з Німеччиною про можливість 
розширення мандата спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в 
Європі (СММ ОБСЄ) в Україні. Про це у вівторок, 8 грудня, заявив міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін. 

"Зараз ми вже розпочали переговори з майбутнім німецьким головуванням в ОБСЄ з 
приводу розширення мандата цієї місії для того, щоб вона мала можливість працювати 
повномасштабно і реально отримала контроль над ситуацією на Донбасі", – наголосив міністр. 
Зокрема, він додав, що передбачається розширити місії ОБСЄ в Гуковому та Донецьку, 
повідомляють "Українські новини". 

За словами Клімкіна, тільки повноцінний доступ спостерігачів до місць зберігання зброї 
може гарантувати її відведення від лінії розмежування. Також він відзначив важливість того, щоб 
міжнародне співтовариство отримало доступ до Криму для моніторингу ситуації з постійним 
порушенням прав людини на півострові. 
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Як відомо, з 1 січня 2016 року Німеччина перебирає головування в ОБСЄ від Сербії. 3 
грудня під час засідання ради міністрів ОБСЄ – останнього під головуванням Сербії – глава МЗС 
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що саме завдяки роботі ОБСЄ могло бути 
досягнуто заспокоєння ситуації на Донбасі. Він також додав, що умови Мінських домовленостей 
так і не було повністю виконано, і тому потрібно продовжувати роботу в цьому напрямку. 
Штайнмаєр наголосив, що робота ОБСЄ повинна не лише продовжуватися, але й ставати "кращою 
та яснішою", що стосується і питань бюджету. За словами Штайнмаєра, у 2015 році потрібно було 
докласти багато зусиль для того, щоб щонайменше зберегти бюджетний кошторис попереднього 
року, хоча кількість завдань ОБСЄ з початку конфлікту в Україні лише збільшувалась. 

DW.DE 
 
09.12.2015  
СММ ОБСЄ відкрила передову патрульну базу в Горлівці 
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відкриває нову передову патрульну базу для 

розміщення невеликої групи спостерігачів у Горлівці, яку контролюють бойовики. 
Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ. 
Перший заступник Голови СММ Александр Хуг проведе першу ніч разом з командою на 

новоствореній базі у Горлівці. 
"Ця база дозволить нам оперативніше реагувати на повідомлення про інциденти і 

допоможе більш ефективно виконувати завдання відповідно до мандату, у рівному співвідношенні 
по обидва боки від лінії розмежування", – сказав Хуг. 

Він додав, що постійна присутність спостерігачів у цьому районі має допомогти мотивувати 
підписантів більш ефективно виконували взяті на себе зобов'язання у рамках Мінських угод. 

Два місяці тому СММ уже повідомляла про намір відкрити кілька передових патрульних 
баз у цьому районі і зверталася до осіб, що здійснюють фактичний контроль, забезпечити гарантії 
безпеки для своїх неозброєних цивільних спостерігачів. 

Раніше жителі Горлівки висловлювали спостерігачам побажання, щоб  представники Місії 
постійно були присутні у їхньому місті, яке серйозно постраждало в результаті конфлікту. 

СММ сповістила Спільний центр з контролю і координації (СЦКК) про цю подію. І  
українські, і російські представники в СЦКК підтримали її. 

СММ уже відкрила дві передові патрульні бази в районах, які контролюються урядом – у 
Волновасі (Донецька область) і Новоайдарі (Луганська область). 

Третя база зараз працює в Стаханові, місті Луганської області, що перебуває на 
непідконтрольній уряду території. Місія має намір відкрити більше таких баз по обидві сторони 
лінії розмежування, щоб забезпечити ефективний моніторинг у рівному співвідношенні. 

Європейська правда 
 
10.12.2015  
ОБСЄ: Інформацію про зброю не передала тільки “ДНР” 
Місія спостерігачів ОБСЄ отримала від української сторони та бойовиків "ЛНР" інформацію 

про місця дислокації відведеної озброєння. 
Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ в Україні Александр Хуг. 
"Є позитив: українські збройні сили та "ЛНР" вже подали інформацію про місця постійного 

зберігання важкої зброї. Однак "ДНР" такої інформації не надала", – сказав Хуг. 
При цьому він зазначив, що спостерігачі продовжують фіксувати не відведену зброю. 
"У суботу ми бачили 12 гаубиць на території Юріївки біля Луганська, на південному заході 

від міста ми також бачимо не відведене озброєння", – сказав він. 
Українська правда 

 
 

ООН 
 
12.12.2015  
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у засіданні 

РБ ООН щодо ситуації в Україні 
11 грудня ц.р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебував з робочим 

візитом в Нью-Йорку з метою участі у засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні. 
Під час засідання П.Клімкін поінформував учасників про невиконання Росією зобов'язань 

у рамках Мінських домовленостей, а також недотримання підтримуваними нею бойовиками 
режиму припинення вогню в Луганській та Донецькій областях. Окремо глава українського 
зовнішньополітичного відомства зупинився на гуманітарному аспекті ситуації на Донбасі, а також 
порушеннях прав людини, в тому числі в окупованому Криму. 
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У ході візиту П.Клімкіна також відбулися його двосторонні зустрічі із Першим заступником 
Генерального секретаря ООН Яном Еліассоном та Міністром закордонних справ Литви Лінасом 
Лінкявічюсом. Були обговорені питання двостороннього та міжнародного порядку денного. 

Прес-центр МЗС України 
 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

ЛИТВА 
 
02.12.2015  
У Вільнюсі відбулася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра 

Литви 
У Вільнюсі Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром 

Литовської Республіки Альгірдасом Буткявічюсом. 
Глава держави подякував Литві за послідовну та рішучу підтримку України в умовах 

триваючої агресії Росії та окупації Криму. Він підкреслив важливість збереження санкцій ЄС щодо 
Росії до повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності 
України. 

Президент також висловив вдячність за гуманітарну допомогу, що надається Литвою 
Україні, та практичне сприяння у процесі імплементації євроінтеграційних реформ. 

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанням активізації торговельно-
економічного співробітництва, розвитку спільних проектів у сферах транспорту, енергетики, 
сільського господарства. Було узгоджено подальші кроки двох країн в контексті набуття чинності з 
1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Україна 
створить групу з вивчення досвіду Литви виведення товарів на європейські ринки. 

Петро Порошенко та Альгірдас Буткявічюс також обговорили перспективу будівництва 
нових газопроводів з метою постачання в Україну газу з Клайпедського LNG терміналу. У цьому 
контексті Президент вніс пропозицію щодо участі українських компаній у будівництві газопроводу 
GIPL між Литвою та Польщею. 

Співрозмовники також розглянули можливості подальшого розширення двосторонніх 
обмінів в сферах культури та освіти, реалізації нових гуманітарних проектів. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

КІПР 
 
11.12.2015  
Кіпр підтримує Україну на її шляху до ЄС – зустріч президентів 
Президент України Петро Порошенко за підсумками переговорів у Києві з Президентом 

Республіки Кіпр подякував Нікосу Анастасіадісу за чітку підтримку Кіпром євроінтеграційних 
прагнень України і Українського народу. 

«Для нас є виключно важливим кроком ратифікація Кіпром Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Дякую, пане Президенте, за Вашу особисту тверду позицію і Вашої політичної 
сили, яка зробила можливим цей важливий крок», – заявив Петро Порошенко. 

Також Президент висловив подяку за тверду підтримку Кіпром суверенітету і незалежності 
нашої держави, тверду позицію щодо невизнання окупації Криму Російською Федерацією. Глава 
Української держави наголосив на необхідності ефективної координації дій країн всього світу для 
відновлення суверенітету України над Кримом та окупованою частиною Донбасу та висловив 
подяку за тверду і принципову позицію усього Європейського Союзу, за активної участі Кіпру, в 
питанні запровадження санкцій за неімплементацію Мінських угод і продовження санкцій у 
зв’язку з тим, що Росія не виконує взяті на себе зобов'язання. 

Президент повідомив, що відбулися надзвичайно інтенсивні корисні переговори, які 
дозволяють скоординувати зусилля на міжнародній арені, дії у форматі ООН, де Кіпр підтримав 
кандидатуру України при обранні на посаду непостійного члена Ради Безпеки ООН. «Для нас зараз 
ця позиція є виключно важливою, бо Україна захищає сьогодні мир, стабільність. Ми маємо 
можливість використовувати трибуну Ради Безпеки ООН для встановлення миру та стабільності на 
території нашої держави», – підкреслив Глава держави. 

Співрозмовники провели переговори відносно підтримки Кіпром прагнень України щодо 
запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. «Мені було дуже приємно почути 
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тверду позицію підтримки Вами особисто, Пане Президенте, Кіпром цього надзвичайно важливого 
для України кроку», – наголосив Петро Порошенко. 

Президент повідомив, що за підсумками переговорів підписано 4 документи, в тому числі 
ті, що дозволяють уникнути подвійного оподаткування. Глава держави висловив сподівання, що це 
сприятиме розвитку економічних відносин між двома країнами. За його словами, під час 
економічного форуму, який відбудеться сьогодні, представники бізнесу Кіпру матимуть 
можливість дізнатися про нові кроки України з покращення інвестиційного клімату. «Кіпрські 
підприємці будуть завжди найбажанішими гостями на території України», – заявив Президент 
України. 

Петро Порошенко подякував Нікосу Анастасіадісу за запрошення відвідати Кіпр та 
повідомив, що з вдячністю приймає цю пропозицію та має намір здійснити візит у першій 
половині наступного року. 

У свою чергу, Президент Республіки Кіпр подякував за гостинність, зазначивши, що під час 
переговорів було підтверджено високий рівень двосторонньої співпраці, а також взаємодії в рамках 
ЄС і інших міжнародних організацій. «Хочу ще раз повторити, що наші дружні стосунки, які ми 
розвинули з іншими країнами, ніколи і ніяким чином не зашкодять та не вплинуть на стосунки 
Кіпру з Україною», – наголосив він. 

Щодо ситуації в Україні, Президент Кіпру зазначив: «Сьогодні ми бачимо, що Мінські 
домовленості повністю не виконуються. Вочевидь, потрібно інтенсифікувати наші намагання, щоб 
вони виконувались, і ми маємо певним чином наполягати, щоб домовленості «Нормандської 
четвірки» впроваджувалися в життя. Кіпрська республіка буде підтримувати Україну у її прагненні 
до збереження територіальної цілісності», – запевнив Нікос Анастасіадіс. 

Президент Кіпру позитивно оцінив кроки української влади в реформуванні країни, 
зокрема на шляху євроінтеграції. «Мені приємно почути, що Ви докладаєте всіх зусиль для 
впровадження в життя тих рішень, яких вимагає від України Європейський Союз для того, щоб 
Україна стала якомога швидше членом ЄС, і я вітаю ці кроки, – відзначив Нікос Анастасіадіс. – 
Хотів би висловити повну підтримку Республікою Кіпр України у її намаганнях стати якомога 
ближче до ЄС та поглибити стосунки з Європейським Союзом. Ми будемо підтримувати 
впровадження безвізового режиму з Україною». Президент Кіпру висловив сподівання на 
імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також на запровадження безвізового 
режиму у найближчому майбутньому. 

Співрозмовники окремо обговорили «кіпрське питання». Президент Кіпру подякував 
Президенту України за його позицію щодо цього. 

Глава Кіпрської держави висловив впевненість у подальшому поглибленні двосторонньої 
співпраці, зокрема, цьому має сприяти сьогоднішній україно-кіпрський бізнес–форум. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
 

ПОЛЬЩА 
 
11.12.2015  
Глава МЗС Польщі: ми не продамо Україну за підтримку РФ в Сирії 
Співпраця з Росією в Сирії не означає відмову західного світу від підтримки України в 

російсько-українському конфлікті. 
Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в ефірі польського каналу TVP1. 
"Сьогодні весь світ говорить, що не продасть Україну в обмін на російську підтримку в 

Сирії. Ми підтримуємо західний світ у тому, що порушення міжнародного права, правил, яких ми 
створювали протягом 200 років, має бути покаране", – сказав він. 

В той же час Ващиковський зазначив, що з Росією потрібно вести переговори, і він сам, 
коли був членом Північноатлантичної ради, виступав за такі дискусії. Однак, за його словами, це 
не означає скасування санкцій. 

"Ця згода є умовною. Росія повинна почати з нами діалог з приводу завершення конфлікту 
з Україною", – заявив глава МЗС Польщі. 

Крім того, він зазначив, що Польща не хоче війни з Росією, і нинішня ситуація не є 
холодною війною. 

"Протягом багатьох років ми думали, що стандарти ЄС і західного світу будуть взірцем і для 
наших зовнішніх партнерів. Однак виявилося, що великі гравці обирають інші стандарти", – 
сказав Ващиковський. 

Європейська правда 
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15.12.2015  
Польща не буде втручатися у “нормандський формат” – Дуда 
Польща не братиме участі у "нормандському форматі" переговорів щодо врегулювання 

ситуації на Донбасі. 
Про це під час прес-конференції у Києві повідомив президент Польщі Анджей Дуда. 
Він наголосив, що міжнародне право повинно діяти. 
За словами Дуди, повернення контролю української влади над українською територією – 

це питання пов’язані з реалізацією міжнародного права. 
Водночас дуда зазначив, що Польща буде пильнувати за реалізацією Мінських угод, однак 

не буде втручатися у "нормандський формат". 
"Ми не будемо втручатися у "Нормандський формат", але ми прихильники того, аби 

Мінські угоди були реалізовані. Ми маємо пильнувати, щоб справа реалізації Мінських угод та 
втілення їхніх рішень була реалізована", – сказав він. 

Нагадаємо, в серпні польський президент Анджей Дуда заявляв, щоПольща, а також інші 
сусіди України повинні бути залучені до переговорів щодо розв’язання конфлікту на Донбасі. 

Українська правда 
 

 
15.12.2015  
Україна планує купувати у Польщі до 8 мільярдів кубів газу 
Україна готова закуповувати у Польщі 8 млрд кубометрів газу після того, як буде 

побудований інтерконнектор між газотранспортними системами двох країн. 
Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на зустрічі з президентом Польщі 

Анджеєм Дудою в Києві, передає "Інтерфакс-Україна". 
"У нас є проект будівництва інтерконнектора між Україною та Польщею. Якщо він буде 

побудований, ви будете завозити дуже багато газу, ми будемо дуже багато цього газу купувати – це 
до 8 млрд кубів. І разом ми будемо більш прибутковими і більш енергетично незалежними", – 
заявив він. 

При цьому Яценюк привітав Польщу з запуском LNG-терміналу в Свіноушче, куди почав 
надходити газ з Катару. 

Він також наголосив, що Україна готова постачати електроенергію до Польщі з 
Хмельницької АЕС. 

"Є у нас ще проект поставок електроенергії до Польщі з Хмельницької АЕС", – сказав 
Яценюк. 

Раніше президент Петро Порошенко назвав неприпустимим газовий тиск Росії на країни 
Євросоюзу та Україну шляхом просування проекту "Північний потік". 

Українська правда 
 

 
15.12.2015  
Президенти України та Польщі обговорили взаємодію у сфері регіональної 

безпеки 
Президенти України та Польщі під час зустрічі у Києві обговорили питання регіональної 

безпеки і оборони, зокрема, діяльності литовсько-польсько-української бригади, яка базується у 
місті Люблін. 

«Створення україно-польсько-литовської бригади є взаємовигідним форматом співпраці, 
який поглиблює безпеку України, Польщі, Литви та ЄС, а також регіональну безпеку», – наголосив 
Глава Української держави. 

Президент Петро Порошенко у підсумковій заяві для ЗМІ наголосив на стратегічному 
значенні створення такої бригади. Україна визначила перших 500 військовослужбовців, які 
проходять службу у складі підрозділу. «Це буде грати виключно важливу роль для підготовки 
військовослужбовців всіх трьох країн, обміну досвідом, налагодження ефективного діалогу та 
участі України у Вишеградській бойовій тактичній групі Європейського Союзу», – сказав Петро 
Порошенко, наголосивши, що залучення України до цього формату є важливим для досягнення 
взаємосумісності наших Збройних Сил з арміями країн-членів НАТО. 

Президент також повідомив, що під час зустрічі з польським колегою обговорювалась 
пропозиція участі українських військових в навчаннях «Щит» на території Польщі. «Ми з 
вдячністю прийняли цю пропозицію. Думаю, що це новий формат взаємодії Збройних Сил, який 
зробить ситуацію в цих непростих умовах безпеки значно більш надійнішою», – зазначив Петро 
Порошенко. 

Крім того, співрозмовники домовились про відновлення співпраці Ради національної 
безпеки та оборони України та Бюро національної безпеки Польщі. 
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Президент України підкреслив, що сьогодні на Сході українські воїни захищають не лише 
свою країну, а виборюють ідеали свободи, демократії. «Як це вже не раз бувало у нашій спільній 
історії, триває боротьба «За нашу і вашу вольношч» («За нашу і вашу свободу»)», – сказав він. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

США 
 

05.12.2015  
Маккейн докладатиме усіх зусиль для надання США оборонної зброї Україні 
Таку заяву зробив впливовий сенатор США під час зустрічі з послом України у Вашингтоні 

Валерієм Чалим. 
Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч з головою Комітету з питань збройних 

сил Сенату Конгресу США, членом Сенатського українського кокусу Джоном Маккейном.  
Про зустріч, яка відбулася в п’ятницю 4го грудня, повідомило посольство України у 

Вашингтоні. 
Як зазначається у повідомленні, посол України подякував американському сенаторові за 

постійну і всебічну особисту підтримку України, зокрема на законодавчому рівні, підкресливши, 
що для перемоги у протистоянні з Росією Україна потребує не лише сильної економіки й 
дипломатії, а й потужної армії. 

У свою чергу сенатор Маккейн запевнив, що залишається одним із найбільших друзів 
України та продовжуватиме докладати усіх зусиль для надання Сполученими Штатами ефективної 
підтримки Україні, у тому числі оборонної зброї для захисту від російської військової агресії, – 
йдеться у повідомлення посольства. 

На завершення зустрічі Джон Маккейн запросив Валерія Чалого спільно відвідати 
південно-західний штат Аризона, який він представляє у Сенаті. 

Посол України вручив сенаторові книгу “Euromaidan – History in the Making”, присвячену 
українській Революції Гідності 2013-2014 років. 

Голос Америки 
 
07.12.2015  
Росія має в повному обсязі виконати Мінські домовленості – Президент 

України і Віце-президент США 
Президент України Петро Порошенко та Віце-президент США Джозеф Байден за 

підсумками переговорів у Києві наголосили на необхідності повного виконання Мінських 
домовленостей. 

У заяві для ЗМІ після зустрічі Президент України повідомив, що левову частку переговорів 
було приділено імплементації Мінських домовленостей, координації кроків щодо безпекового, 
гуманітарного, соціально-економічного і політичного врегулювання на Донбасі. «На жаль, ми не 
можемо казати, що ми маємо де-ескалацію ситуації на Донбасі», – відзначив Петро Порошенко. 

Президент висловив вдячність за тверду і послідовну підтримку позиції України, тверду 
позицію, що Росія має обов’язково імплементувати Мінські угоди, і це єдиний і безальтернативний 
шлях до миру в Україні, до повернення українського суверенітету над окупованими територіями. 

Президент відзначив, що це вже четвертий візит Віце-президента за останні два роки. Рік 
тому, під час останнього перебування в Україні, на Донбасі була справжня війна. Сьогодні кількість 
обстрілів суттєво зменшена, немає обстрілів з важкої техніки. «Але, на жаль, війна продовжується. 
Ми мали сьогодні 14 обстрілів з мінометів, 8 українських воїнів були поранені», – повідомив Глава 
держави. «В умовах, коли Росія постійно порушує режим припинення вогню, ми реально 
обговорювали, якими мають бути  наші подальші дії, щоб забезпечити повну імплементацію 
Мінських угод з боку Російської Федерації та підтримуваних нею бойовиків», – повідомив Петро 
Порошенко. 

Щодо конфлікту на Донбасі Віце-президент США заявив: «США твердо стоять на позиції 
підтримки України в її протидії агресії з боку Росії та проросійських сепаратистів. Ми переконані в 
тому, що вирішення конфлікту полягає в дипломатичній роботі на основі неухильного виконання 
Мінських домовленостей обома сторонами». «Мінськ не буде виконано, якщо Росія не буде 
виконувати свої зобов’язання», – сказав Джозеф Байден. 

Глава Української держави наголосив на тому, що під час переговорів була приділена 
особлива увага питанням Криму. «Захисту інтересів і прав кримських татар, які сьогодні 
перебувають під жахливим тиском окупаційної влади в Криму, забезпеченню захисту прав 
українських громадян, забезпеченню повернення Україні Криму виключно політико-
дипломатичним шляхом», – сказав Президент. 
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Віце-президент США особливо акцентував на тому, що США «не забувають про Крим – про 
незаконне вторгнення до Криму, його анексію, які є порушенням міжнародного права». «Ми не 
приймемо цього ні за яких умов, як не прийме цього усе міжнародне співтовариство. Це окупація 
суверенної території України. Крим залишається суверенною територією України», – заявив 
Джозеф Байден. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
08.12.2015  
Джозеф Байден у Верховній Раді: «США ніколи не визнають спроб Росії 

анексувати Крим» 
Олігархи чи не олігархи, всі повинні діяти за одними правилами, всі повинні платити 

податки. На суддів не повинен чинитися тиск. В цьому суть демократії – віце-президент США. 
Віце-президент США Джозеф Байден заявив, що США ніколи не визнають спроб Росії 

анексувати Крим. Про це він сказав, виступаючи з промовою з трибуни Верховної Ради України.  
«У 21 столітті країни не можуть, ми не можемо їм цього дозволити, перекроювати кордони 

силою, в цьому є основні правила…Росія порушила ці правила і продовжує порушувати їх.. Я хочу 
чітко сказати – США не визнають, ніколи не визнають спроб росіян анексувати Крим. Немає 
виправдання таким діям», – сказав він. Ці слова присутні у Верховній Раді зустріли оплесками. 

Тиск на Росію триватиме доти, поки вона не виконає зобов’язання, взяті на себе в рамках 
Мінських угод про врегулювання ситуації на сході України, заявив віце-президент США. 

«Хоча і досягнутий деякий прогрес в деескалації насильства, не можна скасовувати санкції 
доти, поки Росія не виконає усі свої зобов’язання», – сказав американський високопосадовець. 

Віце-президент США наголосив, що від позиції Росії залежить проведення виборів на 
непідконтрольних Києву територіях Донецької і Луганської областей за українськими законами і 
згідно зі стандартами ОБСЄ. 

«Росія має натиснути на сепаратистів, щоб провести вибори згідно з українським 
законодавством, стандартами ОБСЄ», – сказав Джозеф Байден. 

Він додав, що США вважають неприпустимим затягування виконання Мінських угод і 
наголосив, що Росія має відпустити утримуваних нею українців. Він зокрема згадав Надію 
Савченко. 

У Верховній Раді під час виступу віце-президента США були присутні президент України 
Петро Порошенко та прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, секретар Ради національної безпеки і 
оборони України Олександр Турчинов, члени українського уряду, а також посол США в Україні 
Джеффрі Пайєтт і помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія 
Нуланд, народні депутати. 

Віце-президент США закликав депутатів не втратити шанс побудувати краще майбутнє для 
українського народу.  

«Це від вас усіх залежить…це є ваш момент. Це є ваш час. Будь ласка, не змарнуйте цей час, 
не втратьте цю можливість, побудуйте краще майбутнє для народу України», – сказав Байден під 
час виступу у Верховній Раді.  

«Це все у ваших руках, все можливо. Ви можете повернути історію на бік кращого 
правосуддя і можливості для українського народу зараз», – зазначив Байден. 

«Олігархи чи не олігархи, всі повинні діяти за одними правилами, всі повинні платити 
податки. На суддів не повинен чинитися тиск. В цьому суть демократії» – заявив віце-президент 
США. 

«Цілий світ спостерігає за вами. Це факт, вони спостерігають за вами, тому що вони 
сподіваються, що ваш успіх в боротьбі проти безжальної агресії Росії буде мати наслідок для них. І 
також ваша боротьба проти ракової пухлини корупції. Обидві битви, які ви ведете, підтримуються 
американської країною, народом, включаючи майже один мільйон гордих американців 
українського походження, включаючи європейські країни, ваших сусідів, які зацікавлені у вашому 
демократичному успіху. Ваші люди волелюбні люди світу. 

«Всі спостерігають за вами. Якщо ви цього не зробите, якщо цей експеримент 
провалиться… Я дійсно не перебільшую того, що говорю, що майже всі люди світу вас 
підтримують, тому що багато залежить від того, досягнете ви успіху чи ні», – заявив 
американський високопосадовець. 

Байден повторив, що США й надалі будуть збільшувати свою фінансову допомогу Україні 
для здійснення необхідних реформ. 

Завершуючи свій виступ він процитував слова «Заповіту» Тараса Шевченка: 
«І мене в сім'ї великій, В сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути. Незлим тихим 

словом». 
«Може бути, коли-небудь ви згадаєте незлим словом і мене» – додав Байден. 
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«Велике спасибі за можливість виступити перед Вами. Нехай Бог благословить обидва наші 
народи, і нехай Господь захищає наші війська!», – заявив віце-президент США Джозеф Байден. 

Виступ Байдена був запланований на 11:00, проте він запізнився майже на годину. Говорив 
приблизно 35 хвилин. 

Віце-президент США Джозефом Байден прибув до Києва з робочим візитом 6 грудня. У 
понеділок він зустрівся з президентом України та прем’єром. 

Востаннє з американських високопосадовців у Раді виступав Джордж Буш-старший у 
грудні 1991 році. Тоді президент США закликав Україну не поспішати з проголошенням 
незалежності, і залишитися у складі Радянського Союзу. 

Голос Америки 
 
08.12.2015  
США можуть дати Україні ще 300 млн на сектор безпеки 
Сполучені Штати Америки можуть надати Україні ще 300 млн доларів на сектор безпеки. 
Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден на спільній прес-конференції з 

прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Києві в понеділок. 
"Ми зараз працюємо над тим, щоб надати ще $ 300 млн для допомоги у сфері безпеки. 

Конгрес зараз працює над прийняттям цього акту. Поки він не прийнятий, але я сподіваюся, що 
він буде прийнятий", – заявив Байден. 

Він зазначив, що українські керівники повинні виконувати рекомендації МВФ і працювати 
з міжнародним співтовариством, "щоб продовжувався економічний прогрес в Україні". 

"Потрібно подолати російську агресію на сході, разом з тим потрібно виконувати 
зобов'язання України по Мінських угодах", – підкреслив віце-президент США. 

Європейська правда 
 
 

РОСІЯ 
 

16.12.2015  
Росія з 1 січня призупиняє дію угоди про зону вільної торгівлі з Україною 
Президент Росії Володимир Путін в середу, 16 грудня, підписав указ, який призупиняє дію 

зони вільної торгівлі з Україною з 1 січня 2016 року. Текст указу опубліковано на офіційному 
інтернет-порталі правової інформації Росії. 

Як зазначається в указі, він підписаний "у зв’язку з винятковими обставинами, які 
зачіпають інтереси та економічну безпеку РФ та вимагають негайно вжити заходи". Міністерству 
закордонних справ Росії доручено сповістити учасників договору про його призупинення. 

Раніше Москва неодноразово заявляла про можливість призупинення пільгового режиму 
торгівлі з Україною у зв’язку з початком дії з 1 січня 2016 року економічної частини Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, зони вільної торгівлі. З літа 2014 року Москва, Брюссель та 
Київ вели переговори щодо застережень Росії, утім згоди так і не дійшли. 

DW.COM 
 
16.12.2015  
Заява МЗС України у зв’язку з грубим порушенням Російською Федерацією 

положень Конвенції ООН з морського права 
Міністерство закордонних справ України висловлює глибоке обурення у зв’язку з 

міжнародно-протиправними діями Російської Федерації, в черговий раз спрямованими на 
порушення суверенних прав України як прибережної держави на розвідку та розробку природних 
ресурсів у її територіальному морі та на континентальному шельфі, гарантованих Конвенцією ООН 
з морського права. 

Розцінюємо зухвалу зміну російською стороною розташування у Чорному морі двох 
самопідйомних бурових установок В-312 і В-319 та нафтовидобувної платформи «Таврида», які є 
власністю України, як черговий епізод широкомасштабного грабежу майна і природних ресурсів, 
що скоюється державою-агресором протягом окупації частини суверенної території України – 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Це діяння, яке поповнило перелік доказів 
загарбницької поведінки РФ та її нехтування міжнародним правом, свідчить також про порушення 
Росією своїх зобов'язань як держави-окупанта, зокрема в частині забезпечення недоторканості 
права власності. 

З урахуванням викладених обставин Міністерство закордонних справ України кваліфікує 
вищенаведені дії російської сторони як міжнародно-протиправні діяння, спрямовані на 
систематичне порушення суверенітету, суверенних прав та юрисдикції України над внутрішніми 
водами, територіальним морем, виключною економічною зоною та континентальним шельфом у 
Чорному та Азовському морях. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 20 (02.12.2015 — 17.12.2015) 32 of 32 

 

32 of 32 

У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію до 
міжнародно-правової відповідальності, вимагає від Російської Федерації негайно вжити всіх 
практично можливих заходів для припинення міжнародно-протиправних діянь, надати належні 
запевнення і гарантії їх неповторення у майбутньому та негайно повернути у користування і 
володіння належне Україні майно. 

Міністерство закордонних справ України залишає за собою право вимагати відшкодування 
від російської сторони шкоди, завданої діяннями останньої, що мають всі ознаки міжнародного 
правопорушення за змістом Конвенції. 

Прес-центр МЗС України 
 


