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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЄВРОСОЮЗ ВІДЗНАЧАЄ ПРОГРЕС УКРАЇНИ, АЛЕ ЗАКЛИКАЄ 
ПРИСКОРИТИ РЕФОРМИ 

 
В 2016 р. запрацювала зона вільної торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом, втім, повноцінно скористатися з її переваг наша 
держава зможе лише в разі проведення глибоких реформ. Відзначивши певний 
прогрес Києва і підтвердивши наміри вже за кілька місяців прийняти рішення 
про запровадження безвізового режиму, Євросоюз знову нагадує про 
необхідність прискорити реформи, особливо у сфері боротьби проти корупції, а 
також створити посаду віце-прем’єра з європейської інтеграції. 

 
1 січня 2016 р. зона вільної торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом, яку відкладали через тиск Росії, нарешті 
запрацювала. При цьому, жодних змін до Угоди про ЗВТ внесено не було – 
конструктивних пропозицій від Москви за рік тристоронніх переговорів Київ і 
Брюссель так і не дочекалися. Втім, у Кремлі конструктивної дискусії і не 
планували, від початку зробивши ставку на залякування України економічним 
ембарго, уникнути якого можна було лише в разі відмови від фундаментальних 
основ Угоди про ЗВТ Україна-ЄС. 

Оскільки Київ на ультиматум Москви не погодився, наприкінці грудня 2015 
р. російський парламент схвалив запропонований Володимиром 
Путіним закон про призупинення дії щодо України договору про зону 
вільної торгівлі СНД. У відповідь, український уряд запровадив економічні 
санкції проти російських товарів. У довгостроковому вимірі, така політика більше 
шкодить самій РФ, адже за роки ініційованих Кремлем економічних війн 
товарообіг між Україною та Росією впав в рази, а з ним – зменшився і 
економічний вплив Москви на Київ. На сьогодні РФ вже значною мірою 
вичерпала арсенал засобів економічного тиску на Україну, так і не 
добившись поставлених цілей. Важливо відзначити, що партнери РФ по 
Євразійському економічному союзу (ЄАЕС) – Білорусь, Вірменія, Казахстан і 
Киргизстан – не висловили очікуваної Кремлем підтримки щодо відмови 
від зони вільної торгівлі з Україною. Таким чином, торгівельна війна Москви 
проти Києва ще й підриває єдність геополітичного проекту ЄАЕС, для створення 
якого Кремль доклав стільки зусиль. 

Після втрати російського ринку, для українського товаровиробника ще 
більше посилюється значення ЗВТ із Євросоюзом. Проте, вступ в силу ЗВТ аж 
ніяк не означає легкого доступу до європейського ринку:  
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По-перше, для низки важливих для українського експорту види 
продукції Євросоюзом встановлено дуже малі квоти.1 Під час зустрічі із 
Комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом 18 січня 2016. український 
Міністр закордонних справ Павло Клімкін обговорював питання подальшої 
лібералізації доступу до ринку ЄС для окремих категорій українського експорту, 
проте успіхів на цьому напрямку поки що немає – Євросоюз жорстко захищає 
власних виробників. 

По друге, українській стороні потрібно, з одного боку, 
привести до європейських стандартів роботу державної системи 
контролю якості продукції, а з іншого – вчитися ефективно 
відстоювати інтереси своїх виробників за кордоном. Вже в перший 
місяць дії ЗВТ Україна-ЄС, у Чехії здійнявся політичний скандал після виявлення 
антибіотиків у бджолиному меді українського походження, внаслідок чого з 18 
січня було тимчасово заборонено видачу ветеринарних документів на експорту 
українського меду до держав ЄС.2 Це може вдарити по репутації України як одного 
з найбільших експортерів меду у світі, а також стати чинником дискредитації 
продукції українського аграрного комплексу в цілому. Відзначимо, що заборонити 
імпорт меду з України особисто закликав президент Чехії, відомий русофіл Мілош 
Земан, а отже проблема – не лише санітарна.3  

По-третє, і найголовніше, для успішного розвитку бізнесу в 
Україні необхідне проведення  докорінних реформ, перш за все, у сфері 
боротьби проти корупції. Остання знову була серед тем для обговорення під 
час засідання Ради ЄС у закордонних справах, що пройшла 18 січня у 
Брюсселі. За інформацією «Української правди», в позиційному документі щодо 
України було відзначено, що реформи гальмуються через «особисті інтереси і 
нестачу спроможності».4 Лідери ЄС вважають, що Україні не вистачає «ефективної 
та дієвої структури з координації реформ», тож запропонували створити 
посаду віце-прем’єра з європейської інтеграції. Чи зможе створення нового 
органу реально допомогти з реформами та євроінтеграцією – питання 
неоднозначне. Симптоматичним у цій пропозиції є те, що ЄС вважає недостатніми 
спроможності нинішніх міністрів проводити реформи, і пропонує посилити їх 
потенціал новими фігурами. Міністри ЄС також погодилися з тим, що Євросоюз 
має більш ефективно й скоординовано підтримувати Київ на шляху впровадження 
реформ, зробити більш регулярними візити до України на високому рівні 
(імовірно, у т.ч. і з метою контролю ходу реформ). 

Слід відзначити, що на можливість розчарування Євросоюзу в здатності 
Києва проводити реформи покладає надії Москва – цього не приховує глава 
комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков: «В Європі 
багато хто роздратований жахливою корупцією і фіктивністю українських 
реформ».5  Наявність проблеми підтверджують слова голови Комітету 
Європарламенту у закордонних справах, відомого друга України Ельмара 
Брока: «Якщо в самій Україні нічого не змінюватиметься на краще, не 
здійснюватимуться реформи, то мені складно буде пояснити пересічним 
німцям, задля чого вони втрачають роботу» (через санкції проти РФ).6 

При цьому, ЄС важко запідозрити в упередженому ставленні до дій Києва – 
18 січня Федеріка Могеріні заявила, що в Євросоюзі «визнали неймовірну 
роботу, яку зробила українська влада за останні місяці, щоб просувати вперед 

                                                             
1 Напр., див.: http://ukrainian.voanews.com/content/yuriy-kosyuk-eu/3149549.html 
2 http://www.vet.gov.ua/node/5263 
3 http://www.radiosvoboda.org/content/article/27495261.html 
4 http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/01/18/7043519 
5 https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/689559788259246080 
6 http://www.radiosvoboda.org/content/article/27493711.html 
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порядок денний реформ».7 Того ж дня Йоганес Ган сказав журналістам, що 
вже в першому кварталі 2016 р. ЄС може виступити з пропозицією про 
запровадження безвізового режиму для України та Грузії.8 

Європейські лідери виявляють небайдужість і до консультативного 
референдуму щодо долі Угоди про Асоціацію Україна-ЄС, який має 
пройти 6 квітня в Нідерландах. Президент Європейської комісії Жан-Клод 
Юнкер в інтерв’ю голландській газеті «NRC Handelsblad» попередив, 
що негативні результати референдуму зіграють на руку Росії та 
можуть привести до «континентальної кризи».9 Прем'єр-міністр 
Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд країни планує провести 
напередодні референдуму кампанію на підтримку України.10 Та зрозуміло, що 
одних лише зусиль єврочиновників буде замало, адже вони не мають досвіду 
протистояння російській пропагандистській машині, яка вже залякує голландців 
фейковим відео бійців полку «Азов», які нібито обіцяють «знищувати 
нідерландців».11 При цьому, української інформаційної кампанії в Голландії 
особливо не помітно. 

 
Головним чином успіх євроінтеграції України залежить від того, 

наскільки швидко та ефективно вона буде впроваджувати реформи – не варто 
очікувати, що вступ в силу зони вільної торгівлі сам по собі принесе зростання 
економіки. Небезпечно й мати ілюзії, що ратифікація всіма країнами ЄС Угоди 
про Асоціацію означає остаточну перемогу в цьому питанні. Наразі більше 
половини голландців мають намір проголосувати проти Асоціації з 
Україною,12 і Москва докладає значних інформаційних зусиль, щоб референдум 
надовго заблокував євроінтеграційні прагнення України. При цьому, часом 
складається враження, що і доля українських реформ, і доля 
голландського референдуму більше турбує чиновників у Брюсселі, 
ніж у Києві. 

 
 

 
 

  

                                                             
7 http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/18/7043546 
8 http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/18/7095759 
9 http://ukrainian.voanews.com/content/juncker-on-referendum-eu-ukraine/3138137.html 
10 https://euobserver.com/foreign/131752 
11 http://fd.nl/economie-politiek/1135759/nederlandse-kiezers-bedreigd-in-oekraiense-video 
12 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/09/driekwart-kiezer-zegt-nee-tegen-verdrag-met-oekraine 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 
09.01.2016 
Юнкер: референдум у Нідерландах щодо асоціації України з ЄС може 

викликати «континентальну кризу» 
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер попередив, що запланований на квітень 

дорадчий референдум у Нідерландах у справі Угоди про асоціацію України з ЄС, може довести до 
«континентальної кризи», якщо виборці відкинуть угоду. 

В інтерв’ю, яке в суботу надруковано в голландській газеті NRC Handelsblad, Юнкер сказав, 
що Росія «збиратиме овочі голосування» в Голландії проти поглиблення зв’язків між 
Європейським Союзом і Україною. 

Запланований на 6 квітня референдум, який не матиме зобов’язуючої сили, був 
викликаний торік різко антиєвропейською сатиричною інтернет-сторінкою GeenStijl, яка зібрала 
понад 300 тисяч підписів, законно необхідних для проведення референдуму. 

Інтернет-сторінка визнала, що причиною для того, щоб провести референдум, який 
відбудеться протягом нинішнього президентства Нідерландів в Європейському Союзі, має менше 
до діла з його поглядами на зв’язки ЄС з Україною, ніж з бажанням провести голосування щодо 
самого блоку. 

«Я хочу, щоб голландці розуміли, що важливість цього питання сягає поза Нідерланди», 
згідно з повідомленнями, сказав Юнкер. 

«Я не вірю, що голландці скажуть ні, тому що це відкрило б двері до більшої 
континентальної кризи», – додав він. – Росія зібрала б овочі легкої перемоги». 

Як основоположний підписант Римського договору, в результаті якого у 1957 році 
закладено основи нинішнього ЄС, в Нідерландах збільшилися настрої стриманості щодо 
європейської інтеграції, побоювання великої хвилі імміграції, повільного зростання і економічної 
непевності. 

Тоді як більшість голландських партій проєвропейського напрямку, правого напрямку 
популістська Партія Свободи Ґеерта Вільдерса, яка виступає проти імміграції і проти мусульман, 
веде перед в опитуваннях громадської думки, і якби тепер відбулися вибори, вона здобула б більшу 
підтримку, ніж вся Ліберально-робітнича коаліція. 

Голос Америки 
 
18.01.2016 
Могеріні: ЄС аплодує реформам в Україні 
На думку високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки 

Федеріка Могеріні українська влада зробила неймовірну роботу щодо просування вперед процесу 
реформ. 

Як повідомляє УНІАН, про це вона заявила по завершенню засідання Ради ЄС з питань 
закордонних справ. 

Могеріні також наголошує на необхідності продвоження такої роботи і запевняє, що 
Європейський Союз готовий надавати підтримку і надалі. 

"Ми підтвердили повну підтримку виконанню Мінських домовленостей. Але вперше ми 
сфокусувалися не тільки на Мінську, але на процесі реформ в Україні, особливо реформи судової 
системи, державного управління, децентралізації. Ми визнали неймовірну роботу, яку зробила 
українська влада за останні місяці, щоб просувати вперед порядок денний реформ дуже 
конктертними кроками", – сказала Могеріні. 

Могеріні наголосила, що в ЄС "аплодували неймовірній роботі, яку зробила українська 
влада за останні місяці, щоб запровадити та почати виконувати реформи". "У цьому відношенні у 
нас немає сумнівів", – підкреслила вона. 

У цьому зв'язку Високий представник зазначила, що ЄС повинен заохочувати та 
підтримувати цей процес, щоб він був сталим, "не замінюючи українську владу, уряд, президента, 
парламент, місцеву владу, але активно підтримуючи цей процес". 

Високий представник також повідомила, що міністри закордонних справ країн ЄС 
поділяють оцінку стосовно того, що ця робота повинна продовжуватися, особливо після вступу в 
дію поглибленої та всеохоплюючої зони вільноі торгівлі. Також, за її словами, вони визнали 
необхідність "підтримувати українську владу краще скоординованим шляхом між ЄС та 
державами-членами, щоб гарантувати продовження виконання порядку денного реформ", зиски 
яких отримають всі українці. 

Нагедаємо, раніше єврокомісар з питань юстиції Вєра Юрова під час дебатів Комітету 
іноземних справ Європарламенту заявила, що ЄС чекає на успішну та швидку імплементацію 
Україною прийнятого законодавства в сфері реформування сектору юстиції та боротьбі з 
корупцією. 

Українська правда 
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 
18.01.2016 
Єврокомісія підтверджує, що запропонує Раді ЄС скасувати візи українцям 
Єврокомісія підтверджує, що в першому кварталі цього року виступить з пропозицією до 

Ради ЄС ввести безвізовий режим для України. 
Про це перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі сказав єврокомісар з політики сусідства і 

переговорів про розширення Йоганес Ган. 
"Щодо Україні лишаються певні зобовязання, взятіпрезидентом і прем'єр-міністром, які 

мають бути виконані. 
Але ми очікуємо, що дуже скоро буде звіт, ми отримаємо оцінку і в першому кварталі ми 

зможемо виступити з пропозицією (щодо скасування віз)", – сказав він. 
За словами Гана, це ж саме стосується і Грузії. 
Як заявляв у грудні єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс 

Аврамопулос, Єврокомісія на початку 2016 року запропонує включити Україну до списку країн, 
громадяни яких можуть в’їжджати до Шенгенської зони на короткотривалий термін без віз. 

Свої рішення у справі скасування віз мають винести Рада ЄЄ та Європарламент. 
Українська правда 

 
 

БЕЗПЕКА 

 
08.01.2016 
ЄС підтвердив призначення литовського поліцейського главою місії в 

Україні 
Консультативна місія (КМ) Євросоюзу з питань реформування сектора цивільної безпеки 

підтвердила призначення нового керівника. 
Офіційну заяву з цього приводу поширила в п’ятницю ввечері прес-служба КМ ЄС,, 

підтвердивши інформацію, яку до того поширили ЗМІ. 
"7 січня 2016 року Рада ЄС призначила пана Кестутіса Ланчінскаса, високопоставленого 

службовця литовської поліції, головою Консультативної місії ЄС в Україні. Пан Ланчінскас 
замінить на посаді пана Кальмана Міжеї, і, як очікується, приступить до своїх повноважень 1 
лютого", – заявили в місії. 

Варто зазначити, що литовські ЗМІ подають ім’я посадовця інакше – як Кястутіс 
Ланчінскас. 

Згідно до офіційної біографії, новий керівник місії працював як перший секретар на 
декількох позиціях в дипломатичній службі Литви протягом 1990-х. З 1998 по 2005 роки був 
головою служби міжнародного співробітництва та європейської інтеграції в Міністерстві 
внутрішніх справ Литви, де він також відповідав за участь Литви в миротворчих місіях і 
приєднання Литви до Шенгенської зони. 

Ланчінскас був призначений заступником комісара поліції Литви в 2005 році, а від січня 
2009 року став головою поліції Вільнюського округу. 

Українська правда 
 
14.01.2016 
Порошенка в ЄС переконували не претендувати на контроль кордону з РФ 
Під час дискусії щодо чергового продовження європейських санкцій проти Росії у Раді ЄС 

Україні пропонували відмовитися від вимоги повернення Україні контролю над кордоном з 
Росією. 

Про це президент Петро Порошенко заявив у четвер під час прес-конференції. 
"Дуже важка дискусія, я вперше про це кажу, була про кордон. Ми присвятили цьому 25 

хвилин. Але я кажу – без повернення контролю над кордоном нічого не працює", – сказав він. 
За словами Порошенка, тоді лунала пропозиція віддати кордон під контроль ОБСЄ, однак 

Україна категорично відмовилася. 
"Ключова позиція – це має бути деокупація і контроль над кордоном. Я жодних сумнівів не 

маю, що як тільки російські війська підуть, як тільки будуть роззброєні незаконні формування, як 
тільки ми візьмем контроль над кордоном, люди побачать, що життя змінилося", – запевнив він. 

Він додав, що саме проблема єдності ЄС у цьому плані є критичною, оскільки під час 
кожного обговорення продовження санкцій "є 5 – 6 – 10 країн", яких доводиться переконувати. 

Порошенко також додав, Україна не має за мету робити Росії гірше, а лише хоче відновити 
свою територіальну цілісність і суверенітет. 

Українська правда 
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19.01.2016 
Президент України прийняв посланців Канцлера Німеччини і Президента 

Франції 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з посланцями Федерального канцлера 

Німеччини і Президента Франції Крістофером Хойсгеном і Жаком Одібером у розвиток 
домовленостей, досягнутих під час останньої телефонної розмови між лідерами України, 
Німеччини і Франції. 

Президент Порошенко подякував представникам Німеччини і Франції за «дуже важливу 
роль», яку вони відіграють в деокупації частини Донецької і Луганської областей, а також 
продовженні політики невизнання анексії Криму. 

Сторони висловили занепокоєння численними порушеннями режиму припинення вогню з 
боку бойовиків та перешкоджанням роботі ОБСЄ. 

Співрозмовники також відзначили прогрес, якого досягла Україна у виконанні Мінських 
домовленостей, і наголосили на важливості координації спільних дій для їх повного виконання. 
Серед ключових елементів було названо стале припинення вогню, виведення російських військ і 
техніки, відновлення Україною контролю за кордоном та звільнення заручників. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
ЕКОНОМІКА 

 
13.01.2016 
Україна приєднається до програми ЄС з конкурентоспроможності 

підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) 
13 січня, на своєму засіданні Уряд прийняв рішення про підписання Угоди з Європейським 

Союзом про участь України у програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і 
середнього бізнесу (COSME) (2014 – 2020)”. 

COSME – провідна програма ЄС з бюджетом 2,3 млрд. євро, спрямована на створення 
сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва (МСП), що реалізується в 
рамках стратегії «Європа 2020». 

Приєднання України до Програми сприятиме розвитку українського підприємницького 
середовища і консультативних та аналітичних послуг, пов’язаних із експортно-імпортною 
діяльністю підприємств, розширенням торговельно-економічних зв’язків, приведенню 
українського законодавства у сфері малого та середнього підприємництва до європейських 
стандартів, а також створенню умов для популяризації підприємництва та формування культури 
бізнесу. У рамках програми передбачена участь України у таких складових Програми, як: 
покращення умов доступу МСП на ринки; покращення регуляторних умов функціонування МСП; 
формування культури ведення бізнесу. 

Передбачається участь України у таких складових Програми: 
- покращення умов доступу МСП на ринки. Полягає в отриманні консультативних та 

аналітичних послуг, пов’язаних із супроводженням експортно-імпортної діяльності підприємств, їх 
інтернаціоналізацією та розширенням торговельно-економічних зв’язків. 

- покращення регуляторних умов функціонування МСП. Зазначений напрям спрямований 
на визначення та усунення зайвих регуляторних бар’єрів на внутрішньому ринку ЄС, 
імплементацію Акта Малого Бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe) в третіх країнах, 
забезпечення діяльності мережі Уповноважених з питань МСП (SME Envoys), а також   участі 
третіх країн в їх роботі, створення секторальних робочих груп з метою обміну досвідом між 
представниками профільних органів державної влади тощо.  

- формування культури ведення бізнесу. Здійснюватиметься у формі різноманітних освітніх 
програм (у т. ч. із залученням коштів в рамках програми «Еразмус для підприємців»), проведення 
секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, стажувань тощо. 

Урядовий портал 
 
18.01.2016 
Павло Клімкін провів зустріч з Комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією 

Мальмстрьом 
Сторони привітали започаткування з 1 січня 2016 року Поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі і підтвердили налаштованість докласти спільних зусиль з метою забезпечення в 
якнайшвидші терміни відчутних позитивних результатів як для бізнесу, так і для споживачів 
України та ЄС. 
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Окрема увага була приділена наслідкам дискримінаційних дій РФ щодо обмежень 
українського імпорту на російський ринок та українського транзиту територією РФ на ринки третіх 
країн. У цьому контексті П.Клімкін запропонував розглянути пакет спільних заходів, спрямованих 
на посилення економічної віддачі від імплементації ПВ ЗВТ шляхом стимулювання інвестицій та 
ділових контактів між бізнес-колами України та ЄС, допомоги ЄС у розвитку експортного 
потенціалу України, подальшої лібералізації доступу до ринку ЄС для окремих категорій 
українського експорту, координації заходів України та ЄС в СОТ. 

Було домовлено про координацію спільних зусиль на цьому напрямку. 
Прес-центр МЗС України 
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У ВІДПОВІДЬ НА РОСІЙ

НАТО ПЛАНУЄ ПОСИЛЕНН
ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ В 

 
Агресивний курс РФ додає аргументів лідерам Польщі та країн Балтії, які 

наполягають на посилен
рішення будуть прийняті під час Варшавського саміту Альянсу. НАТО 
висловлює готовність сприяти й посиленню обороноздатності України, однак 
динаміка такої співпраці значною мірою залежить від активності й 
ініціативності самого Києва.

 
Своєю агресивною політикою Росія не залишає НАТО іншого вибору, окрім 

як нарощувати свої оборонні спроможності. 31 грудня 2015 р. 
Путін підписав нову Стратегію національної безпеки РФ, в якій 
діяльність НАТО називає
міністр оборони РФ 
сформувати цього року три нові дивізій на західному напрямку

Тож не дивно, що Польща та країни Балтії продовжують наполягати на 
збільшенні присутності НАТО в регіоні. 18 січня, в Брюсселі, після зустрічі з 
Президентом Польщі Анджеєм Дудою, генсек НАТО
висловив сподівання, що 
збільшено після Варшавського саміту
прийнято рішення, що за чотири роки Польща стане рамковою державою 
сухопутних сил Альянсу підвищеної готовності 
Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревіч заявив про наміри його країни 
придбати американську систему ППО і ПРО «Patriot».

Міністр закордонних справ Латвії
помічницею держсекретаря США Вікторією Нуланд 15 січня 2016 р. сказав, що 
плани РФ створити нові дивізії поблизу 
вигляді довгострокової присутності НАТО в регіо
генсека Альянсу Александер Вершбоу 
забезпечення протиповітряної оборони країн Балтії з метою стримування 

                                        
13 http://publication.pravo.gov.ru/Document
14 http://tass.ru/armiya-i-opk/2579480
15 http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul
16 http://www.polradio.pl/5/38/Artykul
17 http://www.dw.com/uk/міністр-оборони
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УКРАЇНА – НАТО 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

У ВІДПОВІДЬ НА РОСІЙСЬКУ ЗАГРОЗУ, 
НАТО ПЛАНУЄ ПОСИЛЕННЯ СВОГО СХІДНОГО ФЛА

ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ В ПРОВЕДЕННІ РЕФОРМ ЗС

Агресивний курс РФ додає аргументів лідерам Польщі та країн Балтії, які 
наполягають на посиленні присутності НАТО в регіоні. 
рішення будуть прийняті під час Варшавського саміту Альянсу. НАТО 
висловлює готовність сприяти й посиленню обороноздатності України, однак 
динаміка такої співпраці значною мірою залежить від активності й 
ініціативності самого Києва. 

Своєю агресивною політикою Росія не залишає НАТО іншого вибору, окрім 
як нарощувати свої оборонні спроможності. 31 грудня 2015 р. 
Путін підписав нову Стратегію національної безпеки РФ, в якій 
діяльність НАТО називається загрозою безпеці Росії,
міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив про плани Росії 
сформувати цього року три нові дивізій на західному напрямку

Тож не дивно, що Польща та країни Балтії продовжують наполягати на 
сті НАТО в регіоні. 18 січня, в Брюсселі, після зустрічі з 

Президентом Польщі Анджеєм Дудою, генсек НАТО Єнс Столтенберг 
висловив сподівання, що присутність Альянсу в Польщі
збільшено після Варшавського саміту.15 Нагадаємо також, раніше було 

ішення, що за чотири роки Польща стане рамковою державою 
сухопутних сил Альянсу підвищеної готовності – так званого «шпилю» НАТО.
Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревіч заявив про наміри його країни 
придбати американську систему ППО і ПРО «Patriot».17 

ністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич
помічницею держсекретаря США Вікторією Нуланд 15 січня 2016 р. сказав, що 
плани РФ створити нові дивізії поблизу країн Балтії потребують відповіді
вигляді довгострокової присутності НАТО в регіоні. 18 січня 2016 р. заступник 

Александер Вершбоу заявив, що НАТО розглядає плани 
забезпечення протиповітряної оборони країн Балтії з метою стримування 
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СЬКУ ЗАГРОЗУ,  
Я СВОГО СХІДНОГО ФЛАНГУ,  
ПРОВЕДЕННІ РЕФОРМ ЗСУ 

Агресивний курс РФ додає аргументів лідерам Польщі та країн Балтії, які 
ні присутності НАТО в регіоні. Очевидно, відповідні 

рішення будуть прийняті під час Варшавського саміту Альянсу. НАТО 
висловлює готовність сприяти й посиленню обороноздатності України, однак 
динаміка такої співпраці значною мірою залежить від активності й 

Своєю агресивною політикою Росія не залишає НАТО іншого вибору, окрім 
як нарощувати свої оборонні спроможності. 31 грудня 2015 р.  Володимир 
Путін підписав нову Стратегію національної безпеки РФ, в якій 

безпеці Росії,13 а 12 січня 2016 р. 
Сергій Шойгу повідомив про плани Росії 

сформувати цього року три нові дивізій на західному напрямку.14 
Тож не дивно, що Польща та країни Балтії продовжують наполягати на 

сті НАТО в регіоні. 18 січня, в Брюсселі, після зустрічі з 
Єнс Столтенберг 

присутність Альянсу в Польщі буде 
Нагадаємо також, раніше було 

ішення, що за чотири роки Польща стане рамковою державою 
так званого «шпилю» НАТО.16 

Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревіч заявив про наміри його країни 

Едгар Рінкевич на зустрічі з 
помічницею держсекретаря США Вікторією Нуланд 15 січня 2016 р. сказав, що 

потребують відповіді у 
ні. 18 січня 2016 р. заступник 

заявив, що НАТО розглядає плани 
забезпечення протиповітряної оборони країн Балтії з метою стримування 

військ-нато-і-сша/a-18984769 
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Росії.18 
Напередодні Александер Вершбоу сказав, що на Варшавському 

саміті НАТО має модернізувати доктрину стримування відповідно 
до вимог ХХІ століття: «НАТО потребує сучасних мобільних і швидких 
військових спецпідрозділів та їх розміщення на місцях... Ми повинні ясно 
показати, що перетин кордонів НАТО неможливий з допомогою танків або 
"зелених чоловічків" без розпізнавальних знаків».19 

До участі у Варшавському саміті НАТО готується і Україна, яку запросив на 
правах господаря польський Президент Анджей Дуда. Відповідні плани 
обговорювалися під час візиту Президента України, Начальника Генштабу 
ЗСУ і Міністра закордонних справ України до Брюсселю 17 грудня 2015 
р., де вони провели зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Єнсом 
Столтенбергом та Верховним головнокомандувачем Збройних Сил 
НАТО в Європі Філіпом Брідлавом. У Брюсселі було підписано Дорожню 
карту оборонно-технічного співробітництва між Україною та 
НАТО. Петро Порошенко заявив, що «для України співпраця з НАТО – це одне з 
першочергових питань для зміцнення оборони країни»,20 і нагадав про 
поставлену ціль забезпечити повну взаємосумісність між ЗСУ та Збройними 
Силами НАТО до 2020 р. 

Наприкінці грудня 2015 р. було повідомлено, що за ініціативою НАТО, в 
2016 р. розпочинається формування робочих груп для розробки детальних 
планів переходу Збройних сил України на стандарти НАТО.  16 січня 
2016 р. до Києва було доставлено зі США обладнання із захищеного 
радіо зв’язку на 21 млн. доларів, а також медичне обладнання для зони 
бойових дій на 2 млн. доларів. Американські інструктори на Яворівському та 
Хмельницькому полігонах навчать українських військових поводженню з цим 
обладнанням для використання на його лінії фронту. 

При цьому, є очевидним, що співпраця України з НАТО потребує 
подальшого нарощування динаміки, яка значною мірою залежить від позиції 
Києва. Як слушно зазначає директор військових програм Центру Разумкова 
Микола Сунгуровський, формат Річної національної програми 
співробітництва Україна – НАТО було би доцільно зробити таким, 
що точно відповідає Плану дій щодо членства у НАТО. Це сприяло би 
більш точному виконанню всіх завдань, необхідних для досягнення критеріїв 
членства. Експерт також вважає за доцільне провести референдум про 
вступ до НАТО – «не стільки як спосіб виразити готовність України вступити до 
Альянсу, а радше як звернення до нашої влади про незмінність цього курсу і 
включення у порядок денний державної підготовки до вступу».21 

 
Загалом, порівнюючи позицію України в питаннях співпраці з НАТО із 

активністю її сусідів – Польщі та країн Балтії – стає очевидним, що Київ має 
виявляти більше ініціативності, цілеспрямованості і наполегливості. 
Ініціативи поляків та балтійців також наражаються на спротив німців і 
французів, проте їх наполегливість бере гору, і сьогодні вони значно ближчі до 
отримання постійної присутності НАТО, ніж були рік тому. Натомість Київ 
при виявленні протидії дав задній хід і урізав амбіції, погодившись обмежитися 
форматом партнерства і «досягнення критеріїв». Варшавський саміт 
може стати історичним шансом для України вивести партнерство 

                                                             
18 http://ru.delfi.lt/news/politics/zamestitel-genseka-nato-nado-pozabotitsya-o-pvo-stran-baltii.d?id=70140852 
19 http://uudised.err.ee/v/valismaa/bca633d1-295a-47b7-8ccf-82429ad83887/vershbow-nato-ulesanne-on-kaasajastada-

heidutusdoktriin 
20 http://www.president.gov.ua/news/prezident-dlya-ukrayini-spivpracya-z-nato-ce-odne-z-pershoch-36512 
21 http://www.day.kiev.ua/uk/news/130116-48-ukrayinciv-za-vstup-do-pivnichnoatlantychnogo-alyansu 
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з НАТО на новий рівень – якщо Київ підготує відповідні ініціативи 
та якісно проведе підготовчу роботу, часу на яку залишається все 
менше. 
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
12.01.2016  
НАТО не обмежить системи ПРО через Росію – США 
У НАТО не можуть погодитися з російськими вимогами обмежити протиракетну оборону 

через загрозу з боку Північної Кореї, заявив 12 січня заступник помічника держсекретаря США з 
контролю над озброєннями Френк Роуз. 

«Ми не плануємо погоджуватися на обмеження наших систем, тому що повинні володіти 
гнучкістю, щоб мати справу з динамічною загрозою, що розвивається», –сказав Роуз журналістам 
у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. 

«Північна Корея має велику кількість балістичних ракет, і часто випробовує їх», – зазначив 
Френк Роуз, додавши, що Північна Корея може своїми ракетами вже досягти Південної Кореї і 
Японії і потенційно США. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ минулого тижня закликав Північну Корею 
припинити свої ядерні і ракетні програми. 

Минулого року Росія заявила, що направить ядерні ракети на датські військові кораблі, 
якщо Данія приєднається до систем протиракетної оборони НАТО. 

У 2012 році у НАТО домовилися про розвиток можливостей у Європі. Румунія погодилася 
розмістити у себе елементи системи ПРО, а у Туреччині вже розміщений радар ПРО. Сполучені 
Штати вже направили есмінець в Іспанію, один з чотирьох кораблів, які складають частину 
протиракетного щита. Польща теж має розмістити оборонні системи з 2018 року, а будівництво 
об’єкта розпочнеться цього року. 

Радіо Свобода 

 
16.01.2016  
НАТО потребує модернізації доктрини стримування – заступник генсека 
НАТО має на своєму саміті у Варшаві модернізувати доктрину стримування відповідно до 

вимог 21-го століття. 
Про це заявив заступник генсека НАТО Александр Вершбоу на конференції з безпеки в 

литовському Тракаї, повідомляє виданняERR. 
"НАТО потребує сучасних мобільних і швидких військових спецпідрозділів та їх 

розміщення на місцях", – заявив Вершбоу. 
За його словами, такий підхід повинен бути обов'язковим, якщо НАТО хоче ефективно 

стримувати звичайні або гібридні загрози нападу, намагаючись уникнути випадкових конфліктів. 
"Ми повинні ясно показати, що перетин кордонів НАТО неможливий з допомогою танків 

або "зелених чоловічків" без розпізнавальних знаків. Не повинно бути ніяких сумнівів, що за 
такими діями підуть негайні дії у відповідь і вони будуть надаватися не тільки місцевими 
збройними силами, а також європейськими та північно-американськими збройними силами", – 
сказав Вершбоу. 

Раніше він заявляв, що уявлення Росії про обіцянки НАТО не розширятися не відповідають 
дійсності. 

Українська правда 
 
18.01.2016  
У країнах Балтії може бути створена нова система ППО – заступник 

генсека НАТО 
НАТО розглядає нові засоби і плани для забезпечення протиповітряної оборони країн 

Балтії з метою стримування Росії, і аналізує повідомлення Москви про нові дивізії на заході країни. 
Про це заявив заступник генерального секретаря Альянсу Олександр Вершбоу під час 

візиту до Литви, повідомляє Delfi. 
"До числа важливих питань, які нам доведеться розглянути, входять заходи щодо 

забезпечення ефективної ППО навіть в умовах найгіршого сценарію. Місія патрулювання 
повітряного простору країн Балтії – хороша основа, але, можливо, знадобиться забезпечити, щоб у 
нас були плани і потужності для переходу до ППО", – сказав Вершбоу. 

Представники армії Литви і політики в минулому році стали публічно говорити про те, що 
натівської місії ППО недостатньо для захисту повітряного простору країн Балтії. 

Країни Балтії домагаються, щоб у кожній з них був сформований міжнародний батальйон. 
Зараз у Литві, Латвії, Естонії та Польщі дислоковані по роті американських військових, інші 
союзники надсилають своїх військових нерегулярно. 
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Вершбоу сказав, що не хоче "спекулювати" про те, які збройні сили з'являться до саміту 
НАТО, однак сказав, що розміщення європейських військових стало б важливим засобом 
стримування. 

За його словами, Альянс ще аналізує заяви міністра оборони РФ про плани Росії 
сформувати у цьому році в західній частині країни три військові дивізії, і висловив думку, що ці 
плани відображають створюваний Москвою "облоговий" менталітет. 

"Поки у нас немає деталей. Це схоже на щось нове, але всі дані ще не проаналізовані. Я 
вважаю, що це відображає тенденцію до посилення конвенційних потужностей Росії, на наш 
погляд, невірних причин. НАТО не загрожує Росії своїми оборонними засобами, вони були дуже 
обмеженими і пропорційними. Але Росія обрала шлях вести себе з НАТО як з суперником, якщо не 
як з ворогом. Тому створюється певний "облоговий" менталітет, і це може бути просто одним 
новим виміром в цьому напрямку", – сказав Вершбоу. 

Українська правда 

 
18.01.2016  
Столтенберг пообіцяв збільшити присутність НАТО в Польщі 
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що присутність НАТО на території 

Польщі найближчим часом збільшиться. 
Про це він заявив після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Брюсселі 18 січня, 

передає Польське радіо. 
"Я сподіваюся, що після саміту НАТО у Варшаві буде збільшено присутність сил Альянсу в 

Польщі", – заявив Столтенберг. 
Він так підкреслив важливість Польщі для Альянсу. 
"З моменту вступу в НАТО Польща є дуже сильним і активним союзником. Сотні польських 

солдатів, що знаходяться в Афганістані та Косово. Також Польща політично активна в питанні 
України", – додав генсек НАТО. 

У свою чергу, президент Дуда заявив, що саміт НАТО, який відбудеться у Варшаві 8-9 
липня 2016 року, буде, по-перше, універсальним, по-друге, спрямованим у майбутнє і, по-третє, на 
ньому будуть прийняті важливі рішення. Польський президент також зазначив, що необхідний 
діалог з Росією. "Однак, це не означає, що НАТО може не звертати увагу на проблему порушення 
міжнародного законодавства", – зазначив він. 

Також президент Дуда засвідчив наміри Польщі зміцнити військове співробітництво з 
Фінляндією, Швецією, Йорданією, Грузією та Австралією. 

Раніше повідомлялося, що Польща стане частиною так званого шпиля НАТО. 
Українська правда 
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ПОПРИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЗ
ЗАХОДУ СВІЙ СЦЕНАРІЙ

 
Наближення світових цін на нафту до рівня собівартості її видобутку в 

РФ, а також продовження санкцій ЄС і США поглиблюють кризу російської 
економіки. За таких обставин, Москва намагається прискорити вирішення 
«донецького» питання на свою користь, щоб домогтися скасуван
перекласти на Київ тягар фінансової відповідальності за зруйнований війною 
регіон (за даними  німецького видання «Bild» фінансування Донбасу обходиться 
РФ у понад мільярд євро на рік)

 
30 грудня 2015 р. лідери «Нормандської» четвірки в телеф

режимі домовилися продовжити термін дії Мінських угод на 2016 рік. 
При цьому, конкретні строки названі не були, як не було запропоновано й плану 
дій на випадок, якщо РФ продовжить саботувати виконання своїх зобов’язань.  

Росія продовжує вести подві
до порушення перемир’я, а з іншого 
облудними ініціативними. Наприкінці грудня 2015 р. Володимир Путін призначив 
нового повноважного представника РФ в Контактній групі із врег
ситуації в Україні – нам став екс
Безпеки РФ Борис Гризлов
оголошення нового «режиму тиші» (який проросійські бойовики одразу ж самі й 
порушили), провів п
існування можливостей «серйозно просунутися в реалізації Мінських угод»,
уточнюючи, що саме мається на увазі. 

Одночасно із посиленням своїх переговорних позицій у Контактній групі 
призначенням до неї досвідч
переговори щодо українського питання із керівництвом США. 13 січня про 
Україну поговорили телефоном Володимир Путін і Барак Обама, а 15 січня 
шестигодинні переговори за зачиненим дверима провели під 
Калінінградом помічник президента РФ Владислав Сурков і 
помічником держсекретаря США Вікторія Нуланд

                                        
22 http://www.bild.de/politik/ausland
23 http://www.kommersant.ru/doc/2895197
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ПОПРИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ, РОСІЯ НАМАГАЄТ
ЗАХОДУ СВІЙ СЦЕНАРІЙ ДЛЯ ДОНБАСУ І УКРАЇН

тових цін на нафту до рівня собівартості її видобутку в 
РФ, а також продовження санкцій ЄС і США поглиблюють кризу російської 

За таких обставин, Москва намагається прискорити вирішення 
«донецького» питання на свою користь, щоб домогтися скасуван
перекласти на Київ тягар фінансової відповідальності за зруйнований війною 
регіон (за даними  німецького видання «Bild» фінансування Донбасу обходиться 
РФ у понад мільярд євро на рік)22. 

30 грудня 2015 р. лідери «Нормандської» четвірки в телеф
режимі домовилися продовжити термін дії Мінських угод на 2016 рік. 
При цьому, конкретні строки названі не були, як не було запропоновано й плану 
дій на випадок, якщо РФ продовжить саботувати виконання своїх зобов’язань.  

Росія продовжує вести подвійну гру, з одного боку – стимулюючи бойовиків 
до порушення перемир’я, а з іншого – імітуючи прагнення миру черговими 
облудними ініціативними. Наприкінці грудня 2015 р. Володимир Путін призначив 
нового повноважного представника РФ в Контактній групі із врег

нам став екс-голова Держдуми Росії, постійний член Ради 
Борис Гризлов. Останній виступив у середині січня з ініціативою 

оголошення нового «режиму тиші» (який проросійські бойовики одразу ж самі й 
провів переговори із Петром Порошенком

існування можливостей «серйозно просунутися в реалізації Мінських угод»,
уточнюючи, що саме мається на увазі.  

Одночасно із посиленням своїх переговорних позицій у Контактній групі 
призначенням до неї досвідченого важковаговика Б.Гризлова, Росія активізувала 
переговори щодо українського питання із керівництвом США. 13 січня про 
Україну поговорили телефоном Володимир Путін і Барак Обама, а 15 січня 
шестигодинні переговори за зачиненим дверима провели під 

помічник президента РФ Владислав Сурков і 
помічником держсекретаря США Вікторія Нуланд

                                                             
ausland/ukraine-konflikt/russia-finances-donbass-44151166.bild.html
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ИЦІЙ, РОСІЯ НАМАГАЄТЬСЯ НАВ’ЯЗАТИ 
ДЛЯ ДОНБАСУ І УКРАЇНИ 

тових цін на нафту до рівня собівартості її видобутку в 
РФ, а також продовження санкцій ЄС і США поглиблюють кризу російської 

За таких обставин, Москва намагається прискорити вирішення 
«донецького» питання на свою користь, щоб домогтися скасування санкцій і 
перекласти на Київ тягар фінансової відповідальності за зруйнований війною 
регіон (за даними  німецького видання «Bild» фінансування Донбасу обходиться 

30 грудня 2015 р. лідери «Нормандської» четвірки в телефонному 
режимі домовилися продовжити термін дії Мінських угод на 2016 рік. 
При цьому, конкретні строки названі не були, як не було запропоновано й плану 
дій на випадок, якщо РФ продовжить саботувати виконання своїх зобов’язань.   

стимулюючи бойовиків 
імітуючи прагнення миру черговими 

облудними ініціативними. Наприкінці грудня 2015 р. Володимир Путін призначив 
нового повноважного представника РФ в Контактній групі із врегулювання 

голова Держдуми Росії, постійний член Ради 
. Останній виступив у середині січня з ініціативою 

оголошення нового «режиму тиші» (який проросійські бойовики одразу ж самі й 
ереговори із Петром Порошенком і заявив про 

існування можливостей «серйозно просунутися в реалізації Мінських угод»,23 не 

Одночасно із посиленням своїх переговорних позицій у Контактній групі 
еного важковаговика Б.Гризлова, Росія активізувала 

переговори щодо українського питання із керівництвом США. 13 січня про 
Україну поговорили телефоном Володимир Путін і Барак Обама, а 15 січня 
шестигодинні переговори за зачиненим дверима провели під 

помічник президента РФ Владислав Сурков і 
помічником держсекретаря США Вікторія Нуланд. Інформації про 
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конкретний зміст останніх переговорів немає, проте не може не насторожувати 
той факт, що В.Сурков, якого вважають координатором дій донецьких 
сепаратистів, назвав «конструктивними та корисними» ці консультації «з пошуку 
компромісів для реалізації мінських угод».24 Варто також відзначити, що вже 
наступного дня представник Держдепу США Деніел Фрід сказав, що з Росії можуть 
зняти більшість санкцій у разі вирішення ситуації щодо Донбасу, залишивши 
лише ті (незначні) обмеження, які були введені внаслідок анексії Криму.25 

Попри імітацію налаштованості на конструктив, насправді позиція РФ 
залишилася незмінною. Це чітко видно з інтерв’ю Володимира Путіна 
німецькому виданню «Bild», в якому він заявив, що головна 
передумова виконання Мінських угод – проведення Києвом 
конституційної реформи з наданням Донбасу статусу автономії на 
постійній, а не тимчасовій основі. І лише після цього, на думку В.Путін, 
мають виконуватися всі інші пункти Мінську-2, включаючи припинення бойових 
дій.26  

Поганим сигналом для України є те, що до згоди на такий 
сценарій схиляються не лише Німеччина і Франція, а вже і США. Про те, 
що Київ має провести конституційну реформу і призначити вибори на окупованих 
територіях Донбасу, заявили в січні 2016 р. і посол США в Україні Джеффрі 
Пайєтт,27 і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер 
Штайнмаєр.28   

При цьому, жоден із західних політиків не висловився публічно на 
підтримку цілком обґрунтованої пропозиції українського Президента 
Петра Порошенка чітко визначити строки виконання всіх 
положень Мінських угод у 2016 р.29 

Абсолютно зрозуміло, що якщо Україна, під тиском Заходу, погодиться 
надати сепаратистам автономію і провести псевдо-вибори під контролем 
російських окупаційних військ, то це лише легалізує керовані Кремлем анклави у 
складі Української держави, але аж ніяк не вирішить суті проблеми. Російські 
війська і зброя з Донбасу нікуди не подінуться – швидше за все, їх просто 
перейменують на «народну міліцію» Донбасу, утримання якої перекладуть на 
український бюджет, при збереженні керування з Кремля. 

 
Отже, Мінський процес зайшов у глухий кут: Росія продовжує 

наполягати на неприйнятному сценарії одностороннього виконання 
домовленостей Україною, імітуючи готовність до конструктиву лише для 
того, щоб заручитися підтримкою Заходу, все більше схильного «повірити» 
обіцянкам Москви виконати свою частину Мінську-2 колись пізніше. Зрив 
Росією визначених у Мінську строків виконання домовленостей (до 
кінця 2015 р.) дає Києву підстави наполягати на своїй позиції щодо 
послідовності і нових строків виконання всіх положень Мінську-2, 
або ж взагалі піднімати питання про перегляд угоди, втілення якої 
було заблоковано саботажем Москви. 

 
 
  

                                                             
24 http://ria.ru/world/20160115/1360317603.html 
25 http://ukrainian.voanews.com/content/us-russia-sanctions/3148894.html 
26 http://www.bild.de/politik/ausland/wladimir-putin/interview-mit-dem-russischen-praesidenten-44091672.bild.html 
27 http://ukranews.com/ru/interview/2016/01/03/695 
28 http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/steinmeier-pomaly-pokrok-na-ukrajine-vyostri-konflikt_369377.html 
29 http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-vimagaye-viznachennya-chitkih-strokiv-vikonannya-mi-36602 
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
 
11.01.2016  
Україна вимагає визначення чітких строків виконання Мінських 

домовленостей у 2016 році – Президент 
Президент Петро Порошенко заявив, що у ситуації, коли Росія зірвала виконання своїх 

зобов’язань у рамках домовленостей у Мінську, Україна наполягає на визначенні чітких строків 
виконання положень Мінських документів у 2016 році. 

«Чітко наголошуємо, що всі пункти Мінську мають бути виконані. У зв'язку зі зривом 
Російською Федерацією виконання своєї частини зобов'язань ми твердо ставимо питання про те, 
щоб у 2016 році прив'язати всі кроки, які передбачені Мінськими угодами, до конкретної дати», – 
наголосив Глава держави під час поїздки до Тернопільщині. За його словами, саме цьому питанню 
будуть присвячені  переговори у «Нормандському форматі». 

Президент вкотре підкреслив, що альтернативи Мінському процесу не існує. «Це є чіткі 
зобов'язання, які передбачають політичне врегулювання конфлікту, отримання і повернення 
контролю над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону, виведення всіх  
окупаційних військ і незаконних збройних формувань з території України і відновлення 
українського суверенітету над окупованими територіями України», – нагадав Петро Порошенко. 

Президент також зазначив, що 1 січня головування в ОБСЄ перейшло до українського 
партнера і союзника – Німеччини, і Україна сподівається на розширення мандату і кількості 
спостерігачів ОБСЄ. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
14.01.2016  
Президент: Україна ініціює створення міжнародного формату переговорів 

для повернення окупованого Росією Криму 
Президент Петро Порошенко під час прес-конференції зазначив, що боротьба за 

повернення українського суверенітету над окупованим Росією Кримом залишається на порядку 
денному, і Україна запропонує створити міжнародний механізм з деокупації півострова. 

«Оптимальним форматом для започаткування такого механізму розглядаємо формат 
«Женева плюс»: за участі наших союзників з ЄС, США, і, можливо, – підписантів Будапештського 
меморандуму», – сказав Петро Порошенко. 

Глава держави наголосив, що питання повернення Донбасу та Криму необхідно вирішувати 
насамперед політико-дипломатичним та міжнародно-правовим шляхом. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
14.01.2016  
Україна готова постачати електроенергію лише в український Крим – 

Петро Порошенко 
Президент Петро Порошенко на першій прес-конференції у 2016 році заявив, що Україна 

готова постачати електроенергію в Крим за умови, що в договорі він буде визнаний українським. 
Глава держави підкреслив: «Ми готові постачати електроенергію, але в український Крим. Хочете 
– беріть, не хочете – почекаємо позиції повернення українського суверенітету до Криму». 

Президент наголосив, що в договорі має бути чітко зафіксовано – «постачання 
електроенергії підприємству, яке розташоване в АР Крим, Україна». «Ніякої блокади не існує. 
Існує формат господарських договорів. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму, так само як це не 
визнає весь світ», – зазначив Петро Порошенко. 

За словами Глави держави, інша сторона, прикриваючись опитуванням мешканців Криму, 
відмовилась укладати договір і припинила постачання електроенергії у перетоковому режимі, як 
це працювало десятки років. «Ми вважаємо, що це продовження економічної експансії та кроків, 
які спрямовані на економічну агресію щодо України», – заявив Президент, зазначивши, що така 
реакція Росії була прогнозованою і Україна підготувалася, збільшивши частину ядерної 
енергетики у загальному енергетичному балансі та не допустивши віялові відключення. 

Президент повідомив, що тема енергопостачання до Криму обговорювалась у 
«Нормандському форматі». Глава держави підкреслив, що в Криму проживають громадяни 
України, і він робить все можливе, щоб ніяким чином не ускладнювати їхнє життя. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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14.01.2016  
Цей рік має стати роком забезпечення миру та повернення України на 

Донбас – Президент 
Президент України Петро Порошенко назвав першочерговим пріоритетом для країни у 

2016 році забезпечення миру і повернення України на Донбас. Під час прес-конференції Глава 
держави заявив: «В 2016 році має відбутися поновлення українського суверенітету над 
окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях». 

Президент вчергове наголосив на твердій відданості України повному виконанню всіма 
учасниками всіх пунктів Мінських угод. «Ніякої ревізії Мінських угод ми не допустимо», – 
зазначив Петро Порошенко. 

Відповідаючи на питання журналістів, Президент повідомив про першу в новому році 
зустріч у Мінську представників Тристоронньої контактної групи у новому складі, з 
представниками якої він напередодні мав зустріч. Глава держави наголосив на незмінності позиції 
України. «Україна вимагає чіткого визначення дат, коли і що ми робимо», – сказав Петро 
Порошенко. Ключовим елементом безпеки для нас є повернення державного контролю над 
неконтрольованою ділянкою державного українсько-російського кордону, забезпечення режиму 
повної тиші для того, щоб припинити обстріли українських позицій. 

Президент продемонстрував журналістам графік обстрілів українських позицій протягом 
2015 року, який відображає кратне зменшення обстрілів від 31 серпня 2015 року, що є свідченням 
правильності обраного шляху в рамках Мінського процесу мирного врегулювання ситуації на 
Донбасі. Така ж сама динаміка і втрат на фронті, зазначив він. 

Глава держави наголосив на тому, що політичне врегулювання ситуації на Донбасі може 
відбуватися лише у вигляді повернення українського суверенітету на окуповані території. Вибори 
мають відбуватися за українським законодавством, за участі українських політичних партій, 
українських ЗМІ. Виборчі комісії мають формуватися за українським законодавством 
Центральною виборчою комісією України із забезпеченням участі тимчасово переміщених осіб, які 
були вимушені покинути цю територію. 

Президент повідомив, що на останній зустрічі Тристоронньої контактної групи Україна 
запропонувала запровадити режим повної тиші із залученням максимальної кількості 
представників ОБСЄ – спеціальної моніторингової групи для забезпечення цього режиму з 
відведенням озброєння та забезпеченням контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-
російського кордону. 

При цьому Президент повідомив про те, що Україна має неспростовні докази перетину 
українсько-російського кордону новітньою військовою технікою Збройних сил Російської 
Федерації, та наголосив, що після надання цих доказів до міжнародних організацій Україна 
вимагатиме чіткої реакції – виведення окупаційних військ, доступу ОБСЄ для перевірки і 
створення безпекових умов для політичного врегулювання та доступу міжнародних гуманітарних 
місій, включно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста для пошукових місій тих, хто зник без 
вісті. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 ОБСЄ 
 
11.01.2016  
Місія ОБСЄ відкриє нові патрульні бази на Донбасі 
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відкриє нові патрульні бази на Донбасі. 
Про це повідомляє 11 січня прес-центр місії ОБСЄ. 
Зазначається, що 14-18 січня перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг 

відвідає східну Україну, щоб оцінити ситуацію з безпекою, відкрити нові передові патрульні бази і 
закликати всі зацікавлені сторони сприяти миру і нормалізації в Україні. 

Зокрема Хуг відвідає Соледар, Донецьк, Комінтернове, Широкине, Докучаєвськ, 
Світлодарськ, Красноармійськ, Луганськ і Станицю Луганську. 

Він перевірить функціонування камер спостереження, проведе зустрічі з представниками 
Спільного центру з контролю та координації та іншими зацікавленими особами. 

Українська правда 
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14.01.2016  
Терористи намагалися залякати місію ОБСЄ в Горлівці – Хуг 
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ скаржиться, що зазнала нападу в районі Горлівки з 

боку терористів "ДНР". 
Про це в четвер на брифінгу заявив заступник місії Александр Хуг. 
За його словами, минулого четверга та п’ятниці в Горлівці спостерігався "найвищий рівень 

насильства". 
"За декілька годин до ведення вогню із забороненої зброї, спостерігачі СММ перебували в 

цьому районі (Горлівки – ред.), вони здійснювали моніторниг ситуації", – зазначив Хуг. 
"Після 10 ранку спостерігачів СММ змусили вийти з автомобілів і в агресивній манері 

члени "ДНР" поклали їх на землю. Їхні руки завели за спину і змусили розвести ноги, коли вони 
лежали обличчям до землі. Після цього під прицілом їх відвели у сусідню будівлю", – додав він. 

Водночас Хуг назвав ці насильницькі дії "прямим викликом мандату ОБСЄ". 
"Наші колеги були не тільки затримані, з ними поводилися наскільки жорстоко, що вони 

відчували загрозу життю", – підкреслив він. 
Водночас заступник керівника місії повідомив, що з 5 по 11 січня перешкоду свободі 

пересування спостерігачів ОБСЄ було здійснено 22 рази. Насильство в Горлівці та прилеглих 
територіях підкреслює один важливий факт – не було здійснено відведення озброєння, яке мало 
бути відведеним. 

Українська правда 
 
16.01.2016  
Заява МЗС України щодо обстрілу спостерігачів СММ ОБСЄ 
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує обстріл автомобіля Спеціальної 

Моніторингової Місії (СММ) ОБСЄ, що був здійснений підтримуваними Росією бойовиками 16 
січня 2016 року в районі Мар'їнки. 

Вважаємо цей випадок зухвалою спробою залякати спостерігачів СММ ОБСЄ та черговим 
доказом свідомого порушення Росією та її маріонетками взятих на себе зобов'язань у рамках 
Мінських домовленостей. 

Вимагаємо припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, військовослужбовців 
Збройних Сил України та цивільного населення, гарантувати безпеку СММ та безперешкодний 
доступ до всієї території окремих районів Донецької та Луганської областей, у тому числі й до 
неконтрольованої Україною ділянки українсько-російського кордону. 

Прес-центр МЗС України 
 
16.01.2016  
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні відкриває передову 

патрульну базу в Станиці Луганській 
Спеціальна моніторингова Місія ОБСЄ в Україні (СММ) сьогодні відкрила нову передову 

патрульну базу в Луганській області, яка стала восьмою такою базою Місії на Донбасі. 
Нова база в Станиці Луганській розширить присутність спостерігачів в районах, де 

трапляється більшість інцидентів, що дозволить Місії реагувати на інциденти швидше і 
ефективніше. 

«Як і інші передові патрульні бази, відкриті СММ раніше, база в Станиці Луганській 
допоможе нам розширити наші можливості у сфері моніторингу та звітності, та сприятиме 
зниженню напруженості на сході», - сказав Перший заступник Голови СММ Александр Хуг. 

Передові патрульні бази відрізняються від офісів або представництв СММ тим, що вони 
розташовані ближче до лінії розмежування і вміщують меншу кількість спостерігачів, які 
змінюються щотижня. 

Раніше СММ уже відкривала передові патрульні бази в таких місцях: чотири в районах, що 
контролюються урядом: у Волновасі, Красноармійську, Світлодарську (Донецька область) і в 
Новоайдарі (Луганська область); а також у трьох районах поза урядовим контролем: у Стаханові 
(Луганська область), Горлівці і Дебальцевому (Донецька область). 

OSCE.org 
 
 ООН 
 
04.01.2016  
Постійний представник України при ООН вручив офіційні повноваження 
4 січня 2016 р. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко вручив 

Генеральному секретарю ООН Бан Кі-муну офіційні повноваження. 
У ході зустрічі В.Єльченко висловився за більш активну роль ООН в умиротворенні 

російської агресії в Україні. За його словами, однією з форм участі міжнародної організації в 
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деескалації ситуації на Донбасі могло б стати розгортання там миротворчої операції. «Ми готові 
обговорювати мандат та інші аспекти такої операції. З метою вивчення ситуації на місці 
запрошуємо в Україну оціночну місію Секретаріату ООН», - підсумував постпред. 

Крім того, на переконання українського представника, іншим напрямом співпраці могло б 
стати відкриття в Україні Офісу ООН з підтримки імплементації Мінських домовленостей, який в 
тому числі займався би координацією проектів з гуманітарного розмінування на сході України, 
спираючись на великий досвід ООН у цій сфері. 

Також відбулося обговорення порядку денного України в Раді Безпеки ООН. В.Єльченко 
зазначив, що одним із наших пріоритетів стане забезпечення неухильного дотримання положень 
статуту ООН, насамперед в частині поваги до територіальної цілісності та політичної незалежності 
держав. Крім того, за словами дипломата, Україна приділить увагу питанням миру та безпеки в 
Африці та на Близькому Сході, протидії тероризму, захисту цивільних осіб в збройних конфліктах 
та ядерного нерозповсюдження. 

Постійне представництво  
України при ООН 

 
19.01.2016  
Україна офіційно поінформувала Раду Безпеки ООН про загострення 

ситуації на Донбасі 
Україна офіційно поінформувала Головуючого в Раді Безпеки ООН щодо чергових спроб 

Російської Федерації та контрольованих нею бойовиків загострити безпекову ситуацію на Донбасі. 
Зокрема, було зазначено, що, незважаючи на досягнення у рамках останньої зустрічі 

Тристоронньої контактної групи домовленості про запровадження режиму повної тиші, кількість 
збройних провокацій проти сил АТО уздовж лінії розмежування продовжує зростати. 

Наголошено, що зазначені провокації підривають не лише суть, логіку і послідовність 
Мінських домовленостей, але й нівелюють усі зусилля України та міжнародного співтовариства, 
спрямовані на відновлення миру і стабільності, фактично унеможливлюють реалізацію політичної 
частини мирного врегулювання. 

Прес-центр МЗС України 
 
20.01.2016  
Місія ООН допоможе у розмінуванні Донбаса 
В Україну приїде місія експертів ООН для оцінки можливості початку розмінування на 

Донбасі. 
Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі "5 

каналу" у вівторок ввечері, передає "Інтерфакс-Україна". 
"Місія прибуває 23 січня і буде працювати протягом двох тижнів", – сказав він. 
При цьому Єльченко підкреслив, що зараз поки не йде розмова про розгортання 

повноцінної миротворчої місії ООН. 
 "Приїде ця місія, подивиться, порахує, зробить свої висновки і після цього буде створений 

невеликий координаційний штаб в Україні, який почне цю роботу", – пояснив дипломат. 
Він додав, що таке рішення прийняв Секретаріат ООН і на дану діяльність організація 

готова виділяти значні кошти. 
Також Єльченко висловив надію, що в розмінуванні будуть зацікавлені, нарівні з 

українською стороною, і представники "ДНР" і "ЛНР", і в цьому процесі не виникне додаткових 
ускладнень. 

Українська правда 
 
 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

НІДЕРЛАНДИ 
 
19.01.2016  
Депутати Голландії просять перевірити, чи причетна РФ до референдуму 

про Україну 
У Нідерландах депутати партії D66 звернулися із запитом до МЗС країни з проханням 

роз'яснити, чи існують ознаки впливу Росії на майбутній референдум щодо Угоди про асоціацію ЄС 
з Україною. 

Про це повідомив голландський депутат Кейс Ферхувен у своєму Twitter. 
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"Парламентський запит D66 щодо питання, чи впливає Росія у фінансовому відношенні на 
голландську політику", – написав він, виклавши скан-копію документа, що складається з 8 пунктів. 

Запит голландських депутатів пов'язаний зі статтею в британському виданні The Telegraph, 
в якій повідомляється про розслідування США у зв'язку з можливим впливом Росії на європейські 
партії. 

"Чи є у вашому полі зору будь-які ознаки, що на майбутній референдум щодо Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС може якимось чином, в тому числі й фінансово, впливати Росія?" – 
йдеться в запиті. 

Депутати також хочуть знати, якою буде реакція уряду на повідомлення про те, що "Росію 
звинуватили в таємному фінансування європейських партій". 

Як заявляв раніше голландський прем'єр-міністр Марк Рютте, уряд Нідерландів планує 
провести кампанію на підтримку України перед запланованим на квітень референдумом щодо 
Угоди про асоціацію Україна-ЕС. 

Як повідомлялося, Виборча рада Нідерландів призначила референдум щодо Угоди про 
асоціацію Україна-ЄС на середу 6 квітня 2016 року. 

Раніше в Нідерландах зібрали необхідну кількість підписів для проведення 
консультативного референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною. 

Зібрати підписи вдалося завдяки інтенсивній онлайн-кампанії сатиричного блогу GeenStijl, 
групи громадян Burgercomite ЄС ("Комітет громадян ЄС") і євроскептичного мозкового центру 
"Форум для демократії". 

Як відомо, парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС 7 липня. 

Українська правда 
 
20.01.2016  
Прем’єр Нідерландів вкотре підтримав Україну у зв’язку з референдумом 

про Асоціацію 
Угода про асоціацію Євросоюз-Україна в порядку денному нідерландського головування в 

ЄС, тому голландський уряд захищатиме Угоду напередодні консультативного референдуму. 
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після презентації головуючої 

програми Нідерландів в ЄС, передає "Інтерфакс-Україна". 
"Ми потребуємо її (Угоди). З одного боку, це угода про Зону вільної торгівлі, але, водночас, 

це угода, пов'язана зі стабільністю на кордонах Європейського союзу", – сказав Рютте. 
Прем'єр-міністр запевнив, що поділяє думку про те, що в цьому випадку не йдеться про 

попередній крок у приєднанні України до Євросоюзу. 
"Тобто це угода про вільну торгівлю, про стабільність на кордонах Європейського союзу, а 

не попередній вступ (до ЄС). Ось чому під час референдуму в Нідерландах (про ратифікацію Угоди 
про асоціацію ЄС-Україна) я разом з моїми колегами виступлю на захист цієї угоди з Україною", – 
пообіцяв Рютте. 

Як повідомлялося, ввечері 18 січня з’явився відеоролик, в якому озброєні чоловіки, що 
представилися бійцями полку  "Азов", українською та англійською пообіцяли "знищувати 
нідерландців" в разі якщо не буде терміново ратифікована Угода про асоціацію. 

У вівторок вночі "Азов" на офіційному сайті та на своєму youtube-каналі спростував свою 
причетність до відео із закликами до терору проти Нідерландів. 

Нагадаємо, виборча рада Нідерландів призначила референдум щодо Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС на середу 6 квітня 2016 року. 

Українська правда 
 

 
США 

 
13.01.2016  
Пайєтт: мета США – змусити Путіна виконувати мінські угоди 
США продовжать тиск на Росію, щоб змусити президента Володимира Путіна виконувати 

мінські домовленості. 
Про це сказав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт в інтерв'ю Українським Новинам. 
"Ми визнаємо, що війна все ще триває. Я був на Банковій на цих вихідних і чув, що двох 

українців – військового і поліцейського – вбили в суботу (9 січня). Ми визнаємо, що насильство 
триває. Але наша мета – змусити президента Путіна виконувати ті обіцянки, які він дав у рамках 
мінських угод", – сказав він. 

За словами Пайєтта, немає ніяких гарантій, що РФ буде виконувати мінські угоди і тому 
США мають намір зберегти тиск на Росію для того, щоб вона виконувала свої зобов'язання. 
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"Перші мінські домовленості були підписані у вересні 2014 року, знадобилося близько 1,5 
року для того, щоб досягти щось схоже на режим припинення вогню, і навіть сьогодні там є 
перестрілки. Ми, як і наші європейські союзники досить однозначні в нашій позиції – 
нормалізація відносин, як і зняття санкцій залежать від повного виконання домовленостей", – 
зазначив він. 

Посол підкреслив, що Україні також потрібно виконувати свою частину зобов'язань – це 
включає в себе підтримку Верховною Радою конституційних поправок в частині децентралізації, 
ухвалення закону, що дозволяє провести вибори на окупованих територіях. 

Українська правда 
 
14.01.2016  
У США пояснили, що Обама мав на увазі, називаючи Україну “клієнтом” РФ 
Президент США Барак Обама у промові перед Конгресом говорив про тривалі зусилля Росії 

з підтримки режиму Віктора Януковича та дестабілізації України після зміни влади. 
Про це йдеться у відповіді Державного департаменту США за підписом заступника речника 

Держдепу Марка Тонера на запит журналіста "Укрінформу" з проханням прокоментувати 
значення вислову Обами про Україну під час промови у вівторок. 

"Президент (Обама) у своєму виступі мав на увазі попередні довготривалі зусилля Росії 
щодо зміцнення режиму колишнього президента Януковича для того, щоб завадити Україні 
просуватися далі в напрямку інтеграції з Європою, а також нинішню (російську) окупацію Криму, її 
(РФ) широкомасштабні зусилля на підтримку озброєних груп, що діють в східній Україні та інші 
зусилля, спрямовані на дестабілізацію країни", – йдеться в документі. 

При цьому зазначається, що впродовж останніх двох років "Сполучені Штати працюють у 
тісній взаємодії з європейськими та міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні відстояти 
свою демократію й територіальну цілісність". 

У Держдепі США запевнили, що в Вашингтоні "як і раніше мають тверду прихильність у 
наданні допомоги українському народові побудувати країну – мирну, процвітаючу та вільну в 
обранні власної долі". 

Посадовець Білого дому також сказав "Радіо Свобода", що Обама "згадував про попередні 
тривалі намагання Росії зміцнити режим колишнього президента Януковича як спосіб не дати 
Україні продовжити інтеграцію з Європою". 

У промові також малися на увазі "нинішня окупація (Росією) Криму й її широкосяжні 
зусилля на підтримку збройних угруповань, що діють на сході України, та інші зусилля з метою 
дестабілізувати Україну", сказав посадовець, імені якого не називають відповідно до протоколу 
Білого дому. 

Як повідомлялося, президент США у виступі перед американським Конгресом зі щорічним 
посланням, серед іншого, сказав: "Навіть попри падіння своєї економіки, Росія витрачає значні 
ресурси на підтримку України та Сирії – країн-клієнтів, які вислизають з її орбіти" (в оригіналі: 
"Even as their economy contracts, Russia is pouring resources to prop up Ukraine and Syria – client-
states that they saw slipping away from their orbit"). 

При цьому слів "країн-клієнтів" ("залежних країн" у іншій трактовці) у підготовленій версії 
промови, опублікованій Білим домом, не було – імовірно, це Обама додав від себе спонтанно. 
Однак саме ці слова викликали обурення оглядачів і дипломатів. 

Українська правда 
 

15.01.2016  
Нуланд: Тільки після припинення вогню можна перейти до інших пунктів 

Мінська 
Повне припинення вогню є першорядним критерієм для початку політичного процесу 

врегулювання ситуації на Донбасі. 
Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи та Азії Вікторія Нуланд в 

інтерв'ю агентству BNS. 
"Останнім часом перемир'я перетворювалося в життя краще, але воно ще не повне, люди 

ще гинуть, відбуваються зіткнення", – сказала вона. 
"Таким чином, перший виклик – припинити вбивства людей, щоб можна було перейти до 

інших частин Мінських домовленостей, включаючи політичне рішення, реальні вибори згідно з 
українським законодавством, яке відповідає стандартам ОБСЄ, відведення зарубіжної військової 
техніки та військових, повернення контролю над кордонами", – додала помічник держсекретаря. 

За словами Нуланд, "всі ми повинні працювати, щоб Мінські угоди були проведені в життя, 
бо інакше у нас буде як мінімум заморожений конфлікт, а, можливо, ще гірше – постійна 
небезпека для України і для себе". 

Раніше повідомлялося, що Нуланд в п'ятницю прибуде до Калінінграда, де проведе 
переговори з помічником президента РФ В'ячеславом Сурковим. 
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Джерело "Інтерфаксу" повідомляло, що на зустрічі в Калінінграді сторони можуть 
виробити рекомендації, які Контактна група по Україні зможе використовувати для форсування 
політичного врегулювання в Донбасі. 

Співрозмовник уточнив, що ці рекомендації можуть стосуватися, зокрема, і проведення в 
окремих районах Донецької та Луганської областей місцевих виборів. 

Українська правда 
 
17.01.2016  
США надали Україні військове комунікаційне обладнання та медичне 

устаткування на суму 23 млн. доларів 
Відповідний прес-реліз оприлюднило на своєму сайті американське посольство в Україні/ 
Літак з допомогою приземлився в Бориспільському летовищі в суботу ввечері. У вантажі 

обладнання з захищеного радіо зв’язку на суму 21 млн. доларів, яке допоможе українським 
солдатам здійснювати безпечну комунікацію. Також було надіслано медичне обладнання для зони 
бойових дій на суму у майже 2 млн. доларів. 

Після проходження митного контролю, надана допомога буде направлена українським 
загонам, які пройшли спільне з американськими інструкторами тренування в Яворіві та 
Хмельницькому. Американські інструктори будуть навчати українських солдатів. Як 
використовувати це обладнання на полі бою. 

Ця допомога є частиною 75ти-мільйонного пакету допомоги – Європейської Ініціативи з 
гарантування безпеки. 

Голос Америки 
 


