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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
УКРАЇНСЬКИЙ УРЯД ВІДЗВІТУВАВ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ УГОДИ
ПРО АСОЦІАЦІЮ В 2015 Р.
23 лютого 2016 р. Кабінет міністрів України оприлюднив «Звіт про
виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом за 2015 рік»1 (надалі – Звіт). Об’ємний документ на 169
сторінках, підготований Урядовим офісом з питань європейської інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України, містить огляд найважливіших
заходів та результатів виконання Угоди про асоціацію (УА) та Порядку
денного асоціації (ПДА) між Україною та ЄС, які здійснювались у 2015 р.
Документ складено досить грамотно – Звіт побудовано відповідно
до структури ПДА, і містить як фактологічний матеріал, так і оціночноаналітичну частину. У документі зазначено, що Звіт є оцінкою Української
сторони та базується на інформації, поданій вітчизняними органами державної
влади. Це важливе уточнення слід враховувати при вивченні оціночноаналітичної частини документу щодо прогресу, досягнутого у виконанні УА та
ПДА, адже Європейський Союз може мати відмінні від Української сторони
погляди щодо якості виконання тих чи інших положень.
На с.6-10 Звіту наводиться перелік нормотворчих актів, прийнятих
органами державної влади України на виконання УА та ПДА Україна-ЄС; на с.27160 документу дається детальна аналітична інформація щодо виконання УА
та ПДА; механізми виконання УА та ПДА, а також моніторингу й
оцінювання стану виконання детально розписані на с.17-26 Звіту; а на с.160-166
вказані основні подальші заплановані заходи з виконання УА та ПДА.
Інформацію Звіту структуровано за десятьма пріоритетами
Порядку денного асоціації, що робить зручним аналіз успіху,
досягнутого за тим чи іншим напрямком:
1. Конституційна реформа.
2. Виборча реформа.
3. Реформа системи запобігання та боротьби з корупцією.
4. Реформа системи правосуддя.
5. Реформа в сфері державного управління.
6. Дерегуляція.
7. Реформа державних закупівель.
1
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8. Податкова реформа, в тому числі відшкодування ПДВ.
9. Зовнішній аудит.
10. Реформування енергетичного сектору.
По половині пріоритетів ПДА український уряд констатував
досягнення «певного прогресу», що є доволі об’єктивною оцінкою, адже
чимало законопроектів, що запроваджують європейські норми, досі перебувають
на стадії розробки або ж прийняті у першому читанні, що не гарантує їх
прийняття в цілому. При цьому, по кожному з десяти пріоритетів ПДА все ж
вжито чималий перелік заходів, тож «певний» прогрес і справді є.
Серед тих пріоритетів, де Уряд поставив високу оцінку з виконання –
«досягнуто значного прогресу» – відзначимо реформування сфер
дерегуляції та державних закупівель (с.7-8, 45-55 Звіту). З переліку основних
вагомих досягнень, які створюють більш сприятливі умови ведення бізнесу і
торгівлі, особливої уваги варті: скорочення строку реєстрації українських
підприємств до 2 днів, скорочення строку реєстрації представництв іноземних
компаній з 60 до 30 робочих днів; спрощення процедур дозвільного характеру,
суттєве скорочення переліків діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також
товарів, що вимагають сертифікації; створення електронного сервісу надання
довідок Міністерством юстиції; створення електронного земельного кадастру;
пілотний проект електронних державних закупівель ProZorro.
Покращення в 2015 р. на 13 позицій місця України в щорічному рейтинг
легкості ведення бізнесу від Світового банку DoingBusiness – свідчить, що прогрес
таки є, хоча «значним» він є лише на тлі ще гіршої ситуації, яка була раніше.
Україна піднялася у світовому рейтингу з 96 на 83 місце,2 та все ще поступається
не лише країнам ЄС, але й Білорусі (44 місце), Росії (51) Молдові (52), Руанді (62),
Азербайджану (63), Киргизії (67), Тунісу (74) та ін.
«Значного прогресу», на думку Уряду, досягнуто у сфері
зовнішнього аудиту – переважно за рахунок нової редакції Закону «Про
Рахункову палату» (с.58-59), а також щодо реформування енергетичного
сектору (с.59-66). Реформи в енергетичному секторі й справді відбуваються,
основні досягнення переважно полягають у зменшенні залежності від РФ завдяки
постачанням газу з країн ЄС. Низка інших вказаних Урядом реформ перебувають
в процесі реалізації і оцінювати їх реальну ефективність ще зарано.
Невиправдано завищеною видається урядова оцінка щодо
реформування системи запобігання та боротьби з корупцією. Уряд
вважає, що «досягнуто значного прогресу у формуванні законодавчого
підґрунтя реформування системи запобігання та боротьби з корупцією. Разом
з тим, помірний прогрес спостерігається щодо створення та започаткування
роботи системи органів з імплементації антикорупційного законодавства»
(с.31). Слід відзначити, що викладений на с.31-38 Звіту перелік прийнятих законів
та створених антикорупційних органів поки що не позначився на реальній
ситуації в країні, про що свідчать і зафіксовані соціологічними дослідженнями
настрої громадян України, і регулярні відповідні заяви високопосадовців з ЄС та
США. Основні антикорупційні органи станом на кінець 2015 р. ще фактично не
працювали, що більше свідчить про брак політичної волі, ніж часу.
Про реальний стан боротьби з корупцією свідчить інше положення цього ж
таки Звіту, в якому говориться, що до кінця 2016 р. продовжено дію мораторію на
проведення перевірок контролюючими органами підприємств, установ та
організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень
(с.151). Фактично це означає визнання державою існування корупції в
2

http://www.doingbusiness.org/rankings
5 of 24

INTERNATIONAL WEEKLY # 03 (16.02.2016 — 01.03.2016)

6 of 24

контролюючих органах, від яких уряд намагається захистити підприємців
запровадженням мораторію на перевірки.
Дещо переоцінив Уряд і досягнення щодо лібералізації візового
режиму. У Звіті зазначається, що «Відповідно до Шостої доповіді про прогрес
України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму Україна
виконала всі критерії Плану дій» (с.11, 79-81). Якість виконання Україною
критеріїв далеко не так однозначно оцінюється нашими європейськими
партнерами. У другій половині лютого 2016 р. Україна прийняла ще чотири
євроінтеграційні законопроекти, але по Закону про електронне декларування,
текстом якого не задоволені в ЄС, досі продовжуються консультації з
Європейською комісією.3
У Звіті також зафіксовані євроінтеграційні досягнення і в інших сферах
співпраці, які не увійшли до числа пріоритетів Порядку денного асоціації, проте є
важливими. Зокрема, йдеться про безпекову співпрацю з ЄС.
Найважливішими досягненнями за 2015 р. відзначено: підписання
Адміністративної угоди між Міністерством оборони України та
Європейським оборонним агентством; ратифікацію Угоди між урядами
України, Литви та Польщі щодо створення спільної військової частини
LitPolUkrBrig; приєднання України до Меморандуму про взаєморозуміння по
формуванню бойової тактичної групи (БТГ) ЄС держав-членів
Вишеградської четвірки (с.76-77).
В цілому, оприлюднений Урядом Звіт про виконання Порядку денного
асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2015 р. є доволі якісним
документом, що дає цілісну картину основних заходів, вжитих минулого року,
містить велику кількість посилань на конкретні документи, а також окреслює
план заходів з виконання УА та ПДА на найближчий час. Аналіз документу
свідчить про значну роботу, проведену Україною в 2015 р. в
контексті євроінтеграції. При цьому, окремі наведені Урядом оцінки
щодо успішності такої роботи, є завищеними, і часом більше
орієнтуються на кількість прийнятих законів, ніж на їх якість та практичну
реалізацію.

3
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
23.02.2016
У Яценюка звітували про виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС
Кабмін у вівторок оприлюднив звіт про виконання Угоди про асоціацію та Порядку денного
асоціації Україна-ЄС у 2015 році.
Відповідний звіт було підготовлено Урядовим офісом з питань європейської інтеграції,
йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.
Як зазначається, цей звіт є оцінкою української сторони та базується на інформації,
поданій органами державної влади, що залучені до виконання відповідних завдань.
Звіт містить огляд найважливіших заходів та результатів виконання Порядку денного та
Угоди про асоціацію, які були заплановані та здійснювались у 2015 році, а також інші важливі
події, які стосуються реалізації політики європейської інтеграції.
"Метою звіту є інформування громадян України, представників неурядових організацій, а
також міжнародної спільноти, зокрема інституцій ЄС та його держав-членів про прогрес України в
реалізації цілей політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС", – йдеться у повідомленні.
Угода про асоціацію та Порядок денний асоціації передбачають, що сторони можуть
здійснювати моніторинг та оцінку як спільно, так і окремо кожною стороною.
Варто зазначити, що на відміну від звіту за 2014 рік, нинішній документ не містить оцінок
щодо виконання Україною робіт, вказаних в Угоді про асоціацію. Раніше звіт містив посилання на
відсоток виконання певних завдань, що дозволяло оцінити успіхи влади у виконанні вимог
Асоціації.
Українська правда
29.02.2016
Шульц: Європарламент не втомився від України
За словами голови Європейського парламенту Мартіна Шульца, Євросоюз інвестує багато
енергії в Україну, але це не означає, що європарламентарі втомилися.
Європарламент не втомився від України, заявив в понеділок, 29 лютого, в рамках
Українського тижня в Європейському парламенті голова Європарламенту Мартін Шульц під час
зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом та лідерами фракцій українського
парламенту.
"В Європарламенті зовсім немає ознак втоми. Ми інвестуємо так багато часу і енергії в
Україну – це не означає, що ми втомилися", – зазначив Мартін Шульц, відповідаючи на запитання
під час спільної прес-конференції з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом.
Журналісти поцікавилися у голови Європарламенту, чи немає у Брюсселі втоми від України.
Український спікер, у свою чергу, висловив упевненість, що демократичний світ сильніший
за виклики, які стоять перед ним. Гройсман також нагадав, що всередині України проходять
досить складні процеси реформ і змін та висловив упевненість, що цей виклик також буде
подолано. "Україна виконає своє домашнє завдання", – сказав він.
Європарламент радить ВР скоротити кількість комітетів
Водночас у Європейському парламенті порадили Верховній Раді скоротити кількість
комітетів парламенту. "У вас забагато комітетів для парламенту вашого розміру. По-моєму, їх 28+1.
Ми не кажемо вам, скільки їх має бути – ви повинні вирішити це самі", – цитує слова керівника
місії Європарламенту з оцінки потреб Верховної Ради Пета Кокса агенція "Українські новини". При
цьому він додав, що в ідеалі кількість комітетів має відповідати кількості міністерств.
Як відомо, в Україні існує 18 міністерств, 27 парламентських комітетів та спецкомісія з
питань приватизації.
DW.COM

БЕЗПЕКА
22.02.2016
Президент провів зустріч з міністрами закордонних справ Франції та
Німеччини
Президент Петро Порошенко зустрівся з міністрами закордонних справ Франції та
Німеччини Жан-Марком Еро та Франком-Вальтером Штайнмаєром.
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Президент
привітав
Жан-Марка
Еро
з
призначенням
на
посаду
глави
зовнішньополітичного відомства Франції та висловив задоволення тим, що свій перший
закордонний візит він здійснив саме в Україну.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Сході України та стан виконання Мінських
домовленостей. Президент Порошенко висловив занепокоєння чисельними порушеннями режиму
припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків, а також використанням ними
забороненої зброї. Співрозмовники констатували необхідність політичної волі з боку РФ для
зупинення обстрілів.
Президент України наголосив на важливості допуску спостерігачів СММ ОБСЄ до всіх
ділянок окупованих територій, у тому числі до українсько-російського кордону. Петро Порошенко
відзначив важливість звільнення усіх заручників, включно з тими, хто незаконно утримується на
території РФ.
Співрозмовники обговорили можливості розміщення на Донбасі міжнародної безпекової
місії як важливої умови підготовки до проведення місцевих виборів відповідно до українського
законодавства та на основі принципів ОБСЄ.
Петро Порошенко наголосив на важливості збереження санкцій щодо РФ задля виконання
нею Мінських домовленостей.
Співрозмовники скоординували подальші дії напередодні зустрічі міністрів закордонних
справ «Нормандської четвірки», яка відбудеться у Парижі 3 березня.
Глава держави високо оцінив допомогу з боку ЄС у впровадженні реформ в Україні.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
22.02.2016
Франція і ФРН: Мінські угоди – єдиний шлях для відновлення суверенітету
України
Мінські угоди лишаються єдиним шляхом для відновлення Україною суверенітету над
всією своєю територією.
Про це йдеться у статті глав МЗС Франції та Німеччини Жана-Марка Еро та ФранкаВальтера Штайнмаєра для "Європейської правди".
За словами міністрів, навіть за рік після підписання Мінських угод їх виконання лишається
дуже складним завданням, яке, однак, має надзвичайне значення для майбуття і стабільності в
Україні.
"На жаль, ми все ще досить далекі від мирного, політичного вирішення конфлікту", –
зазначили міністри.
"Мінські домовленості є єдиним шляхом, аби Україна відновила свій суверенітет над усією
своєю територією та нарешті змогла жити в мирі", – наголосили Еро і Штайнмаєр.
Міністри при цьому визнали, що конфлікт на сході України відтягує на себе надто велику
частину політичних і фінансових сил і ресурсів, яких так бракує для реформ.
Однак, на їхню думку, Україні важливо не зупинятися на півдорозі у втіленні реформ і
боротьби з корупцією, оскільки, як підкреслили міністри, саме корупція та політичний влив
бізнесу становлять велику загрозу для України.
Українська правда
23.02.2016
Берлін та Париж вже не вимагають від Києва невідкладних змін до
Конституції
Європейські учасники нормандського формату відійшли від вимог до України щодо
невідкладного внесення змін до Конституції про "особливий статус Донбасу", які досі лунали від
них на кожній зустрічі.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" за підсумками зустрічі зі ЗМІ глав
МЗС Німеччини та Франції Франка-Вальтера Штайнмаєра та Жана-Марка Еро.
Під час прес-конференції, що тривала більше ніж півгодини, жоден з міністрів не згадав
про потребу внесення змін до Конституції. Натомість ключовою вимогою до України тепер є
законодавча підготовка до проведення виборів.
"Ситуація з безпекою не може бути виправданням тому, щоби ми припинили рухатися до
схвалення закону про вибори", – наголосив Штайнмаєр.
Це, водночас, не означає, що пункт Мінська про конституційні зміни став неактуальним,
але він вже не вважається першочерговим.
"Всі пункти Мінська є чинними. Але ми дуже уважно слідкуємо за їхньою послідовністю, і
наступним є проведення виборів", – пояснив він, відповідаючи на запитання "Європейської
правди" про те, чи лишається чинною вимога про зміни до Конституції щодо особливого статусу
Донбасу.
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"Конституційні зміни – це частина мінських домовленостей, але їхня логіка полягає в тому,
щоби показати мешканцям Донбасу, що саме вони визначають, що і як робити на Донбасі.
Але конституційні зміни не мають легітимізувати тих, хто зараз перебуває при владі на
Донбасі", – пояснив, ситуацію, яка склалася, глава МЗС Павло Клімкін.
Українська правда

ВІЗОВА ПОЛІТИКА
25.02.2016
Президент підписав три закони з «безвізового пакету». Щодо Закону про
електронне декларування продовжуються консультації з Європейською комісією
Президент України підписав закони України, які необхідні для отримання Україною
безвізового режиму з Європейським Союзом.
Підписано закони «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання
Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України,
стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»; «Про
внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо
виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання
Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України,
стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації»; «Про
внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації
діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій
Міжнародного валютного фонду».
Зазначені закони України були внесені на розгляд Верховної Ради України Главою
держави як невідкладні та прийняті 18 лютого 2016 року. Їх основна мета – забезпечити
виконання критеріїв у сфері боротьби з корупцією, необхідних для скасування візового режиму з
Євросоюзом, зокрема процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації, діяльності
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів, а також Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури.
Щодо Закону про електронне декларування продовжуються консультації з Європейською
комісією з метою напрацювання можливих змін, які Президент готовий внести до Парламенту. Ці
зміни, як вважає Глава держави, відповідатимуть кращим європейським практикам.
Глава держави також закликає завершити процедуру призначення повного складу
Національного агентства з питань запобігання корупції та забезпечити його належне
функціонування.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
26.02.2016
Скасування віз для України та Грузії в квітні можуть знову об’єднати
Українсько-грузинську пропозицію Єврокомісії щодо надання країнам безвізового режиму
можуть знову об’єднати у квітні, після того, як відбудеться референдум у Нідерландах.
Про це йдеться у статті "Розділення "безвізової заявки" України та Грузії. Що це означає на
практиці" на сайті "Європейської правди".
Єврокомісія наступного тижня планує подати до Ради ЄС пропозицію про скасування
візового режиму для громадян Грузії. Аналогічний крок для України відкладений у зв’язку із
проведенням у Нідерландах референдуму щодо асоціації Україна-ЄС.
За процедурами Євросоюзу, "заявка" Єврокомісії має пройти тривалу процедуру
узгодження – і між країнами-членами Євросоюзу, і на рівні Європарламенту.
Процедура проходження "безвізової заявки" в органах ЄС забирає не менше місяця. Таким
чином, грузинська заявка буде готова для затвердження Радою ЄС не раніше, ніж наприкінці
березня.
За стандартами ЄС – якщо немає надзвичайних обставин – рішення про скасування віз в
Євросоюзі затверджує Рада ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки.
Цей орган збирається на засідання лише раз на квартал. Найближче його засідання – 10-11
березня. Наступне – 9-10 червня. На березневе засідання Грузія не встигає, а на червневому до
Грузії має приєднатися і Україна.
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Як повідомлялося, брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк сьогодні
повідомив, що Єврокомісія подасть Раді ЄС законодавчу ініціативу щодо скасування віз для Грузії
вже наступного тижня, подача такої ініціативи щодо України відкладається.
В Європейській комісії заявили, що "ніколи не називали дати, тому ми не можемо говорити
про відтермінування".
Українська правда

10 of 24

INTERNATIONAL
NTERNATIONAL WEEKLY # 03 (16.02.2016 — 01.03.2016)

11 of 24

УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НАТО ПРОДОВЖУЄ ПОСТУПОВО
ПОСТУПОВО ПОСИЛЮВАТИ СХІДНІ
СХІД
РУБЕЖІ
В лютому 2016 р НАТО продовжило вживати заходів, покликаних
продемонструвати рішучість посилити захищеність східних рубежів Альянсу.
Були прийняті політичні рішення та здійснені конкретні практичні кроки
щодо посилення присутності сил НАТО в країнах, які безпосередньо межують із
Росією та є найбільш вразливими
враз
в разі можливої агресії.
На своєму засіданні 10 лютого 2015 р. Міністри оборони країн
НАТО прийняли низку рішень з посилення сил оборони і стримування.
стримування
Зокрема, було домовлено про зміцнення багатонаціональних Сил передового
базування у східних членах
членах Альянсу: такі сили будуть мати необхідне логістичне
забезпечення й інфраструктуру для розгортання і швидкого надходження
підкріплень. За інформацією видання «The Telegraph», може йтися про
розміщення в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Болгарії по батальйону
НАТО в складі 500-1000
1000 військових, озброєних зенітно-ракетними
зенітно ракетними системами,
штурмовими літаками та вертольотами.4 На засіданні міністрів НАТО також
обговорювалися заходи зміцнення кіберзахисту і реакції на гібридну війну,
взаємного підключення Спільних розвідувальних і спостережних ресурсів
Альянсу. Було укладено технічні домовленості з кіберзахисту між Підрозділом
НАТО з реагування на комп’ютерні інциденти (NCIRC) і Групою реагування на
5
комп’ютерні надзвичайні ситуації Європейського Союзу (CERT-EU).
(CER
Міністри оборони країн НАТО також підтвердили підтримку
Грузії в проведенні реформ, що наближають її до членства в Альянсі.6 Двома
тижнями пізніше, 25 лютого, на конференції з безпеки в Будапешті, про
необхідність прийняття в члени НАТО Чорногорії
Чорногорії та залишати двері
відкритими для Македонії та Грузії – заявив міністр закордонних справ
Угорщини Петер Сіярто.
Сіярто 7 Про перспективи членства України не згадувалося –
вірогідно з тієї причини, що Київ так і не наважився офіційно задекларувати курс
на членство,
тво, продовжуючи обмежуватися цілями «досягнення стандартів» і
забуваючи, що розширення – це, перш за все, політичне рішення, до якого
потрібно готуватися заздалегідь.
4

http://www.telegraph.co.uk/news
news/uknews/defence/12149403/Nato-may-deploy-thousands
thousands-of-troops-in-Europe-toward-off-Russia.html
5
http://www.nato.int/cps/en/natohq
natohq/news_127836.htm?selectedLocale=en
6
http://www.nato.int/cps/en/natohq
natohq/news_127982.htm?selectedLocale=en
7
http://uk.reuters.com/article/nato
nato-hungary-idUKL8N1643NA
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Що стосується практичних дій з посилення східних рубежів НАТО, то в
лютому стало відомо, що Департамент оборони США підписав контракт на
будівництво комплексної системи протиракетної оборони в с.Редзіково на півночі
Польщі.8 Будівництво має завершитися у квітні 2018 р., після чого там будуть
розміщені мобільні батареї з ракетами середньої дальності SM-3.
Новий
навчальний полігон, де в майбутньому можуть постійно перебувати
військовослужбовці країн НАТО, будується на північному сході Латвії, біля
м.Алуксне, неподалік від кордону з Росією.9 Литва оприлюднила свої наміри
закупити влітку 2016 р. у Німеччини 88 бронетранспортерів типу Boxer.10
США посилили свою присутність у Норвегії, розмістивши танки,
артилерію та іншу військову техніку в захищеному військовому комплексі в
печері, у центральній частині Норвегії.11 Близько 20 бойових броньованих машин
Stryker збройних сил США візьмуть участь у військових навчаннях Arrow, що
пройдуть наприкінці весни у Фінляндії, яка хоч і не є членом НАТО, але
поглиблює співпрацю з Альянсом на тлі зростання агресивності РФ.12
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення присутності
НАТО в Чорному морі;13 а Румунія розробляє стратегічний план щодо нового
військово-морського угруповання Альянсу в Чорноморському басейні.14
У той же час, вжитих заходів все ще не достатньо для гарантування
безпеки східних рубежів НАТО на прийнятному рівні від можливих
провокацій і агресивних дій Росії.
Аналітичний центр авторитетної RAND Corp. провів
моделювання вторгнення російських військ в країни Балтії і з’ясував,
що з нинішньою чисельністю військ НАТО не матиме жодного
прийнятного варіанту успішно протистояти можливій агресії РФ у
цьому регіоні. Наразі Альянс має 12 батальйонів у країнах Балтії, 7 з яких є
легкими і недостатньо оснащеними для боротьби проти бронесил супротивника.
Експерти RAND Corp. підрахували, що для уникнення можливої поразки НАТО
має розмістити в країнах Балтії 7 бригад, з яких 3 мають бути танковими, з
підтримкою авіації.15
У доповіді, підготованій за участі колишніх високопосадовців
Альянсу
–
екс-генсека
Яап
де
Хооп
Схеффера,
екс-заступника
головнокомандувача сил Альянсу в Європі Річарда Ширреффа та екс-голови
військового комітету НАТО Джампаоло ді Паола, теж відзначається, що
Альянс не буде в змозі захистити свій кордон на сході Європи в разі
агресії з боку Росії. Екс-посадовці критикують НАТО за недостатні плани
посилити захист на Сході після вторгнення Росії в Україну, а також недостатнє
фінансування збройних сил в європейських членах Альянсу, зокрема, в
Німеччині.16
Під час презентації щорічного звіту за 2015 р. Генеральний секретар
НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що скорочення європейськими
членами Альянсу видатків на оборону «майже зупинено».17 З одного
боку, це добра новина, з іншого – очевидним є те, що на тлі російської агресії
8

http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/242051
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latvii-nuzhno-bolshe-soldat-nato-vozle-aluksne-stroyat-novyjpoligon.d?id=47098735
10
http://www.dw.com/uk/змі-литва-планує-закупити-у-німеччині-88-бронетранспортерів-boxer/a-19066512
11
http://edition.cnn.com/2016/02/18/politics/u-s-tanks-artillery-norwegian-caves/index.html
12
http://yle.fi/uutiset/ministr_oborony_v_finlyandiyu_priedet_amerikanskaya_bronetekhnika/8682222
13
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127825.htm
14
http://rri.ro/uk_uk/Румунія_пропонує_розмістити_в_Чорному_морі_нову_флотилію_НАТО-2543084
15
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1253/RAND_RR1253.pdf
16
http://www.ft.com/intl/cms/s/87ca9324-dbd8-11e5-a72f-1e7744c66818,Authorised=false.html
17
http://www.nato.int/cps/uk/natohq/news_127503.htm?selectedLocale=en
9
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військові видатки мали зростати, а не «майже зупинити» падіння.
Оприлюднені дані про видатки всіх країн НАТО на оборону свідчать, що в 2015 р.
відповідні сукупні витрати скоротилися, порівняно із 2014 р., на 42 млрд. доларів
– з 942,8 до 900,5 млрд. Левова частка скорочень витрат на оборону в 2015 р.
припала на США, Францію, Німеччину, Італію. Натомість, найбільше збільшили
військові витрати в 2015 р. Польща і Литва.18
Північноатлантичний Альянс поступово посилює свої Східні рубежі,
вимушений до таких заходів агресивними діями Росії. У той же час, темпи і
масштаби таких дій все ще є недостатніми для забезпечення реальної оборони,
і швидше розраховані на психологічний ефект – з помилковим розрахунком, що
Кремль отямиться і згорне свої агресивні плани. Такий «обережний» підхід
стримує і поглиблення відносин НАТО із Україною, хоча ключовим обмежуючим
чинником все ж залишається неготовність українського керівництва
офіційно взяти курс на членство в НАТО.

18

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160129_160128-pr-2016-11-eng.pdf#page=2
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
20.02.2016
В Одесі учасники конференції обговорили перехід українських ВМС на
стандарти НАТО
У Національному університеті «Одеська морська академія» відбулася конференція під
керівництвом командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Сергія
Гайдука, в якій взяли участь військовослужбовці військово-морських баз, бригад, військових
частин та військових навчальних закладів.
Учасники обговорили напрямки впровадження стандартів НАТО у підготовку ВійськовоМорських Сил та шляхи досягнення їх оперативної і технічної сумісності зі збройними силами
країн-членів Альянсу.
Як відзначив віце-адмірал Сергій Гайдук, наближення до стандартів країн
Північноатлантичного альянсу на Українському флоті відбувається поетапно, відповідно до
основоположних доктринальних документів держави. На думку керівника виду Збройних Сил,
опанування сучасними стандартами є важливим чинником забезпечення безпеки в
Чорноморському регіоні. Водночас, успіх цієї роботи залежатиме від кожного військового моряка,
рівня його фахової підготовки та володіння іноземною мовою.
Командувач українських ВМС детально зупинився на перспективах розвитку флоту. Він
наголосив на необхідності оновлення навчально-матеріальної бази військово-морських
навчальних закладів, а також важливості продовження практики навчання курсантів факультету
ВМС за кордоном.
Під час конференції учасники обговорили переваги системи стандартів НАТО та досвід їх
запровадження країнами Альянсу, шляхи переходу на стандарти Альянсу корабельного складу та
авіації, а також їх впровадження у систему підготовки курсантів факультету ВМС Національного
університету «Одеська морська академія».
Міністерство оборони України
22.02.2016
Генштаб Збройних сил України і Штаб Сил спеціальних операцій НАТО
підписали лист про наміри щодо співробітництва у сфері спеціальних операцій
Згідно з документом, НАТО допоможе Україні у формуванні та розвитку Сил спеціальних
операцій
Під час візиту в Київ делегації НАТО на чолі з Командувачем Сил спеціальних операцій
Альянсу генерал-лейтенантом Маршалом Веббом підписано Лист про наміри щодо
співробітництва у сфері спеціальних операцій між Генеральним штабом Збройних сил України та
Штабом Сил спеціальних операцій НАТО. З української сторони документ підписав Начальник
Генштабу Збройних сил, генерал армії України Віктор Муженко.
Делегація НАТО відвідала Україну з метою ознайомлення з процесом формування Сил
спеціальних операцій та узгодження напрямів допомоги з боку Альянсу в цьому питанні.
Довідково: Одним з ключових напрямів нарощування оперативних (бойових)
спроможностей Збройних сил України та оборонного потенціалу нашої держави є розвиток Сил
спеціальних операцій, як окремого роду військ, відповідно до стандартів НАТО. З цією метою
налагоджено тісну взаємодію з профільними структурами Альянсу та окремими союзниками, які
надають практичну підтримку Україні у набутті необхідних спроможностей Командуванням Сил
спеціальних операцій ЗС України та підпорядкованими йому підрозділами.
Місія України при НАТО
23.02.2016
В Україну прибули експерти НАТО з реалізації програми безпеки
повітряного простору
До України прибула група експертів з питань реалізації Регіональної програми НАТО з
безпеки повітряного простору під керівництвом представника Агенції НАТО з питань зв’язку та
інформації Рене ван дер Хайдена.
Про це повідомляє сайт Міноборони України.
Робочу групу представників командування Повітряних Сил Збройних Сил України очолює
начальник штабу – перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України
генерал-майор Артур Артеменко.
Учасники заходу провели демонстрацію функціональних можливостей проекту та
обговорили питання продовження консультацій експертів України та НАТО у контексті здійснення
техніко-експлуатаційного дослідження можливостей реалізації Регіональної програми НАТО з
безпеки повітряного простору (RASP).
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Реалізація проекту RASP забезпечить Україні можливість транскордонної координації
щодо вирішення інцидентів з безпеки у повітрі, розвине регіональну взаємосумісність та
взаємодію у повітряному просторі, поліпшить внутрішню цивільно-військову взаємодію.
Також, враховуючи діючу в Україні систему обміну даними про повітряну обстановку
(ОДПО/ASDE), цей проект надасть змогу значно підвищити ефективність моніторингу обстановки
в повітрі.
Програма RASP передбачає отримання від сусідніх країн в реальному часі оповіщення про
повітряні загрози, інциденти з безпеки та підозрювані повітряні судна шляхом обміну даними
повітряної обстановки, прямої голосової координації та впровадження єдиних процедур.
На даний час система взаємного оповіщення в програмі RASP включає наступні країни:
Норвегія, Польща, Туреччина.
Виявили зацікавленість до зазначеного проекту Грузія, Литва, Латвія, Молдова, США,
Фінляндія та Франція.
Українська правда
25.02.2016
Україні під силу перейти на стандарти НАТО до 2020 року – міністр
оборони Литви
У Міністерстві оборони Литви вважають, що Україна зможе повністю перейти на стандарти
НАТО до 2020 року.
Про це заявив міністр оборони Литви Юозас Олекас, повідомляє кореспондент
"Європейської правди".
"Я регулярно буваю в Україні і стежу за реформою українських збройних сил. Під час
минулого візиту мені розповіли про нову програму, згідно з якою повний перехід на технічні
стандарти НАТО повинен пройти за 5 років і завершитися в 2020 році", – заявив міністр.
За його словами, хід українських реформ робить такі терміни цілком реалістичними.
"Виходячи з нашого досвіду, це цілком посильне завдання. А крім того – ті зміни в
українській армії, які ми спостерігаємо, підтверджують ці плани", – додав Олекас.
Українська правда
26.02.2016
Президент підписав Закон про ратифікацію Угоди з НАТО про статус
Представництва Альянсу в Україні
Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом
України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в
Україні».
Документ був підписаний 22 вересня 2015 року під час візиту в Україну Генерального
секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга.
Зазначена Угода передбачає заснування Представництва НАТО в Україні, яке
складатиметься з Офісу зв’язку НАТО та Центру інформації та документації НАТО. Нова
дипломатична установа та її персонал отримає привілеї, імунітети та сприяння, що надаються
дипмісіям відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.
Також, згідно з Угодою, передбачається звільнення від податків, митних та інших зборів,
кількісних обмежень діяльності в рамках проектів, що реалізуються в Україні за рахунок
фінансування НАТО (зокрема, це стосуватиметься ввезення та вивезення товарів, контрактів на
придбання товарів та послуг для проектів в рамках трастових фондів, наукових, освітніх та інших
програм).
Представництво НАТО сприятиме посиленню та розширенню участі України у всіх формах
співробітництва, узгоджених між Україною та НАТО, включаючи надання дорадчої допомоги.
Місія України при НАТО
29.02.2016
Володимир Гройсман у штаб-квартирі НАТО: “Єдність українського
політикуму має бути збережена, а реформи продовжені”
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман відвідав штаб-квартиру Альянсу.
У ході візиту відбулася його зустріч із Заступником Генерального секретаря НАТО
Александром Вершбоу.
Під час зустрічі головну увагу було зосереджено на питаннях збереження єдності в
українському політикумі, продовженні реформ, зокрема в секторі безпеки і оборони, активізації
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зусиль з імплементації вже прийнятих Верховною Радою України важливих законодавчих рішень з
метою максимально швикого досягення практичних результатів.
Окремо були обговорені особливості ходу процесу децентралізації в Україні на тлі саботажу
Росією та підтримуваними нею бойовиками виконання Мінських домовленостей.
Місія України при НАТО

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
25.02.2016
Генерал НАТО Брідлав: Росія прагне переписати узгоджені правила
міжнародного порядку
Командувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав вважає, що Росія вирішила стати
ворогом Заходу і становить собою «екзистенційну загрозу» для Сполучених Штатів та їхніх
союзників.
Генерал ВПС США Філіп Брідлав виступив у четвер у Комітеті з питань збройних сил
Палати представників Конгресу США і заявив, що Росія прагне «переписати узгоджені правила
міжнародного порядку», і підірвати єдність в Європі.
«Росія обрала шлях, на якому вона вирішила стати противником і становить собою
довгострокову екзистенційну загрозу для Сполучених Штатів і для наших європейських союзників
і партнерів», – сказав генерал у своєму виступі в Конгресі 25 лютого.
Брідлав був одним із найактивніших критиків Росії серед американського військового
керівництва після того, як Москва анексувала в України Кримський півострів у березні 2014 року, а
потім за підтримки сепаратистів почала військові дії на Сході України.
Росія неодноразово заперечувала твердження США та інших європейських чиновників, що
вона становить загрозу для Заходу, зображуючи ці звинувачення як небезпечне «брязкання
зброєю».
Радіо Свобода
25.02.2016
Проблеми в Україні говорять на користь розширення НАТО – глава МЗС
Словаччини
Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак наголошує на важливості
розширення НАТО в контексті української кризи.
Про це він заявив на полях конференції з безпеки в Будапешті, повідомляє Reuters.
"Замість того, щоб говорити про замороження розширення НАТО, ми вважаємо, що
проблеми в Україні тільки посилюють аргументи на його користь", – сказав Лайчак.
Лайчак відзначив, що після запрошення Чорногорії на вступ до альянсу у грудні минулого
було очевидно, що думки щодо подальшого процесу розширення НАТО розділяться.
"Говорити про розширення НАТО не є загальноприйнятою думкою в НАТО в даний час …
Минуло дуже багато часу і зусиль, щоб домогтися консенсусу для запрошення для Чорногорії", –
сказав Лайчак.
Чорногорія в грудні минулого року отримала запрошення приєднатися до НАТО на саміті у
Варшаві в липні.
Але члени НАТО Франція і Німеччина мають сумніви щодо подальшого розширення
просто зараз, особливо щодо прийняття Грузії. Вони стверджують, що НАТО не зможе захистити
колишні радянські країни в разі конфлікту з Росією.
Українська правда
25.02.2016
Глава МЗС Угорщини виступив за подальше розширення НАТО
НАТО повинен завершити процес прийняття Чорногорії і залишити двері відкритими для
Македонії та Грузії.
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто перед початком конференції з безпеки в
Будапешті, повідомляє Reuters.
"Якщо НАТО не буде продовжувати процес розширення, це істотно підірве довіру до
альянсу", – сказав він.
Глава МЗС Македонії Нікола Попоскі в свою чергу заявив, що вступ країни до НАТО
принесе економічне процвітання його країні.
Як повідомлялося, 15 лютого НАТО і Чорногорія почали переговори про вступ.
Українська правда
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26.02.2016
В НАТО визнали вразливість Альянсу перед РФ на сході Європи
Військові експерти НАТО попереджають про те, що Альянс не буде в змозі захистити свій
кордон на сході Європи у разі агресії з боку РФ.
Про це йдеться у доповіді, що має бути опублікована у п’ятницю Атлантичною радою,
пише Financial Times.
Cеред авторів доповіді генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер, заступник
верховного головнокомандувача сил Альянсу в Європі Річард Ширрефф і колишній міністр Італії
оборони і голова військового комітету НАТО Джампаоло ді Паола.
Вони заявляють про катастрофічну "відсутність прогресу" в планах Альянсу зміцнити свої
рубежі після вторгнення Росії в Україну.
Як зазначається, це вже третє попередження з боку членів командування НАТО протягом
місяця.
Багато з ключових членів Альянсу як і раніше страждають від "хронічного
недофінансування" і "критичних недоліків" їхніх "проріджених" збройних сил, йдеться в доповіді
Атлантичної ради. Як приклад наводиться те, що з 31 вертольота Tiger німецького бундесверу
тільки 10 можуть використовуватися, з 406 БМП Marder придатні 280.
Інші члени Альянсу просто не зробили достатньо, щоб змінити свою позицію оборони в
східному напрямку.
Для Великої Британії "розгортання бригади, не кажучи вже про повністю боєздатну
дивізію, буде серйозною проблемою", говорить Річард Ширрефф, в минулому – начальник штабу
Сухопутних військ Британії.
Він також нагадав, що для одного з навчань НАТО в Європі довелося перекидати паливні
баки з Канади, "настільки жалюгідною була ситуація з обслуговуванням обладнання і запасними
частинами у флоті Британії".
Раніше аналітичний центр RAND Corp. також виступив з критичними оцінками позицій
НАТО стосовно Москви.
Зокрема, аналітики заявили, що якщо російські війська вторгнуться до Прибалтики завтра,
вогнева і чисельна перевага сил НАТО буде знівельована у термін до трьох днів.
Українська правда
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
БЕРЛІН ТА ПАРИЖ ТИСНУТЬ
ТИСНУТЬ НА КИЇВ, ПРОСУВАЮЧИ
ПРОСУВА
ІДЕЮ
ВИБОРІВ НА ОКУПОВАНОМУ
ОКУПОВАНОМУ РОСІЙСЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ
ВІЙСЬ
ДОНБАСІ
Під час лютневого візиту до Києва міністри закордонних справ
Німеччини та Франції задекларували наміри досягнути на наступній
«Нормандській» зустрічі згоди щодо проведення виборів на Донбасі. Зважаючи
на відсутність умов для проведення таких виборів, ця ініціатива відповідає
інтересам Москви, яка прагне легалізувати на Донбасі свої маріонеткові
режими і змусити Київ взяти
взя
на себе їх утримання.
22-23
23 лютого 2016 р. міністри закордонних справ Німеччини та Франції –
Франк-Вальтер
Вальтер Штайнмаєр та Жан-Марк
Жан
Еро – перебували в Україні з
дводенним візитом,, де провели низку зустрічей із керівництвом держави.
Основних тем для переговорів було дві: уникнення політичної кризи
(відставки уряду та розпаду коаліції) та виконання Мінських угод
(проведення виборів на окупованому Донбасі).
Донбасі). Імовірно, друга тема була
більш важливою для високих гостей, і саме по ній були озвучені чіткі й конкретні
плани. У контексті «мінської» теми могла цікавити «нормандських» міністрів і
тема можливої відставки уряду Арсенія Яценюка та розпаду парламентської
коаліції – адже в такому випадку прийняття закону про вибори на Донбасі в
найближчій
жчій перспективі ставало би практично неможливим.
На спільній прес-конференції
прес конференції з українським та французьким колегами
Ф.В.Штайнмаєр заявив,
що
очікує
досягнення
«необхідних
компромісів» щодо ситуації на Донбасі під час зустрічі голів МЗС
«Нормандської» четвірки
четв
3 березня у Парижі.19 Що саме мається на увазі,
стало зрозуміло зі слів німецького міністра, що «всі пункти Мінська є
чинними. Але ми дуже уважно слідкуємо за їхньою послідовністю, і
наступним є проведення виборів».
виборів». Причому, на думку Ф.В.Штайнмаєра,
«ситуація
итуація з безпекою не може бути виправданням тому, щоби ми
припинили рухатися до схвалення закону про вибори».20
Послідовність, яку голова німецького МЗС визначив для виконання
19
20

http://ukrainian.voanews.com//content/germany-france-ukraine/3202841.html
http://www.eurointegration.com
com.ua/news/2016/02/23/7045288
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Мінських угод, є дивною, зважаючи на те, що Росія досі не виконала навіть
першого пункту угод, і її бойовики не припиняють обстріли українських позицій.
Не менш спірною є й позиція, що ситуація з безпекою не є перепоною для
прийняття закону про вибори. Навряд чи Ф.В.Штайнмаєр не знає про блокування
саме російською стороною переговорів щодо модальності виборів, адже
контрольовані Кремлем сепаратисти досі відмовляються допускати до участі у
виборах українські партії та ЗМІ.
1 березня у Вашингтоні, на спільній прес-конференції з держсекретарем
США Джоном Керрі, Ф.В.Штайнмаєр заявив, що «потрібно дві речі» для
проведення виборів на Донбасі: «перше – закон про вибори, друге безпекові умови, які дозволять провести вибори».21 З цього
формулювання можна зробити невтішні для Києва висновки:
1) Ф.В.Штайнмаєр вважає, що Київ має прийняти закон про вибори на
Донбасі ще до того, як Москва віддасть бойовикам команду припинити обстріли;
2) німецький міністр покладає на Україну відповідальність за гальмування
виконання Мінських угод, адже прийняття закону про вибори на Донбасі –
прерогатива Верховної Ради України;
3) на думку Берліна, для проведення виборів на Донбасі зовсім
необов’язково виводити російські війська – досить просто припинити стрілянину,
щоб були хоч якісь «безпекові умови».
Після закінчення засідання Ради Безпеки ООН Ф.В.Штайнмаєр заявив
журналістам, що він розраховує на проведення виборів на Донбасі вже в
першій половині 2016 р. А постійний представник Франції при ООН Франсуа
Делаттр
сказав,
що
на
«Нормандській»
зустрічі
в
Парижі
розглядатимуться й інші заходи, передбачені Мінськими угодами,
зокрема, конституційну реформу та децентралізацію.22
Отже, на українську сторону чекають на «Нормандській» зустрічі в Парижі
дуже непрості випробування. Берлін, Париж і Москва будуть тиснути на
Київ з вимогою якнайскоріше прийняти закон про проведення виборів
на Донбасі, не очікуючи припинення вогню.
Можна припустити, що в якості «компромісу» будуть подавати певні
«поступки» Москви щодо тексту такого закону – адже насправді Росію
задовольнить будь-який документ, що давав би формальні підстави сепаратистам
провести фейкові вибори і легалізуватися в очах світового співтовариства. Що б
не записала в закон Верховна Рада, по факту Кремль та підтримувані
ним сепаратисти проведуть вибори так, як захочуть, а Захід, судячи з
усього, вже приготувався «заплющити очі» на порушення.
Київ поки що налаштований рішуче захищати свої позиції. Міністр
закордонних справ Павло Клімкін на спільній із німецьким та
французьким колегами прес-конференції заявив: «Ми віддані
Мінську, але не його російському баченню, коли Росія хоче
інтегрувати до України той Донбас, який перебуває під російським
квазіуправлінням».23 Втім, можливо, Берлін і Париж поставлять Київ перед
складним вибором: погодитися на вигідний Москві план легалізації її
маріонеткових режимів на Донбасі, або ж бути звинуваченим у зриві Мінських
угод із подальшим скасуванням санкцій проти РФ.
Сценарій формального виконання Мінських угод, фактичної легалізації
21

http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-germanyidUSKCN0W333N?feedType=RSS&feedName=worldNews
22
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1974253-stajnmajer-vibori-na-donbasi-maut-vidbutisa-v-persij-poloviniroku.html
23
http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/23/709998
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окупаційного режиму на Донбасі та зняття санкцій з РФ – повністю відповідає
кремлівськім планам. Київ має докласти максимум зусиль, щоб упередити
подібний розвиток подій і при цьому уникнувши безпідставних звинувачень в
зриві Мінського процесу. Домовленості щодо закону про вибори на
Донбасі повинні включати чітко прописані передумови проведення
таких виборів і запобіжники проти легалізації російських
маріонеткових режимів. Європейські партнери України повинні дати Києву
чіткі гарантії невизнання виборів на Донбасі в разі їх невідповідності Мінським
домовленостям, українському законодавству, демократичним стандартам.
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБСЄ
17.02.2016
Хуг: сепаратисти продовжують обмежувати свободу пересування ОБСЄ
У січні члени Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зіткнулися з близько 100 випадками
обмежень права пересування в зоні АТО.
Про це у середу на брифінгу заявив заступник голови СММ Александр Хуг.
За його словами, за 80% відповідальні бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР". Близько 60%
таких обмежень пересувань представляли собою заборону доступу до певних об'єктів.
У лютому, за словами Хуга, членам СММ обмежували право пересування вже близько 60
разів, більшість з них також на підконтрольній бойовикам території.
Крім того він розповів про випадки погроз спостерігачам з боку бойовиків. Зокрема, за
його словами, кілька днів тому сепаратисти відкрили вогонь в сторону патруля. Раніше "козаки"
відкрили вогонь у тій же кімнаті, у якій перебували члени СММ, а на початку місяця озброєні
бойовики змусили спостерігачів лягти на підлогу в Горлівці.
Хуг окремо підкреслив, що всі ці випадки були на території бойовиків.
Українська правда
18.02.2016
Коментар МЗС України у зв’язку з рішенням Постійної Ради ОБСЄ щодо
продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
На звернення України 18 лютого 2016 р. Постійна Рада ОБСЄ схвалила рішення про
продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) в Україні на 12 місяців до 31
березня 2017 року, який розповсюджується на всю територію України у межах її міжнародновизнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та м. Севастополь.
У цьому зв’язку делегацією України було виголошено інтерпретуючу заяву (див. нижче),
якою відзначається важлива роль ОБСЄ та СММ у досягненні врегулювання ситуації на Донбасі на
основі поваги до незалежності, суверенітету, політичної єдності та територіальної цілісності
України.
МЗС підтримує спостережну діяльність СММ за виконанням пакету Мінських
домовленостей та вкотре закликає Російську Федерацію вжити всіх заходів для забезпечення
безперешкодного доступу та свободи пересування спостерігачів Місії в окремих районах Донецької
та Луганської областей, включаючи всі ділянки українсько-російського державного кордону, що
тимчасово не контролюється урядом України.
Розглядаємо це рішення як підтвердження готовності держав-учасниць ОБСЄ і надалі
підтримувати нашу державу у протидії агресії Російської Федерації проти України, якою було
порушено імперативні норми міжнародного права, фундаментальні принципи Організації згідно з
Гельсінкським заключним Актом НБСЄ 1975 р., інші документи, що гарантують територіальну
цілісність України, непорушність кордонів держави та невтручання у її внутрішні справи.
Міністерство закордонних справ України

ООН
29.02.2016
Імплементація Мінських угод єдиний шлях вирішення конфлікту в Україні –
Штайнмаєр
З таким головним посланням виступив у понеділок на спеціальному засіданні Ради
Безпеки ООН міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Виконання Мінських угод всіма сторонами, у повному обсязі, за безперешкодного доступу
спостерігачів ОБСЄ до всієї території та міжнародного кордону України – це єдиний шлях
вирішення конфлікту в Україні.
З таким головним посланням виступив у понеділок на спеціальному засіданні Ради
Безпеки ООН, глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Німеччина, яка перебрала головування в ОБСЄ на 2016 рік, має намір надати організації
нового імпульсу. Основоположним принципом міжнародного миру, за словами Штайнмаєра, є
дотримання територіальної цілісності та суверенітету націй. Він закликав Росію поважати
територіальну цілісність України і забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ до усіх територій та
міжнародного кордону України.
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«Я рішуче переконаний, що імплементація Мінських угод це єдиний шлях до тривалого
політичного вирішення ситуації. Я закликаю обидві сторони, присутні у цій Раді, виконувати взяті
на себе зобов‘язання», – заявив міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр.
Штайнмаєр рішуче відкинув стратегію замороження конфлікту, як один із запропонованих
способів зупинки бойових дій на сході України. Навпаки, він підкреслив, що ОБСЄ буде намагатися
розв‘язати раніше законсервовані конфлікти навколо Росії.
«Я би хотів підкреслити: щодо конфліктів, які дехто називає замороженими, ми не можемо
прийняти такого роду фаталізм».
Штайнмаєр окремо наголосив, що йдеться про Нагорний Карабах, Грузію та Придністров’я,
конфлікти, які потрібно почати вирішувати
Представники інших держав послідовно підтримали лідерство ОБСЄ у процесі розв’язання
ситуації на сході України. Представник Великобританії скористався трибуною, аби засудити
агресію Росії в Україні, закликав Москву звільнити українських в‘язнів, та повернути незаконно
анексований Крим.
Посол Росії Віталій Чуркін, традиційно, відкинув обвинувачення і повторив попередні тези
Кремля.
«Мало хто передбачав, що у центрі Європи може статися насильницька, озброєна зміна
влади, як це сталося в Україні. У цих умовах народ Криму, вільно визначився на користь
воз’єднання з Росією», – сказав Чуркін.
Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко запевнив, що Україна буде
виконувати усі пункти Мінських угод і закликав Росію дотриматися взятих на себе зобов’язань.
«Звільнення усіх заручників та незаконно затриманих осіб, українців, які є політичними
в’язнями в Росії, буде ключовим знаком, який продемонструє готовність Росії іти шляхом
деескалації. Це один з пунктів Мінських угод, який має чітку дату виконання – протягом 5-ти днів
після відведення важкого озброєння», – наголосив Єльченко.
Сполучені Штати звинуватили Росію у продовженні підтримки сепаратистів, які
погрожують спостерігачам ОБСЄ у регіоні, обмежують їх доступ до утримуваних ними українських
територій, зокрема до міжнародних кордонів, через які Росія постачає бойовикам озброєння.
Засідання Ради Безпеки ООН завершилося першою публічною перепалкою між
новопризначеним представником України в ООН Єльченком та російським дипломатом.
Голос Америки
01.03.2016
Штайнмаєр: вибори на Донбасі мають відбутися в першій половині року
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розраховує, що вибори
на Донбасі відбудуться в першій половині цього року.
Про це він заявив після закінчення засідання Радбезу ООН, де представив програму
Організації з безпеки і співпраці в Європі на 2016 рік, рік головування в ній ФРН, повідомляє
Укрінформ.
"Ми постараємося досягти якогось прогресу, особливо в питанні ситуації з безпекою, і
обговорити нове виборче право для східної України, для Донбасу, що є основною умовою для
проведення виборів, які мають відбутися в першій половині цього року", – заявив Штайнмаєр.
За його словами, це будуть основні питання, які глави МЗС "нормандського формату"
обговорять в найближчий четвер, 3 березня, в Парижі.
Штайнмаєр констатував, що "ми, як і раніше, далекі від політичного вирішення". Хоча, на
думку міністра, удалося все ж розрядити, деескалувати ситуацію, число жертв і порушень
перемир'я, як і раніше, дуже високе.
Як повідомлялося, на зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі Штаймаєр заявив, що
Мінські угоди можуть бути поставлені під сумнів, доки сторони конфлікту на сході України не
досягнуть більш швидкого прогресу у виконанні домовленостей.
Європейська правда
01.03.2016
Єльченко на Радбезі ООН покликав в Україну миротворців і поліцію ОБСЄ
Україна закликає посилити міжнародну присутність на Донбасі: розгорнути миротворців
ООН і поліцейську місію ОБСЄ.
Про це заявив представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир
Єльченко на засіданні Радбезу ООН, передає УНІАН.
"Необхідна активніша міжнародна присутність для забезпечення безпеки на місці (Донбасі
– УНІАН), а також має здійснюватися місія ОБСЄ. Ми вітаємо продовження мандата місії на
прохання України", – зазначив Єльченко.
"Ми запросили розмістити (на Донбасі – УНІАН) операцію миротворців ООН – ця
пропозиція залишається в силі", – заявив він.
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При цьому він підкреслив, що необхідно підвищення можливості місії ОБСЄ і підкріплення
її діяльності спеціальною поліцейською місією під егідою ОБСЄ, що могло б стати ефективним
засобом для того, щоб привнести мир на Донбас.
"Ми вважаємо, що неконтрольований сегмент російсько-українського кордону робить лише
обмеженим вплив міжнародних заходів, оскільки збройні угруповання, які отримують зброю,
можуть прибувати з Росії", – додав постпред України в ООН.
Українська правда

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
США
16.02.2016
США надають Україні сучасні системи контролю за лінією кордону
США надають Україні обладнання і технології для захисту кордону. Про це пише "Радіо
Свобода". Перші зразки вже проходять митний огляд в Україні, стверджують представники
конгресу США і компанії-виробника.
"В концерні "Укроборонпром", який є партнером проекту, говорять про готовність
налагодити спільне з Сполученими Штатами виробництво такого обладнання в Україні.
Прихильники військової допомоги Україні в Конгресі США не виключають кооперації з Україною у
виробництві озброєнь, аж до крилатих ракет малої дальності", – наголошується в повідомленні.
Американські системи прикордонного контролю вже прибули на українську митницю і
найближчим часом почнуть працювати на українському кордоні. Вони в автоматичному режимі
дозволяють бачити будь-які пересування людей, транспортних засобів або суден у прикордонній
смузі та зводять до мінімуму людський фактор.
Українська прикордонна служба, маючи таке обладнання, ефективніше контролюватиме
кордони, і отримає змогу формувати більш концентровані підрозділи для контролю за лінією
кордону, розповів журналістам генеральний директор ДК "Укроборонпром" Роман Романов.
Він уточнив, що у прикордонній смузі вже навіть готові фундаменти для розгортання цих
комплексів контролю, відтак вони почнуть діяти "максимально швидко". У концерні уточнюють,
що перші американські системи прикордонного контролю почнуть діяти на морській ділянці
українського кордону.
Українська правда
18.02.2016
Глава держави провів телефонну розмову з Віце-президентом США
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-президентом США
Джозефом Байденом.
Глава держави проінформував про погіршення ситуації на Донбасі, зокрема про
збільшення кількості обстрілів і використання ракетних систем залпового вогню з боку
контрольованих Росією бойовиків та їхню активізацію в районі Мар’їнки.
Віце-президент Байден засудив погіршення безпекової ситуації і запевнив у незмінності
позиції Вашингтона щодо підтримки територіальної цілісності України.
Петро Порошенко також звернув увагу на успішну підтримку парламентом внесених
президентом безвізових законів, зокрема в частині боротьби з корупцією.
Співрозмовники погодилися на важливості продовження реформ в Україні в контексті
співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими
інституціями.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
21.02.2016
США звернулися із заявою до українських лідерів
Державний департамент США закликав українських лідерів працювати разом та
прискорити реформи.
Про це йдеться у заяві Держдепу до другої річниці Революції гідності.
Державний департамент відзначає, що українські реформатори вже встигли багато
зробити, проте попереду ще чимало роботи.
"Сполучені Штати закликають лідерів України вшанувати пам'ять Майдану, працюючи
разом, прискорюючи реформи та поважаючи волю українського народу, який прагне прогресу".
23 of 24

INTERNATIONAL WEEKLY # 03 (16.02.2016 — 01.03.2016)

24 of 24

Зовнішньополітичне
відомство
США
закликало
українських
високопосадовців
дотримуватися умов програм співробітництва з Міжнародним валютним фондом, викорінити
корупцію та покласти край пануванню олігархів у політиці та економіці країни.
"Український народ вимагає змін, він заслуговує на них, і США надалі підтримуватимуть
його європейський вибір", – йдеться у заяві Державного департаменту.
Українська правда

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
24.02.2016
Підписано План співробітництва між Міністерствами оборони України та
Великої Британії на 2016 рік
У період з 21 по 24 лютого у Лондоні тривали українсько-британські воєнно-політичні
консультації.
В рамках заходу, 23 лютого, відбулася зустріч керівника української делегації – заступника
Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігоря Долгова з Міністром з питань
Збройних сил Великої Британії пані Пенні Мордо.
Сторони обговорили питання, пов’язані із сучасним станом та перспективами розвитку
двосторонніх відносин в оборонній сфері, воєнно-політичною ситуацією в Україні, гуманітарною
допомогою від Уряду Великої Британії, процесом реформування Збройних Сил України та
розвитком нормативно-правової бази двостороннього співробітництва.
Значну увагу було приділено спеціальній курсовій підготовці за участю британських
інструкторів та освітнім проектам, а також роботі в Україні британського радника з питань
управління та фінансового менеджменту у сфері оборони.
Крім того, члени української делегації провели зустріч з директором Департаменту
міжнародної безпекової політики Міністерства оборони Великої Британії паном Ніком Герром, за
підсумками якої було підписано План співробітництва між Міністерствами оборони України та
Великої Британії на 2016 рік.
Документ включає заходи за всіма напрямами двостороннього співробітництва між
країнами у поточному році.
Міністерство оборони України

НІМЕЧЧИНА
29.02.2016
Німеччина розробляє “план Маршалла” для України
У Німеччині за участі української сторони працюють над новою стратегією для стабілізації і
розвитку України.
Про це заявив член Християнсько-демократичного союзу (партія канцлера Ангели
Меркель) і голова Німецько-української парламентської групи у Бундестазі Карл-Георг Вельман в
інтерв’югазеті "Сегодня".
"Ми не хочемо, щоб це (втома Європи від України) відбулося. Тому ми працюємо над новою
стратегією для стабілізації і розвитку України, разом з українцями. З набагато більш великими
фінансовими і політичними зусиллями", – розповів він.
За словами депутата, це щось нове і буде йти в якості доповнення до Угоди про асоціацію з
ЄС.
"Це ще в розробці і не стало частиною офіційної політики. Це ідея ґрунтовного "плану
Маршалла" для відновлення економіки, управління, судової системи і т. д. Якщо цей "план
Маршалла" коли-небудь почне працювати, то тільки під повним контролем і моніторингом (з боку
Німеччини)" – сказав Вельман.
"Європа – це доля України. Але в першу чергу і ви повинні робити свою домашню роботу.
Приміром, як робили поляки після підписання Угоди про асоціацію з ЄС більше 20 років тому" –
наголосив він.
Українська правда
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