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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
УКРАЇНА ВІДСТОЯЛА СВОЇ ПОЗИЦІЇ ПІД ЧАС ПАРИЗЬКОЇ ЗУСТРІЧІ
«НОРМАНДСЬКОЇ» ЧЕТВІРКИ, АЛЕ ЧАС ГРАЄ НЕ НА ЇЇ БОЦІ
Під час зустрічі «Нормандської» четвірки 3 лютого 2016 р. Берлін,
Париж і особливо Москва сподівалося переконати Київ призначити проведення
виборів на окупованих територіях Донбасу ще до вирішення безпекових питань.
Україна свої позиції відстояла, і Франк-Вальтер Штайнмаєр був змушений
визнати, що питання безпеки на Донбасі мають вирішуватися до прийняття
закону про вибори.
На Паризьку зустріч учасники «Нормандської» четвірки приїхали із
схожим переліком питань, але принципово відмінним баченням їх пріоритетності.
Київ чітко дав зрозуміти, що спочатку на Донбасі має запанувати
безпека, відбутися обмін заручниками, і лише потім можна буде перейти до
питання проведення місцевих виборів.1 Берлін, Париж, і звісно ж Москва,
навпаки, вважали, що спочатку слід прийняти закон про вибори, а
потім вже займатися створенням безпечних умов їх проведення. За два
дні до Паризьких переговорів Франк-Вальтер Штайнмаєр чітко озвучив таку
послідовність, сказавши, що для проведення виборів на Донбасі «ми потребуємо
двох речей: перше – закон про вибори, друге – безпекові умови, які дозволять
провести вибори».2
Така відмінність у підходах є наслідком різних цілей, що ставлять перед
собою Київ та його партнери по «Нормандському» діалогу. Для України
пріоритетом є припинення збройного конфлікту, виведення російських військ і
повернення суверенітету над власною територією. Ціль Росії – легалізація
маріонеткових режимів на Донбасі шляхом проведення псевдо-виборів і
збереження таким чином можливості впливати на внутрішньополітичну ситуацію
в Україні; зняття економічних санкцій і повернення до business-as-usual із
Заходом. Пріоритетним для Берліну та Парижу є припинення збройного
протистояння, що дасть можливість вважати їх миротворчу місію виконаною,
зняти санкції з РФ і зосередитися на вирішенні питань, які вони вважають більш
пріоритетними – міграційна криза, економіка, Grexit, Brexit і т.д. Повернення
суверенітету України над власною територією, на жаль, до таких пріоритетів не
відноситься.
Слід віддати належне українській делегації на чолі із Міністром
1
2

http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1975476-zustric-normandskoi-cetvirki-u-parizi-cogo-cekati.html
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-germany-idUSKCN0W333N
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закордонних справ Павлом Клімкіним – тиск «Нормандських»
партнерів вони витримали гідно. Більш того, українській стороні вдалося
переконати німецького міністра змінити пріоритетність питань безпеки і
проведення виборів: у підсумковій заяві Ф.Штайнмаєра, оприлюдненій на сайті
німецького МЗС, безпека вже значиться як необхідна передумова проведення
виборів.3
«Нормандська» четвірка підтвердила дві важливі домовленості, досягнуті
напередодні під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Перша – про припинення навчань з бойовою стрільбою вздовж лінії
розмежування (що позбавляє бойовиків можливості під приводом навчань
порушувати домовленості про відведення озброєнь). Друга – про складання карт
районів, які підлягають розмінуванню. Відтак, практична реалізація цих
домовленостей стала частиною політичної відповідальності «Нормандської»
четвірки, і Київ має підстави апелювати до своїх партнерів щодо контролю за їх
виконанням. Міністри також вирішили закликати сторони конфлікту звільнити
усіх заручників до 30 квітня 2016 р.; забезпечити необхідну інформацію для
моніторингу та ефективного контролю з боку ОБСЄ за виведенням важких
озброєнь; надати усім цивільним доступ до гуманітарної допомоги.4
У найближчі тижні можливо найбільш важливим етапом дипломатичної
роботи з реалізації Мінських домовленостей буде опрацюванні концепції
розгортання міжнародної місії для забезпечення безпеки виборів.
Відповідну концепцію «Нормандські» міністри очікують побачити від ОБСЄ вже
до кінця березня. Зрозуміло, що РФ намагатиметься максимально обмежити
повноваження і функції такої місії, фактично зводячи її до рівня спостереження.
Україна ж наполягає, що це має бути озброєна поліцейська місія ОБСЄ,
мандат якої дасть можливість повноцінно гарантувати безпеку.5 До чиєї позиції
пристануть Берлін та Париж – питання відкрите, але проти України тут може
зіграти фактор часу. Німеччина і Франція явно прив’язують дату
проведення виборів до часу, коли Євросоюзу потрібно буде
визначатися із продовженням економічних санкцій проти Росії, тобто
до липня 2016 р. Однак з попереднього досвіду розгортання місій, що
гарантували безпеку проведення виборів у зонах конфліктів,6 є очевидним, що це
потребуватиме значних організаційних, людських і фінансових ресурсів, і займе
набагато більше часу, ніж залишилося до липня.
Крім того, політична підгрупа Тристоронньої контактної групи досі не може
знайти спільної позиції по жодному з ключових питань – контрольовані Кремлем
сепаратисти відмовляються допускати до участі у виборах українські партії та ЗМІ,
і відмовляють в праві голосу тимчасово переміщеним особам, які не можуть
повернутися на Донбас, доки там тривають військові дії.7 Як за таких обставин
проводити вибори – запитання, на яке мали би дати відповідь «Нормандські»
партнери, що форсують тему виборів.
На тлі конформістських по відношенню до РФ позицій Берліну та Парижу,
важливим для України є той факт, що Вашингтон поділяє позицію
Києва про пріоритетність «мирних» пунктів Мінських домовленостей.
Офіційний представник Держдепартаменту Марк Тонер заявив, що США наполягають
на повній імплементації Мінських домовленостей, проте найбільш пріоритетним
3

http://www.auswaertigesamt.de/sid_629681058E0ED191F298B389F306289D/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Ukraine/Aktuell/160303_Nor
mandietreffen.html
4
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1976878-zustric-normandskoi-cetvirki-ci-taka-vze-vona-bezrezultatna.html
5
http://ukranews.com/ru/interview/2016/03/06/722
6
напр., див.: http://gazeta.dt.ua/international/za-ramkami-minskih-ugod-chomu-i-yak-mirotvorcha-misiya-oon-mogla-bvirishiti-problemu-v-donbasi-_.html
7
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/10/7101689
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вважають досягнення стійкого перемир'я, повний доступ спостерігачів ОБСЄ і
відновлення контролю України над кордоном.8 Втім, без додаткового тиску на
Москву у вигляді нових санкцій або допомоги Україні зброєю, ця вербальна
підтримка не матиме значного ефекту і не змусить Кремль почати виконувати
Мінські угоди.
Україні стає все складніше розраховувати на підтримку своїх
європейських партнерів у питанні мирного врегулювання на Донбасі. Все
очевиднішою стає націленість низки країн ЄС скасувати санкції вже в липні
цього року, і це аж ніяк не стимулює Москву до конструктиву. Враховуючи
неготовність ЄС до затяжної невизначеності щодо процесу мирного
врегулювання, Києву необхідно якомога скоріше запропонувати свій
детальний план мирного врегулювання із чітким переліком кроків,
відповідальних сторін і термінів виконання. Маючи на руках чіткий
сценарій врегулювання, західним партнерам буде легше відслідковувати, чия
сторона насправді гальмує виконання домовленостей, а Берліну та Парижу
буде простіше знаходити аргументи для продовження санкцій.

8

http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/1978137-ssa-nazvali-prioritetni-punkti-minskoi-ugodi.html
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БЕЗПЕКА
09.03.2016
ЄС продовжив санкції проти 146 росіян і 37 російських компаній
Представники країн Євросоюзу 9 березня вирішили продовжити на півроку замороження
рахунків і візові заборони через порушення територіальної цілісності України.
Представники країн Європейського союзу 9 березня вирішили продовжити замороження
рахунків і візові заборони щодо 146 осіб і 37 компаній через порушення територіальної цілісності
України.
До списку, дія якого буде продовжена на півроку, входять російський віце-прем’єр Дмитро
Рогозін, радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв, а також Дмитро Кисельов,
якого називають головним пропагандистом Кремля.
Трьох людей, нині покійних, вилучили зі списку, зокрема Ігоря Сергуна, колишнього
директора Головного розвідувального управління Росії, який раптово помер на початку цього року.
Рішення про продовження дії санкцій вступить в силу в кінці цього тижня.
2 березня США також оголосили про продовження дії аналогічних санкцій. Основні
економічні санкції проти енергетичного і банківського секторів Росії мають бути поновлені в кінці
липня.
Голос Америки
09.03.2016
У ЄС виступили з новими заявами на підтримку Савченко
У Європейському союзі виступили з кількома новими заявами на підтримку українки Надії
Савченко, яку судять у Росії за звинуваченням у вбивстві російських журналістів на Донбасі і яка
тримає сухе голодування.
Зокрема, провідні депутати Європейського парламенту, пов’язані з Україною, виступили з
вимогою негайного і безумовного звільнення Савченко, яку, за їхніми словами, було насильно
викрадено і яка незаконно утримується в російській в’язниці.
Євродепутати – голова комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок, голова
парламентського комітету асоціації між ЄС і Україною Андрей Пленкович та парламентський
доповідач у справах України Яцек Саріуш-Вольський – заявили, що занепокоєні станом її здоров’я,
яке стало погіршуватися після початку сухого голодування як протесту проти несправедливості,
жертвою якої вона є від 2014 року, і проти відтермінування остаточного слухання в суді щодо її
справи.
А речниця верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Моґеріні
наголосила, що повідомлення про голодування та відмову від прийому води Надією Савченко є
вкрай тривожними. Вона повторила, що Євросоюз продовжує закликати до негайного звільнення
Савченко і, як і раніше, наголошує, що Росія несе відповідальність за здоров’я, добробут і
дотримання прав усіх осіб, яких вона утримує.
Також у середу на суді в Донецьку Ростовської області Росії Савченко дали виголосити
заключне слово і вкотре заявити про її невинуватість, Але суддя вирішив, що вирок буде
оголошений тільки 21 і 22 березня. Савченко, яка ще з середини грудня тримає голодування на
знак протесту проти її утримання під вартою, а з 4 березня перейшла на сухе голодування,
підтвердила, що триматиме його й далі.
Надію Савченко, народного депутата України й делегата Верховної Ради в Парламентській
асамблеї Ради Європи, в Росії обвинувачують у вбивстві 2014 року двох працівників російського
державного телебачення, які нелегально перебували в Україні в лавах збройних проросійських
сепаратистів, надаючи їм інформаційну підтримку, а також у замаху на вбивство групи
сепаратистів і в незаконному перетині російського кордону. Російські прокурори вимагають
засудити українку до 23 років позбавлення волі і штрафу у 100 тисяч рублів (нині це понад 36,5
тисяч гривень).
Надія Савченко та її захист відкидають звинувачення і навели на суді численні докази, що
на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім
силоміць вивезли її до Росії. Але суд не взяв до уваги цих доказів непричетності Савченко до
інкримінованих їй Росією дій.
Радіо Свобода
10.03.2016
РФ повинна негайно звільнити Савченко – Могеріні
Росія повинна негайно та беззастережно звільнити Надію Савченко.
Про це йдеться в заяві Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики
безпеки Федеріки Могеріні.
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"Я стежу з особливою увагою за ситуацією з українською льотчицею Надією Савченко з
самого початку. Це вже не просто судова або політична справа: тепер це питання людського
співчуття. Стан її здоров'я стрімко погіршується, і ми всі боїмося страшних наслідків", –
наголошується в повідомленні.
"Її звільнення відповідатиме міжнародними зобов'язаннями РФ у сфері захисту прав
людини, а також зобов'язаннями за "Комплексом заходів для реалізації мінських угод" звільнити
всіх заручників та затриманих осіб, пов'язаних з конфліктом у Східній Україні", – підкреслює
Могеріні.
"З цих причин я закликаю російську владу негайно і беззастережно звільнити Савченко з
гуманітарних міркувань", - закликає Високий представник ЄС.
Як відомо, лідери ЄС Дональд Туск та (Президент Європейської ради), Жан-Клод Юнкер
(голова Європейської Комісії) і Мартін Шульц (Президент Європейського парламенту) отримали
лист-звернення про звільнення української льотчиці Надії Савченко, який підписали 36 тис. осіб.
Як відомо, Надія Савченко оголосила сухе голодування 3 березня, після того, як суд не дав
їй виступити з останнім словом і переніс засідання на 9 березня.
При цьому Савченко заборонила годувати себе силоміць, однак, як пояснювали адвокати,
за російським законодавством їй не можуть дозволити померти.
Європейська правда
14.03.2016
Рішенню щодо санкцій проти РФ передуватиме політична дискусія –
Могеріні
Продовження економічних санкцій проти Росії в червні не буде автоматичним, рішення
буде прийматися після політичної дискусії.
Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки
Федеріка Могеріні за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.
"Для мене не може бути автоматичного продовження санкцій ніколи. Продовження
санкцій – це завжди політичне рішення, а не технічне. Позиція країн ЄС завжди представляється.
Нещодавно ми продовжили один блок санкцій, економічні санкції закінчуються в кінці липня і
буде ще одна дата для продовження в червні, і по всьому необхідна політична дискусія", – сказала
вона.
Раніше Могеріні заявила, ЄС знову повернеться до обговорення питання економічних
санкцій проти Росії вже влітку.
Як повідомлялося, Рада ЄС ухвалила в четвер рішення продовжити санкції проти 146 осіб
(громадян України та Росії) та 37 російських компаній за порушення територіальної цілісності
України.
Європейська правда

ВІЗОВА ПОЛІТИКА
04.03.2016
Україна та ЄС найшли компроміс щодо електронного декларування
Юристи та експерти Європейського Союзу спільно з представниками України напрацювали
компромісне рішення щодо поправок в закон про електронне декларування, які необхідні для
введення безвізового режиму між Україною та ЄС.
Про це заявив прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік, передає "ІнтерфаксУкраїна".
"Я можу розкрити маленький секрет, що наші юристи, наші експерти цього тижня з
українськими колегами напрацювали компромісні рішення цих спірних питань: щодо
електронного декларування, щодо списку близьких родичів, щодо бази, від якої чиновники
повинні будуть давати ці декларації. Так що цей компроміс більш-менш готовий, побачимо, що
буде в парламенті", – сказав він у п'ятницю.
За словами Стуліка, експерти Євросоюзу сказали, які критерії цього закону будуть
влаштовувати ЄС.
Нагадаємо, 18 лютого Верховна рада ухвалила три закони: про прокуратуру, про
Нацагенцію з повернення та управління незаконно виведеними активами та про спецконфіскацію
і арешт майна.
Всі три ЄС визнав такими, що повністю відповідають європейським вимогам.
Водночас, представництво ЄС в Україні публічно обурилося з приводу закону про
електронні декларації, ухваленого Радою у вівторок – в ньому виявилися норми, які суперечать
вимогам ЄС та порушують зобов'язання України.
Європейська правда
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11.03.2016
Президенти України та Європейської Комісії узгодили подальші кроки для
запровадження Євросоюзом безвізового режиму для українців
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської
Комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої погодили наступні кроки для запровадження
безвізового режиму для українців.
Співрозмовники обговорили зміни до закону про електронне декларування і привітали
досягнення компромісу в переговорах України та Єврокомісії щодо внесення цих змін.
Жан-Клод Юнкер висловив сподівання щодо позитивного рішення Верховної Ради щодо
законодавчого врегулювання питання електронного декларування у відповідності до стандартів
ЄС, що стане значним кроком уперед у реалізації антикорупційної політики і дозволить Україні за
кілька років інтегруватися до Європейського Союзу.
Глава держави також привітав рішення Ради ЄС від 10 березня щодо продовження до 15
вересня 2016 року терміну дії обмежувальних заходів ЄСстосовно 146 фізичних осіб та 37
організацій, запроваджених внаслідок підриву територіальної цілісності, суверенітету та
незалежності України .
Петро Порошенко також подякував ЄС за підтримку Надії Савченко, викраденої з території
України. Президент України закликав ЄС посилити тиск на Росію, щоб звільнити Надію Савченко
та інших незаконно затриманих українців.
Співрозмовники домовилися зустрітися 17 березня під час наступного візиту Президента
України до Брюсселя.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
15.03.2016
Верховна рада ухвалила останній “безвізовий закон” – 278 голосів
Верховна рада у вівторок проголосувала за поправки до закону про електронні декларації,
погоджені з Євросоюзом, що є необхідною умовою для запровадження безвізового режиму між
Україною та ЄС.
За відповідне рішення проголосувало 278 народних депутатів.
Перед голосуванням голова профільного комітету Верховної ради з питань протидії
корупції Єгор Соболев (Самопоміч) закликав депутатів проголосувати за президентські поправки.
Спікер Верховної ради Володимир Гройсман, зі свого боку, нагадав, що голосуючи за
правки, парламент зніме "останню залізну завісу" та дасть змогу Україні отримати безвізовий
режим з ЄС.
Нагадаємо, що внесення поправок до закону №3755 щодо електронного декларування є
однією з двох вимог останніх ЄС для запровадження безвізового режиму.
Раніше посол ЄС Ян Томбінський закликав Верховну раду у вівторок прийняти поправки до
закону про електронні декларації, а також закон про Національну комісію, що здійснює
регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕ).
Як відомо, раніше президент Петро Порошенко ветував закон №3755, який був ухвалений
Радою в редакції, яка суперечила домовленостям з ЄС.
Порошенко повернув закон до Ради з правками, текст яких був офіційно узгоджений з
Брюсселем.
Європейська правда
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ТЕМПИ ПРАКТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ
СПІ
УКРАЇНИ І НАТО
О ЗАЛЕЖАТЬ ВІД
В
ШВИДКОСТІ ТА ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ
У другій половині лютого – першій половині березня 2016 р. Київ вів
активний діалог з НАТО щодо проведення реформ у секторі безпеки та оборони.
Та головне, щоб кількість зустрічей і консультацій переростала в якість
якіс
– і
реформ, і співпраці з Альянсом.
Наприкінці лютого 2016 р. Київ відвідала делегація НАТО на чолі з
Командувачем Сил спеціальних операцій Маршалом Веббом. Під час візиту було
підписано Лист про наміри щодо співробітництва у сфері спеціальних
операцій між Генштабом Збройних сил України та Штабом Сил спеціальних
операцій НАТО. В лютому до України також прибула група експертів з питань
реалізації Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору
(RASP) під керівництвом представника Агенції НАТО з питань зв’язку та
інформації Рене ван дер Хайдена. Було обговорено продовження консультацій у
контексті здійснення техніко-експлуатаційного
техніко експлуатаційного дослідження можливостей
реалізації програми RASP в Україні.9
4 березня у штаб-квартирі
штаб
НАТО в Брюсселі відбулось засідання
з
Спільної
робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи.
реформи Українська
делегація на чолі із заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України Олександром Литвиненком обговорила з фахівцями країн-членів
країн
НАТО
проект Концепції розвитку
розвитку сектору безпеки і оборони України,
України а
також
представила
діяльність
Проектного
офісу
реформ
при
Міністерстві оборони України.
України
8 березня у штаб-квартирі
штаб квартирі НАТО пройшло спеціальне засідання Комісії
Україна-НАТО
НАТО за участі Міністра оборони України Степана Полторака.
По
Міністр ознайомив представників країн-членів
країн членів НАТО з особливостями оборонної
реформи та проектом Стратегічного оборонного бюлетеня України.
України
Був окреслений план взаємодії України з НАТО у сфері реформування оборонного
сектору на період до Варшавського
Варшавського саміту НАТО, запланованого на липень 2016 р.
У Брюсселі Степан Полторак провів зустріч із Генсеком НАТО
Єнсом Столтенбергом,
Столтенбергом, який пообіцяв і надалі надавати допомогу українському
оборонному відомству в реформуванні, відзначивши, що обсяги такої
9

http://www.mil.gov.ua/news/2016/02/23/
/2016/02/23/do-komanduvannya-povitryanih-sil-pribuli-eksperti-alyansu
alyansu-z-pitan-realizacziiregionalnoi-programi-nato-z-bezpeki
bezpeki-povitryanogo-prostoru--/
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допомоги залежатимуть від якості реформ.10 З цих слів очевидно, що
НАТО застосовує до України той же підхід, що і Євросоюз – more for more (більше
за більше), спонукаючи таким чином не зволікати із реформами.
Про те, що в НАТО вважають темпи і якість українських реформ
недостатніми, свідчать сказані під час зустрічі із С.Полтораком слова
Є.Столтенберга про очевидну необхідність прийняття швидких рішень
щодо реформ, їх результативного і цілковитого виконання.11 Генсек
Альянсу також закликав Україну повною мірою запровадити принципи
цивільного демократичного контролю над збройними силами.
Зважаючи на надзвичайну толерантність Є.Столтенберга, його натяки на
недостатні темпи і результати реформ є тривожним сигналом. Відзначимо,
для порівняння, що на адресу Тбілісі від керівництва НАТО не чутно закликів
прискорювати та результативніше впроваджувати реформи, тож не дивно, що
питання вступу Грузії до Альянсу вже практично не піддається сумніву –
союзники лише очікують на зручний час для відповідного рішення. Київ же, як у
випадку ЄС, так і у випадку НАТО регулярно чує спонукання від своїх партнерів –
так, ніби реформи більше потрібні їм, ніж самій Україні. За таких обставин не
дивно, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що Україна в
найближчі 20-25 років не стане ні членом ЄС, ні членом НАТО.12
Недостатню активність виявляє Київ і в питанні підготовки до
Варшавського саміту НАТО, запланованого на 8-9 липня 2016 р. Для
порівняння: Польща задовго до саміту чітко задекларувала свою головну ціль –
добитися рішення про збільшення присутності НАТО в східноєвропейських
членах. Варшава провела потужну підготовчу роботу, і за п’ять місяців до саміту
польський Міністр оборони Антоні Мацеревич13 та Міністр закордонних справ
Польщі Вітольд Ващиковський14 впевнено заявляють, що всі питання вже
узгоджено, і необхідні рішення будуть прийняті на саміті у Варшаві.
Чого ж очікує Україна від Варшавського саміту НАТО наразі
невідомо, і навряд чи причина в секретності відповідних переговорів із
Альянсом, адже НАТО – не ОДКБ, і кулуарний формат підготовки рішень нам не
прийнятий. Польща підтримує ідею провести під час Варшавського
саміту засідання Ради НАТО-Україна на рівні глав держав, але можливий
перелік питань порядку денного засідання не оприлюднено. Певна річ, очікувати
прориву у відносинах Україна-НАТО не варто, але можна було би підготувати
якісь конкретні, хай і не епохальні рішення, що стали би проміжними кроками в
напрямку членства – за прикладом нинішньої співпраці Грузії із Альянсом. Якщо
ж все зведеться до чергової паперової декларації про підтримку суверенітету й
територіальної цілісності України – нагоду можна буде вважати змарнованою.
Формуючи порядок денний співпраці із НАТО, Києву потрібно бути
свідомим того, що ніхто не буде вмовляти його форсувати події і тим паче –
піднімати питання членства. Барак Обама чітко заявив, що Україна не
належить до основних інтересів США, є вразливою до військового
домінування Росії, бо не є членом НАТО, і воювати за її територію
ніхто не буде.15 І не варто очікувати, що із зміною лідера Білого Дому
ситуація радикально зміниться на краще. Безпека України – це, перш за все, її
10

http://www.mil.gov.ua/dlya-zmi/vistupi-ta-intervyu/2016/03/08/ens-stoltenberg-nato-i-nadali-nadavatime-dopomoguukrainskomu-oboronnomu-vidomstvu
11
http://www.nato.int/cps/uk/natohq/news_128903.htm?selectedLocale=uk
12
http://en.europeonline-magazine.eu/ukraine-will-not-join-eu-nato-for-another-20-25-years-juncker-says_442069.html
13
http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/244360
14
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/244168
15
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525
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власний клопіт, і саме Київ повинен інтенсифікувати реформи, просувати
пропозиції співпраці і форсувати питання членства. Не очікуючи, що
запропонує Польща, чи коли знову зробить зауваження хтось із керівництва
Альянсу.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
03.03.2016
Варшава хоче зібрати президентську раду НАТО-Україна
Під час липневого саміту Північноатлантичного альянсу 8-9 липня у Варшаві може
відбутися засідання Ради НАТО-Україна на рівні глав держав. Це питання обговорюватиметься під
час засідання Консультаційного комітету президентів України і Польщі в п’ятницю у Варшаві.
Про це заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє
власний кореспондент Укрінформу.
"Польська сторона хоче, аби під час саміту у Варшаві відбулося формальне засідання Ради
НАТО-Україна на рівні глав держав", – заявив Щерський, якого цитує РАР.
Він поінформував, що під час засідання комітету буде обговорено широке коло питань
двосторонньої співпраці та міжнародного співробітництва.
"Темою номер один є політика безпеки: конфлікт в Україні, перспектива для сходу України
і Криму в контексті Мінських домовленостей", – підкреслив польський міністр.
Обидві сторони обговорять також відносини Україна-ЄС.
"Обговоримо результати угоди про асоціацію, вільну торгівлю і можливу допомогу Польщі
для України", – зазначив Щерський. Він додав, що йдеться не лише про процес децентралізації,
про підтримку якого заявив президент Анджей Дуда під час минулого візиту до Києва, а й нові
сфери, наприклад в охороні довкілля.
Київ і Варшава обговорять також питання історичного та громадського діалогу, відносин на
рівні місцевого самоврядування тощо.
Про відновлення зустрічей на рівні Консультаційного комітету глав держав домовилися у
грудні у Києві президенти України і Польщі Петро Порошенко і Анджей Дуда.
Порошенко на початку лютого затвердив новий склад української частини комітету. Так,
уповноваженим Президента України в Консультаційному комітеті призначено заступника глави
АПУ Костянтина Єлісєєва. До складу комітету також увійшли: директор громадської організації
"Інститут світової політики" Альона Гетьманчук, посол України у Польщі Андрій Дещиця,
заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, заступник
секретаря РНБО Олександр Литвиненко, а також керівник Головного департаменту зовнішньої
політики та європейської інтеграції АПУ, секретар української частини Консультаційного комітету
президентів України та Польщі Ігор Жовква.
Укрінформ
03.03.2016
Дуда закликає НАТО пильно спостерігати за ситуацією в Україні
Президент Польщі Анджей Дуда закликає НАТО пильно спостерігати за ситуацією в
Україні.
Про це повідомляє Польське Радіо.
Президент провів зустріч з експертами національної безпеки, зокрема, представниками
дев’яти держав, що входять до так званого східного флангу НАТО.
Відкриваючи зустріч польський очільник висловив надію на дотримання мінських
домовленостей.
"НАТО повинно моніторувати активність Росії на території нашого східного сусіда", – додав
Дуда.
"Також поведінка Росії у цьому контексті показує, чого можна сподіватися найближчим
часом від російської політики. Поки що, з сумом мушу зауважити, що жодних позитивних сигналів
я не помічаю. Радше – беручи до уваги останні заяви у Мюнхені прем’єра Мєдвєдєва – я схильний
сказати, що це свого роду ескалація".
Нагадаємо, минулого тижня російський прем’єр-міністр Дмітрій Мєдвєдєв на конференції
присвяченій безпеці заявив, що посилення напруги між Росією та Заходом призвело до "нової
холодної війни".
Президент Польщі висловив одночасно надію, що під час саміту НАТО у Варшаві
прозвучать конкретні рішення стосовно зміцнення присутності сил Північноатлантичного альянсу
у Польщі.
"Якщо з точки зору розвитку НАТО ліпшим варіантом буде не постійна присутність військ,
а ротаційна, то це може бути ротаційна присутність, але вона повинна бути помітною", – наголосив
Дуда.
Європейська правда
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04.03.2016
Україна та НАТО обговорили проект Концепції реформування сектору
безпеки і оборони України
У штаб-квартирі НАТО відбулось засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з
питань воєнної реформи.
Українську делегацію на засіданні очолив заступник Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України Олександр Литвиненко.
У ході заходу українська сторона обговорила з фахівцями країн-членів НАТО проект
Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, а також представила діяльність
Проектного офісу реформ при Міністерстві оборони України.
Представники країн-членів НАТО підтвердили готовність і надалі надавати всебічне
сприяння Україні у реформуванні її національного сектору безпеки і оборони.
У рамках візиту до штаб-квартири НАТО українська делегація також провела низку
робочих зустрічей в Постійних представництвах країн-членів НАТО, в ході яких мова йшла,
зокрема, про актуальну безпекову ситуацію на сході України та виконання Мінських
домовленостей.
Місія України при НАТО
08.03.2016
Україна обговорила з НАТО проект Стратегічного оборонного бюлетеня
В штаб-квартирі НАТО відбулось спеціальне засідання Комісії Україна-НАТО за участі
Міністра оборони України Степана Полторака.
На засіданні Комісії Україна-НАТО генерал армії України Степан Полторак ознайомив
представників країн-членів Альянсу з особливостями оборонної реформи та проектом
Стратегічного оборонного бюлетеня України.
На засіданні Комісії також був окреслений план взаємодії України з НАТО в сфері
реформування оборонного сектору нашої держави на період до Варшавського саміту НАТО, який
відбудеться в липні ц.р.
НАТО надалі надаватиме Україні всебічну підтримку в розвитку її обороноздатності та
посиленні спроможностей збройних сил. Водночас НАТО в черговий раз підтвердила свою
принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
Місія України при НАТО
08.03.2016
Генеральний секретар НАТО обговорив з міністром оборони України
питання основних військових реформ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і український міністр оборони Степан
Полторак зустрілися у вівторок (8 березня 2016 року) для обговорення досягнень України в
просуванні головних військових реформ і можливої підтримки цих зусиль з боку НАТО. Під час
засідання Комісії Україна – НАТО Генеральний секретар, міністр Полторак і посли країн Альянсу
також обмінялися думками про стан безпеки на сході України і хід виконання Мінських угод.
Генеральний секретар знову підтвердив рішучу підтримку з боку НАТО суверенітету і
територіальної цілісності України, і наголосив на тому, що НАТО продовжуватиме посилювати як
політичну, так і практичну підтримку України. Пан Столтенберг також високо оцінив прагнення
України йти важким шляхом здійснення комплексних реформ, в тому числі в секторі оборони і
безпеки. НАТО продовжує надавати Україні допомогу у здійсненні реформ через своїх радників у
Києві, через Цільові фонди з розвитку потенціалу і через Річну національну програму та Процес
перегляду і оцінки партнерства.
Генеральний секретар наголосив на очевидній необхідності прийняття швидких рішень
щодо реформ і на їхньому результативному і цілковитому виконанні. Він також подякував
міністрові Полтораку за використання і застосування порад Альянсу при реформуванні Збройних
сил України. Пан Столтенберг закликав Україну повною мірою запровадити принципи цивільного
демократичного контролю над збройними силами і підкреслив, що радники від НАТО і країн
Альянсу і надалі допомагатимуть Україні у досягненні амбіційної мети переходу не стандарти і
процедури НАТО.
NATO.int
10.03.2016
Павло Ткачук: «Розвиток нашого навчального закладу та приведення
процесу підготовки до стандартів НАТО – пріоритетний напрямок нашої
роботи»
Національну академію сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відвідала
делегація Федеративної Республіки Німеччина, яку очолив депутат Бундестагу Гайнріх Цертік.
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Зустрів іноземних гостей у стінах видового військового вишу особисто начальник
Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. В ході зустрічі він
ознайомив німецьких колег з особливостями діяльності Академії та підготовки фахівців різних
ланок управління на базі підрозділів навчального закладу. Окрім того, він поділився своїми
враженнями від нещодавньої поїздки до Німеччини, де під його керівництвом делегація офіцерів
Академії також мала можливість на власні очі побачити, як готують офіцерів для армії ФРН.
Однак головною темою зустрічі стало направлення до Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного німецького штабного офіцера, який згідно з
попередніми домовленостями виконуватиме функції військового радника для вдосконалення
системи підготовки військових фахівців у навчальному закладі. До слова, згоди про це було
досягнуто саме під час візиту українських офіцерів до Німеччини.
— Умови та система підготовки офіцерів й солдатів Бундесверу, які ми побачили під час
нашого візиту до Німеччини, не залишили нас байдужими, — сказав генерал-лейтенант Павло
Ткачук. — Безупинний розвиток нашого навчального закладу та приведення процесу підготовки
військових фахівців до стандартів НАТО — пріоритетний напрямок нашої роботи. Тож впевнений,
що робота німецького військового фахівця в стінах нашого навчального закладу стане ще одним
рушієм для реалізації наших найсміливіших задумів щодо вдосконалення Національної академії
сухопутних військ. І це, без сумніву, позитивно вплине на підвищення обороноздатності всього
українського війська, адже саме наші випускники формують командну основу Сухопутних військ
ЗС України.
У свою чергу, Гайнріх Цертік подякував керівництву Академії за гостинний прийом та
цікавий екскурс в історію й сучасність українського вишу. Він висловив щирі сподівання, що всі
ініціативи щодо подальшої співпраці Національної академії сухопутних військ зі збройними
силами ФРН будуть вже ближчим часом втіленні в життя, а він особисто докладе для цього всіх
зусиль.
Наприкінці зустрічі сторони обмінялись пам’ятними сувенірами та сфотографувались на
згадку.
Міністерство оборони України

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
03.03.2016
НАТО не варто поспішати повертатися до діалогу з РФ – Лінкявічюс
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в четвер закликав НАТО не поспішати
повертатися до звичайного діалогу з Росією, поки Москва не змінить свою агресивну політику.
Про це йдеться в його статті для Politico, повідомляє Delfi.lt.
"НАТО зобов'язане забезпечити, щоб дискусії не послужили димовою завісою, яка вигідна
агресору. Це особливо важливо, коли Росія намагається шантажувати НАТО з метою відновлення
заморожених відносин", – пише міністр.
За словами Лінкявічюса, справжнє партнерство може бути відновлено тільки в тому
випадку, якщо Москва зробить кроки щодо відведення своїх військових з України, перестане
проводити масштабні військові навчання без попереджень і польоти військових літаків з
відключеними автовідповідачами над Балтійським морем.
"Розумна політика Заходу щодо Росії повинна бути підкріплена тим, що Росія робить, а не
що вона говорить", – наголосив він.
"Загрози тероризму або необхідність вирішувати питання міграції не повинні змусити нас
закрити очі на агресію Росії і її загрози сусідам", – стверджує міністр.
Нагадаємо, як на початку грудня заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Альянс планує
більш активно використовувати Раду Росія-НАТО для підтримування зв'язків з Росією.
В міноборони РФ на початку лютого заявляли, що зустріч Ради Росія-НАТО на рівні
постійних представників може відбутися найближчим часом.
Європейська правда
10.03.2016
МЗС Польщі: питання присутності НАТО на східному фланзі – узгоджені
На запланованому в липні у Варшаві саміті Північноатлантичного альянсу буде
обговорюватися питання присутності сил НАТО не лише на сході, але й на півдні території
Альянсу.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє
Польське радіо.
За словами міністра, питання присутності НАТО на східному фланзі вже узгоджене.
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"Питання, у яких ми найбільше зацікавлені, тобто присутність союзників на східному
фланзі – не лише в Польщі, але й навколо нас – практично, вирішено в політичному і військовому
плані. Зараз обговорюються деякі деталі – рівень присутності і конкретні військові частини. Проте,
з огляду на зростання загрози для Європи з південного напрямку, саміт більше уваги приділить
також цій проблемі", – сказав він.
Саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться у Варшаві 8 і 9 липня цього року.
Європейська правда
11.03.2016
НАТО схвалив призначення нового командувача Об’єднаними силами в
Європі
Північноатлантична рада затвердила призначення генерала армії США Кертіса Скапаротті
на пост командувача Об’єднаними силами в Європі.
Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО.
"Генерал Скапаротті в даний час виконує функції командувача командуванням Об'єднаних
Націй, командувача спільними силами і силами США в Кореї", – йдеться у повідомленні.
Генерал приступить до виконання своїх обов’язків після завершення процесів
підтвердження в США.
Він змінить на посаді генерала Філіпа Брідлава.
Церемонія зміни командування відбудеться в штабі Об’єднаного командування відбудеться
в бельгійському місті Монсі навесні 2016 року.
Європейська правда
12.03.2016
Міністр оборони Польщі: у липні ми станемо повноправним членом НАТО
На заході з нагоди 17-ої річниці вступу Польщі до НАТО міністр оборони Антоні Мацеревич
зазначив, що в липні "раз і назавжди зміниться характер присутності Польщі в альянсі".
Про це повідомляє Радио Польша.
"Польща стоїть на порозі великої зміни, якою є перехід від політичної участі в НАТО до
повноправного членства", – заявив він.
Міністр підкреслив, що вирішив організувати урочистий захід, оскільки "це рік, коли у
Польщі відбудеться найважливіша подія вільного світу – саміт НАТО у Варшаві".
"Саміт НАТО у Варшаві, як ми сподіваємося, і до чого ми прагнемо – раз і назавжди
змінить характер присутності Польщі в НАТО. Він закінчить довгий шлях і зробить Польщу та інші
країни Східної та Центральної Європи повноправними членами НАТО", – зазначив глава
Міноборони Польщі.
За словами Мацеревича, це відбувається в момент величезного цивілізаційного і
геополітичного виклику, перед обличчям якого знаходиться світ. Міністр згадав слова президента
Росії Володимира Путіна, який у серпні 2009 року заявив, що Москва хоче змінити політичне
співвідношення в Європі, замінивши його договорами Росії з окремими країнами.
"Ці слова були сказані через рік після агресії в Грузії і за півроку до смерті всієї польської
еліти під Смоленськом. Важко припустити, що світ не побачив це застереження, навіть якщо
мовчить про нього", – підкреслив Антоні Мацеревич.
Він також звернув увагу на інші події – агресію Росії в Україні, смерть пасажирів
малазійського літака, втручання Росії в сирійський конфлікт, а також на "майже апокаліптичний
образ Європи, залитої народами" з Близького Сходу та Африки.
"Це та ситуація, перед обличчям якої ми сьогодні знаходимося. У цій ситуації Польща
виконає всі союзницькі зобов'язання. Я хочу це однозначно підтвердити", – зазначив глава
Міноборони Польщі.
Європейська правда
15.03.2016
Глава Парламентської асамблеї НАТО звинуватив РФ у невиконанні
Мінська
Президент Парламентської асамблеї НАТО висловив жаль з приводу невиконання Росією
Мінських угод.
Про це він заявив у листі до глави МЗС України Павла Клімкіна, йдеться у повідомленні на
сайті ПА НАТО.
Зокрема, він наголосив на зобов'язаннях Росії в рамках Мінських угод щодо звільнення
Надії Савченко та інших політв'язнів.
"Я хотів би приєднатися до численних засуджень, які були озвучені щодо затримання Надії
Савченко", – йдеться в листі.
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Відзначаючи, що він повністю поділяє "обурення і стурбованість" Клімкіна щодо
затримання Савченко, Тернер зазначає: "Як ви знаєте, я кілька разів закликав російську владу
звільнити всіх українських в'язнів, відповідно до вимог Мінських угод. На жаль, донині Росія не
змогла виконати це і майже всі інші умови, викладені в угодах".
В зв’язку з цим голова ПА НАТО підкреслив важливість підтримки державами Альянсу
політики санкцій проти Росії.
За його словами, ПА НАТО буде "залишатися твердою в нашому засудженні російської
агресії і незаконної окупації частини території суверенної України".
"Ми продовжуємо закликати Росію повною мірою виконувати свої зобов'язання в рамках
Мінських угод і відповідно до міжнародного права", – йдеться у листі.
Європейська правда
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
УКРАЇНА – ТУРЕЧЧИНА: ЧИ ЗМОЖЕ ТАКТИЧНИЙ СОЮЗ
ПЕРЕРОСТИ У СТРАТЕГІЧНИЙ?
Візит української делегації на чолі з Президентом Порошенком до
Туреччини офіційно назвали налагодженням стратегічного партнерства з
особливим наголосом на поглиблення безпекової співпраці і спільних зусиллях
задля деокупації Криму. Питання в тому – чого більше в теперішньому
зближенні двох країн – стратегічного розрахунку чи тактичних міркувань з
огляду на загострення їх відносин із Росією.
9 березня 2016 р. в Анкарі відбулося П’яте засідання Стратегічної
ради високого рівня між Україною та
та Туреччиною. За підсумками
засідання сторони домовилися посилити співробітництво за цілою низкою
напрямків, які можна згрупувати в два блоки – безпековий та економічний.
У тексті спільної декларації, прийнятої за підсумками
переговорів, першими стоять безпекові питання. Сторони домовилися:
посилити координацію, співробітництво та договірну базу між Туреччиною та
Україною у сфері безпеки й оборони; сприяти зміцненню механізмів регіональної
безпеки в Чорному морі; нарощувати співпрацю в контексті спільних зусиль,
зу
спрямованих на забезпечення міжнародної безпеки, в т.ч. і в рамках НАТО;
поглиблювати співпрацю у сфері модернізації оборонно-промислового
оборонно промислового комплексу;
виробити Дорожню карту реалізації спільних високотехнологічних проектів у
галузі космосу, авіабудування,
авіабудування, оборонної промисловості; працювати разом у
рамках міжнародного права з метою деокупації Криму.16 Також було підписано
Протокол про співробітництво між Апаратом Ради національної безпеки та
оборони України і Генеральним секретаріатом Ради національної безпеки
Туреччини, спрямований на активізацію співробітництва.17
Пріоритетність безпекових питань для обох сторін є очевидною з огляду на
їх напружені відносини із Росією, яка анексувала Кримі і веде війну на сході
України, а військовим втручанням у справи Сирії суттєво погіршила ситуацію з
безпекою південних кордонів Туреччини. Київ і Анкара мають широкі можливості
для взаємовигідної співпраці військово-промислових
військово промислових комплексів, взаємодії в
16
17

http://www.president.gov.ua/news
news/spilna-deklaraciya-za-rezultatami-pyatogo-zasidannya-strateg
strateg-36831
http://www.president.gov.ua/news
news/ukrayina-ta-turechchina-pogliblyuvatimut-strategichne-partne
partne-36833
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питаннях чорноморської безпеки.
Інша справа – наскільки далеко готові піти сторони в практичній площині
безпекового співробітництва. Туреччина є членом НАТО і перебуває в принципово
іншій ситуації, ніж Україна. РФ не наважиться на відкрите протистояння із
Туреччиною, а остання у своїх діях зважає на загальну політику Альянсу і не
ризикне піти на конфлікт з Росією заради України. Можливо тому Анкара не
спішить приставати на пропозиції Києва про спільне патрулювання у Чорному
морі. Туреччина пообіцяла передати Україні мобільні шпиталі та іншу військову
допомогу, але про зброю не йдеться.
Не все однозначно і щодо задекларованих намірів двох держав здійснювати
спільні кроки, спрямовані на деокупацію Криму, зокрема, залучити
Анкару до переговорів у форматі «Женева плюс» за участю гарантів
Будапештського меморандуму.18 Зважаючи на те, що РФ у принципі відмовляється
від будь-якого формату обговорення приналежності Криму, – визначення складу
учасників таких переговорів є поки що суто гіпотетичним питанням. До того ж,
складно передбачити, яку роль відіграла би на таких перемовинах Туреччина, яка,
до речі, не приєдналася до санкцій, запроваджених проти РФ за окупацію Криму, а
турецькі транспорті судна продовжували перевезення до кримських портів.
Другий блок питань, що обговорювалися в Анкарі, –
економічний. Україна і Туреччина домовилися завершити впродовж 2016 р.
переговори щодо Угоди про вільну торгівлю; забезпечити підписання
двосторонніх угод про взаємний захист інвестицій та уникнення подвійного
оподаткування;
розширити
співробітництво
у
сфері
міжнародних
комбінованих/контейнерних перевезень; посилити співпрацю в туристичній
галузі; опрацювати можливості спільного залучення до проектів із постачання
природного газу з Каспійського басейну до Європи.19
Плани великі, проте поки що невідомо, чи будуть вони реалізовані.
Переговори про вільну торгівлю йдуть складно; втілення планів економічного
співробітництва, задекларованих під час минулорічного засідання Стратегічної
ради, пробуксовує; а взаємний товарообіг у 2015 р. впав на 22% порівняно із 2014
р., хоча рік тому сторони заявляли про плани суттєво його наростити.20 Анкара все
ще залишається одним із найважливіших торговельних партнерів для Києва, але
загальна складна ситуація в українській економіці не сприяє нарощуванню
співпраці.
Підсумовуючи візит до Туреччини, Петро Порошенко заявив, що
«стратегічне партнерство» двох держав «має стати каталізатором змін
на краще у всьому регіоні».21 Президенти підписали спільну Декларацію про
поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Турецькою
Республікою.22 Та щоб партнерство справді стало стратегічним – потрібно
докласти чимало зусиль і мати на них політичну волю. Поки що відносини
України і Туреччини більше нагадують ситуативний політичний союз,
що виник на тлі загострення відносин їх обох із Росією. І якщо
конфронтація Києва із Москвою явно буде затяжною, то у випадку Анкари це
зовсім необов’язково.
Наміри Києва посилити співпрацю із Туреччиною, зокрема, в безпековій
площині, є своєчасними та правильними, як і спроби залучити Анкару до
18

http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-turechchina-obyednayut-zusillya-zadlya-deokupaci-36834
http://www.president.gov.ua/news/spilna-deklaraciya-za-rezultatami-pyatogo-zasidannya-strateg-36831
20
http://fpri.kiev.ua/?p=19379
21
http://www.president.gov.ua/news/pogliblennya-ukrayinsko-tureckogo-spivrobitnictva-stane-kata-36835
22
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-turechchina-pogliblyuvatimut-strategichne-partne-36833
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вирішення кримської проблематики. Інша справа, що для успіху на цьому шляху
потрібно знайти точки дотику, де збігатимуться довгострокові
стратегічні інтереси обох сторін. Що ж стосується перспектив справді
стратегічного безпекового партнерства Києва та Анкари, то вести мову про
це можна буде лише тоді, коли Україна стане хоча б кандидатом на членство в
НАТО.
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ООН
03.03.2016
В Україну їдуть експерти ООН, які займуться питанням найманців РФ
За два тижні Україну відвідає Робоча група ООН з питання про найманство і права людини,
яка планує відвідати Донецьк і Луганськ.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомила глава Місії ООН з прав людини в
Україні Фіона Фрейзер.
За її словами, до складу групи входять незалежні міжнародні експерти, чий мандат
визначений Радою ООН з прав людини.
"Вони проведуть низку зустрічей в Києві, а також, як ми сподіваємося, зможуть відвідати
Донецьк і Луганськ", – повідомила Фрейзер.
Протягом шести місяців вони повинні підготувати доповідь Раді ООН з прав людини.
Відповідаючи на запитання про те, чи надали бойовики ООН, як анонсував Ігор
Плотницький, інформацію про нібито злочини з боку Києва, вона сказала: "Ні, жодних документів
нам не передавали".
Українська правда

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
США
05.03.2016
США закликали Росію припинити нові атаки на сході України
«Насильницькі атаки по лінії контролю, чи спровоковані Росією, чи з мовчазної згоди
Росії, це не має значення», – сказав заступник Держсекретаря США Ентоні Блінкен.
США закликають Росію вплинути на сепаратистів, щоб припинити атаки проросійських
бойовиків у Cхідній Україні. Про це агенції Рейтерс заявив заступник державного секретаря США
Ентоні Блінкен.
«Що ми бачимо впродовж останніх кількох тижнів – це зростання насильницьких атак
уздовж лінії контролю. І чи це було спровоковано Росією, чи з мовчазної згоди Росії, це не має
значення», – сказав Блінкен під час інтерв’ю в Парижі, наступного дня після переговорів міністрів
закордонних справ у форматі «нормандської четвірки».
«Росіяни мають величезний вплив на сепаратистів. Якби вони хотіли зупинити насильство,
вони змогли б. І насправді вони мусять», додав Блінкен.
Блінкен заявив, що виконання Мінських угод є єдиним способом вирішення ситуації і це
вигідно усім сторонам, включно з Росією, яка наразі страждає від економічних санкцій Заходу,
впроваджених через її втручання в український конфлікт.
Напередодні глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що «нормандські переговори» у
четвер у Парижі результату не принесли. За його словами, російська сторона не готова нічого
обговорювати в деталях.
Голос Америки
08.03.2016
Cудом над Савченко Росія порушує Мінські угоди – держсекретар США
Джон Керрі стурбований станом здоров’я Савченко і закликав Росію відпустити українку
додому.
Суд над українкою Надією Савченко та її тюремне ув’язнення свідчать про зневагу до
міжнародних стандартів і суперечать зобов’язанням Росії за Мінськими угодами.
Про це йдеться у прес-заяві держсекретаря США Джона Керрі, оприлюдненій на сайті
Державного департаменту 7 березня.
Керрі висловлює глибоку стурбованість станом здоров’я української льотчиці та народного
депутата Верховної Ради, яка у п’ятниці почала сухе голодування на знак протесту проти її
подальшого утримання Російською Федерацією.
«Протягом 20 місяців з моменту її захоплення у Східній Україні та вивезення до Росії
Надію Савченко, як повідомлялося, піддавали допитам, одиночному ув'язненню та примусовому
психіатричному обстеженню», – заявив Керрі.
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Сполучені Штати ще раз закликають Росію негайно звільнити Савченко і повернути її в
Україну, – йдеться в заяві державного секретаря США Джона Керрі.
Голос Америки
08.03.2016
США назвали пріоритетні пункти Мінських угод
Сполучені Штати наполягають на повній імплементації Мінських домовленостей, проте
найбільш пріоритетним вважають негайне досягнення стійкого перемир'я, повний доступ
спостерігачів ОБСЄ і відновлення контролю України над власним кордоном.
Про це заявив у понеділок офіційний представник Державного департаменту США Марк
Тонер, передає "Укрінформ".
"Що стосується питання часу або черговості проведення виборів, я не хочу говорити про
яку-небудь послідовноість. Я думаю, те, що ми хочемо бачити, це, очевидно, повна імплементація
Мінська", – відповів Тонер на питання про позицію американської адміністрації щодо
послідовності виконання Мінських угод.
Втім, продовжив Тонер, "найбільш важливою частиною цього має стати стійке і
переконливе припинення вогню".
У зв'язку з цим він нагадав про триваюче в останні місяці порушення перемир'я з боку
підтримуваних Росією сепаратистів.
"Ми хочемо бачити фактичну реалізацію припинення вогню. Після цього ми хочемо
бачити доступ спостерігачів ОБСЄ для того, щоб стежити за виконанням режиму припинення
вогню на місці – вони до сих пір не мають повного доступу, і це залишається великою проблемою",
– зазначив представник держдепу .
Крім того, за його словами, важливим є відновлення контролю української сторони над
кордоном.
Він підкреслив, що США хочуть бачити виконання всіх вимог Мінська, проте перераховані
є "пріоритетними".
Тонер також закликав Україну "продовжувати просування складних політичних і
економічних реформ".
Українська правда
10.03.2016
Обама назвав Україну вразливою перед Росією незалежно від дій США
Президент США Барак Обама заявив в інтерв’ю, що Україна буде вразливою перед
військовим переважанням Росії незалежно від того, що робитимуть Сполучені Штати Америки.
В інтерв’ю журналові The Atlantic Обама дав знати, що Україна не належить до основних
інтересів США, але належить до основних інтересів Росії, і відтак Росія завжди зможе втримати
свій вплив в Україні.
Президент США відкинув думку, що на ухвалення рішень такими країнами, як Росія чи
Китай, можна якимсь чином вплинути рішучими заявами чи й якимись воєнними діями. За його
словами, така думка суперечить усім свідченням останніх 50 років.
Шляхи стримування таких країн існують, але, додав Обама, треба дуже чітко й наперед
встановити, які інтереси варті того, щоб починати за них війну, а які ні.
«Якщо тут (у Вашингтоні) є хтось, хто б твердив, що ми могли б розглядати можливість
піти на війну з Росією через Крим і схід України, хай чітко скаже про це», – застеріг Барак Обама.
Президент США дотримується такої позиції з самого початку агресії Росії проти України.
Зокрема, ще в березні 2014 року, коли Росія захоплювала Крим, він виключив будь-яку можливість
воєнного втручання США в цей конфлікт. За його словами, це було б погано не тільки для США, а
й для України. І пізніше, після початку прямої агресії Росії на сході України, він залишився на
позиції воєнного невтручання, зокрема, досі відмовляючись надати згоду на передачу Україні
летальних оборонних озброєнь. Водночас США, як і низка інших країн світу чи Європейський
союз, наклали на Росію цілу низку санкцій через її агресію проти України й чинять через цю
агресію постійний дипломатичний тиск на Москву, а також надають Києву підтримку фінансами й
нелетальними елементами озброєння.
Радіо Свобода

ТУРЕЧЧИНА
09.03.2016
Спільна Декларація за результатами П’ятого засідання Стратегічної ради
високого рівня між Україною і Турецькою Республікою
Турецька Республіка та Україна (далі – Сторони),
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Виходячи з обопільного прагнення до продовження співробітництва та поглиблення вже
існуючих відносин стратегічного партнерства у ключових сферах, що становлять взаємний інтерес;
Поділяючи відповідальність за долю регіону та маючи на меті розвиток співробітництва
шляхом збільшення зусиль, спрямованих на посилення культури компромісу задля забезпечення
стабільності, миру і добробуту в регіонах, в т.ч. і в регіоні Чорного моря;
Будучи занепокоєними критичним погіршенням безпекової, економічної та гуманітарної
ситуації в регіоні Чорного моря та на Близькому Сході, в т.ч. триваючою агресією проти України та
незаконною окупацією Криму;
Поділяючи стурбованість у зв’язку з систематичним порушенням прав людини в Криму,
окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Сирії;
Підтверджуючи свою відданість основоположним принципам та нормам міжнародного
права, зокрема повазі до суверенітету та територіальної цілісності держав у їх міжнародно
визнаних кордонах, утриманню від застосування чи погрози застосування сили у міжнародних
відносинах, законному праву держави на самооборону, зафіксованим у засадничих документах
ООН, ОБСЄ;
Керуючись прагненням сприяти відновленню миру та безпеки у регіоні Чорного моря та на
Близькому Сході,
за підсумками П’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня, яке відбулося під
головуванням президентів двох держав у м. Анкара 9 березня 2016 року, домовилися:
1. Посилити координацію, співробітництво та договірну базу між Турецькою Республікою
та Україною у сфері безпеки й оборони;
2. Поглиблювати співпрацю в питаннях реформування Ради Безпеки ООН та інших
багатосторонніх механізмів з метою забезпечення міжнародного миру та безпеки;
3. Сприяти зміцненню механізмів регіональної безпеки в Чорному морі;
4. Нарощувати співпрацю в контексті спільних зусиль, спрямованих на забезпечення
міжнародної безпеки, в т.ч. і в рамках НАТО;
5. Працювати разом у рамках міжнародного права з метою деокупації Криму, посилити
співпрацю в рамках ООН, РЄ та ОБСЄ з метою відновлення суверенітету України над півостровом
та захисту прав громадян України, зокрема кримських татар, на тимчасово окупованих територіях;
6. Об’єднати зусилля у боротьбі з тероризмом, екстремізмом та сепаратизмом в усіх їхніх
проявах, у тому числі шляхом налагодження ефективної співпраці правоохоронних та
розвідувальних органів двох країн;
7. Всебічно сприяти розвитку двостороннього економічного та інвестиційного
співробітництва, диверсифікації та збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі, розвитку
транспортної, телекомунікаційної та виробничої інфраструктури;
8. З цією метою завершити протягом 2016 р. переговори про укладення Угоди про вільну
торгівлю; провести переговори щодо оновлення та найближчим часом забезпечити підписання
двосторонніх угод про взаємний захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування;
9. Істотно розширити співробітництво у сфері міжнародних комбінованих/контейнерних
перевезень між Турецькою Республікою та Україною;
10. Посилити співробітництво у туристичній галузі, зокрема шляхом збільшення кількості
туристичних проектів, надання посильної підтримки українським туроператорам;
11. Вживати спільні заходи з метою розширення співробітництва двох країн у сфері
постачання природного газу, зокрема шляхом використання газотранспортної інфраструктури
України; опрацювати можливості спільного залучення Сторін до проектів із постачання
природного газу з Каспійського басейну в Європу;
12. Розвивати співпрацю в питаннях обміну інформацією з метою використання атомної
енергії в мирних цілях;
продовжувати роботу, розпочату в рамках «Меморандуму про взаєморозуміння між
Державним агентством Турецької Республіки з питань атомної енергетики та Державним
комітетом ядерного регулювання України щодо технічного співробітництва та обміну інформацією
в сфері ядерного регулювання», що набрав чинності у 2008 р., та підписаній в 2011 р. Програмі
співробітництва між Державним агентством Турецької Республіки з питань атомної енергетики
(ТАЕК) і Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯР); окрім того, співпрацювати
в питаннях освіти в сфері атомної енергетики та реагування на надзвичайні ситуації в ядерній
сфері відповідно до положень «Угоди між Урядом Турецької Республіки та Кабінетом Міністрів
України про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією щодо ядерних
установок»;
13. Продовжувати співпрацю в сфері військової освіти;
14. Поглиблювати співпрацю у сфері модернізації оборонно-промислового комплексу з
метою посилення обороноздатності обох країн;
15. У зв’язку з цим виробити Дорожню карту реалізації спільних високотехнологічних
проектів у галузі космосу, авіабудування, оборонної промисловості, а також пошуку нових
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можливостей для взаємодії в зазначених сферах, в тому числі і з залученням спільної Робочої
групи з координації розвитку двосторонньої співпраці в зазначених сферах;
16. Розширити обсяги технічної та логістичної допомоги Туреччини Україні, зокрема у
контексті забезпечення потреб облаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні, у тому числі
кримських татар, що вимушено залишили Крим;
17. У зв’язку з цим, здійснити необхідні кроки у взаємодії між Турецьким агентством зі
співробітництва та координації при Раді Міністрів Турецької Республіки (ТІКА) з відповідними
відомствами та регіональною владою України та Меджлісом кримськотатарського народу;
18. Посилювати та підтримувати співпрацю в питаннях популяризації культур двох країн,
встановлювати прямі зв’язки між регіонами та містами, а також посилювати вже існуючі контакти;
19. Сприяти розвитку співпраці в освітній сфері, зокрема створенню додаткових умов для
вивчення турецької мови і літератури в Україні та української мови і літератури в Турецькій
Республіці, в цьому контексті забезпечити швидке завершення процесу відкриття в м.Києві Центру
турецької культури ім.Юнуса Емре та докласти зусиль для виділення додаткових квот для
кримськотатарської молоді в турецьких начальних закладах;
20. Збільшувати кількість Почесних консульств на взаємній основі;
21. Розвивати співпрацю між Туреччиною і Україною в інформаційній сфері; посилювати
контакти та координацію між засобами масової інформації двох країн; особливу увагу приділяти
підтримці кримськотатарських засобів масової інформації України.
Підписано 9 березня 2016 року у м.Анкара.
Президент України Петро Порошенко
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
09.03.2016
Україна та Туреччина поглиблюватимуть стратегічне партнерство задля
безпеки в Чорноморському регіоні – підсумки зустрічі президентів
Президент України Петро Порошенко назвав ключовим здобутком п’ятого засідання
Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою, яке пройшло під
головуванням глав двох держав, рішення про поглиблення стратегічного союзництва між
Україною і Туреччиною, зокрема, – співробітництва у сфері безпеки й оборони.
На прес-конференції за підсумками засідання Президент України зазначив, що
сьогоднішнє засідання Стратегічної ради високого рівня традиційно відбулося в атмосфері дружби
та взаєморозуміння і було дуже результативним. «Ми обговорили весь комплекс двосторонніх
питань, причому наголошую, що окрема увага була приділена питанням безпеки, оборони,
сучасним викликам як у національній безпеці України і Туреччини, так і міжнародній безпеці у
цілому, які походять, серед іншого, від агресивної політики Росії», – повідомив Глава Української
держави.
Президент підкреслив актуальність посилення співробітництва, координації і розвитку
договірної бази у сфері безпеки й оборони в умовах російської агресії, прагнень Москви нав’язати
свої сценарії в Україні, Сирії, «примусити до миру» на своїх умовах, які, як наголосив Петро
Порошенко, можуть принести будь-що, але не мир.
За словами Президента України, глави держав ще раз підтвердили, що стратегічне
партнерство – це не гасла, а конкретні практичні проекти. «Проекти, які відображають високий
рівень довіри між нашими державами і допомагають ще більше поглибити і розширити нашу
взаємовигідну співпрацю між Україною та Туреччиною», – наголосив Президент.
«Хотів би наголосити, що Україна та Туреччина прагнуть об’єднати свої зусилля, керуючись
не словом «проти», а словом «за». Ми об’єднуємо свої зусилля за повернення стабільності в регіон.
За відновлення поваги до міжнародного права. За запобігання подальшим порушенням прав
людини у Криму, на Донбасі, в Сирії. Ми як ніколи відчуваємо свою єдність і цілеспрямованість», –
заявив Петро Порошенко.
У відповідях на запитання Президент наголосив, що військово-технічна і оборонна
співпраця України і Туреччини не спрямована проти когось, вона спрямована на те, щоб захищати
рідну землю.
У свою чергу, Президент Туреччини наголосив на тому, що відносини між Туреччиною та
Україну перебувають на найвищому рівні і є надзвичайно важливими з точки зору безпеки в
Чорноморському регіоні.
Реджеп Ердоган зазначив, що Туреччина завжди підтримувала і підтримуватиме
територіальну цілісність та суверенітет України і ніколи не визнавала нелегальну анексію Криму і
«не збирається цього робити».
Президент Турецької Республіки наголосив на повній підтримці його країною реформ, які
провадяться в Україні під керівництвом Президента Порошенка. За його словами, «політична
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стабільність в Україні є гарантією безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні», і Туреччина
робитиме все від неї залежне для підтримки цього процесу. Президент Ердоган повідомив про те,
що його країна виконає обіцянку щодо виділення Україні 10 млн американських доларів для
гуманітарних потреб та закликав міжнародне співтовариство збільшити підтримку України.
Реджеп Тайїп Ердоган особливо зазначив, що «проблема на Сході України має бути
вирішена виключно дипломатичним шляхом» та наголосив на повній підтримці Туреччиною
Мінського процесу. Він наголосив, що першочерговими кроками мають бути повне припинення
вогню, виведення окупаційних військ та важкого озброєння, відновлення Україною контролю над
кордоном.
Глава держави подякував Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, якого назвав
великим другом України та своїм другом, за теплий прийом та відмінну організацію переговорів.
Петро Порошенко відзначив тверду і послідовну підтримку Туреччиною суверенітету та
територіальної цілісності України, які були грубо порушені Росією. «Для України та Українського
народу надзвичайно важливо відчувати щиру й ефективну підтримку справжніх друзів і партнерів.
Туреччина для нас є саме таким другом і партнером», – заявив Президент.
За підсумками П'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і
Турецькою Республікою було підписано низку документів.
Так Петро Порошенко та Реджеп Тайїп Ердоган підписали спільну Декларацію про
поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Турецькою Республікою.
Заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олег Гладковський та
Генеральний секретар Ради національної безпеки Турецької Республіки Сейфуллах
Хаджимюфтюоглу підписали Протокол про співробітництво, між Апаратом РНБО України та
Генеральним секретаріатом Ради нацбезпеки Туреччини, спрямований на активізацію
співробітництва у сфері безпеки та оборони.
Програму реалізації Меморандуму про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Турецької Республіки щодо співробітництва у сфері технічних регламентів, стандартизації,
метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів на 2016-2017 роки підписали
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торговий представник України
Наталія Микольська та Міністр економіки Турецької Республіки Мустафа Еліташ.
Також було підписано Угоду про співпрацю між Українським національним
інформаційним агентством «УКРІНФОРМ» та турецьким Агентством «АНАДОЛУ», яка сприятиме
активізації співпраці з Туреччиною у сфері інформаційної політики і дозволить підвищити рівень
присутності української тематики в її інформаційному просторі та обізнаності про Україну серед
турецького суспільства, що є особливо актуальним в умовах інформаційної війни з Росією.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
09.03.2016
Україна та Туреччина об’єднають зусилля задля деокупації Криму –
президенти двох країн
Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна та Туреччина співпрацюватимуть в
рамках міжнародних організацій задля деокупації Автономної Республіки Крим та повернення
українського суверенітету над півостровом.
«Ми з паном Президентом висловилися за спільні кроки, які будуть спрямовані на
деокупацію Криму, і для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій, а
також на основі нових міжнародних форматів, включаючи формат «Женева плюс» за участю
гарантів Будапештського меморандуму, Туреччини і України», – заявив Глава Української
держави під час спільної прес-конференції з Реджепом Таїпом Ердоганом.
«Хотів би наголосити, що Україна та Туреччина прагнуть об’єднати свої зусилля, керуючись
не словом «проти», а словом «за». За повернення стабільності в регіоні. За відновлення поваги до
міжнародного права. За запобігання подальшим порушенням прав людини у Криму, на Донбасі, в
Сирії тощо. Ми як ніколи відчуваємо свою єдність і цілеспрямованість», – додав Петро Порошенко.
За словами Президента, питання окупації українського півострова Росією було одним із
ключових під час сьогоднішніх переговорів глав двох держав як у вузькому форматі, так і під час
П’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою. «Ми
детально обговорили ситуацію в окупованому Росією Криму і наголосили на неприйнятності того,
що внаслідок тимчасової окупації Крим мілітаризований і фактично перетворений на військову
базу», – констатував Глава держави.
Серед питань, які обговорювали лідери двох країн, – порушення прав людини та утиски як
представників кримських татар, так і українських патріотів, представників інших народів.
«Було наголошено, що у Криму російська окупаційна влада масово порушує
фундаментальні права і свободи людини, здійснює примус до громадянства Російської Федерації,
впроваджує цілеспрямовану політику щодо зміни складу населення, витискання етнічних
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українців, кримських татар, інших етнічних меншин, нищить українську мову і переслідує її носіїв.
Утисків зазнає українська церква», – сказав Петро Порошенко.
Глава держави підкреслив, що у складі української делегації присутні народні депутати
України представники кримських татар – лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і
голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
У свою чергу Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що Туреччина завжди підтримувала і
підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України і ніколи не визнавала анексію
Криму і «не збирається цього робити».
Президент Туреччини особливо наголосив на важливості забезпечення прав
кримськотатарського народу в окупованому Криму, спільності позицій Туреччини та України в
цьому питанні та готовності його країни збільшити активність в цьому напрямку.
Президент Туреччини висловив повну солідарність з Президентом України, говорячи про
проблеми кримських татар: «Кримські татари змушені жити в дуже складних умовах і ми маємо
тримати на міжнародному порядку денному порушення прав людей в Криму під особливою
увагою». Він зазначив, що сторони скоординували спільні дії на міжнародній арені щодо захисту
прав кримських татар, мирного врегулювання ситуації на Донбасі та спільних кроків для
деокупації півострову.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

ЛИТВА
15.03.2016
Україна координує підготовку санкційного «Списку Савченко» з ЄС та США
– Президент під час зустрічі з Міністром закордонних справ Литви
Президент Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ Литовської
Республіки Лінасом Лінкявічусом, яка була присвячена проблематиці врегулювання ситуації на
Донбасі, а також питанням взаємодії України з Європейським Союзом.
Президент висловив вдячність за послідовну позицію Литви стосовно підтримки
територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України та необхідності продовження дії
санкцій ЄС проти Російської Федерації до повного виконання нею Мінських домовленостей.
Співрозмовники наголосили на тому, що ключовим елементом для політичного
врегулювання ситуації на Донбасі є безпека, в тому числі виведення російських військ, зброї та
військової техніки. Це може створити передумови для подальшого політичного врегулювання
ситуації та відкрити можливість для проведення виборів на цих територіях.
Петро Порошенко високо оцінив зусилля литовської сторони на підтримку звільнення
української льотчиці. Сторони скоординували підготовку санкційного «Списку Савченко».
Президент також повідомив, що українська сторона домагається невідкладного надання
доступу до Надії Савченко українських та німецьких лікарів та спеціалістів Червоного хреста.
Глава держави поінформував про ухвалення запропонованих ним Верховній Раді України
законодавчих змін стосовно електронного декларування у відповідності до стандартів ЄС, що є,
зокрема, важливим кроком до запровадження Євросоюзом безвізового режиму поїздок для
громадян України. «Це надзвичайно важливо, що навіть в умовах політичної кризи, парламент
знайшов в собі сили ухвалити це вагоме рішення», -сказав Петро Порошенко.
Міністр закордонних справ Литви високо оцінив ухвалення закону стосовно електронного
декларування та зазначив, що це голосування відкриває можливості для запровадження
безвізового режиму для українців.
Петро Порошенко також подякував Міністру Л.Лінкявічусу за його активну особисту участь
в процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Глава литовського МЗС планує відвідати
Маріуполь найближчими днями.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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