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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З БЕЗПЕКИ: БЕЗПЕРСПЕКТИВНЕ
ЗАГРАВАННЯ ЗАХОДУ З РОСІЄЮ ТРИВАЄ
У сумновідомій Мюнхенській промові 2007 року Володимир Путін
попередив про наміри Росії відновити колишні сфери впливу, але його слова не
було сприйнято всерйоз. З тих пір РФ розпочала три війни – в Грузії, Україні та
Сирії. В 2016 р. Дмитро Медвєдєв заявив про повернення «холодної війни» і
натякнув на третю світову, але високопосадовці США і країн «старої» Європи
продовжують вважають войовничі слова лише риторикою і вперто шукають
співпраці із державою-агресором.
12-14 лютого 2016 р., на конференції в Мюнхені питання світової
безпеки обговорювали три десятки глав держав та урядів, сімдесят міністрів
оборони та закордонних справ і ще кілька сотень високопосадовців та політиків з
провідних держав світу.
Відмінність порядку денного нинішньої Мюнхенської конференції від
минулорічної засвідчила нездатність поступливої політики Заходу успішно
протистояти агресивним планам Росії. Якщо минулого року темою №1 була
російська агресія проти України, то до нинішньої конференції Росії вдалося
посунути українське питання на другий план, затьмаривши його
новою, сирійською військовою кампанією, що мала наслідком
посилення потоку біженців до Європи.
Як і минулого року, реакція західних лідерів була неадекватною – замість
пошуку спільної відповіді на нову російську агресію, урядовці ЄС і США шукали
спільної позиції з Москвою для вирішення сирійської кризи, загострення якої
сама ж Росія і провокує.
12 травня Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр похвалилися, що на переговорах
контактної групи щодо Сирії, за участі голови російського МЗС Сергія
Лаврова, в Мюнхені було досягнуто угоди про зменшення насильства і
припинення бойових дій вже за тиждень.1 Вочевидь, попередні мирні переговори
з Росією (у т.ч. щодо України) так нічому і не навчили західних лідерів, інакше
важко зрозуміти, чому вони очікували, що РФ буде виконувати нові домовленості.
Наступні дні показали, що скептики були праві: війська РФ не припинили
підтримку дій сирійського диктатора.
1

http://www.dw.com/uk/контактна-група-з-сирії-досягла-згоди/a-19043845
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Навіть відверті заяви Дмитра Медвєдєва про повернення відносин
РФ і Заходу до часів «холодної війни» не мали витверезуючого ефекту.
Російський прем’єр нагадав про Карибську кризу 1962 року і
фактично пригрозив Заходу третьою світовою війною: «Сучасна
архітектура європейської безпеки була побудована на руїнах Другої світової
війни… Невже нам потрібне ще одне, третє світове потрясіння, щоб
зрозуміти, наскільки необхідною зараз є співпраця, а не конфронтація?»2
Втім, ні представник Держдепартаменту США Джошуа Бейкер,3 ні
Комісар ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Федеріка Могеріні,4 ні
глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр5 «холодної війни» не
помітили. І аж ніяк не тому, що вони, подібно до Президента Литви Даля
Грібаускайте, вважають, що війна вже перейшла до «гарячої» стадії – бойових
дій. Навпаки, Джошуа Бейкер відзначив, що попри «серйозні розбіжності щодо
української кризи», «є гарні можливості для співпраці з Російською Федерацією»,
і навів як приклад домовленості щодо ядерної програми Ірану.6 До речі, ілюзії
щодо Іранського «компромісу» також навряд чи триватимуть довго, зважаючи на
те, що Москва планує вже найближчим часом поставити Тегерану зенітно-ракетні
комплекси С-300.7
Держсекретар США Джон Керрі у виступі на Мюнхенській
конференції, з одного боку, закликав Росію «вивести зброю та війська з Донбасу,
забезпечити повернення всіх українських полонених, дозволити повний
гуманітарний доступ до окупованих територій».8 З іншого боку, він заявив, що і
Україна також має зобов’язання дотримуватись Мінських угод, чим фактично
підіграв позиції Москви, яка прагне переконати всіх, ніби і Київ також не виконує
Мінських угод.
Традиційно тверезу оцінку діям Росії та перспективам
домовитися з нею дипломатичним шляхом дав на конференції
Сенатор США Джон Маккейн, який відзначив, що В.Путін використовує
потоки біженців для дестабілізації Європи і прагне закріпити в Сирії постійну
військову присутність РФ за прикладом Калінінграду та Криму. При цьому,
сенатор слушно відзначив, що російська політика має успіх «лише завдяки
тому, що ми погоджуємося на це».9
Голова комітету німецького Бундестагу із закордонних справ Норберт
Реттґен закликав учасників Мюнхенської конференції не поступатися
інтересами України заради примарних домовленостей по Сирії: «Буде
величезною помилкою, якщо ми підемо на поводу Росії і погодимося
на поступки Путіну в Україні для того, щоби отримати кращі
умови в Сирії».10
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, з одного боку, пообіцяв «рішуче
реагувати» на агресивні дії РФ, а з іншого – заявив, що потрібно «більше як
оборони, так і діалогу», домовившись із Сергієм Лавровим розглянути
можливість проведення засідання Ради НАТО – Росія.11
Лідери східноєвропейських членів НАТО демонстрували відсутність
2

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/02/14/7044835
http://www.dw.com/uk/підсумки-мюнхена-похмурі-прогнози-та-слабкі-надії/a-19048322
4
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/15/7044865
5
http://www.dw.com/uk/політики-єс-по-різному-зрозуміли-слова-медведєва-про-холодну-війну/a-19046864
6
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27551051.html
7
http://ria.ru/world/20160215/1374647736.html
8
http://ukrainian.voanews.com/content/kerry-russia-sanctions/3189754.html
9
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/14/7044846
10
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/14/7044847
11
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_128069.htm
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подібних ілюзій щодо можливості діалогу з путінською Росією. Міністр
закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив у Мюнхені,
що внаслідок російської агресії Основоположний акт НАТО – РФ 1997
року втратив актуальність, Альянс більше не зобов’язаний його
дотримуватися і має розбудувати військову інфраструктуру на території
східноєвропейських членів.12
Президент України Петро Порошенко провів цілу низку зустрічей
на полях Мюнхенської конференції, зокрема, з Джоном Керрі, Єнсом
Столтенбергом, Мартіном Шульцем, Федерікою Могеріні, Президентами Польщі,
Литви, Румунії, Фінляндії, переконуючи їх допомогти Україні в проведенні
реформ і залишати в силі санкції проти РФ до виконання нею Мінських угод.
Коментуючи слова Дмитра Медвєдєва щодо нібито громадянської війни в Україні,
Петро Порошенко заявив: «Пане Путін, це Ваша агресія, а не
громадянська війна в Україні. І це не громадянська війна в Криму, а
ваші солдати, які окупували мою країну. І це не громадянська війна в
Сирії, це ваше бомбардування цивільного населення в Сирії».13
Український Президент також нагадав прихильникам відновлення
співпраці з Росією, до чого призводила їх поступлива політика в
минулому: «Я нагадаю, що в 2008 р. Росія окупувала частину Грузії, а вже в
2010 р. було багато голосів за те, щоби відновити співпрацю з РФ. І що, це
зупинило анексію Криму? Це зупинило вторгнення на Донбас? Це зупинило
Сирію?»14
Захід не зможе зупинити розростання російської агресії, доки гратиме за
нав’язаними самою ж Москвою правилами. Поступки інтересами однієї жертви
російської агресії заради зменшення інтенсивності наступу на новому фронті –
це не компроміс. Це поразка цивілізованого світу перед цинічними діями
агресора, який захоплює все нові й нові позиції. Заходу слід розуміти, що
створення численних «гарячих» точок має на меті не лише
завоювання територій для нових російських військових баз, а, перш
за все, – руйнування існуючого світового порядку та повернення
міжнародних відносин до ХІХ й ХХ століть.

12

http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/13/7044834
http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenko-na-myunhenskij-konferenciyi-yedinij-zasib-z-36727
14
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/13/7044815
13
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
21.01.2016
Президент України обговорив з Прем’єр-міністром Нідерландів порядок
денний відносин України та ЄС
Президент України Петро Порошенко у Давосі провів зустріч з Прем’єр-міністром
Королівства Нідерланди Марком Рютте.
Президент привітав Прем’єр-міністра з початком головування Нідерландів у Раді
Європейського Союзу. Глава держави назвав серед ключових питань порядку денного відносин
Україна-ЄС у першому півріччі 2016 року функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС, рішення Ради ЄС щодо започаткування безвізового режиму
для громадян України вже у цьому році, а також набрання чинності у повному обсязі Угодою про
асоціацію між Україною та ЄС.
Співрозмовники скоординували позиції в контексті майбутнього консультативного
референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що відбудеться у Нідерландах 6
квітня 2016 року.
У ході зустрічі Глава держави наголосив, що розраховує на подальшу солідарність і єдність
Європейського Союзу у питанні підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України.
Співрозмовники наголосили на важливості збереження санкцій проти РФ за невиконання
Мінських домовленостей.
Сторони також обговорили низку питань двостороннього співробітництва, зокрема в
економічній та інвестиційній сферах, а також у сфері технічної допомоги. Глава держави
підтвердив зацікавленість української сторони у візиті найближчим часом бізнес-місії на чолі з
Міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів, а також у проведенні в
Нідерландах масштабного Українсько-нідерландського бізнес-форуму.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
27.01.2016
Дмитро Шимків поінформував європарламентарів про прогрес реформ в
України
Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків взяв участь у засіданні
Делегації Європейського парламенту до Парламентського комітету асоціації, присвяченому
обговоренню процесу реформ в Україні. Також у засіданні взяли участь керівник Групи підтримки
України в Європейській комісії Петер Вагнер та керівник відділу двосторонніх відносин із
державами «Східного партнерства» Дірк Шубель.
Дмитро Шимків детально поінформував членів ЄП та інших учасників заходу про прогрес у
реалізації всеохоплюючих внутрішніх реформ в Україні, які активно впроваджуються, попри
триваючу російську агресію. Він представив усі ключові напрямки реформ, систему їхнього
впровадження і ухвалення відповідних державних рішень. Заступник Глави АПУ підкреслив, що
успіх реформ в Україні є запорукою захисту національного суверенітету в умовах зовнішніх загроз.
Як приклад, Дмитро Шимків навів енергозбереження: «Ми значно зменшили споживання газу, а
відтак і залежність від Росії. Дефіцит НАК «Нафтогаз» зменшився з $8 млрд у 2014 році до $1,5
млрд у 2015-му».
Говорячи про підсумки першого року роботи Національної ради реформ, Заступник Глави
АПУ повідомив, що із 200 її рішень понад 70% знайшли відображення в ухвалених законах,
підзаконних актах, документах Уряду тощо.
Окремо Заступник Глави АПУ зупинився на боротьбі з корупцією, яка є найбільшою
перешкодою в реформуванні держави. Він поінформував європейських партнерів України про
початок роботи новостворених антикорупційних органів, а також запровадження сучасних
технологій, що дозволяють мінімізувати корупційні ризики під час державних закупівель. «Цього
року завдяки впровадженню системи електронних закупівель ProZorro заощаджено понад 20%
коштів платників податків», — сказав Дмитро Шимків.
Водночас, за його словами, Україна лише почала шлях перетворень після багатьох років
бездіяльності. Він висловив вдячність ЄС за підтримку в розробці і впровадженні реформ та
закликав Євросоюз і надалі активно допомагати Україні в її зусиллях.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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04.02.2016
Президент разом з Прем’єр-міністром та Головою Верховної Ради зустрівся
з послами країн «Великої сімки» та ЄС
Президент Петро Порошенко разом з Прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком і Головою
Верховної Ради Володимиром Гройсманом провів зустріч з послами країн «Великої сімки» та
Європейського Союзу.
Президент України наголосив, що рішуче налаштований на продовження реформ, яких від
влади чекає українське суспільство. Для цього необхідно негайного перезавантажити Уряд. При
цьому, за словами Петра Порошенка, міністри-реформатори та їх команди мають залишитися.
Посли країн «Великої сімки» та ЄС наголосили на важливості збереження єдності
української влади у непростих обставинах російської агресії, в яких сьогодні перебуває Україна.
Співрозмовники також обговорили ситуацію з імплементацією Мінських домовленостей.
Президент Петро Порошенко повідомив про їх постійне невиконання російською стороною і
закликав країни-партнери продовжити тиск на Росію через санкції.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

БЕЗПЕКА
04.02.2016
Європарламент підтримав створення формату «Женева плюс» для
деокупації Криму
Європейський парламент в ухваленій сьогодні резолюції привітав українську ініціативу
щодо створення міжнародного формату з відновлення українського суверенітету над анексованим
Росією Кримом у форматі «Женева плюс».
«ЄП підтримує ініціативу України про створення міжнародного механізму переговорів із
відновлення українського суверенітету над Кримом у форматі «Женева плюс», що має передбачати
безпосередню участь ЄС; закликає Росію розпочати переговори з Україною й іншими сторонами
щодо деокупації Криму», – йдеться в документі.
Президент України Петро Порошенко подякував Європарламенту за ухвалення резолюції
щодо Криму, зокрема за підтримку створення формату «Женева плюс».
«Важливе рішення на шляху до деокупації українського Криму», – написав глава держави у
Twitter.
Минулого місяця Порошенко заявив, що міжнародний формат «Женева плюс» передбачає
заходи з деокупації Криму – від санкцій, міжнародного тиску, звільнення незаконно
заарештованих українців до судового захисту інтересів України в міжнародних судах.
Крим анексований Росією на початку 2014 року. Відтоді на материкову Україну виїхали
тисячі людей, рятуючись від репресій.
Росія називає окупацію півострова «відновленням історичної справедливості». ЄС, США та
інші країни наклали на Росію санкції через анексію Криму.
Радіо Свобода

10.02.2016
Томбінський: інвестиції в безпеку України є внеском у безпеку ЄС
Євросоюз розглядає матеріально-технічну допомогу Україні у сфері безпеки як інвестицію
в безпеку ЄС.
Про це заявив посол ЄС в Україні Ян Томбінський на спільній колегії МВС і Мін'юсту в
середу в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми вважаємо, що підтримка України – це підтримка Євросоюзу: безпека не знає кордонів
і безпечна Україна вигідна ЄС.
І наша інвестиція в цю допомогу – це інвестиція у безпеку Європейського Союзу", – сказав
Томбінський.
Він наголосив, що Україна йде шляхом реформ не тому, що цього вимагають європейці, а
тому що потребує українське суспільство.
"Ми тут як партнери України і зможемо допомогти", – додав посол.
Європейська правда
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13.02.2016
Санкції проти РФ потрібно зберігати до виконання мінських угод – Могеріні
Високий представник ЄС Федеріка Могеріні наголошує на необхідності збереження санкцій
проти РФ до виконання мінських угод.
Про це вона повідомила під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у
рамках участі в Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє прес-служба глави держави.
"Федеріка Могеріні відзначила необхідність збереження санкцій щодо Росії до повного
виконання нею Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.
Порошенко поінформував Могеріні про загострення ситуації на Донбасі.
Також співрозмовники обговорили ситуацію в окупованому Криму. Президент Порошенко
закликав Євросоюз до активного захисту кримських татар, порушення прав яких все більше
нагадує сталінські часи.
Повідомляється також і про те, що під час зустрічі президент України та сисокий
представник ЄС обговорили питання надання українцям безвізового режиму.
Раніше повідомлялося, президент Петро Порошенко наполягає, що економічні санкції
проти РФ мають тривати доти, доки Росія не забезпечить контроль Києва за українсько-російським
кордоном на Донбасі.
Європейська правда
13.02.2016
Європарламент
підтримує
Україну
у
захисті
суверенітету
та
запровадженні безвізового режиму – зустріч Петра Порошенка та Мартіна
Шульца
Президент Петро Порошенко у Мюнхені зустрівся з Президентом Європейського
Парламенту Мартіном Шульцем.
Під час спільного підходу до представників ЗМІ Глава держави висловив вдячність Мартіну
Шульцу та всьому Європарламенту за дві останні резолюції 21 січня та 4 лютого, які засвідчили
особливу увагу до України та незмінну підтримку у процесі зближення з Європейським Союзом та
протидії російській агресії.
Президенти України та Європарламенту обговорили безвізовий режим між ЄС та
Україною. Мартін Шульц підтвердив цілковиту підтримку з боку ЄП запровадження безвізового
режиму для українських громадян після виконання Україною всіх необхідних критеріїв.
«Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом – це неймовірний крок вперед для
економічного зростання. Це надзвичайно важливо для нас», – зазначив Президент
Європарламенту.
Петро Порошенко та Мартін Шульц обговорили ситуацію на Донбасі. Сторони дійшли
згоди, що санкції будуть продовжені, якщо Мінські домовленості не будуть виконуватись в
повному обсязі. Президент повідомив про продовження обстрілів, які фактично щодня
відбуваються на лінії розмежування, а також про інформацію ОБСЄ щодо продовження
постачання зброї бойовикам на Сході України через російсько-український кордон. Глава держави
підкреслив: «На жаль, Мюнхен став ареною для російської пропаганди. Це не холодна і не
громадянська війна, панове Путін та Лавров. Це – ваша агресія та пропаганда, яка отруює
європейців. Все, що необхідно зробити, – це звільнити українську територію від російських військ і
виконати ваші зобов’язання».
Президент наголосив на необхідності негайного звільнення всіх заручників, які
перебувають в жахливих умовах на окупованих територіях і в російських в’язницях, зокрема Надії
Савченко та Олега Сенцова.
Окремо Петро Порошенко проінформував очільника ЄП про катастрофічну гуманітарну
ситуацію на окупованому Росією кримському півострові, особливо враховуючи останні утиски прав
кримських татар. За словами очільника ЄП, права людини в Криму, особливо представників
кримськотатарського народу, знаходяться під постійною увагою Європарламенту.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

ВІЗОВА ПОЛІТИКА
21.01.2016
Європарламент закликав Раду ЄС прискорити скасування віз для України
Європарламент привітав позитивні звіти Єврокомісії щодо виконання Грузією та Україною
Плану дій щодо лібералізації візового режиму.
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Про це йдеться у відповідній резолюції ЄП.
Євродепутати відзначили, що Грузія і Україна в даний час відповідають вимогам,
встановленим в планах дій лібералізації візового режиму.
"Європарламент очікує, що Рада і держави-члени без зволікання приступлять до надання
двом країнам безвізового режиму", – йдеться у резолюції.
Європарламент при цьому позитивно оцінив успіхи Молдови у реалізації безвізового
режиму і зазначив, що в цьому контексті Молдова є "гарним прикладом для всього регіону".
Як повідомлялося, в Єврокомісії підтвердили, що в першому кварталі цього року
виступлять з пропозицією до Ради ЄС ввести безвізовий режим для України.
Європейська правда
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
ПРОГРАМА СПІВРОБІТНИЦТВА
СПІВРОБІТНИЦТ
УКРАЇНА –
НАТО НА 2016 РІК: ГАРНІ
ГА
НАМІРИ, АЛЕ БРАКУЄ
УЄ КОНКРЕТИКИ
12 лютого 2016 р. Президент України Петро Порошенко підписав Указ
Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна –
НАТО на 2016 рік.15 Позитивним є факт затвердження відповідної програми
п
на
початку року, а не в середині, як це часто було раніше. Програма містить
низку важливих завдань з реформування оборонного сектору відповідно до
стандартів НАТО, проте, як і в попередніх відповідних документах, загальні
формулювання переважають над
над конкретними запланованими заходами.
Затвердження цьогорічної Річної національної програми співробітництва
Україна – НАТО (далі – РНП) в першій половині лютого 2016 р. дає можливість
реалізовувати її положення впродовж майже 11 місяців, а не 8, як це було
бу
у
випадку попередньої РНП, затвердженої лише 23 квітня. Втім, на цьому, переваги
нової РНП над попередніми відповідними документами, на жаль, вичерпуються.
На відміну від минулорічної, нова РНП не містить згадування про
набуття членства в НАТО як стратегічну ціль України. У РНП-2016
пріоритетним напрямом безпекової політики України названо «розвиток
особливого партнерства з НАТО» [с.1], а пріоритетним завданням –
«досягнення
досягнення повної сумісності сектору безпеки і оборони з відповідними
органами держав – членів НАТО, що має забезпечити можливість
набуття у майбутньому членства України в Північноатлантичному
альянсі» [с.2]. Говориться також про «довгострокової
довгострокової цілі приєднання до
загальноєвропейської системи безпеки,
безпеки, основу якої становить НАТО»
[с.1]. Кілька різних
ізних заплутаних формулювань (включаючи приєднання до
неіснуючої «загальноєвропейської системи безпеки») замість чіткого визначення
стратегічної цілі підготовки до вступу в НАТО – задає тон всьому документу, який
містить безліч нечітких завдань загального декларативного характеру.
Як і в попередніх РНП, значну частину обсягу документу займають
формулювання на кшталт «глибинне та невідкладне реформування»,
«закріплення демократії» і т.п. За поганою традицією, до РНП включено мало
не всі напрямки державної політики
політики України, незалежно від того, чи
мають вони безпосереднє відношення до співпраці з НАТО. Приміром, в
РНП неодноразово згадується реалізація затвердженої Президентом України в
15
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2015 р. Національної стратегії у сфері прав людини [с.5, с.7], проте не сказано, як
саме це буде реалізовуватися саме через співробітництво України з НАТО. Ще
більше запитань щодо присутності в РПН таких «пріоритетних завдань на
поточний рік», як: «забезпечити функціонування Національної суспільної
телерадіокомпанії України» [с.8], а серед «основних заходів» на поточний рік:
«вжити заходів щодо підтримки діяльності Національної суспільної
телерадіокомпанії України відповідно до Закону України "Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України" та постанови Кабінету Міністрів
України від 7 листопада 2014 р. №693 "Про утворення публічного акціонерного
товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"»; «вжити
заходів щодо здійснення у порядку, визначеному законодавством, першого
етапу реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації» [с.8-9]. Можна, звісно, припусти, що Альянс буде допомагати Україні
і в цих завданнях, проте в РНП про таку допомогу нічого не сказано. При цьому,
присутність в документі великої кількості завдань, які не мають безпосереднього
відношення до співпраці з НАТО, ускладнює оцінку результативності виконання
РНП, як і успішності самої співпраці Україна – НАТО.
Практично неможливо буде оцінити і ефективність виконання завдань і
заходів, які в тексті РНП сформульовані нечітко: «продовжити вивчення досвіду»,
«продовжити вивчення стандартів», «провести консультації», «розширити
можливості», «створити належні умови для ефективної взаємодії» і т.п.
При цьому, в РНП є чимало якісно виписаних завдань, що
безпосередньо пов’язані із співпрацею України з НАТО та спрямовані
на реформування оборонного сектору. Приміром, у РНП йдеться про
впровадження критеріїв оцінки ефективності заходів щодо запобігання корупції в
секторі безпеки і оборони в рамках реалізації Програми НАТО з побудови
цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження
корупційних ризиків [с.12], проведення відповідних навчальних курсів із
залученням експертів держав – членів НАТО [с.13]. Досить якісно виписані
питання співробітництва з НАТО в контексті забезпечення енергетичної безпеки
України [с.15-20]; захисту критичної інфраструктури [с.20-22]. Важливі заходи
передбачені щодо здійснення демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони України, зокрема, передбачається «забезпечити щорічне
видання "Білої книги" суб'єктами, що входять до складу сектору безпеки і оборони
України» [с.45].
Чітко викладені завдання в підрозділі «Розвиток Державної прикордонної
служби України та реконструкція державного кордону». Зокрема, планується:
забезпечити виконання Плану заходів з організації спільної оперативної охорони
державного кордону з державами – членами Європейського Союзу – Республікою
Польща, Словацькою Республікою, Румунією та Угорщиною, а також з
Республікою Молдова; започаткувати у рамках Трастового фонду НАТО щодо
удосконалення системи командування, управління, зв'язку та обміну інформацією
проект розвитку системи висвітлення надводної обстановки; провести навчання
представників Державної прикордонної служби України на курсах з питань
стандартизації та кодифікації за підтримки НАТО та держав – членів Альянсу,
тощо [с.49-50].
Викликає запитання положення РНП, яким передбачено «розробити
стратегію протидії російським кампаніям з дезінформації та пропаганди в Україні
з урахуванням досвіду держав – членів НАТО» [с.32]. Швидше мало б йтися про
взаємний обмін досвідом спеціалістів з України та країн НАТО з відповідних
питань, адже країни Альянсу, на жаль, також не мають значного успішного
досвіду протидії російській пропаганді. А в положенні про намір «розробити
модель системи стратегічних комунікацій в Україні» чомусь згадується лише про
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залучення до цього процесу фахівців НАТО і центральних органів виконавчої
влади України [с.34], хоча було би доцільно долучити до відповідної роботи також
українських науковців і експертів, які мають значний досвід з даних питань.
РНП Україна – НАТО на 2016 р. більше нагадує зведення завдань,
виписаних з робочих планів різних міністерств і відомств, ніж окремо
розроблений цілісний документ, що мав би координувати курс України на
інтеграцію до НАТО. Нинішній формат обмежує цінність РНП як документу
суто звітного, а не стратегічного характеру. Вважаємо, що було би доцільно
розробити принципово новий тип РНП, який відповідав би формату
планів з виконання ПДЧ та був ефективним керівним документом з
інтеграції України до НАТО.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
21.01.2016
Віктор Муженко взяв участь у зустрічі начальників генеральних штабів
НАТО
Начальник Генерального штабу Збройних сил України зустрівся з начальниками
генеральних штабів збройних сил США, Великої Британії, Канади, Литви, Латвії, Польщі, та
Туреччини; головами військових комітетів НАТО та ЄС, а також взяв участь у засіданні
контрибуторів Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".
Основна увага під час візиту була приділена узгодженню основних положень оборонної
реформи в Україні на період до 2020 р. та практичним питанням військової співпраці нашої
держави з НАТО. Союзники засвідчили готовність нарощувати підтримку Україні у підвищенні її
обороноздатності та реформуванню відповідно до стандартів НАТО.
Місія України при НАТО
21.01.2016
На саміті НАТО у Варшаві Порошенко представить держпрограму
реформування ЗСУ
Президент України Петро Порошенко на Варшавському саміті НАТО в липні представить
Державну програму реформування Збройних сил України.
Про це у штаб-квартирі Альянсу після засідання Військового комітету НАТО заявив
начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, повідомляє УНІАН.
За словами Муженка, зараз триває процес напрацювання Стратегічного оборонного
бюлетеня, який буде взято за основу Державної програми реформування ЗСУ. Завершення роботи
над ним очікується до кінця лютого.
"Програма планується для презентації президентом України на Варшавському саміті НАТО
в липні цього року", – сказав Муженко.
Він також повідомив, що вже визначено головні напрямки та пріоритети реформування
ЗСУ, про які також відповідним листом поінформовані і Військовий комітет Альянсу, і всі країничлени НАТО.
"Ми отримали відповідну підтримку", – запевнив Муженко.
Він назвав чотири основних пріоритети реформування Генштабу. "Це питання оборонного
планування та оперативного планування застосування ЗСУ, нарощування оперативних
спроможностей, у тому числі, як елемент нарощування спроможностей, – підготовка наших
військовослужбовців, наших підрозділів до виконання бойових завдань. Також розглядається
логістичне забезпечення, у тому числі медичне забезпечення. Безумовним пріоритетом є
створення сил спеціальних операцій", – зазначив Муженко.
Європейська правда
25.01.2016
Литовсько-польсько-українська бригада офіційно розпочала діяльність
У Любліні пройшла церемонія з нагоди початку функціонуваня литовсько-польськоукраїнської бригади.
Про це повідомляє портал TVN 24.
В церемонії взяли участь міністри оборони Польщі, Литви та України Антоні Мацеревич,
Юозас Олекас та Степан Полторак.
За словами міністра оборони Польщі, всі три батальйони вже показали хорошу роботу,
тому є всі шанси, що спільна бригада набуде повної боєготовності вже в наступному році.
Він додав, що розглядає співробітництво в рамках бригади як "одну з основних форм нашої
військової співпраці на східному фланзі НАТО." Міністр підкреслив, що бригада складається з двох
членів НАТО – Польщі та Литви – а також України, яка зараз перебуває "під тиском російської
агресії". "Бригада є чітким сигналом для всіх, хто буде порушувати мир в Європі", – наголосив
Мацеревич.
Нагадаємо, в липні Міноборони Польщі, Литви та України підписали угоду про спільну
бригаду. Головним завданням бригади має стати участь у миротворчих операціях, а також
збільшення регіональної військової співпраці і допомога Україні в реформуванні збройних сил.
Очікується, що штабні навчання спільної бригади відбудуться в лютому 2016 року.
Європейська правда

15 of 36

INTERNATIONAL WEEKLY # 02 (21.01.2016 — 15.02.2016)

16 of 36

04.02.2016
Верховна Рада України ухвалила Закон “Про ратифікацію Угоди між Урядом
України та Організацією Північноатлантичного договору про статус
Представництва НАТО в Україні”
Угода між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус
Представництва НАТО в Україні, вчинена 22 вересня 2015 року в м. Києві, набирає чинності з дати
повідомлення Урядом України про завершення виконання своїх внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання чинності цією Угодою.
Відповідно до статті 2 Угоди НАТО засновує Представництво, яке складається з Офісу
зв'язку НАТО та Центру інформації та документації НАТО.
Представництво має сприяти посиленню і розширенню участі України у всіх заходах
співробітництва з НАТО, наданню дорадчої допомоги державним органам України, взаємодії з
відповідними органами НАТО в контексті забезпечення відповідних заходів по лінії УкраїнаНАТО, програм співпраці та інших заходах. Проект Закону зареєстровано за № 0082.
Верховна Рада України, офіційний веб-портал
07.02.2016
НАТО допоможе Україні у створенні Сил спецоперацій – дипломат
Україна та НАТО найближчим часом досягнуть домовленості щодо співпраці у сфері
створення Сил спеціальних операцій.
Про це повідомив виконуючий обов’язки глави Місії України при НАТО Єгор Божок,
передає УНІАН.
"Найближчим часом – я не хотів би забігати наперед, але найближчим часом ви побачите
конкретні результати та конкретні домовленості (щодо створення Сил спецоперацій), які ми
укладемо з альянсом за результатами зустрічей президента України тут, у штаб-квартирі НАТО, а
також у штабі командувача збройними силами НАТО в Європі у Монсі, які пройшли у грудні
минулого року", – сказав Божок.
В.о. глави місії повідомив, що документ буде підписано найближчими тижнями в Україні.
"Це будуть домовленості про співпрацю України та НАТО у сфері створення Сил
спеціальних операцій, який визначатиме низку конкретних напрямків, де ми отримаємо
консультативну, навчальну та матеріально-технічну допомогу НАТО", – зазначив він.
За словами Божка, взаємодія альянсу та України у цій сфері "охоплюватиме дуже широкий
спектр питань, починаючи від доктринальної бази, закінчуючи конкретною підготовкою і
оснащенням конкретних бійців".
Крім того, за його словами, Україна та союзники по Північноатлантичному альянсу також
найближчим часом досягнуть домовленостей щодо започаткування проекту допомоги НАТО у
відбудові Військово-морських сил.
"Ми говоримо про відбудову за новими стандартами та зразками, що, де-факто, означає
формування нових ВМС", – наголосив український дипломат.
Відповідаючи на запитання, в які часові рамки можливі відповідні домовленості, Божок
зазначив, що ці проекти "орієнтуються на саміт" НАТО, проведення якого заплановано у липні у
Варшаві.
Європейська правда
07.02.2016
Україна і НАТО до травня розроблять Держпрограму реформування ЗСУ
Україна та НАТО домовилися до травня разом розробити Державну програму
реформування Збройних сил України на період до 2020 року, яку на саміті альянсу у Варшаві
представить президент Петро Порошенко.
Про це повідомив виконуючий обов’язки глави Місії України при НАТО Єгор Божок,
передає УНІАН.
Він нагадав, що, згідно з програмою президента "Україна 2020", українська армія має до
2020 року бути реформована за стандартами НАТО.
"Зараз для досягнення цієї мети ми спільно з альянсом розробляємо комплексну
середньострокову Державну програму реформування ЗСУ на період до 2020 року. Розгорнутий
план цього документу, написаний разом з радниками НАТО, які працюють в Україні, був
представлений 21 січня начальником Генерального штабу тут, у штаб-квартирі НАТО й отримав
схвальні оцінки", – зазначив Божок.
За його словами, наступним кроком буде розробка так званого стратегічного оборонного
бюлетеню, яка вже завершується, цей документ має представити у штаб-квартирі НАТО на початку
березня міністр оборони України Степан Полторак.
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"На основі цього стратегічного оборонного бюлетеня до травня цього року – а це наші
домовленості з НАТО – має бути розроблена Державна програма реформування ЗСУ на 2020 рок",
– наголосив Божок.
В.о. глави місії також повідомив, що остаточно проект програми буде погоджено у травні на
засіданні Військового комітету Україна-НАТО.
"Ми також сподіваємося, що під час заходів НАТО у Варшаві в липні цього року відбудеться
засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Крім політичної важливості, ми закладаємо в
цей саміт серйозний практичний зміст", – зауважив він.
"Тобто, ми готуємося до того, що президент України на цьому саміті представить
комплексну Державну програму реформування ЗСУ до 2020 року, розроблену, підкреслюю, у
тісній взаємодії з НАТО, а за результатами Комісії Україна-НАТО альянс, як ми на це очікуємо,
схвалить комплексний пакет допомоги Україні для розвитку її оборонних спроможностей", –
зазначив Божок.
Європейська правда
08.02.2016
На Львівщині інструктори НАТО навчають українців протистояти
агресору
На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного продовжується активна фаза підготовки
механізованих підрозділів Збройних Сил України. Військові інструктори зі Сполучених Штатів
Америки, Канади та Литви тренують військовослужбовців першого батальйону 24-ї окремої
механізованої бригади.
Бійці виконують завдання у складі підрозділів відділення-взвод-рота, вчаться взаємодіяти
у складі підрозділу, читати картину бою, викликати та керувати вогнем артилерії, авіації тощо.
Навчання відбуваються у повному бойовому екіпіруванні з бойовою стрільбою. Щоразу іноземні
інструктори змінюють місце проведення тренувань та мішенну обстановку. Командири підрозділів
вчаться ефективно керувати бійцями, не наражаючи їх на небезпеку, оперативно визначати та
уражати найбільш небезпечні цілі.
— За допомогою іноземних інструкторів ми пройшли бойові злагодження та індивідуальну
підготовку за стандартами НАТО, — розповів командир механізованого взводу старший сержант з
позивним «Джон». — Нам цікаво займатись з американцями, адже більшість інструкторів були в
«гарячих» точках і викладають, спираючись на власний бойовий досвід.
За словами молодших командирів, у іноземних колег по зброї багато цікавих методик.
Зокрема, як навчити солдата правильно укриватись від ворожого вогню на відкритій місцевості,
вести вогонь у відповідь. Також наші бійці вчаться переміщатись по полю бою. Вміння правильно
бігати, падати та реагувати на небезпеку не лише зберігає життя, але й дає шанс на перемогу.
Також за натівською системою не потрібно все робити відповідно до методичних вказівок.
Зіткнувшись з нетиповим розвитком подій, підрозділ збирається в гурт і спільно знаходить вірне
рішення.
Багато чому іноземці вчаться й у нас.
— Їм було цікаво, як ми з підручних матеріалів виготовляємо ноші для транспортування
поранених, як звільняємо від терористів будинки тощо, — розповів «Джон».
— Працювати з українськими бійцями надзвичайно цікаво, — зазначив підполковник армії
США Марк Стоуфер. — Вже протягом двох місяців ми навчаємо їх індивідуальним і груповим
навичкам. Підрозділи Збройних Сил України пройшли бойове хрещення, і я вражений
професіоналізмом українських командирів. Він на високому рівні.
Також іноземні військовослужбовці високо оцінили тактико-технічні характеристики
українських бойових машин та озброєння.
Міністерство оборони України,
офіційний веб сайт
09.02.2016
У ЛИТПОЛУКРБРИГ триває заключний етап тренування «Brave Band»
Військовослужбовці багатонаціональної бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ розпочали заключний
етап тренування «Brave Band», під час якого розгорнули командний пункт та вивчають планування
і виконання гуманітарної місії.
Відповідно до сценарію навчання офіцери з Литви, Польщі та України планують
виконання завдань, дотримуючись основних принципів прийняття рішень за стандартами НАТО.
Вони вивчили ситуацію в зоні проведення операції, де через масштабне природне лихо виникла
гуманітарна криза. Секції за напрямками встановили зв’язки з вищим штабом та іншими
суб’єктами ліквідації наслідків лиха.
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Протягом тижня військовослужбовці ЛИТПОЛУКРБРИГ розробляють можливі курси дій і
виконують симуляцію гуманітарної операції. Одночасно штабний батальйон забезпечує належну
інфраструктуру, мережі зв’язку, захист та оборону командного пункту.
– В ході навчання «Brave Band» ми синхронізуємо дії трьох підрозділів армій різних країн
для виконання єдиного завдання. У нас вже є успішний досвід виконання спільних операцій в
форматах Польсько-Українського та Литовсько-Польського батальйонів у Косово. Модель
Литовсько-Польсько-Української бригади вимагає більш детального аналізу і планування перед
тим, як приступити до управління батальйонами під час операцій. Ми використовуємо «Brave
Band» як майданчик для ефективного і продуктивного тренування для досягнення бойової
готовності, – зазначив заступник командира бригади полковник Володимир Юданов.
Довідково. Тренування «Brave Band» є першим заходом бойової підготовки у складі штабу
ЛИТПОЛУКРБРИГ з часу її офіційного відкриття 25 січня 2016 року. Тренування розпочалося 1
лютого і триватиме до 12 лютого. Під час «Brave Band» військовослужбовці відпрацьовують
питання виконання гуманітарної операції.
Міністерство оборони України,
офіційний веб сайт
12.02.2016
На Львівщині завершився курс підготовки першого підрозділу Збройних Сил
України за стандартами провідних армій світу
12 лютого, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Львівщини відбулось урочисте закриття
багатонаціонального тренування у рамках Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи. У
підсумку тренування були підготовлені за стандартами НАТО підрозділи першого із п’яти
механізованих батальйонів Збройних Сил України.
Начальник штабу механізованого батальйону майор Вадим Чорний від імені особового
складу подякував американським, канадським, литовським колегам та командуванню
Міжнародного центру миротворчості та безпеки за насичений та цікавий курс підготовки. Він
зазначив, що українські солдати набули нових та корисних бойових навичок, які їм будуть
необхідні під час боротьби зі збройним агресором.
Керівник Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи підполковник ЗС США Нік
Дусич подякував учасникам за наполегливість під час навчання і вручив українському батальйону
сертифікат про закінчення багатонаціонального тренування.
Довідково. Упродовж двох місяців українські піхотинці однієї з окремих механізованих
бригад проходили підготовку за стандартами армій провідних країн світу. Заняття проводили
досвідчені інструктори із Сполучених Штатів Америки, Канади та Литви, які мають в своєму активі
участь у бойових операціях.
Навчальна програма Курсу включала у себе тактичну та вогневу підготовки, тактичну
медицину, організацію зв’язку, заходи протидії вибухонебезпечним пристроям тощо. Вона була
спрямована на зміцнення співпраці у сфері міжнародного миру та безпеки.
У ході навчання українські військовослужбовці показали себе грамотними та
наполегливими спеціалістами. Усі підрозділи українського батальйону, які залучалися до
проведення тренінгу, були укомплектовані військовослужбовцями за контрактом, які мають досвід
участі у бойових діях у ході Антитерористичної операції. Зокрема, серед особового складу, який
першим пройшов вишкіл за іноземною навчальною програмою, понад 30 військовослужбовців
відзначені державними нагородами за мужність і героїзм, виявлені у боях на Донбасі.
Слід зазначити, що двомісячний курс був корисним як для наших бійців, так і для
іноземних інструкторів, які під час занять переймали один в одного безцінний бойовий досвід.
Міністерство оборони України,
офіційний веб сайт
12.02.2016
Президент затвердив Річну національну програму співробітництва
Україна – НАТО на 2016 рік
Президент Петро Порошенко своїм Указом затвердив Річну національну програму
співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік.
Програма має забезпечити скоординований комплексний розвиток співробітництва
України з Організацією Північноатлантичного договору за всіма напрямами взаємодії нашої
держави з Альянсом.
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Програма визначає загальні політичні цілі партнерства України з НАТО та напрями
взаємодії з Організацією у сфері міжнародної безпеки (міжнародні операції з підтримання миру,
боротьба з тероризмом, контроль над озброєннями, екологічна безпека).
Окрім цього Програма відображає ключові кроки у процесі здійснення політичних,
економічних та соціальних реформ в країні, основні елементи політики у сфері національної
безпеки і оборони.
Річна національна програма співробітництва Україна – НАТО також визначає цілі,
завдання і практичні заходи з реформування сектору безпеки і оборони та підвищення рівня
обороноздатності України, які реалізовуватимуться у взаємодії з НАТО визначеними виконавцями
– центральними органами виконавчої влади.
Кабінету Міністрів України доручено забезпечити координацію діяльності центральних
органів виконавчої влади з виконання Річної національної програми.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
13.02.2016
Президент України та Генеральний секретар НАТО обговорили можливості
посилення співпраці у реформуванні українського сектору безпеки і оборони
Президент Петро Порошенко у Мюнхені провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО
Єнсом Столтенбергом.
Глава Української держави високо оцінив міцну політичну підтримку та важливу
практичну допомогу, що надається Україні з боку НАТО.
У свою чергу Генеральний секретар НАТО привітав затвердження річної Національної
програми співробітництва «Україна-НАТО» на 2016 рік. Президент України назвав цей документ
важливим для здійснення комплексу реформ, які наближають нашу країну до стандартів країнчленів Альянсу.
Президент проінформував про ситуацію на Донбасі та невиконання Росією Мінських
домовленостей.
Співрозмовники обговорили можливості посилення взаємодії України з Альянсом у сфері
реформування сектору безпеки і оборони України в контексті цьогорічного саміту НАТО, що
відбудеться влітку у Варшаві.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
22.01.2016
НАТО узгоджує зміни в Альянсі, щоб краще реагувати на агресію РФ
У НАТО узгодили рекомендації щодо процедур прийняття рішень командирами на місцях,
щоб краще справлятися з більш агресивною поведінкою Росії та іншими загрозами безпеки.
Про це повідомляє Associated Press.
У четвер у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО відбулася зустріч за закритими дверима, в якій
брали участь керівники вищої ланки Альянсу та начальники штабів країн-членів НАТО.
"Ми будемо продовжувати працювати над питаннями готовності і можливостей
реагування, які покращать наші військові сили, які будуть в змозі реагувати на всі виклики, від
Арктики до Близького Сходу і Північної Африки", – сказав головнокомандувач силами НАТО в
Європі генерал Філіп Брідлав.
"Ми повинні залишатися зосередженими на нашій стратегічній меті: збереження нашої
системи безпеки від тих, хто хотів би розтрощити її", – додав він.
Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, заявив, що сесія була розроблена,
щоб генерувати рекомендації для урядів країн-членів напередодні саміту НАТО в липні у Варшаві.
Рекомендації військових лідерів будуть передані послам з країн НАТО, щоб обговорити
перед зустріччю міністрів оборони 11 лютого.
У відповідь на запитання журналіста, Павел також сказав, що з моменту, коли він очолив
Військовий комітет НАТО у червні минулого року, він кілька разів намагався поговорити з
російськими генералами, але виявив, "відсутність волі з російського боку, щодо будь-якого
спілкування".
Європейська правда
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26.01.2016
НАТО узгоджує зміни в Альянсі, щоб краще реагувати на агресію РФ
НАТО отримає всі п'ять своїх новітніх безпілотників Global Hawk до кінця року і розмістить
їх на авіабазі на Сицилії, де 600 співробітників будуть опікуватися їхніми польотами.
Про це повідомляє Defense News.
Перший із безпілотників НАТО здійснив свій дебютний політ в грудні в США, під час якого
перевірялися його льотні характеристики. Наразі ведеться перевірки радіолокаційних
можливостей.
Паралельно триває робота навколо авіабази на Сицилії, де готуються прийняти всі п’ять
безпілотників і наземні компоненти в цьому році. 30 співробітників НАТО вже знаходяться на базі,
попереду атестацію до повної передачі НАТО в 2017 році.
У той час як 15 країн НАТО, включаючи США, Німеччину, Італію і Норвегію зробили свій
внесок у програму, всі 28 членів альянсу зможуть отримати доступ до даних.
Наземний компонент складатиметься із 22 операторських станцій, які будуть розбиті на
два оперативних елементи по 11 станцій, кожен з яких буде управляти одним Global Hawk.
"Необхідно 11 операторів, тому що є багато вхідних даних ", – сказав один із співрозмовників
видання.
Оператори мають різні функції: директор місії, планувальник місії, сенсорне управління
сервісними запитами, аналітик, оператор відеоспостереження/контролер, аналітик геопросторової
розвідки.
Глобальна програма із використання безпілотників дозволить її учасникам виконувати
постійний нагляд за великими областями з великої висоти при будь-якій погоді або освітленні.
Безпілотник здатний вести розвідувальну діяльність на висоті до 18 000 метрів.
Європейська правда
28.01.2016
Щорічний звіт Генерального секретаря НАТО демонструє, що скорочення
видатків на оборону майже зупинено
2015 рік показав, як небезпека за кордоном безпосередньо впливає на нашу безпеку вдома,
але він також показав, що НАТО не стоїть на місці, як сказав сьогодні (28 січня 2016 року)
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час презентації свого Щорічного звіту. Пан
Столтенберг привітав досягнення членами Альянсу щодо видатків на оборону, зазначивши, що
«після багатьох років істотного скорочення видатків на оборону ці скорочення вже майже зупинені
європейськими членами Альянсу і Канадою. А в 2015 році скорочення оборонних видатків
дорівнювало майже нулю». Він наголосив на тому, що багато чого ще треба зробити для
збільшення інвестицій в оборону, зважаючи на основні виклики безпеці.
Генеральний секретар підкреслив, що НАТО продовжує зміцнювати колективну безпеку і
засоби стримування. «Ми збільшили фізичну присутність НАТО в східній частині нашого Альянсу.
Що стосується півдня, ми домовилися посилити присутність наших літаків раннього
попередження АВАКС в небі Туреччини», – сказав пан Столтенберг. Він зазначив, що НАТО
втричі збільшила свої Сили реагування, в основі яких перебувають нові Передові сили, і створює
вісім нових невеликих штабів для забезпечення планування і навчань. Ці заходи є частиною
найбільш істотного підсилення колективної оборони НАТО за десятиріччя.
У Щорічному звіті наведено огляд досягнень НАТО за минулий рік і дається оцінка
завдань, що стоять попереду. Особлива увага приділена поглибленню співпраці НАТО з країнамипартнерами – на сході і на півдні, – спрямованої на розвиток їхньої обороноздатності і
спроможності брати участь у забезпеченні міжнародної безпеки. «У 2016 році і подальших роках
НАТО буде оплотом стабільності, залишаючись сильною, відкритою для діалогу, і працюватиме з
нашими партнерами в усьому світі», – сказав пан Столтенберг.
NATO.int
02.02.2016
Нові підрозділи НАТО в Східній Європі готуються до підтримки навчань і
військового планування
Шість нових невеликих штабів Альянсу у Східній Європі – Інтеграційні підрозділи сил
НАТО (NFIU) – готові до активного початку роботи. Відкриті півроку тому в Болгарії, Естонії,
Латвії, Литві, Польщі і Румунії ці підрозділи вже взяли участь в основних військових навчаннях і
поповнилися новими співробітниками. Вони мають досягти рівня цілковитої оперативної
готовності перед Варшавським самітом в липні 2016 року.
«Ці невеликі штаби є частиною найбільш серйозного підсилення колективної оборони
НАТО з часів холодної війни», – сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час
відкриття литовського NFIU минулого вересня. Прапор НАТО був водночас піднятий над такими
підрозділами в Бухаресті (Румунія), Бидгощі (Польща), Ризі (Латвія), Софії (Болгарія), Таллінні
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(Естонія) і Вільнюсі (Литва). Вони є важливою ланкою між національними збройними силами і
багатонаціональними силами НАТО. В разі необхідності ці підрозділи також будуть надавати
підтримку підкріпленням, допомагаючи військам рухатися швидко і ефективно.
Протягом останніх шести місяців командувачі NFIU працювали над укомплектуванням цих
підрозділів особовим складом. За повного укомплектування кожен штаб матиме в своєму складі
майже 40 співробітників. Половина з них представлятиме країну, що приймає, а решта – інші
країни Альянсу. Команди формуються по-різному: підрозділ в Латвії прийме персонал з восьми
країн Альянсу, в той час як в NFIU в Литві невдовзі будуть представники чотирнадцяти країн.
Ці підрозділи вже готуються до роботи з допомоги у плануванні і проведенні навчань
збройних сил НАТО. Естонський підрозділ узяв участь у плануванні навчань «Еркей фьюжн –
2015», а польський дебютував під час навчань «Ноубл джамп – 2015». Цей рік підготував для NFIU
ще більш напружений графік навчань (дивіться тут).
Для забезпечення здатності НАТО захищати своїх східних членів ще два невеликих штаби
будуть відкриті в найближчому майбутньому в Угорщині і Словаччині.
NATO.int
05.02.2016
Генеральний секретар НАТО обговорив поглиблення співпраці з міністрами
оборони країн – членів ЄС
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю (5 лютого 2016 року) зустрівся з
міністрами оборони країн – членів ЄС для обговорення спільних викликів безпеці і поглиблення
співпраці між Європейським союзом і НАТО. Він наголосив на важливості більш тісної роботи з
протидії гібридним загрозам і кривавій нестабільності на півдні.
Пан Столтенберг схвалив плани США посилити свою військову присутність в Європі,
назвавши її «важливою ознакою і елементом адаптації Альянсу до більш складного середовища
безпеки». Він також схвалив обіцянку європейських членів Альянсу посилити видатки на оборону,
зазначивши, що «минулого року скорочення оборонних видатків в Європі практично зупинилося».
Він підкреслив: «картина усе ще не однорідна, але ми рухаємося у правильному напрямку».
Генеральний секретар також наголосив на підтримці, яку НАТО надає пошуку мирного
політичного розв’язання конфлікту в Сирії. «Ми бачимо, що інтенсивні російські
авіаудари,
які в основному завдаються по силах сирійської опозиції, підривають зусилля з пошуку
політичного розв’язання конфлікту», – сказав пан Столтенберг. Він зазначив, що російська
військова присутність в Сирії «також постійно посилює напруження і призводить до порушень
турецького повітряного простору» і закликав до спокою і деескалації.
NATO.int
09.02.2016
НАТО посилює підтримку України через дії Росії – Столтенберґ
НАТО адаптується до нових безпекових викликів, елементом цього стає не лише посилення
східного кордону, а й підтримка партнерів – України та Грузії, заявив у розмові з журналістами
генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, – йдеться у повідомленні Радіо Свобода.
«У нас не припиняється політичний діалог з Росією, але це не означає, що ми живемо, як
раніше. Триває найбільше переозброєння Альянсу з часів «холодної війни», – зауважує
Столтенберґ. – Ми послідовно і потужно підтримуємо Україну. Це практична підтримка:
логістична, матеріальна, а також навчання українських військ».
Столтенберґ додає, що Альянс підтримує контакт з українською владою.
Він також наголосив, що НАТО підтримує «мирне врегулювання в результаті переговорів»,
але нагадав, що чинні Мінські угоди не виконуються повною мірою, оскільки не припинилися бої
та не відведене важке озброєння.
«В цих умовах ми вважаємо за потрібне продовжувати підтримку України», – підсумовує
генеральний секретар НАТО.
Столтенберґ також заявив, що Північноатлантичний альянс посилює свою присутність на
східних кордонах країн-членів НАТО, щоб відповідати новим викликам, серед яких – застосування
російської армії проти інших держав.
«Багато років ми бачили, як Росія інвестує у свої збройні сили та активно їх тренує. Але це
вже не просто тренування, вона застосовує їх проти інших держав, змінюючи кордони в Європі, як
це сталося з Грузією, а потім з Україною», – наголошує Столтенберґ.
Окрім того, він нагадав про порушення повітряного простору Туреччини та країн Балтії, які
входять до НАТО, російськими літаками.
«Ми маємо відповідати новітнім викликам, тому НАТО посилює присутність у Туреччині та
Литві, в тому числі на воді та у повітрі за рахунок збройних сил США», – пояснив Столтенберґ.

21 of 36

INTERNATIONAL WEEKLY # 02 (21.01.2016 — 15.02.2016)

22 of 36

Він наголосив, що на східних кордонах Альянсу буде розгорнуте угруповання швидкого
реагування кількістю 40 тисяч військових, час реагування цих сил на загрози альянсу має
вкладатися у два дні.
Столтенберґ уточнив, що НАТО проти повернення до «холодної війни» у взаєминах з
Росією, однак додав, що «Альянсу легше вести політичні переговори за умови, що він стає дедалі
сильнішим».
Після погіршення відносин між Росією і Заходом внаслідок української кризи, Сполучені
Штати та їхні союзники по НАТО розгорнули додаткове озброєння і провели навчання в
Центральній і Східній Європі.
Пентагон нещодавно запропонував вчетверо збільшити витрати на війська і підготовку в
Європі в межах зусиль для стримування Росії.
Голос Америки
10.02.2016
НАТО посилює свої сили оборони і стримування
Міністри оборони країн НАТО в середу (10 лютого 2015 року) здійснили кроки з посилення
сил оборони і стримування Альянсу. «Міністри оборони країн НАТО домовилися про зміцнення
Сил передового базування у східних частинах нашого Альянсу», – сказав Генеральний секретар
Єнс Столтенберг. «Зміцнені передові сили будуть багатонаціональними, щоб чітко показати, що
напад на одного члена Альянсу означає напад на усіх членів Альянсу, і що Альянс дасть відповідь
як єдине ціле», – підкреслив він. «Передові сили змінюватимуться за ротацією і будуть забезпечені
програмою навчань, а також необхідним логістичним забезпеченням і інфраструктурою для
розгортання на позиціях і забезпечення швидкого надходження підкріплень. Наші військові
планувальники дадуть нам рекомендації щодо кількості і складу наших посилених військ цієї
весни», – зазначив пан Столтенберг. Генеральний секретар схвалив оголошені багатьма членами
Альянсу внески, які вони зможуть зробити і зазначив, що подальші рішення будуть прийматися на
Варшавському саміті в липні.
Говорячи про продовження адаптації НАТО до мінливого середовища безпеки, пан
Столтенберг нагадав про зміцнення кіберзахисту і жорстку реакцію на гібридну війну, в тому числі
про стійкість і готовність цивільного населення.
Міністри оборони країн НАТО також обговорили процес взаємного підключення Спільних
розвідувальних і спостережних ресурсів НАТО. «Це вирішальна спроможність для Сил реагування
НАТО. І вона дозволяє нашим командирам і нашим політичним лідерам ухвалювати швидкі і
зважені рішення», – сказав пан Столтенберг.
Міністри розглянули хід виконання Плану дій НАТО у галузі готовності. «Ми погодилися з
тим, що багато чого досягли», – сказав Генеральний секретар. «Ми посилили присутність НАТО в
східній частині Альянсу – посиливши патрулювання повітряного простору, морськими патрулями і
потужними навчаннями. Ми домовилися про заходи із запевнення Туреччини – батареї ракет
«Патріот», літаки спостереження АВАКС і посилена морська присутність в Східному
Середземномор'ї та на Чорному морі. Ми втричі збільшили кількість Сил реагування – понад 40
тисяч військовослужбовців, з новими Передовими силами в їх основі. Ми вже відкрили шість
нових невеликих штабів у наших східних членах Альянсу і готуємося відкрити ще два», –
підкреслив він.
«Оборона і діалог доповнюють одне одного. НАТО продовжує сповідувати принципи
прозорості зменшення ризиків», – сказав пан Столтенберг. «Ось чому ми погодилися зробити все
для підтримки Німеччини, яка цього року головує в ОБСЄ, і її зусиль з цілковитої модернізації
Віденського документа, який керує прозорістю у військових справах. Це безпосередньо впливає на
об’єднані збройні сили і операції Альянсу. Тому я призначу спеціального представника у
міжнародних організаціях у Відні для поліпшення нашого діалогу і співпраці з ОБСЄ», – наголосив
він.
NATO.int
10.02.2016
НАТО і Європейський союз посилюють співпрацю в галузі кіберзахисту
Перед НАТО і Європейським союзом постають подібні завдання щодо захисту своїх мереж
від загрози кібернападів, яка постійно зростає. Для того щоб допомогти обом організаціям краще
упоратися з цими завданнями, сьогодні між Підрозділом НАТО з реагування на комп’ютерні
інциденти (NCIRC) і Групою реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації Європейського союзу
(CERT-EU) були укладені технічні домовленості з кіберзахисту. Технічні домовленості
забезпечують структуру для обміну інформацією і передовим досвідом між командами з
реагування на надзвичайні ситуації.
«Разом НАТО і ЄС сильніше протистоять кібернападам . Посилена співпраця в рамках цих
домовленостей дозволить нам реально запобігати кібернападам, а також посилить нашу здатність
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передбачати, виявляти і реагувати на них», – сказав посол Сорін Дукару, помічник Генерального
секретаря НАТО з нових викликів безпеці.
«Підписання цих домовленостей є важливим етапом у зміцненні нашої співпраці у галузі
кіберзахисту з НАТО, яка була також визначена як один з п’яти пріоритетів у рамках Політики
кіберзахисту ЄС», – заявив Педро Серрано, заступник Генерального секретаря Європейської
служби зовнішніх дій. – Це дуже важлива подія в нашій оперативній співпраці в цій галузі».
Метою домовленостей є посилення кіберзахисту обох організацій через обмін даними,
пов’язаними з кіберзахистом. «Обмін інформацією має вирішальне значення для кіберзахисту», –
сказав Коен Гійсберс, генеральний менеджер Агентства зв’язку і інформації НАТО (NCI), яке
відповідає за експлуатацію і захист мереж НАТО. «Технічні домовленості стосуються як обміну
інформацією щодо конкретних кіберзагроз, так і обміну передовим досвідом з технічних процедур,
конфігурації мереж і партнерства з відповідними підприємствами».
Технічні домовленості є конкретним прикладом спільної роботи НАТО і ЄС з метою
посилення спільної безпеки. Це також найостанніший приклад давньої співпраці з кіберзахисту
між двома організаціями. До того ж фахівці ЄС з кіберзахисту вже протягом кількох років беруть
участь у флагманських щорічних навчаннях з кіберзахисту «Сайбер коалишн».
NATO.int
10.02.2016
Cили НАТО на сході Європи будуть знаходитися скільки знадобиться –
Столтенберг
Розширена військова присутність сил НАТО в Східній Європі триватиме стільки, скільки це
буде потрібно для безпеки країн регіону.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції після
першого дня зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.
"Ми забезпечимо присутність військових стільки, скільки буде необхідно. Ми повинні бути
впевнені, що завжди можемо забезпечити захист всіх союзників. Ми збільшили нашу присутність,
тому що опинилися перед дуже серйозною загрозою, беручи до уваги дії Росії", – сказав
Столтенберг.
"Росія використовує збройні сили, щоб перекроювати кордони в Європі і залякувати
сусідів. Розміщуючи додатковий міжнаціональний контингент, ми надсилаємо чіткий сигнал, що
напад на одного союзника буде нападом на весь Північноатлантичний альянс", – підкреслив
генсек НАТО.
Європейська правда
13.02.2016
Польща закликає НАТО створити постійні бази на Сході, попри угоду з РФ
Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що настав час створення постійної військової
інфраструктури у східних країнах Альянсу.
Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє з Мюнхена
кореспондент "Європейської правди".
"Посилення НАТО на Сході стане логічним наслідком розширення НАТО. Прийшов час
для встановлення інфраструктури НАТО в Польщі, в Румунії, в країнах Балтії", – заявив він.
Дуда зазначив, що Польща наразі відстоює таку позицію на офіційних переговорах
всередині Альянсу.
Як відомо, наразі побудова постійної інфраструктури Альянсу поблизу кордонів з РФ прямо
заборонена базовою угодою про співпрацю між Альянсом та РФ. Всі спільні сили НАТО в країнах
Балтії, зокрема, розміщені на ротаційній основі.
Таким чином, для побудови постійної інфраструктури НАТО має переглянути або
розірвати договір з Росією.
Як раніше повідомляла Європейська правда,
генеральний секретар НАТО Йенс
Столтенберг вважає, що присутність НАТО на території Польщі найближчим часом збільшиться.
Європейська правда
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
МІНСЬКИЙ ПРОЦЕС – У ГЛУХОМУ КУТІ
Погоджене лідерами «Нормандської» четвірки рішення продовжити на
2016 рік дії Мінських угод як і передбачалось не вирішило головної проблеми.
Росія досі не виконала жодної з домовленостей, сподіваючись, що стомлений
Захід зрештою змусить Україну втілювати всі Мінські пункти в
односторонньому порядку. Київ же дає зрозуміти, що ліміт односторонніх
кроків вичерпано – його подальші поступки без адекватної позиції Москви все
рівно не принесуть миру, але можуть стати руйнівними для
д
української
державності.
У лютому 2016 р. контрольовані Москвою сепаратисти, під командуванням
російських офіцерів посилили обстріли українських позицій з російської зброї і
російськими боєприпасами, постачання яких РФ значно збільшила. Таким чином,
РФ продовжує порушувати перший пункт Мінських угод, який
зобов’язував до припинення вогню.
При цьому, західні партнери України вважають, що Київ має
продовжувати виконувати домовленості в односторонньому порядку.
На початку лютого 2016 р. делегація німецького
го Бундестагу приїжджала до
Києва,, де намагалася переконати своїх українських колег ухвалити
законодавство, яке дозволило би «створити правову основу для проведення
виборів на Донбасі»,, щоб «поставити Росію в ситуацію, за якої вона була б
вимушена забезпечити
ити на цій території вільні і чесні вибори» (депутат
німецького Бундестагу Мануель Саррацін).16 Складно сказати, що змушує
німецького депутата вважати, що РФ може «забезпечити» «вільні і чесні вибори
на Донбасі», не виводячи звідти свої війська і забороняючи
забороняюч участь у виборах
українським партіям та українським ЗМІ.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс ілюзій
німецьких колег не поділяє: «Уявіть собі вибори з однією партією, одним
ЗМІ і міжнародними спостерігачами, які не заслуговують довіри. Уявіть,
Уявіт що
половина електорату була змушена втекти і не має права голосувати. Це
недемократичний, несправедливий і нелегітимний сценарій, але це те, як вибори
16
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в Донбасі будуть виглядати, якщо Україну змусять провести політичні
реформи, перш ніж Москва виконає свої зобов'язання».17 Схожої позиції
дотримується і член Комітету у закордонних справах Сенату США Бен
Кардин: «Я розумію, що наші українські друзі також повинні реалізовувати
політичні елементи Мінських угод – внести зміни до Конституції та провести
вибори – але перед цим ми повинні побачити реальний прогрес з боку
росіян у сфері безпеки».18
Київ висловлює готовність до компромісу, коли не Україна, а ОБСЄ матиме
доступ до україно-російського кордону як передумову для проведення виборів на
Донбасі.19 Але Росія блокує і такий сценарій – хоча формально місія ОБСЄ має
мандат на всю територію України, проте за фактом контрольовані Кремлем
бойовики обмежують пересування спостерігачів.
У першій половині лютого Президент України Петро Порошенко
провів низку зустрічей, зокрема, із Ангелою Меркель, послами країн «Великої
сімки» та ЄС, Джоном Керрі, Мартіном Шульцем, Федерікою Моґеріні та ін.,
переконуючи їх в неможливості подальшого одностороннього втілення Мінських
угод Україною без зустрічних кроків з боку Росії.
13 лютого, під час міністерської зустрічі «Нормандської четвірки» на полях
Мюнхенської конференції, Павло Клімкін поінформував своїх колег про
посилення постачання Росією зброї бойовикам, нагадав про необхідність
безперешкодного доступу Спостережної місії ОБСЄ до всієї території
Донбасу, включаючи кордон; підняв питання про арешти та утиски
кримських татар на окупованому півострові. Втім, жодного конкретного
результату переговори не дали; було лише попередньо домовлено провести
наступну зустріч на початку березня в Парижі.
Відсутність прогресу у виконанні Мінських угод з боку РФ і навіть
посилення обстрілів з боку російсько-сепаратистських сил змушує офіційний Київ
замислитися над безальтернативністю Мінського процесу та «Нормандського»
формату. Якщо ще на початку лютого Петро Порошенко говорив про відсутність
альтернативи Мінським угодам, то в середині місяця радник Президента і
директор Національного інституту стратегічних досліджень
Володимир Горбулін висловив думку, що «твердження, що той чи інший
переговорний процес не має альтернатив, тобто не може бути
трансформованим, лише озвучує ситуацію безвиході», тому «виконання
Україною своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями не
повинне
заважати
пошукам
шляхів
удосконалення
власне
переговорного процесу щодо Донбасу і Криму». В.Горбулін також
відзначив, що «головною проблемою Мінських домовленостей є не
стільки те, що їх неможливо виконати повною мірою, а те, що
навіть їх виконання майже нічого не змінить, зафіксувавши існуючий на
сьогодні політичний статус-кво». 20
Отже, маємо підстави вважати, що в офіційному Києві поступово
приходять до висновку, що Мінський процес себе вичерпав, оскільки його
гаранти – учасники «Нормандської» четвірки не мають можливості змусити
Росію виконувати свою частину зобов’язань, тоді як Україна більше не може
дозволити собі подальших односторонніх поступок, які можуть стати
17

http://www.wsj.com/articles/security-before-politics-in-eastern-ukraine-1453927627
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згубними для держави. Якщо березнева зустріч «Нормандської»
четвірки знову не матиме результатів, Києву доведеться шукати
новий переговорний формат, включивши до кола питань також і
проблематику Криму.
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ООН
27.01.2016
Україна ініціювала обговорення в Раді Безпеки ООН висловлювань
президента Росії щодо Донбасу
27 січня 2016 р. на доручення Президента України українська делегація ініціювала
обговорення в Раді Безпеки ООН нещодавніх висловлювань президента Росії Володимира Путіна
щодо Донбасу, які ставлять під сумнів кордони України.
У ході обговорень представник України Володимир Єльченко заявив про неприпустимість
спроб вищого керівництва Росії переписати історію, піддаючи сумніву територіальну цілісність,
суверенітет та політичну незалежність України. Наголошено, що висловлювання В.Путіна
порушують низку основоположних міжнародних документів, зокрема Статут ООН та
Гельсінкський Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.
Делегація України привернула увагу членів Ради Безпеки ООН до того, що подібні
висловлювання надходять від очільника держави, яка є одним із підписантів Будапештського
меморандуму щодо гарантування безпеки України. Наголошено, що Росія порушує свої
зобов'язання за Меморандумом, продовжуючи незаконну окупацію АР Крим і м.Севастополь та
безпрецедентну військову агресію на Донбасі.
Українська делегація заявила, що Україна розглядає висловлювання В.Путіна як
неприйнятні і вимагає від російського керівництва припинити ворожу риторику та агресивні дії
проти українського народу.
У зв'язку із цим представник України поновив заклик до всіх сторін Будапештського
меморандуму, включно з РФ, невідкладно провести консультації щодо відвертих зазіхань на
існуючі кордони України, як це і передбачено статтею 6 Меморандуму.
Постійне представництво України при ООН
04.02.2016
Україна виступає за докорінне реформування Ради Безпеки ООН
Про це 3 лютого 2016 р. заявив Постійний представник України при ООН Володимир
Єльченко під час чергової сесії міжурядових переговорів щодо реформування Ради Безпеки ООН.
Він, зокрема, зазначив, що необхідність перегляду основних методів роботи цього органу
набула особливої актуальності після того, як Росія порушила суверенітет та територіальну
цілісність України і поставила під загрозу безпеку Європейського континенту. Крім того, за
словами представника України, неспроможність Ради Безпеки адекватно відреагувати на військову
агресію держави-постійного члена підкреслює необхідність реформування інституту права вето.
В.Єльченко також зазначив, що Україна виступає за посилення взаємодії між Радою
Безпеки та Генеральною Асамблеєю ООН на основі прозорості та відкритості. Посол України також
поінформував, що реформування Ради Безпеки є одним із пріоритетів українського членства у
цьому органі.
Постійне представництво України при ООН

ПАРЄ
24.01.2016
Україна очікує на прибуття місії ПАРЄ для перевірки дотримання прав
людини в Криму – Президент
Україна очікує на прибуття вже найближчим часом місії ПАРЄ, що здійснить перевірку
дотримання прав людини в Автономній Республіці Крим, яка була окупована Росією. Про це
Президент Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.
«Ми очікуємо найближчим часом місію Парламентської асамблеї Ради Європи з перевірки
дотримання прав людини в Криму. В першу чергу, і в тому числі, – щодо представників
кримськотатарського народу», – сказав Глава держави.
Петро Порошенко наголосив, що Україна неухильно стоїть на позиції того, що півострів
був, є і буде українським, і здійснює низку кроків задля його деокупації.
Зокрема, задля цього, зазначив Президент, Україна ініціює широке обговорення
результатів роботи турецької місії в Криму. «Ми організовуємо широке обговорення місії, яка
повернулася з Криму, котра була організована Туреччиною. Результати – вражаючі, шокуючи, і
світ повинен про них знати», – сказав він.
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Для обговорення кроків з деокупації півострова та повернення української влади і
суверенітету до Криму наша держава запропонувала перемовини за участю провідних країн світу,
організацій та країн-гарантів Будапештського меморандуму, повідомив Петро Порошенко.
«Щоб створити майданчик, формат, де ми це маємо обговорювати, Україна запропонувала
абсолютно чіткі і прозорі пропозиції – там має бути Європейський Союз та Сполучені Штати
Америки, до цього повинні залучитися країни-гаранти Будапештського меморандуму. Назвати цей
формат можна «Женева+» і негайно розпочати консультації з організації цього процесу», –
наголосив Глава держави.
За його словами, йдеться про звільнення незаконно заарештованих кримських татар та
забезпечення дотримання прав кримськотатарського народу, дорожню карту програм з деокупації
Криму, яка серед іншого має включати забезпечення міжнародного тиску, у тому числі через
санкції, судові процеси.
Президент повідомив, що вже найближчим часом Україна та підприємства, які понесли
збитки внаслідок окупації Криму, подадуть низку судових позовів. «Україна і ті підприємства, які
ми будемо супроводжувати, будуть забезпечувати судовий захист державних інтересів України по
багатьох конвенціях, які ми представимо в різних міжнародних судах», – повідомив Петро
Порошенко.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

МВФ
21.01.2016
Петро Порошенко і Крістін Лагард обговорили допомогу МВФ амбітним
реформам в Україні у 2016 році
Президент України Петро Порошенко у Давосі провів зустріч з Директоромрозпорядником МВФ Крістін Лагард.
Після зустрічі у коментарі для ЗМІ Глава держави висловив подяку керівникові МВФ за
підтримку України в ці непрості часи. «Наша програма реформ розроблена спільно з
Міжнародним Валютним Фондом та допомагає нам стабілізувати фінансову та банківську системи,
реструктуризувати суверенний борг та продемонструвати, особливо на кінець року, амбітний
Закон про бюджет, який базується на податковій реформі, інших заходах з реформування
економіки та системи. Все це було надзвичайно ефективним», – відзначив Петро Порошенко.
Президент повідомив, що зараз обговорюється наступний Меморандум з МВФ. «Ми
досягли домовленості, і, з моєї точки зору, амбітна програма реформ допоможе Україні в 2016 році,
і я дякую за це Крістін Лагард», – сказав Президент.
У свою чергу, Крістін Лагард відзначила продуктивний характер розмови з Президентом.
За її словами, під час зустрічі було обговорено розвиток економічної ситуації в світі та в Україні, хід
реформ та бюджет на 2016 рік. «В нас була плідна розмова, яка допоможе, сподіваюсь,
завершенню переговорів щодо Меморандуму, над яким працюють наші команди», – зазначила
Директор-розпорядник МВФ та висловила сподівання на успішне завершення цього процесу.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
НІМЕЧЧИНА
01.02.2016
Президент України та Федеральний канцлер Німеччини обговорили
подальше виконання Мінських домовленостей
Президент України Петро Порошенко у Берліні провів переговори з Федеральним
канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Сторони скоординували позиції щодо ходу виконання Мінських домовленостей.
Президент України наголосив на необхідності повного припинення вогню, відновлення
українського контролю за кордоном, виведення російських військ та звільнення усіх заручників.
У переговорах взяв участь спеціальний посланець Президента Франції Жак Одібер.
Сторони домовились, що наступна зустріч у «Нормандському форматі» на рівні міністрів
закордонних справ відбудеться у Парижі наступного тижня.
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Петро Порошенко та Ангела Меркель також скоординували дії щодо надання українцям
безвізового режиму. Федеральний канцлер підтримала Президента України щодо необхідності
невідкладного ухвалення українським Парламентом решти безвізових законів.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
02.02.2016
Президент: Україна розраховує на незмінну підтримку Німеччини у
питаннях протидії російській агресії та зближення з ЄС
Президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією Комітету у справах
Європейського Союзу німецького Бундестагу на чолі з Головою Комітету Ґюнтером Кріхбаумом під
час візиту парламентарів в Україну.
Глава держави висловив вдячність за пильну увагу Бундестагу до питання мирного
врегулювання ситуації на Донбасі та підтримку України у протидії російській агресії, відновленні
територіальної цілісності.
Президент наголосив на важливості політики санкцій щодо агресора: «Санкції – є
ефективним механізмом, який спонукає Росію виконувати Мінські домовленості», – сказав він.
Петро Порошенко також позитивно оцінив результати переговорів з Канцлером ФРН
Ангелою Меркель у Берліні 1 лютого 2016 року, які підтвердили спільність бачення сторін щодо
імплементації Мінських домовленостей та продовження санкцій. У цьому контексті Президент
України наголосив на необхідності збереження єдності Європейського Союзу.
Представники німецького Бундестагу підтвердили, що санкції «працюють». В свою чергу
голова німецької делегації Гюнтер Кріхбаум додав, що «Україна може розраховувати на повну
підтримку Німеччини» та запевнив, що санкції залишаться, поки Росія не виконає Мінські
домовленості.
Під час зустрічі було відзначено принципову важливість продовження Україною курсу на
імплементацію широкої програми системних реформ, які сприятимуть зміцненню політичної
стабільності, запровадженню системи справедливого правосуддя, втіленню ефективної
антикорупційної політики, прискоренню економічного зростання та всебічного зближення з
Європейським Союзом.
Петро Порошенко наголосив на важливості запровадження Євросоюзом безвізового
режиму для громадян України.
У контексті обговорення питань енергетичного співробітництва Президент України
наголосив, що Україна розраховує на солідарність Євросоюзу щодо проекту «Північний потік-2».
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
10.02.2016
Україна та Британія посилюють співпрацю у сфері національної безпеки
Україна та Велика Британія домовилися активізувати двосторонню співпрацю у питаннях
національної безпеки. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін за
результатами зустрічі з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної
безпеки Марком Лайллом Грантом 10 лютого 2016 року в Лондоні.
“Я вітаю готовність британської сторони долучитися до міжнародних ініціатив, які
спрямовані на посилення тиску на Росію з метою виконання нею зобов’язань згідно Мінських
домовленостей та деокупації Кримського півострову”, – зазначив Міністр.
Павло Клімкін під час розмови з Лайллом Грантом також наголосив на важливості
збереження санкцій проти Росії до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність
України.
Міністр подякував за допомогу Великої Британії у захисті територіальної цілісності та
суверенітету України, а також за підтримку демократичних реформ в нашій державі.
Урядовий портал
11.02.2016
Павло Клімкін провів переговори з Держсекретарем у закордонних справах
Великої Британії
11 лютого 2016 року Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів переговори з
Державним секретарем у закордонних справах Сполученого Королівства Великої Британії та
Північної Ірландії Філіпом Хеммондом. Сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі, стан
виконання Мінських домовленостей, відносини України та Великої Британії з ЄС, прогрес України
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у впровадженні реформ, поглиблення двостороннього співробітництва, у тому числі в рамках РБ
ООН, а також графік політичних контактів.
Під час зустрічі було наголошено на важливості збереження єдності всередині ЄС щодо
подальшої підтримки України, а також обговорено міжнародні ініціативи України, спрямовані на
гарантування безпеки на Донбасі, відновлення контролю на кордоні з РФ та припинення агресії
Росії проти нашої держави.
Павло Клімкін та Філіп Хеммонд приділили окрему увагу ситуації в окупованій Росією АР
Крим, зокрема обговорили ініціативу України щодо створення міжнародного майданчику з
деокупації півострова. Міністр також наголосив на необхідності міжнародного моніторингу
порушень прав людини у Криму.
Під час спільної прес-конференції за результатами зустрічі Павло Клімкін подякував
своєму британському колезі за послідовну позицію Уряду Великої Британії у відстоюванні
територіальної цілісності України та підтримку реформ в нашій державі.
“Ми погодилися, що міжнародний політичний та економічний тиск на Росію повинен
тривати доти, поки Москва не виконає у повному обсязі свої зобов’язання згідно з Мінськими
домовленостями. Я вдячний за чітку позицію Великої Британії щодо санкцій проти Росії”, – заявив
Міністр.
Філіп Хеммонд анонсував свій візит в Україну найближчим часом.
Урядовий портал

ПОЛЬЩА
13.02.2016
Президенти
України
та
Польщі
домовились
про
проведення
Консультаційного Комітету на початку березня
У рамках участі в роботі Мюнхенської конференції з безпеки Президент України провів
зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Глави держав двох країн обмінялися думками з широкого спектру питань двосторонніх
взаємин, а також безпекової проблематики.
Серед іншого, було відзначено важливість проведення у поточному році чергового
засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва.
Співрозмовники вітали початок функціонування спільної польсько-литовсько-української
бригади та обговорили шляхи активізації діалогу в контексті відносин України з НАТО.
Президент України подякував Польщі за незмінну підтримку в питанні запровадження
безвізового режиму між нашою країною та Європейським Союзом. Сторони погодились з тим, що
нинішня міграційна криза в ЄС не повинна впливати на процес візової лібералізації з Україною.
Було домовлено про проведення на початку березня Консультаційного Комітету
Президентів України та Республіки Польща.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

ШВЕЙЦАРІЯ
22.01.2016
Президенти України та Швейцарії домовились про надання 200 млн доларів
додаткової допомоги
У рамках 46-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму Президент України
Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Швейцарської Конфедерації Йоганном
Шнайдером-Амманном.
Президент Україні подякував Уряду Швейцарії та Швейцарському народові за гуманітарну
та фінансову допомогу, сумарний обсяг якої наразі складає близько 350 млн доларів США.
Співрозмовники домовились про надання Україні додаткових 200 млн доларів США на
поповнення золотовалютних резервів країни.
Президент Швейцарії висловив захоплення тим, як Україна бореться за свою незалежність.
Співрозмовники також обговорили хід українських реформ.
Окремо обговорювались шляхи активізації українсько-швейцарського торговельноекономічного та інвестиційного співробітництва. З цією метою було домовлено про проведення у
2016 році після майже чотирирічної перерви засідання Українсько-Швейцарського спільного
комітету з торговельно-економічного співробітництва, підготовки до підписання відповідних
двосторонніх документів та презентації потенційних інвестиційних проектів.
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Президент України запросив Президента Швейцарської Конфедерації відвідати Україну з
офіційним візитом.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

США
21.01.2016
Президент України та Віце-президент США домовились про скоординовані
дії для повної імплементації Мінських угод
Президент України Петро Порошенко у Давосі провів зустріч з Віце-президентом США
Джозефом Байденом.
Глава держави повідомив після зустрічі, яка тривала більше 4 годин, про те, що в першу
чергу обговорювались безпекові питання. «Ми дійшли спільного висновку, що альтернативи
Мінському процесу не існує. Ми маємо повну підтримку Сполучених Штатів Америки щодо повної
імплементації Мінського процесу, який має безпекову складову. Ми домовились про
скоординовані дії, які мають забезпечити припинення вогню, обстрілів, безперешкодний доступ
представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до пунктів зберігання важкої зброї і до
кордону. Домовились про координацію дій з активізації звільнення українських заручників», –
повідомив Петро Порошенко.
Також, за словами Президента, сторони скоординували дії по активізації політичного
процесу, включаючи підготовку модальностей виборів на окупованій території відповідно до
українського законодавства з широкою участю міжнародних спостерігачів.
Значна увага була приділена підтримці Сполученими Штатами українських реформ,
активізації військово-технічної співпраці. Президент подякував Віце-президенту США за допомогу,
яка щойно надійшла в Україну, на 23 мільйона доларів. «Ми домовились про продовження і
активізацію цієї співпраці», – повідомив Петро Порошенко.
Співрозмовники також обговорили реформування сектору безпеки і оборони, в чому США
беруть активну участь.
Президент України та Віце-президент США обговорили питання співпраці в галузі
енергетики. «Було чітко наголошено, що проект «Північний потік – 2» є суто політичним,
спрямованим як проти України, так і проти значної кількості держав Європейського Союзу, і ми
маємо ефективно діяти, щоб його зупинити», – наголосив Петро Порошенко.
У контексті обговорення співпраці з Міжнародним Валютним Фондом напередодні
завтрашньої зустрічі Президента з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард Глава
держави подякував за тверду позицію Сполучених Штатів щодо фінансової і реформаторської
підтримки України.
«Порядок денний був дуже широкий. Це була справжня дружня розмова країн-партнерів,
за що я дуже вдячний Сполученим Штатам», – наголосив Президент.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
22.01.2016
Держдеп: триває робота над завершенням угоди про кредитні гарантії
Україні на мільярд доларів
В угоді будуть конкретно накреслені умови для надання Україні кредитних гарантій на
мільярд доларів.
«Голос Америки» звернувся до Державного департаменту із проханням прокоментувати
інформацію про те, що США пов’язують надання кредитних гарантій Україні на мільярд доларів із
звільненням генерального прокурора України Віктора Шокіна.
«Ми ще не завершили роботу над угодою, в якій будуть конкретно накреслені умови для
надання Україні кредитних гарантій на мільярд доларів. Переговори з урядом України щодо цих
умов тривають. Як і у випадку з попередніми кредитними гарантіями США у травні 2014 і травні
2015, ця угода пов’язана з прогресом України у здійсненні ключових кроків у своїй програмі
економічних реформ.
«Зокрема, наші умови передбачають виконання нової програми МВФ, а також важливі
кроки, необхідні для відновлення економічної стабільності, запобігання корупції, посилення
принципів верховенства права та зміцнення соціального захисту в Україні», – йдеться у коментарі
Державного департаменту.
«З травня 2014 року, уряд України вдався до низки важливих кроків щодо боротьби з
корупцією, включаючи створення нових антикорупційних органів, поліпшення управління в
енергетичному секторі, переорганізації поліцейських сил, і перехід до більш прозорої і краще
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регульованої державної системи закупівель. Ці реформи являють собою значну зміну від минулої
практики в Україні.
«Одначе, попереду ще багато роботи, в тому числі в Генеральній прокуратурі. Міністерство
юстиції США надає технічну допомогу для підтримки роботи в Україні в цій галузі. Ми рішуче
підтримуємо зусилля реформаторів у Генпрокуратурі щодо викорінення корупції в органах
прокуратури України», – зазначили в коментарі для «Голосу Америки» у Державному
департаменті США.
Голос Америки
13.02.2016
Президент у Мюнхені провів зустріч з Державним секретарем США
У рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Петро Порошенко
провів зустріч з Державним секретарем США Джоном Керрі.
Президент поінформував Державного секретаря про підходи української сторони до
врегулювання ситуації на Донбасі.
Петро Порошенко та Джон Керрі відзначили необхідність збереження санкцій щодо Росії з
метою повного виконання нею Мінських домовленостей та припинення агресії проти України.
Глава Української держави висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки і надалі
підтримуватимуть всіма засобами незалежність та територіальну цілісність України та
сприятимуть консолідації відповідних міжнародних зусиль.
Співрозмовники також обговорили політико-дипломатичні шляхи з деокупації Криму. У
цьому контексті Президент України закликав до активного захисту прав кримських татар.
Джон Керрі привітав зусилля Петра Порошенка щодо впровадження реформ в Україні та
ухвалення антикорупційного законодавства, зокрема внесення до Парламенту пакету безвізових
законів.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
16.02.2016
США передали Україні обладнання для розмінування на Донбасі
США передали нове обладнання Державній службі України з надзвичайних ситуацій для
проведення гуманітарного розмінування на Донбасі.
Про це керівництво ДСНС заявило на церемонії передачі обладнання для піротехніків
ДСНС від Штабу командування Збройних сил США в Європі, повідомляє УНІАН.
"Це обладнання суттєво підвищить захищеність наших піротехніків, а також суттєво вплине
на ефективність проведення робіт із розмінування. В рамках нашої спільної програми
передбачається проведення курсів з гуманітарного розмінування з експертами і інструкторами зі
Сполучених Штатів Америки", – сказав голова ДСНС Микола Чечоткін.
Він повідомив, що перший етап навчальних курсів для 20 піротехніків пройде у
Хмельницькій області з 22 лютого по 11 березня.
Загальна вартість переданого обладнання становить 244 тисячі доларів.
Координатор з надання гуманітарної допомоги посольства США Джоан Вагнер відзначила,
що цей проект є невеликою частиною допомоги від США, вартість якої становить 266 мільйонів
доларів.
"Туди входять як гуманітарні проекти з розмінування, медична допомога для українських
військових, а також навчання для військових", – сказала Вагнер.
Передане обладнання призначене для проведення заходів з гуманітарного розмінування та
знешкодження вибухонебезпечних предметів.
До цього обладнання входять 20 металодетекторів з можливістю поглибленого пошуку
боєприпасів, 20 комплектів індивідуального і оборонного захисту для піротехніків (захисний
фартух, захисні шоломи із забралом), 5 групових комплектів для проведення розмінування
(призначені для дистанційного вилучення боєприпасів та проведення робіт з розмінування), 20
персональних комплектів для кожного піротехніка окремо, комплект для знищення боєприпасів, 5
комплектів для маркування території, а також комплекти для керівників робіт.
Європейська правда

АЗЕРБАЙДЖАН
22.01.2016
Президенти України та Азербайджану домовилися розвивати транспортні
маршрути в напрямку Китаю та Ірану
В рамках участі у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України
провів зустріч з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
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Співрозмовники обговорили можливості подальшого розвитку двосторонніх торговельноекономічних відносин, в тому числі у нафтогазовій та енергетичній галузях, а також у сферах
будівництва, транспорту та зв’язку.
Було домовлено про проведення найближчим часом 11-го засідання Міжурядової
українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва.
Окремо Президенти України та Азербайджану обговорили ситуацію, що склалася у зв'язку
з російським ембарго на українську продукцію та заборону на транзитні перевезення.
У зв’язку з цим Глави держав привітали успішну відправку з Іллічівська першого рейсу
контейнерного потягу за маршрутом «Україна – Грузія – Азербайджан – Казахстан – Китай».
Петро Порошенко та Ільхам Алієв скоординували дії, необхідні для розвитку маршруту транзиту
через Каспійське море в напрямку Китаю та Ірану.
Азербайджанська сторона підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності
України.
Петро Порошенко та Ільхам Алієв обговорили підготовку засідання Ради Президентів двох
держав у 2016 році в Баку.
Співрозмовники також домовилися активізувати співпрацю в рамках ГУАМ. У цьому
контексті Президент України привітав представника Азербайджану, якого було обрано на посаду
Генерального секретаря ГУАМ.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕННЯ
Дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», проведене 14-22
14 22 січня 2016 р.; опитано 2000
громадян України віком від 18 років і старше.21

21

http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup
ratinggroup/reg_files/electoral_and_social_moods_012016_
_012016_press.pdf;
http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup
ratinggroup/reg_files/rg_politics_012016.pdf
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