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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЧИ ВПЛИНУТЬ БРЮССЕЛЬСЬКІ ТЕРАКТИ  
НА ВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ЄС? 

 
На перший погляд, теракти 22 березня в Брюссельському аеропорті та 

метро, що забрали життя більше трьох десятків людей, не мають прямого 
відношення до розвитку взаємин між Євросоюзом та Україною. Проте досвід 
минулорічних терактів у Парижі не залишає сумнівів, що Москва спробує 
скористатися брюссельською трагедією у своїх цілях, сприяючи посиленню 
позицій євроскептиків і прагнучи переконати столиці ЄС, що РФ є більш 
важливим партнером, ніж Україна.   

 
Відповідальність за теракти в Брюсселі взяла на себе «Ісламська держава», 

проте слід пам’ятати, що це загальноприйнята практика терористичних 
угруповань – брати на себе відповідальність за нанесення удару по супротивнику. 
Адже це посилює «авторитет» серед послідовників, що поділяють терористичні 
методи боротьби. Щоправда, виникає низка запитань. Приміром, чому 
«Ісламська держава» наносити удари по Брюсселю, провокуючи країни 
НАТО, якщо останні – як переконує російська пропаганда – мало не сприяють 
терористам, а проти ІДІЛ найбільш активно бореться Росія? І чому 
брюссельські теракти, як і минулорічні паризькі, відбулися якраз 
напередодні важливих зустрічей російського керівництва із західними 
лідерами (минулого року – перед самітом G-20, зараз – перед візитом Джона 
Керрі до Москви), зміщуючи акценти на переговорах у вигідному для Кремля 
напрямку? 

До речі, голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Алєксєй 
Пушков у своєму коментарі чомусь пов’язав теракт в Брюсселі із 
посиленням військової присутності НАТО в країнах Балтії,1 де 
«Ісламської держави», як відомо, немає. А спікер Держдуми Сергій Наришкін 
згадав про санкції проти Росії, якими «захоплюються» уряди країн ЄС і 
НАТО, замість боротьби проти тероризму.2 Хоча, здавалося би, як пов’язане 
питання санкцій із терористичною атакою у Брюсселі? 

Голова Служби безпеки України Василь Грицак сказав, що не 
здивується, якщо брюссельські вибухи «є елементом тієї гібридної 
війни Росії»3. У самому Брюсселі подібні версії ніхто озвучувати не наважився. 

                                                             
1
 https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/712190947816316928 

2
 http://ria.ru/world/20160322/1394601010.html 

3
 http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/22/7102893 
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Втім, на відміну від минулого року, коли після трагічних подій у Парижі 
президент Франції одразу ж поїхав до Москви домовлятися про спільну 
антитерористичну коаліцію, цього разу аналогічна «ініціатива» спікера Держдуми 
Сергія Наришкіна4 підтримки не знайшла. Заступник Генсека НАТО 
Александер Вершбоу чітко заявив, що Альянс не піде на угоди з Росією 
заради боротьби з тероризмом.5 

Хоча спроби Росії нав’язати Заходу свої «антитерористичні» послуги 
зазнають невдачі, все ж брюссельські теракти об’єктивно сприяють тим цілям, які 
переслідує РФ у своїй політиці по відношенню до ЄС та України. 

Теракти, безумовно, посилять позиції євроскептиків та 
радикальних політичних сил в країнах Євросоюзу. Хоча теракти не є 
наслідком євроінтеграції, проте в ЄС не бракує популістів, готових за російські 
гроші запевняти власних співгромадян, що саме спільна зовнішня політика 
Євросоюзу, зокрема, в питаннях міграції, і призвела до трагічних подій. Той факт, 
що терористами були не мігранти, а громадяни країн ЄС, радикалів не зупиняє.  

Зростання популярності євроскептиків та правих радикалів грає 
на руку Кремлю, адже це підриває єдність в Євросоюзі, зокрема і щодо 
позиції продовження санкцій проти Росії. Із зростанням відповідних 
настроїв змушені рахуватися і правлячі європейські сили. У березні 2016 р. на 
місцевих виборах у ФРН правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» 
пройшла до парламентів одразу трьох федеральних земель – Рейнланд-Пфальц, 
Баден-Вюртемберг та Саксонія-Ангальт. Зважаючи на те, що одна з партій 
правлячої в Німеччині коаліції – соціал-демократична – також схильна 
якнайшвидше скасувати санкції проти Росії, ситуація може розвиватися не в 
сприятливому для України напрямку. 

Євроскептики і праві радикали – саме ті політичні сили, які 
активно виступають проти зближення ЄС та України, і посилення їх 
позицій напередодні референдуму в Нідерландах щодо долі Угоди про 
асоціацію – справжній подарунок для Москви. Тож і в цьому сенсі 
брюссельські теракти відбулися дуже «вчасно» для Росії. Для пересічного жителя 
Нідерландів Україна є маловідомою країною, де за твердженням російської 
пропаганди йде «громадянська» війна. І хоч до терактів вона жодного стосунку не 
має, проте ініціатори референдуму переконують громадян Нідерландів 
«перестрахуватися», і закритися, про всяк випадок, від цієї держави, сказавши 
«ні» Угоді про асоціацію. 

Терористичні акти затьмарюють і перспективи запровадженням 
безвізового режиму для громадян України. У березні 2016 р. український 
парламент схвалив, нарешті, поправки до закону про електронні декларації, що 
було однією з умов для запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. 
Проте, чи погодиться Брюссель скасувати візи для українців, зважаючи на 
посилення терористичних загроз, і чи залишиться взагалі в силі Шенгенська угода 
– питання без очевидних відповідей. Щоправда, тут варто додати, що ніхто не 
заважав Києву прийняти всі необхідні «безвізові» закони ще в 2014 р., а не 
тягнути до останнього, щоб тепер гадати, чи дасть ЄС безвізовий режим з огляду 
на посилення терористичних загроз.  

 
Важливо, щоб заради боротьби проти одних терористів Захід 

не погодився «закривати очі» на дії інших і не створював із ними 
примарних коаліцій, учасники яких переслідуватимуть абсолютно різні цілі. 
У заяві з приводу брюссельських терактів МЗС Україні нагадав, що наша 

                                                             
4
 http://tass.ru/politika/2982448 

5
 http://www.dw.com/ru/замгенсека-нато-сделки-с-москвой-ради-борьбы-с-терроризмом-не-будет/a-19141980 
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держава також «потерпає від терористичних нападів».6 Зважаючи на 
кількість громадян РФ, що воюють в рядах «Ісламської держави», а також 
терористичну діяльність на Донбасі, давно назріло питання про 
міжнародне визнання Росії державою-спонсором тероризму. 

Що стосується терористичних загроз як елементу гібридної війни, то 
Київ мав би активніше пропонувати свою допомогу в якості 
контрибутора спільної європейської безпеки, адже має значний досвід 
упередження такого роду злочинів. 

 
 

 
 

  

                                                             
6
 http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45991-komentar-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-teroristichnimi-aktami-u-

bryusseli-22-bereznya 
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БЕЗПЕКА 
 
17.03.2016 
Всі незаконно утримувані в Росії українці мають бути звільнені – зустріч 

Петра Порошенка, Жан-Клода Юнкера та Дональда Туска 
Президент Петро Порошенко, Президент Європейської Ради Дональд Туск та президент 

Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер наголошують на звільненні української льотчиці Надії 
Савченко та незаконно утримуваних українців у в'язницях Росії, а також всіх заручників, які 
перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. 

Глава Української держави висловив вдячність очільникам Європейського Союзу за чітку 
позицію щодо української льотчиці, депутата Верховної Ради Надії Савченко та інших українців. 
Він також повідомив, що передав представникам ЄС «Список Савченко». 

«Я передав лідерам ЄС так званий «Список Савченко» і, сподіваюсь, його буде розглянуто», 
– повідомив Петро Порошенко журналістам після зустрічі з лідерами Євросоюзу. При цьому 
Президент України запропонував зробити цей список відкритим і не обмежувати його лише 
справою Надії Савченко, а й включити до нього справи всіх незаконно утримуваних в Росії 
українців, зокрема Олега Сєнцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва та інших. 

Під час зустрічі Петро Порошенко, Жан-Клод Юнкер та Дональд Туск значну увагу також 
приділили ситуації на Донбасі та незаконній анексії Криму. Глава Української держави наголосив, 
що Україна виконує Мінські домовленості, в тому числі відкрита для співпраці з місією ОБСЄ. 
«Але, на жаль ми не бачимо нічого з боку Росії», -  підкреслив Президент. 

Президент Європейської Ради Дональд Туск також підтримав негайне звільнення Надії 
Савченко. «Ми також рішуче висловлюємось за негайне звільнення незаконно утримуваної в Росії 
Надії Савченко, а також звільнення Олега Сєнцова і решти українських громадян», – сказав він. 

Крім того, Дональд Туск нагадав, що сьогодні виповнилось два роки з моменту незаконної 
анексії української території – Криму. «Я висловлюю Пану Порошенку нашу жорстку позицію 
невизнання цих дій законними і ще раз засвідчую, що ми продовжуємо наполягати на повній 
імплементації Мінських угод. Наші санкції проти Росії продовжують мати силу до повного 
виконання Мінських угод», – сказав він. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
17.03.2016 
Петро Порошенко передав санкційний «Список Савченко» Президенту 

Європейського Парламенту Мартіну Шульцу 
Президент України Петро Порошенко в Брюсселі зустрівся з Президентом Європейського 

Парламенту Мартіном Шульцем. 
Глава держави привітав розвиток міжпарламентського співробітництва Україна – ЄС і 

висловив вдячність співрозмовнику за проведення днів України в Європейському парламенті. 
Впродовж зустрічі співрозмовники скоординували позицію щодо лібералізації  безвізового режиму 
для України, а також обговорили позиції щодо виконання Мінських домовленостей. 

Мартін Шульц запевнив у готовності Європарламенту підтримати рішення про 
запровадження безвізового режиму для українців у  цьому році.   

Петро Порошенко наголосив, що в українському парламенті є більшість для ухвалення 
євроінтеграційних законів. 

Глава держави звернувся до Президента Європарламенту із закликом посилити тиск на 
Росію для забезпечення негайного звільнення Надії Савченко та інших українців, незаконно 
утримуваних в російських в’язницях. 

Петро Порошенко передав Мартіну Шульцу санкційні пропозицій України проти осіб, які 
фабрикували справу проти Надії Савченко. Глава держави наголосив на необхідності збереження 
санкцій ЄС щодо Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей. 

Президент також запросив Мартіна Шульца відвідати Україну та взяти участь у заходах з 
нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
18.03.2016 
Лідери усіх країн-членів ЄС вимагають звільнити Савченко 
Усі 28 глав держав та урядів країн-членів Євросоюзу висловили солідарність із Надією 

Савченко. 
Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск за результатами саміту ЄС, який 

завершився у п’ятницю у Брюсселі. 
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"Ми також обговорили це питання разом з лідерами, і мені доручили висловити позицію 
ЄС, яка полягає у заклику негайно звільнити Надію Савченко, а також Олега Сенцова і всіх 
українських громадян, які нелегально ув’язнені", – наголосив президент Європейської ради. 

Як відомо, напередодні  у Брюсселі президент України Петро Порошенко передав лідерам 
ЄС так званий "список Савченко" із закликом піддати санкціям усіх причетних до її викрадення, 
незаконного ув’язнення та засудження. 

Українська правда 
 
18.03.2016 
Могеріні: ЄС продовжить політику невизнання незаконної анексії Криму 
Через два роки після анексії Криму Росією ЄС заявляє про те, що і надалі твердо підтримує 

суверенітет і територіальну цілісність України. 
Про це йдеться в офіційній заяві високого представника ЄС з зовнішньої і безпекової 

політики Федеріки Могеріні. 
"Європейський союз знову заявляє, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення 

міжнародного права" – йдеться у заяві. 
За словами Могеріні, анексія Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці, 

що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає єдність і суверенітет всіх 
держав. 

"Європейський союз зберігає свою прихильність повному здійсненню політики невизнання 
анексії, в тому числі з допомогою обмежувальних заходів" – заявила глава європейської 
дипломатії. 

При цьому ЄС знову закликав держави-члени ООН розглянути можливість прийняття 
аналогічних заходів, відповідно до резолюції ГА ООН 68/262. 

Як заявили раніше в Держдепі США, санкції, введені у зв’язку з анексією Криму, 
залишатимуться в силі до деокупації півострова. 

Українська правда 
 
18.03.2016 
Україна вдячна за постійну гуманітарну допомогу від Євросоюзу, – зустріч 

Петра Порошенка та Комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги Христоса 
Стиліанідеса 

Глава держави назвав щирим другом України Комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги 
та Комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та реагування на кризи Христоса Стиліанідеса. 

«Щиро вдячний вам, пане комісаре, за величезний особистий внесок у гуманітарну 
допомогу Україні. Наша співпраця у цьому напрямку є важливою», – сказав Петро Порошенко під 
час спільного брифінгу з Христосом Стиліанідесом. 

Президент подякував за рішення Європейської Комісії про виділення додаткових 20 млн 
євро на гуманітарну допомогу, включаючи потреби внутрішньо переміщених осіб, надання 
допомоги постраждалим на Донбасі і лікування поранених. 

Петро Порошенко наголосив, що за весь час агресії щодо України загальна сума допомоги 
на гуманітарні потреби склала більше 649 млн доларів. Глава держави зазначив, що міжнародна 
фінансова підтримка надходила з різних інституцій та країн, серед яких Європейський Союз, 
Сполучені Штати Америки, Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний Комітет Червоного 
Хреста, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія, інші країни ЄС. 

«Левова частина цих коштів була спрямована на гуманітарну місію на окупованих 
територіях. Без цієї допомоги жахлива гуманітарна катастрофа, яка зараз є на окупованих 
територіях, була б ще більш разючою для тих українців, які опинились у тих районах», – 
підкреслив Петро Порошенко. 

Президент ще раз наголосив, що вирішення всіх зазначених проблем можливе лише через 
повну імплементацію Мінських угод. Україна відповідально ставиться до виконання кожного 
пункту домовленостей, яких було досягнуто в Мінську і закликає Росію до їх виконання. 

«В іншому випадку, і про це також було домовлено під час вчорашніх переговорів у 
Брюсселі, ми маємо обов'язково продовжити санкції проти Росії як єдиний ефективний інструмент 
спонукання її до того, щоб вирішувати проблеми за столом переговорів», – сказав Петро 
Порошенко. 

Глава держави також вкотре нагадав, що анексія Криму, агресія з боку Росії проти України 
на Сході спричинили санкцій і зняти їх можна буде лише у випадку повного виведення російських 
військ з української території і встановлення повного контролю над ділянкою українсько-
російського кордону з українського боку та завершення політичного врегулювання ситуації. 

У свою чергу Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та Комісар ЄС з питань 
гуманітарної допомоги та реагування на кризи  наголосив на тому, що Європейський Союз і надалі 
солідарний з Україною її народом і особливо з тими українцями, які постраждали під час 
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конфлікту на Сході. «Україна не може і не буде забута. Відбудова України для нас залишається 
пріоритетом», – сказав Христос Стиліанідес. 

Єврокомісар підтвердив, що ЄС виділяє додатково 20 млн євро на гуманітарні потреби 
України у 2016 році. Він зазначив, що під час поїздки вчора у Семенівку та Костянтинівку 
(Донецька область) на власні очі переконався в необхідності продовження допомоги 
постраждалим. 

Водночас, він звернув увагу на необхідність вдосконалення української правової бази для 
полегшення надання гуманітарної допомоги в постраждалі регіони України. 

Христос Стиліанідес також висловив повну і незмінну підтримку з боку Євросоюзу 
необхідності абсолютної імплементації Мінських угод та продовження процесу реформ в Україні. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 
17.03.2016 
Петро Порошенко: Ми вдячні Єврокомісії за законодавчі ініціативи щодо 

запровадження безвізового режиму ЄС для українців 
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі у Брюсселі з Президентом 

Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером і Президентом Європейської Ради Дональдом Туском 
обговорив хід реформ в Україні та готовність країни  до лібералізації візового режиму з боку ЄС. 

За підсумками зустрічі Президент подякував за рішення Єврокомісії внести законодавчі 
ініціативи щодо запровадження безвізового режиму ЄС для українців. 

Глава держави подякував очільникам Євросоюзу за щирі переговори та  регулярні зустрічі, 
що підтверджують інтенсивність та динаміку відносин між Україною та ЄС. 

Президент поінформував про конкретні результати реформ у боротьбі з корупцією та 
реформуванні правосуддя – ухвалення важливого законодавства про електронні декларацій, 
повернення активів, спеціальну конфіскацію, а також попередження корупції. «Все це є 
необхідним для запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС», – наголосив Петро 
Порошенко під час заяви для преси після зустрічі. 

Глава держави також звернув увагу на позитивні результати запровадження зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС. Зокрема, в січні-лютому 2016 роки збільшився товарообіг продуктів 
харчування, засобів виробництва і обладнання, транспортних засобів та запасних частин, товарів 
народного споживання. «Ми працюємо над повною імплементацією Угоди про асоціацією, 
зобов'язань з МВФ та в рамках Мінських домовленостей», – підкреслив Петро Порошенко. 

Президент повідомив про домовленість проведення 19 травня саміту «Україна-ЄС» . 
У свою чергу, Президент Європейської Ради Дональд Туск наголосив, що розуміє, з якими 

труднощами стикається Президент Порошенко і Україна на цьому відрізку часу. «Ми бачимо, що 
Україна продовжує йти шляхом реформ – запровадила цілий ряд заходів, які ведуть до успішного 
завершення цих реформ», – наголосив Президент ЄР. 

Дональд Туск підкреслив, що Україною були зроблені необхідні кроки на шляху 
лібералізації візового режиму. «З грудня Україна зробила  ключові кроки для того, щоб 
відповідати всім ключовим вимогам, які дозволять зробити останній крок і отримати позитивний 
результат в цьому процесі», – сказав Дональд Туск. 

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що Єврокомісія 
погоджується з необхідністю поліпшити умови громадянам України для подорожей Європою та 
готова надати пропозиції щодо лібералізації візового режиму в квітні. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 
18.03.2016 
Павло Клімкін зустрівся з Віце-президентом ЄК з питань Енергетичного 

Союзу Марошем Шефчовічем 
18 березня 2016 року в рамках візиту до Брюсселя Міністр закордонних справ України 

Павло Клімкін зустрівся з Віце-президентом ЄК з питань Енергетичного Союзу Марошем 
Шефчовічем. 
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Під час зустрічі особлива увага була приділена питанням реформування газового сектору 
України, залученню європейських інвестицій в українську газотранспортну систему, збільшенню 
реверсних поставок газу в Україну з території держав-членів ЄС. 

П.Клімкін закликав Єврокомісію до подальшої твердої позиції в питаннях енергетичної 
солідарності з Україною і в цьому контексті до протидії будівництву політично вмотивованих 
газопроводів в обхід нашої країни, таких як Північний потік 2. 

З боку ЄК було окремо наголошено на надійності України як транзитера газу до Європи. 
Було відзначено, що приведення українського енергетичного сектору у відповідність до 

Третього енергетичного пакету надає додаткові можливості для подальшої розбудови партнерства 
України з ЄС у цій сфері. 

Було також обговорено подальшій спільні дії в контексті завершення 31 березня ц.р. 
терміну дії «зимового пакету» щодо умов закупівлі Україною російського природного газу. 

МЗС України 
 
 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 
 
29.03.2016 
Німеччина виділяє 1 млн євро на підтримку переселенців з Донбасу 
Німеччина у 2016 році виділить 1 млн євро на підтримку Міжнародної організації з 

міграції, яка допомагає внутрішньо переміщеним особам в Україні. 
Про це "Європейській правді" повідомили в прес-службі посольства Німеччини у Києві. 
"Федеральний уряд Німеччини і в цьому році надає підтримку Міжнародній організації з 

міграції (МОМ) для продовження програм допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні в 
розмірі одного мільйона євро", – повідомили у посольстві.   

В минулому році Німеччина також виділила мільйон євро на проект, який передбачає 
фінансову підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, яким загрожує найбільша небезпека. 

В цьому році підтримка має розширитися з восьми, як це було досі, до 13 регіонів. 
Заходами з надання допомоги зможуть скористатися передовсім люди літнього віку, 

інваліди, батьки-одинаки та багатодітні сім'ї, які таким чином отримають підтримку для оплати 
оренди житла, одягу, продуктів харчування і медичного забезпечення, зазначили у посольстві. 

Європейська правда 
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НОВА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИ

УКРАЇНИ ПЕРЕДБАЧАЄ Н

 
14 березня 2016 р. Петро Порошенко підписав Указ, яким увів в дію 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Концепцію розвитку 
сектору безпеки і оборони України».

 
У документі сказано, що Концепція «сприятиме формуванню сектору 

безпеки і оборони як цілісного функціонального об'єднання, керованого з єдиного 
центру, розвиток якого здійснюється на основі уніфікованої системи планування в 
рамках досягнення спільних спроможностей, здатних адекватно і гнучко 
реагувати на комплексний характер актуальних загроз національній безпеці 
України, з урахуванням наявності одноча
змістом і сферою впливу». Отже, фактично йдеться про формування на основі 
існуючих розрізнених елементів сектору безпеки і оборони
єдиним центром керування, здатної ефективно протистояти 
різнорівневим загрозам, у т.ч. гібридного характеру. 
завдання є об’єктивним наслідком виявлення недоліків у системі безпеки та 
оборони України, що проявилися під час реагування на російську агресію, 
особливо в перші її місяці, зокрема, відсутність нал
прийнятті рішень, неузгодженість функцій та повноважень різних елементів 
системи безпеки та оборони, неготовність реагувати на сучасні загрози гібридного 
характеру. 

Реформування Збройних Сил України, серед іншого, передбачає виконання
до кінця 2017 р. таких важливих заходів, як 
операцій, сил негайного реагування, сил нарощування, сил резерву
перегляд розташування місць постійної дислокації з'єднань та військових частин 
ЗСУ з урахуванням сучасного безпекового 
іншого, планується 
Збройних Сил України на J
держав – членів НАТО
стандартами Північноатлантичного альянсу.

Захист державного кордону
виключній морській економічній зоні, а також 
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УКРАЇНА – НАТО 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

НОВА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ ПЕРЕДБАЧАЄ НИЗКУ ВАЖЛИВИХ РЕФОРМ

АЛЕ НЕ ВСТУП ДО НАТО 

14 березня 2016 р. Петро Порошенко підписав Указ, яким увів в дію 
Ради національної безпеки і оборони України «Про Концепцію розвитку 

сектору безпеки і оборони України».7 

У документі сказано, що Концепція «сприятиме формуванню сектору 
безпеки і оборони як цілісного функціонального об'єднання, керованого з єдиного 

у, розвиток якого здійснюється на основі уніфікованої системи планування в 
рамках досягнення спільних спроможностей, здатних адекватно і гнучко 
реагувати на комплексний характер актуальних загроз національній безпеці 
України, з урахуванням наявності одночасної дії факторів небезпеки, різних за 
змістом і сферою впливу». Отже, фактично йдеться про формування на основі 
існуючих розрізнених елементів сектору безпеки і оборони 
єдиним центром керування, здатної ефективно протистояти 

им загрозам, у т.ч. гібридного характеру. 
завдання є об’єктивним наслідком виявлення недоліків у системі безпеки та 
оборони України, що проявилися під час реагування на російську агресію, 
особливо в перші її місяці, зокрема, відсутність належної координації при 
прийнятті рішень, неузгодженість функцій та повноважень різних елементів 
системи безпеки та оборони, неготовність реагувати на сучасні загрози гібридного 

Реформування Збройних Сил України, серед іншого, передбачає виконання
до кінця 2017 р. таких важливих заходів, як створення сил спеціальних 
операцій, сил негайного реагування, сил нарощування, сил резерву
перегляд розташування місць постійної дислокації з'єднань та військових частин 
ЗСУ з урахуванням сучасного безпекового середовища. До кінця 2020 р, серед 
іншого, планується переведення органів військового управління 
Збройних Сил України на J-структуру, прийняту за основу в штабах 

членів НАТО, а також досягнення показників бойової підготовки за 
атлантичного альянсу. 

Захист державного кордону та охорона суверенних прав України в її 
виключній морській економічній зоні, а також захист від надзвичайних 
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ТКУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 
ИЗКУ ВАЖЛИВИХ РЕФОРМ,  

14 березня 2016 р. Петро Порошенко підписав Указ, яким увів в дію 
Ради національної безпеки і оборони України «Про Концепцію розвитку 

У документі сказано, що Концепція «сприятиме формуванню сектору 
безпеки і оборони як цілісного функціонального об'єднання, керованого з єдиного 

у, розвиток якого здійснюється на основі уніфікованої системи планування в 
рамках досягнення спільних спроможностей, здатних адекватно і гнучко 
реагувати на комплексний характер актуальних загроз національній безпеці 

сної дії факторів небезпеки, різних за 
змістом і сферою впливу». Отже, фактично йдеться про формування на основі 

 цілісної системи з 
єдиним центром керування, здатної ефективно протистояти 

им загрозам, у т.ч. гібридного характеру. Така постановка 
завдання є об’єктивним наслідком виявлення недоліків у системі безпеки та 
оборони України, що проявилися під час реагування на російську агресію, 

ежної координації при 
прийнятті рішень, неузгодженість функцій та повноважень різних елементів 
системи безпеки та оборони, неготовність реагувати на сучасні загрози гібридного 

Реформування Збройних Сил України, серед іншого, передбачає виконання 
створення сил спеціальних 

операцій, сил негайного реагування, сил нарощування, сил резерву; 
перегляд розташування місць постійної дислокації з'єднань та військових частин 

середовища. До кінця 2020 р, серед 
переведення органів військового управління 

структуру, прийняту за основу в штабах 
, а також досягнення показників бойової підготовки за 

та охорона суверенних прав України в її 
захист від надзвичайних 
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ситуацій – передаються до компетенції Міністерства внутрішніх справ. 
До складу останньої входить Національна гвардія України як військове 
формування з правоохоронними функціями. Під час дії воєнного стану 
Національна гвардія буде підпорядковуватися Міністерству оборони, 
що є цілком логічним з точки зору забезпечення єдиного командування. 
Щоправда, може вникнути невизначеність у випадку гібридних агресій, коли 
воєнний стан формально оголошуватися не буде – як це має місце зараз. 

Обладнання державного кордону України з Росією сучасними 
засобами технічного спостереження та контролю, формування прикордонних 
підрозділів швидкого реагування планується завершити лише до кінця 2020 р., 
хоча раніше урядовці озвучували більш оптимістичні терміни. 

Заплановано суттєве корегування функцій Служби безпеки України 
– вона сфокусується на завданнях контррозвідувального захисту, протидії 
терористичній діяльності, кібертероризму, кібершпигунству, кіберзлочинності, 
протидії спеціальним інформаційним операціям. Таке зміщення акцентів є цілком 
виправданим, як з точки зору світових практик і характеру сучасних загроз, так і з 
метою уникнення дублювання функцій з іншими правоохоронними структурами. 
Щоправда, у Концепції серед завдань СБУ міститься і таке нечітке формулювання, 
як «боротьба з проявами організованої злочинності у різних сферах (з подальшою 
поетапною оптимізацією у визначеному законодавством порядку повноважень 
СБУ у цій сфері)». Тож реальні результати реформування залежатимуть від того, 
як буде визначена у відповідному законодавстві ця сама «оптимізація». 

У Концепції зазначено, що «з метою підвищення ефективності діяльності 
розвідувальних органів України утворено Об'єднаний комітет з питань 
розвідувальної діяльності при Президентові України». Також визначено, 
що за умов уведення в державі воєнного стану за рішенням Президента України 
Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України може 
трансформуватися в Ставку Верховного Головнокомандувача. Серед 
важливих завдань, визначених у документі, – досягнення до 2020 р. повної 
незалежності від Російської Федерації у виробництві озброєння та 
військової техніки. У документі також йдеться про інші завдання 
реформування сфери безпеки і оборони, у т.ч. створення умов для здійснення 
ефективного громадського контролю за діяльністю складових сектору 
безпеки і оборони. 

Що стосується недоліків Концепції, то серед них – нечіткість 
постановки багатьох завдань, які визначаються такими формулюваннями, 
як «удосконалення», «оптимізація», «забезпечення розвитку», «підвищенні 
рівня», «посилення спроможностей», «реформування». Зважаючи на те, що 
Концепція стане основою для прийняття цілої низки інших нормотворчих 
документів та внесення змін до вже існуючих, було б доцільно більш чітко 
визначити, як саме має відбуватися «удосконалення» і «реформування», щоб сенс 
запланованих змін не був вихолощений, як це часто бувало раніше. 

Інший суттєвий недолік – відсутність чіткого завдання 
підготовки вступу до НАТО. Попри те, що в документі йдеться про 
«стандарти НАТО» і «набуття оперативної і технічної сумісності», але про 
перспективи членства не згадується взагалі. Натомість йдеться про «формування 
систем колективної безпеки за участю України». Але ж НАТО вже є цілком 
сформованою системою колективної безпеки, до якої можна лише приєднатися, 
але не брати участі у її формуванні. Гіпотетично формуватися може система 
колективної безпеки Євросоюзу, але й тоді незрозуміло, чому слово «систем» 
згадується в Концепції у множині. У будь-якому разі – знову маємо справу із 
небажанням влади чітко вказати курс на вступ до НАТО. Більш того, 
серед безпекових загроз Україні в середньостроковій перспективі в Концепції 
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значиться «можливе використання території України для ведення бойових дій у 
разі виникнення воєнного конфлікту між державами – членами НАТО і 
Російською Федерацією». У такому формулюванні Україна фактично розглядає 
себе як третю сторону можливого конфлікту між РФ та НАТО, а не як член чи хоча 
б союзник останнього.  

 
Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України 

розроблена досить якісно і передбачає низку важливих реформ, проте не 
позбавлена недоліків, традиційних для вітчизняних документів 
стратегічного характеру. Значна кількість завдань поставлена 
недостатньо чітко, що відкриває можливості для вихолощування їх 
реформаторської суті в процесі розроблення нормотворчих актів, необхідних 
для практичної імплементації Концепції. Суттєвою вадою документу є 
відсутність чіткої постановки завдання підготовки вступу 
України до НАТО. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
17.03.2016  
Новопризначений Військовий представник Місії України при НАТО зустрівся 

з Головою Військового комітету НАТО 
У центрі уваги зустрічі генерал-лейтенанта Володимира Аскарова та генерала Петера 

Павела перебували питання сучасних викликів у сфері безпеки, що постали перед Україною та 
Альянсом у зв'язку з  російською агресією проти нашої держави. 

Також було обговорено поточний стан співпраці Збройних Сил України з НАТО та 
перспективи розвитку двостороннього співробітництва. 

Місія України при НАТО 
 
21.03.2016  
Єгор Божок: “Набуття членства України в НАТО неможливе без співпраці 

уряду, парламенту та громадянського суспільства” 
В.о. Глави Місії України при НАТО зустрівся з групою народних депутатів та політологів 

України 
У зустрічі взяли участь народні депутати України А.Шкрум (ВО Батьківщина) та О.Сотник 

(Самопоміч), а також представники громадських організацій, а саме: Б.Яременко (Голова 
правління ГО "Майдан закордонних справ"), А.Рубан (Демальянс), М.Золкіна (Фундація 
демократичні ініціативи), Ю.Айхгофер (Фонд Конрада Аденауера) та В.Дронова (Міжнародний 
секретаріат партії Солідарність БПП). 

Під час зустрічі було "звірено годинники" з актуальних питань міжнародного та 
внутрішньодержавного порядку денного у контексті боротьби з російською агресією та посилення 
обороноздатності України. Окрему увагу було прилілено питанням реформування сектору безпеки 
і оборони України відповідно до стандартів НАТО, а також підготовці до майбутнього саміту НАТО 
у Варшаві.  

За результатами зустрічей в низці розташованих у Брюсселі інституцій народні депутати та 
політологи України поділилися своїми оцінками сучасного ставлення європейського політикуму та 
неурядових кіл до "українського питання". 

Місія України при НАТО 
 
22.03.2016  
У Посольстві України в Литовській Республіці відбулася урочиста 

церемонія нагородження представників Міністерства охорони краю Литви, які 
брали активну участь у створенні литовсько-польсько-української бригади 
ЛИТПОЛУКРБРИГ 

22 березня 2016 року у Посольстві України в Литовській Республіці відбулася урочиста 
церемонія нагородження представників оборонного відомства Литви, які брали активну участь у 
формуванні спільної литовсько-польсько-української військової частини ЛИТПОЛУКРБРИГ. 

Посол України Володимир Яценківський вручив відзнаки Міністерства оборони України 
начальнику штабу Сухопутних військ ЗС Литви полковнику Далюсу Полекаускасу та 
юрисконсульту Міністерства охорони краю Литви майору Мартінасу Бандзі – нагрудний знак 
«Знак пошани»,  раднику Міністерства охорони краю Литви пану Андрюсу Вайваді – медаль «За 
сприяння Збройним силам України». 

У заході взяв участь заступник Міністра охорони краю Литви пан Марюс Величка. Посол 
України та заступник голови оборонного відомства Литви привітали нагороджених та висловили 
впевненість, що ЛИТПОЛУКРБРИГ сприятиме зміцненню тристороннього співробітництва у 
безпековій галузі між Україною, Литвою та Польщею. 

Посольство України в Литовській Республіці 
 
23.03.2016  
Командування LITPOLUKRBRIG проходить новий тренувальний екзамен 
У Польщі військовослужбовці Литовсько-Польсько-Української бригади LITPOLUKRBRIG 

беруть участь у роздільному штабному тренуванні, під час якого відпрацьовують етапи планування 
та виконання миротворчої операції зі стабілізації. 

Цей захід бойової підготовки триватиме протягом двох місяців. Під час тренування 
офіцери трьох країн синхронізують порядок виконання завдань і набудуть взаємосумісність 
литовських, польських і українських компонентів бригади. Згідно сценарію, LITPOLUKRBRIG 
отримала завдання посилити контингент НАТО в одній із країн Близького Сходу. Уряди країн-
учасниць погодили застосування підрозділів, і офіцери штабу бригади з Литви, Польщі та України 
почали збирати необхідну інформацію та проводити аналіз місії. 
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За словами начальника штабу LITPOLUKRBRIG підполковника ЗС Литовської Республіки 
Елігіуса Сенуліса, цей сценарій взято з реального життя, тому учасники тренування 
використовують Інтернет-пошук і збір інформації з відкритих джерел, обмінюються даними з 
організаціями-партнерами, а також керуються досвідом підрозділів НАТО в зоні виконання місії. 

Зокрема, офіцери управління LITPOLURKBRIG повинні оцінити реальні загрози і 
визначити вимоги для успішної операції. Заступник командира бригади полковник Володимир 
Юданов пояснив, що за сценарієм підрозділи боротимуться з бандформуваннями та 
співпрацюватимуть з органами місцевої влади. Завдяки налагодженій взаємодії з місцевими 
лідерами, поліцією та збройними силами, міжнародна бригада створить безпечне середовище для 
виконання програм реконструкції і розвитку регіону. 

— Це тренування є нашим комплексним підходом до перевірки здатності командування 
LITPOLURKBRIG дотримуватися стандартів НАТО щодо процедур з прийняття рішень. Ми 
вчимося працювати в багатонаціональному середовищі, підтримуємо один одного і демонструємо 
згуртованість литовських, польських і українських солдатів. Також, тренування стане нашим 
наступним кроком на шляху до набуття повної бойової готовності та виконання реальних операцій 
у будь-якій точці планети, — зазначив командир LITPOLURKBRIG бригадний генерал Адам Йокс. 

Міністерство оборони України 
 
31.03.2016  
Україна та НАТО погодили Цілі партнерства в рамках програми Альянсу під 

назвою “Процес планування та оцінки сил” 
Зазначений документ включає низку спільних заходів на найбільш важливих напрямах 

реформування сектору безпеки і оборони та впровадження стандартів НАТО в усіх сферах 
діяльності Оборонного відомства України. 

У штаб-квартирі НАТО відбулось засідання  Україна-НАТО у форматі Процесу планування 
та оцінки сил (ППОС). Українську делегацію на заході очолив директор Департаменту 
міжнародного оборонного співробітництва Міноборони України полковник Ігор Процик. 

Учасники засідання обговорили проекти Оцінки участі України у ППОС та пакету Цілей 
партнерства. За результатами засідання прийнято рішення про попереднє схвалення проектів 
зазначених документів і направлення їх на розгляд Північноатлантичної ради НАТО. 

Місія України при НАТО 
 
01.04.2016  
У Верховній Раді створено Міжфракційне об’єднання депутатів “Україні – 

Євроатлантичний простір!” 
Депутатське об’єднання створено з метою формування політичної підтримки 

законодавчого забезпечення реформування сектору безпеки і оборони України, сприяння 
наближення Збройних Сил України до стандартів НАТО, поглиблення співробітництва з 
Північноатлантичним альянсом задля досягнення критеріїв, що необхідні для набуття членства у 
цій організації. 

31 березня 2016 року У Верховній Раді України створено Міжфракційне депутатське 
об’єднання (МФО) “Україні – Євроатлантичний простір!”, до якого увійшли депутати 
демократичних фракцій. Керівником обрано народного депутата України, члена фракції Партії 
“Блок Петра Порошенка” Ірину Фріз. 

За словами Ірини Фріз, «створення Міжфракційного депутатського об’єднання дозволить 
більш оперативно та якісно просувати законопроекти, що необхідні для ефективного 
реформування законодавства та координації дій з західними партнерами». 

МФО “Україні – Євроатлантичний простір!” має стати позапартійним мозковим центром, 
який сконцентрує навколо себе фахових експертів у сфері євроатлантичної інтеграції. Об’єднання 
відкрите для співпраці з усіма народними депутатами України, які підтримують мету його 
створення та діяльності. 

Перша робоча нарада МФО запланована на 1 квітня ц.р. 
Місія України при НАТО 

 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
23.03.2016  
Північноатлантична рада обговорює у Литві питання адаптації НАТО 
Заступник Генерального секретаря НАТО посол Александр Вершбоу і 28 послів-членів 

Північноатлантичної ради у середу (23 березня 2016 року) прибули до Вільнюса для обговорення 
питань адаптації Альянсу, сучасної оборони і нових викликів безпеці. Під час свого дводенного 
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візиту вони зустрінуться з президентом Далею Грибаускайте, міністром закордонних справ 
Лінасом Лінкявічусом і міністром оборони Юозасом Олекасом. 

NATO.int 
 
25.03.2016  
НАТО: Угоди з Москвою заради боротьби з тероризмом не буде 
Незважаючи на можливе співробітництво з Росією в боротьбі проти тероризму, НАТО буде 

дотримуватися своєї лінії щодо кризи в Україні. 
Про це заявив заступник генсека НАТО Александр Вершбоу в четвер, 24 березня в ході 

візиту в Литву, пише dw.com. 
"Ми не підемо ні на яку угоду", – заявив він. 
За його словами, Північноатлантичний альянс не має наміру відмовлятися від додаткових 

заходів безпеки на східних територіях заради можливої підтримки в боротьбі з тероризмом. 
За словами Вершбоу, агресією проти України Росія підірвала основні принципи 

європейської системи безпеки. 
"Навіть якщо ми можемо активніше співпрацювати в боротьбі проти тероризму, ми не 

відмовимося від рішучої відповіді на цю агресію і особливо на незаконну анексію Криму", – 
підкреслив заступник генерального секретаря НАТО. 

Українська правда 
 
29.03.2016  
НАТО повинен бути готовий до повітряної оборони країн Балтії – генерал 
Північноатлантичний альянс повинен бути готовим до повітряної оборони Балтійських 

країн. 
Про це заявив головнокомандувач Союзницькими силами НАТО і США в Європі, генерал 

Філіп Брідлав, що перебуває з візитом в Литві, повідомляє видання Delfi. 
"Місія Балтійського повітряного патрулювання – це місія мирного часу, але я вважаю, що 

Альянс повинен бути готовий до місії повітряної оборони", – сказав він після зустрічі з 
президентом Литви Далею Грибаускайте і командувачем збройними силами Литви Йонасом 
Вітаутасом Жукасом. 

Про механізм переходу від місії повітряного патрулювання до повітряної оборони на 
випадок кризи на минулому тижні висловився у Вільнюсі і посол США при НАТО Дуглас Лют. Це 
означає, що винищувачі, які перебувають на чергуванні в місії повітряного патрулювання в 
Балтійських країнах у разі кризи могли б здійснювати бойові завдання. 

Як зазначив командувач ЗС Литви, зараз включення винищувачів цієї місії в бойові дії на 
випадок війни не регламентовано. Литва прагне встановити чіткий порядок, при якому 
винищувачі місії повітряного патрулювання НАТО могли б дисциплінувати бойовими діями 
порушників повітряного простору в мирний час. 

Нагадаємо, напередодні Естонія заявила про порушення свого повітряного простору 
російським військовим літаком. 

Європейська правда 
 
30.03.2016  
Брідлав: У країнах Балтії потрібно збільшити присутність НАТО 
Командувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав вважає, що країнам Балтії для 

захисту від Росії необхідно збільшити присутність військ Альянса. 
Про це він заявив в інтерв'ю литовському виданню під час свого візиту до Вільнюса 29 

березня, передає "Радіо Польща". 
"Загроза з боку Росії реальна, а держави Балтії можна захистити, лише збільшивши 

присутність військ НАТО на їх території. В першу чергу, військові повинні вислати в ці країни 
більше винищувачів і привести їх у стан постійної бойової готовності", – зазначив Брідлав. 

"Вісім винищувачів нічого не змінять. Я думаю, що альянс повинен підготуватися до 
повітряної оборонної місії. Охорона кордонів і повітряна оборона – це дві різні речі. Місія, яка 
проводиться зараз, підходить лише для мирного часу", – вважає генерал. 

У свою чергу, глава Міноборони Литви зазначив: "Ми не хочемо присутності 
багатонаціональних сил, що буде лише політичним жестом. Ми хочемо присутності сил 
залякування, які зможуть включитися з боротьбу в разі конвенційного нападу". 

На даний момент повітряний простір над країнами Балтії контролюють 8 винищувачів з 
різних країн Нато. У 2014 році винищувачів було 4, сили були подвоєні після анексії Криму. 

Українська правда 
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31.03.2016  
Генерал НАТО: Альянс у Східній Європі переходить до політики 

“відлякування” 
У відповідь на дії Росії Північноатлантичний альянс переходить у Східній Європі від 

політики "безпеки" до "відлякування". Про це заявив головнокомандувач об'єднаними силами 
НАТО в Європі Філіп Брідлав. 

Сполучені Штати Америки та НАТО переходять у країнах Східної Європи від політики 
"безпеки" до політики "відлякування". Про це у четвер, 31 березня, заявив головнокомандувач 
об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав у Ризі. Так генерал охарактеризував 
наміри Пентагона з початку 2017 року розмістити на території східноєвропейських країн-партнерів 
по НАТО танкову бригаду. 

Особовий склад бригади налічуватиме 4200 військовослужбовців. За словами Брідлава, 
причиною такого кроку стали дії Росії, яка "знову зміцніла" та стала "агресивною". "Упродовж 
останніх двох років ми спостерігали, як Росія шукала шляхи розширення власного впливу", – 
цитує Філіпа Брідлава агенція Reuters. 

Нагадаємо, американська танкова бригада дислокуватиметься почергово в 
східноєвропейських країнах-членах Альянсу. Керівники оборонних відомств Латвії та Литви 
привітали таке рішення. Натомість Росія пригрозила асиметричними діями у відповідь. 

DW.COM 
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ЧИ ДОЦІЛЬНО БУЛО УКР
ВАШИНГТОНСЬКОМУ САМІ

 
Четвертий саміт з ядерної безпеки зібрав у Вашингтоні понад 50 

світових лідерів, втім, практична ефективність цього заходу сумнівна, якщо не 
рахувати піар-ефекту для його ініціатора Барака Обами. 
Україні на найвищому рівні брати участь у цьому заході 
дискутується вітчизняними експертами.

 
Пріоритетом Вашингтонського саміту, що пройшов 31 березня 

квітня 2016 р., були питання контролю за нерозповсюдженням 
ядерних матеріалів, зокрема, з метою унеможливити їх потрапляння до рук 
терористів. При цьому, шансів досягнути під час саміту «прориву» у сфері 
безпеки практично не було, зважаючи на відсутність на заході країн, ядерна 
політика яких викликає найбільше занепокоєння, 
Вірогідно, головною метою було підвести підсумок діяльності нинішнього 
президента США в конте
вважає успішною. Барак Обама з очевидністю хотів би, щоб світ запам’ятав його 
як політика, що зробив внесок у ядерну безпеку, а не як президента, при якому 
Сполучені Штати втратили роль світового лі

Чи варто було Україні на найвищому рівні брати участь у цій події 
питання дискусійне, принаймні з двох причин. 
фактично саботував виконання Будапештського меморандуму 1994 р.
відмовивши в ефективній допомозі Україні, яка стал
Виступаючи під час слухань у Сенаті, колишній посол США в Україні 
Гербст слушно зауважив, що 
меморандуму стало «мабуть, найбільшим ударом по руху 
нерозповсюдження ядерної зброї коли
боїв на Донбасі, Дж. Гербст висловив припущення, що якби США надали Україні 
хоча б 25 «Джавелінів», російські танки не змогли б захопити Дебальцеве. 

Приклад незахищеності України і справді є найбільш показовим 
для держав, які прагнуть вол
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ЧИ ДОЦІЛЬНО БУЛО УКРАЇНІ БРАТИ УЧАСТЬ У 
ВАШИНГТОНСЬКОМУ САМІТІ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ

Четвертий саміт з ядерної безпеки зібрав у Вашингтоні понад 50 
лідерів, втім, практична ефективність цього заходу сумнівна, якщо не 

ефекту для його ініціатора Барака Обами. 
Україні на найвищому рівні брати участь у цьому заході 
дискутується вітчизняними експертами. 

м Вашингтонського саміту, що пройшов 31 березня 
квітня 2016 р., були питання контролю за нерозповсюдженням 

, зокрема, з метою унеможливити їх потрапляння до рук 
терористів. При цьому, шансів досягнути під час саміту «прориву» у сфері 
безпеки практично не було, зважаючи на відсутність на заході країн, ядерна 
політика яких викликає найбільше занепокоєння, – Росії, Ірану, Північної Кореї. 
Вірогідно, головною метою було підвести підсумок діяльності нинішнього 
президента США в контексті ядерної безпеки, яку він називав своїм пріоритетом і 
вважає успішною. Барак Обама з очевидністю хотів би, щоб світ запам’ятав його 
як політика, що зробив внесок у ядерну безпеку, а не як президента, при якому 
Сполучені Штати втратили роль світового лідера. 

Чи варто було Україні на найвищому рівні брати участь у цій події 
питання дискусійне, принаймні з двох причин. По-перше, Барак Обама 
фактично саботував виконання Будапештського меморандуму 1994 р.
відмовивши в ефективній допомозі Україні, яка стала жертвою російської агресії. 
Виступаючи під час слухань у Сенаті, колишній посол США в Україні 
Гербст слушно зауважив, що порушення Будапештського 
меморандуму стало «мабуть, найбільшим ударом по руху 
нерозповсюдження ядерної зброї коли-небудь».8 Зваж
боїв на Донбасі, Дж. Гербст висловив припущення, що якби США надали Україні 
хоча б 25 «Джавелінів», російські танки не змогли б захопити Дебальцеве. 

Приклад незахищеності України і справді є найбільш показовим 
для держав, які прагнуть володіти ядерною зброєю
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АЇНІ БРАТИ УЧАСТЬ У 
ТІ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ? 

Четвертий саміт з ядерної безпеки зібрав у Вашингтоні понад 50 
лідерів, втім, практична ефективність цього заходу сумнівна, якщо не 

ефекту для його ініціатора Барака Обами. Чи варто було 
Україні на найвищому рівні брати участь у цьому заході – питання, що 

м Вашингтонського саміту, що пройшов 31 березня – 1 
квітня 2016 р., були питання контролю за нерозповсюдженням 

, зокрема, з метою унеможливити їх потрапляння до рук 
терористів. При цьому, шансів досягнути під час саміту «прориву» у сфері ядерної 
безпеки практично не було, зважаючи на відсутність на заході країн, ядерна 

Росії, Ірану, Північної Кореї. 
Вірогідно, головною метою було підвести підсумок діяльності нинішнього 

ксті ядерної безпеки, яку він називав своїм пріоритетом і 
вважає успішною. Барак Обама з очевидністю хотів би, щоб світ запам’ятав його 
як політика, що зробив внесок у ядерну безпеку, а не як президента, при якому 

Чи варто було Україні на найвищому рівні брати участь у цій події – 
перше, Барак Обама 

фактично саботував виконання Будапештського меморандуму 1994 р., 
а жертвою російської агресії. 

Виступаючи під час слухань у Сенаті, колишній посол США в Україні Джон 
порушення Будапештського 

меморандуму стало «мабуть, найбільшим ударом по руху 
Зважаючи на характер 

боїв на Донбасі, Дж. Гербст висловив припущення, що якби США надали Україні 
хоча б 25 «Джавелінів», російські танки не змогли б захопити Дебальцеве.  

Приклад незахищеності України і справді є найбільш показовим 
одіти ядерною зброєю. Недотримання 

-j-nadati-zbrou-ukraini-
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Адміністрацією Обами безпекових гарантій, наданих Сполученими Штатами 
Києву в обмін на ядерне роззброєння, надовго зняло зі світового порядку денного 
питання добровільної відмови від ядерної зброї. 

До речі, за інформацією Bloomberg, Адміністрація Барака Обами 
пропонує призначити Роуз Ґаттемоллер, яка раніше брала участь у 
роботі над Будапештським меморандумом, а зараз обіймає посаду 
заступника Держсекретаря США з питань контролю за обігом зброї, – 
заступником Генсека НАТО замість Олександра Вершбоу.9  Р.Ґаттемоллер 
є прихильником початку переговорів між США та РФ про повну відмову від 
тактичних ядерних озброєнь, і якщо гарантії виконання Москвою можливих 
відповідних домовленостей будуть аналогічні тим, що отримала Україна за 
Будапештським меморандумом, то європейським членам НАТО буде про що 
непокоїтися. 

Другим чинником, через який, на думку деяких українських 
експертів, Петру Порошенку не варто було брати участь у саміті, – це 
відсутність позивних меседжів з боку самої Україні, що ослабило її 
переговорні позиції.10 Йдеться про політичну кризу, «підвішену» ситуацію з 
урядом, практичну відсутність реформ і та посилення корупції замість реальної 
боротьби з цим загрозливим явищем, що дуже дратує західних партнерів України. 
На такому тлі марно було розраховувати отримати додаткову допомогу, що й 
довели результати зустрічей Петра Порошенка із Бараком Обамою та 
Джозефом Байденом – обидва сказали, що Київ отримає третій транш 
кредитних гарантій у розмірі 1 млрд. доларів не раніше, ніж сформує 
новий уряд. 

Слід відзначити, що, попри скептичні прогнози, українському Президенту 
все ж таки вдалося провести зустріч із своїм американським колегою. Крім того, 
Петро Порошенко поспілкувався із Держсекретарем Джоном Керрі, 
який поінформував про свої переговори в Москві; із Міністром торгівлі США 
Пенні Пріцкер; з представниками американських компаній військової 
промисловості. Під час візиту П.Порошенка до США було підписано Угоду між 
урядами України та Австралії про співробітництво в галузі 
використання атомної енергії в мирних цілях. Президент України також 
провів зустріч із Генсеком ООН Бан Кі-муном, під час якої закликав до 
розгортання міжнародної безпекової місії на Донбасі. 

 
Окремо варто відзначити сильний виступ Петра Порошенка на форумі 

«Битва України за свободу триває», що пройшов 30 березня у Капітолії. 
Серед основних меседжів виступу відзначимо наступні: 

– Україна залишається відданою повній імплементації Мінських угод, але 
проведення місцевих виборів на Донбасі можливе лише після 
розгортання там поліцейської місії ОБСЄ і в разі початку відновлення 
контролю над українсько-російським кордоном. Спроби узаконити російську 
окупацію шляхом фейкових виборів не пройдуть; 

– «Україна залишається одним з ключових вкладників успіху 
ініціативи Обами з ядерної безпеки», але «Що ми отримали у 
відповідь? Ми отримали гарантії безпеки в рамках Будапештського 
меморандуму 1994 р.», тож «ми, українці, маємо право закликати західних 
гарантів в рамках Меморандуму докласти всіх можливих зусиль для 
відновлення міжнародного правосуддя і порядку»; 

                                                             
9
 http://www.bloombergview.com/articles/2016-03-11/hawks-see-obama-s-nato-pick-as-soft-on-russia 

10
 напр., див.: http://ukrainian.voanews.com/content/poroshenko-washington/3261167.html; 

http://mfaua.org/2016/03/31/diplomatichnij-turizm-poroshenka-v-ssha  
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– «Я вважаю, що це реальний шанс для президента Обами 
відзначити свій президентський термін врегулюванням конфлікту на 
Донбасі», – таким чином Президент України фактично закликав американського 
колегу не «вмивати руки», перекладаючи питання російського-українського 
конфлікту на свого послідовника; 

– П.Порошенко закликав США не уникати відповідальності, яку 
покладає роль світового лідера: «За часів глобальної слабкості, є річ, яка має 
значення більше, ніж будь-що інше – лідерство. Це привілей і важкий тягар. Не 
кожен його прагне. Не кожен заслуговує. … У ці часи сумнівів я закликаю Америку 
бути сильною і вірити в себе – так само, як люди доброї волі в усьому світі 
продовжують вірити в Америку».11 

 
На підсумковій прес-конференції за результатами саміту Барак Обама 

«заспокоїв» словами, що ситуація в Україні могла би бути ще більш 
безпечною, ніж зараз, якби країна не позбулася в 2012 р. своїх запасів 
високозбагаченого урану.12 Щоправда, Б.Обама забув додати, що до такої 
ситуації взагалі не дійшло би, якби держави – гаранти Будапештського 
меморандуму виконували свої зобов’язання.  

За підсумками саміту Петро Порошенко заявив, що учасники 
«обговорили нову ініціативу, як ми можемо гарантувати глобальну 
безпеку країнами з ядерним арсеналом у відношенні держав, які не 
володіють зброєю масового знищення»,13 додавши, що «це тема для 
подальшого обговорення в майбутньому». Отже, жодних домовленостей з цього 
приводу досягнуто не було, та й не може в принципі бути довіри до жодних нових 
гарантій, доки не будуть виконані ті, що давалися Україні за Будапештським 
меморандумом. 

 
Отже, участь України в саміті з ядерної безпеки залишила суперечливе 

враження. З одного боку – чимало зустрічей високого рівня і можливість 
безпосередньо звернутися за підтримкою до американського істеблішменту. З 
іншого боку, всі зустрічі й заклики виконувати обіцянки – в даному 
разі безпекові гарантії – матимуть шанс на успіх лише тоді, коли і 
до самого Києва не буде зауважень щодо виконання його власних 
зобов’язань щодо проведення реформ і викорінення корупції. 

 
 
  

                                                             
11

 http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-forumi-bitva-ukrayini-za-svobo-36927 
12

 http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/1993246-obama-nazvav-adernu-nebezpeku-akoi-vdalosa-uniknuti-

ukraini.html 
13

 http://www.president.gov.ua/news/vazhlivo-mati-mozhlivist-obminyatisya-dumkami-ta-skoordinuva-36939 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 ООН 
 
18.03.2016 
Представники ООН переконалися, що на окупованому Донбасі багато 

іноземних найманців 
На окупованих територіях Донецької та Луганської областей присутня велика кількість 

іноземних громадян, які з різних причин та мотивів роздмухують збройний конфлікт. 
Як повідомила на брифінгу в Києві член робочої групи ООН з питання про використання 

найманців, експерт у галузі прав людини Патрісія Аріас, такі висновки були зроблені 
представниками організації за результатами візиту до України. 

«Мотивація участі у збройному конфлікті в Україні різноманітна. Робоча група отримала 
інформацію, що багато найманців – з ідеологічних та політичних міркувань, але інші воюють за 
фінансову винагороду. Деякі іноземці мають судимості. Також є інформація, що засудженим 
пропонували вибір: або ув'язнення, або участь у конфлікті», – сказала Аріас. 

За її словами, представники ООН також дізналися, що значна кількість іноземців була 
завербована для участі в збройних формуваннях через соціальні мережі та інші інтернет-ресурси, 
де поширюється інформація про конфлікт в Україні та контактні дані для запису. 

Таких висновків, зазначила член Робочої групи ООН, вдалося дійти навіть без можливості 
побачити всебічну картину про діяльність бойовиків у різних збройних формуваннях з юридичної 
точки зору. 

«Однак робоча група з одержаної інформації зробила висновки, що є декілька типів 
іноземців, що беруть участь у конфлікті: від волонтерів, до чоловіків та жінок, які одержують 
платню, від незалежних бойовиків до професійних військових», – сказала вона. 

Водночас, за словами Аріас, члени робочої групи констатують, що українська сторона не 
вживає достатніх заходів для того, щоб ці найманці понесли реальну відповідальність за свої 
незаконні дії на окупованих територіях. «Ми виявили, що розслідування конкретних злочинів 
найманства в Україні не було. Деякі бойовики були звинувачені опосередковано у порушенні 
територіальної цілісності України, незаконному перетині її кордону, участі в діяльності 
терористичних груп та організацій, у незаконно організованих збройних формуваннях», – додала 
вона. 

Крім того, представники ООН вражені злочинами, пов'язаними з порушенням прав 
людини на Донбасі. «Робоча група закликає Уряд України та збройні угруповання дотриматися 
зобов'язань міжнародного права щодо захисту економічних, політичних, соціальних та культурних 
прав людини», – додала експерт. 

«Робоча група рекомендує Уряду України скласти план дій та стратегію щодо виявлення 
участі іноземних найманців у конфлікті в межах Мінських протоколів», – сказала Аріас. 

Укрінформ 
 

18.03.2016 
В штаб квартирі ООН відбулося засідання Ради Безпеки ООН за формулою 

Арріа щодо дотримання прав людини в Криму 
До других роковин окупації Росією Криму 18 березня 2016 р. в Нью-Йорку у штаб-квартирі 

ООН за ініціативи України відбулося засідання Ради Безпеки ООН у форматі Арріа*, присвячене 
питанню дотримання прав людини на півострові. 

Захід, в якому взяли участь Верховний комісар ООН з прав людини Заїд Аль-Хусейн, 
Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, 
Президент Freedom House Марк Лагон, голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник та 
керівник української неурядової організації «Центр інформації про права людини» Тетяна 
Печончик, викликав високий рівень інтересу серед делегацій держав-членів ООН. 

У своєму виступі Верховний комісар ООН з прав людини зазначив, що ситуація з 
дотриманням прав людини в Криму залишається критичною і вимагає постійного моніторингу з 
боку міжнародного співтовариства. 

Мустафа Джемілєв поінформував держави-члени ООН про переслідування, яких зазнають 
представники кримськотатарського народу з боку окупаційної російської влади, окремо 
привернувши увагу до намагань російської сторони в судовому порядку визнати Меджліс 
кримськотатарського народу екстремістською організацією та заборонити його діяльність на 
території окупованого Криму. 

Представники громадських організацій у своїх виступах привертали увагу до численних 
порушень прав людини в Криму, відзначивши повну безкарність дій окупаційної влади. 
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В обговореннях також взяли активну участь делегації США, Великої Британії, Франції, 
Іспанії, Литви, Латвії, Естонії, Німеччини, Польщі, Грузії, Японії, Нової Зеландії, Туреччини, 
Австрії, ЄС, Швеції, Данії, Молдови та ін. Характерним елементом усіх виступів було одностайне 
засудження окупації АР Крим та м. Севастополь Російською Федерацією та здійснення нею 
політики репресій проти політичних та громадських активістів. Зазначено, що яскравим 
свідченням такої політики є несправедливий вирок українському режисеру Олегу Сенцову та 
громадському активісту Олександру Кольченку. Російську сторону було закликано негайно 
звільнити незаконно утримуваних українських громадян, які є фактично заручниками Кремля. 

Обмеження громадянських та політичних прав мешканців півострова, фактична відсутність 
свободи слова, атмосфера страху та нетерпимості, агресивне просування російського шовінізму 
викликають особливе занепокоєння держав-членів ООН. Учасники засідання наголосили, що РФ 
як держава-окупант несе повну відповідальність за забезпечення дотримання прав людини в 
Криму відповідно до чинних міжнародних зобов’язань у сфері гуманітарного права. 

Засідання РБ ООН за формулою Арріа з проблематики Криму засвідчило незмінність 
позиції міжнародного співтовариства щодо незаконної окупації Криму, а також глибоку 
занепокоєність стосовно критичної ситуації з дотриманням прав людини в Криму. 

МЗС України 
 

23.03.2016 
Петро Порошенко та Бан Кі-мун скоординували кроки задля звільнення всіх 

українців, які незаконно утримуються в Росії 
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним 

секретарем Організації Об'єднаних Націй Бан Кі-муном. 
Глава держави закликав посилити тиск на Росію для відновлення справедливості і 

звільнення Надії Савченко. 
Президент назвав так званий судовий процес, який відбувся у російському Донецьку, – 

судилищем. "Україна ніколи не визнає рішення цього суду", – заявив Петро Порошенко. 
Співрозмовники скоординували кроки для звільнення всіх незаконно утримуваних у РФ 

українців. 
Глава держави підкреслив, що згідно з шостим пунктом Мінських домовленостей Росія має 

звільнити всіх політичних в'язнів, яких незаконно утримує на своїй території. 
Петро Порошенко і Бан Кі-мун наголосили на необхідності політико-дипломатичного 

врегулювання ситуації на Донбасі на основі виконання Мінських угод і домовилися про зустріч 
наступного тижня під час візиту Глави Української держави до Вашингтона. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
23.03.2016 
Володимир Єльченко обговорив справу Надії Савченко з генеральним 

секретарем ООН 
У вівторок у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбулась зустріч постійного представника 

України при ООН Володимира Єльченка з генеральним секретарем Пан Гі Муном. Зустріч 
відбулася з ініціативи української сторони. 

Голова української місії поінформував генерального секретаря ООН про оголошений у Росії 
незаконний «вирок» депутату Верховної Ради України та члену української делегації в 
Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Савченко. Український дипломат наголосив, що 
неправомірне рішення російського суду у вигляді 22 років позбавлення волі Н.Савченко базується 
на сфабрикованих матеріалах слідства. 

Представник України підкреслив, що порушення Росією універсальних норм права, а також 
імунітету депутата ПАРЄ, стало чітким сигналом міжнародній спільноті про неприпустимість 
потурання основоположних принципів та норм державою, яка є одним із постійних членів Ради 
Безпеки ООН. 

Пан Єльченко також зазначив, що справа Надії Савченко, а також інших українських 
політичних заручників, яких незаконно утримує Росія, є наочною демонстрацією того, що там 
відсутнє правосуддя є лише гібридне судочинство як елемент гібридної війни проти України та 
загальнолюдських цінностей. 

Генеральний секретар ООН висловив стурбованість ситуацією навколо українки Надії 
Савченко. Пан Гі Мун зазначив, що це питання і надалі порушуватиметься ним при зустрічах з 
російськими високопосадовцями і запевнив, що Україна може розраховувати на його підтримку. 

Голос Америки 
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

США 
 

18.03.2016 
Міністерство торгівлі США виводить українську держкомпанію 

“Укрспецекспорт” з санкційного списку 
Відповідне повідомлення розміщене на порталі The Federal Register, воно набуде чинності 

21 березня. 
Зазначається, що "Укрспецекспорт" був внесений в санкційний список 28 березня 2013 

року, оскільки компанія постачала зброю в державу-спонсор тероризму. 
Нагадаємо, у 2013 році видання The Washington Post повідомило, що Україна разом з ОАЕ, 

Вірменією та Албанією незаконно постачала зброю режиму Муаммара Каддафі. 
Укрінформ 

 
19.03.2016 
Саманта Пауер звернулася до українців у зв’язку з річницею анексії Криму 
Територіальна цілісність України є священною. США, як і ООН, ніколи не визнають 

результати фальшивого інсценованого Росією "референдуму" у Криму. 
Про це заявила посол США в ООН Саманта Пауер в своєму зверненні до народу України у 

зв'язку з річницею анексії Криму Росією. 
"Від імені Сполучених Штатів і президента Обами з нагоди другої річниці я хочу запевнити 

народ України в тому, що якою б складною зараз не здавалася ситуація – так ви хочете більше, ніж 
карти, але реального рівня життя, який був до цього фальшивого інсценованого референдуму, до 
того, як російські війська увійшли в Україну – я зараз тут для того, щоб сказати, що Крим є 
частиною України. Україна є суверенною державою. Її територіальна цілісність священна. Ми 
ніколи не здамося. Мова йде не тільки про те, що карти не зміняться. Наша прихильність до 
народу Криму ніколи не зміниться", – заявила Пауер. 

Вона наголосила, що спроба анексії ніколи не буде визнана ООН. 
"Два роки тому ми в Організації Об'єднаних Націй змогли мобілізувати широку коаліцію зі 

100 країн, які своїм голосуванням дуже чітко сказали Росії, сказали світові, що цей фальшивий 
референдум, ця спроба анексії ніколи не буде визнана Організацією Об'єднаних Націй. Ми 
сприйматимемо це так, як воно є: порушенням міжнародного права, зневагою до статуту ООН, 
зловживанням постійним членом Ради Безпеки привілеєм, який ми маємо як постійні члени, а 
саме правом вето", – заявила Пауер. 

Українська правда 
 

22.03.2016 
Президент України та Віце-президент США рішуче засудили вердикт у 

справі Надії Савченко та закликали Москву до відповідального виконання Мінських 
домовленостей 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом 
Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. 

Глава держави та Віце-президент США рішуче засудили оголошення Донецьким судом 
Російської Федерації так званого вироку у справі Надії Савченко. 

«Україна ніколи не визнає цього судилища», – наголосив Петро Порошенко. 
Сторони скоординували позиції з метою якнайскорішого повернення Надії Савченко в 

Україну. 
Віце-президент США запевнив, що відповідні сигнали щодо негайного звільнення українки 

будуть донесені до російської сторони під час найближчого візиту до Москви Держсекретаря США 
Джона Керрі. 

Глава держави звернув увагу на розроблений Україною «Список Савченко», до якого 
включені особи, які фабрикували справу проти неї. 

Джозеф Байден також зазначив, що Перша леді США Мішель Обама була зворушена 
зверненням до неї дружини Президента України Марини Порошенко з проханням долучитися до 
кампанії зі звільнення Надії Савченко. 

Петро Порошенко докладно поінформував Віце-президента США про останній розвиток 
ситуації на Донбасі, де контрольовані Росією бойовики продовжують ігнорувати безпекові 
положення Мінських домовленостей, щоденно здійснюючи обстріли українських позицій. 

Джозеф Байден підтвердив незмінність позиції США щодо захисту суверенітету та 
територіальної цілісності України, а також збереження санкцій щодо Росії до повного виконання 
нею Мінських домовленостей. 
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Віце-президент США також підтвердив, що американська сторона продовжуватиме 
надавати допомогу Україні на шляху реформ. Співрозмовник також підтримав зусилля Глави 
держави з якнайшвидшого врегулювання політичної кризи на основі формування 
проєвропейського реформаторського уряду. 

Президент України та Віце-президент США засудили терористичні акти у Брюсселі та 
закликали до єдності у боротьбі з терористичною загрозою в усіх її проявах. 

Сторони також обговорили графік найближчих контактів на вищому рівні між Україною та 
Сполученими Штатами Америки. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
31.03.2016 
Формування нового уряду відкриває можливості для виділення додаткової 

фінансової допомоги Україні – зустріч Президента України та Віце-президента 
США 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч у форматі робочого ланчу з Віце-
президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом за участі Державного секретаря 
США Джона Керрі. 

Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі в контексті російської агресії. 
Держсекретар Джон Керрі проінформував про особливості останніх переговорів у Москві. 

Співрозмовники погодились, що для імплементації політичної частини Мінських 
домовленостей необхідне виконання Росією безпекових умов. 

Петро Порошенко і Джозеф Байден обговорили можливість введення міжнародної 
безпекової місії на Донбас. Сторони наголосили на необхідності звільнення Надії Савченко та 
негайного допуску лікарів до неї. 

Співрозмовники погодилися з необхідністю продовження санкцій проти Росії до повного 
виконання Москвою Мінських домовленостей, а також обговорили шляхи більшого долучення 
США до Мінського процесу. Джозеф Байден запевнив у незмінності позиції Сполучених Штатів 
щодо невизнання окупації Криму. 

Джозеф Байден також повідомив про рішення США виділити додатково 335 млн доларів 
США на реформування безпекового сектору України, зокрема Збройних Сил України, 
Національної гвардії і Державної прикордонної служби. 

Окрему увагу було приділено внутрішньополітичній ситуації в Україні. Віце-президент 
США привітав зусилля Президента України щодо подолання урядової кризи. За словами Джозефа 
Байдена формування нового уряду, зорієнтованого на реформи і співпрацю з МВФ, відкриває 
можливості для виділення третього траншу кредитних гарантій у розмірі 1 млрд доларів США, а 
також допомоги інших міжнародних фінансових інституцій. 

Президент України наголосив на пріоритетності для української влади боротьби з 
корупцією та створені ефективної антикорупційної системи. 

Співрозмовники домовились про подальший розвиток стратегічного партнерства між 
Україною і США, чому сприятиме візит до України Держсекретаря США Джона Керрі найближчим 
часом. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
01.04.2016 
Україна відкрита для американських інвестицій – зустріч Президента 

України та Міністра торгівлі США 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром торгівлі Сполучених 

Штатів Америки Пенні Пріцкер під час робочого візиту до США. 
Глава держави поінформував про хід реформ в Україні, що відкриває нові можливості для 

залучення американських інвестицій в українську економіку. 
Співрозмовники також обговорили питання  залучення американських кредитних ресурсів. 

Міністр торгівлі США повідомила про сприяння в активізації діяльності Експортно-імпортного 
банку США та Корпорації приватних закордонних інвестицій США (OPIC) в Україні. 

Пенні Пріцкер також підтримала ініціативу Петра Порошенка щодо створення 
Національної інвестиційної ради та залучення до її роботи провідних американських компаній. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

  



INTERNATIONAL WEEKLY # 05 (17.03.2016 — 01.04.2016) 25 of 26 

 

25 of 26 

КАНАДА 
 

19.03.2016 
Канада розширила санкції: 14 компаній та 5 осіб з України та РФ 
Канада ввела додаткові санкції щодо фізичних і юридичних осіб за діяльність, пов'язану з 

Росією та Україною. 
Про це йдеться у заяві на сайті канадського уряду. 
До розширеного списку санкцій додаткового внесли 10 російських компаній та імена двох 

російських громадян. Відтепер їхні активи заморожені, а також заборонено вести з ними будь-яку 
комерційну діяльність. 

До санкційного списку внесли замдиректора концерну "Калашников" Едуарда Іоффе та  
Олександра Омельченко. 

Компанії РФ, які потрапили до списку: "Інресбанк", "Мособлбанк", "Волгограднефтємаш", 
"Іжевський механічний завод", "Іжмаш", "Технопромекспорт", "Технодинаміка", "Техмаш", 
"Руселектронікс", "Швабе холдінг". 

Також до санкційного списку потрапили троє громадян України та чотири українські 
компанії, розташовані в Криму. 

Громадяни України: голова федерації профспілок так званої ЛНР Олег Акімов, "міністр" 
іноземних справ так званої ДНР Олександр Кофман та керівник ансамблю Русь із Севастополя 
Петро Савченко. 

Серед українських компаній, які потрапили під санкції, морські порти Феодосії, Євпаторії 
та Ялти, а також Ялтинська кіностудія. 

"Нові санкції призначені для підтримки ефективності існуючих санкцій, щоб підкреслити 
продовження трансатлантичної єдності у відповідь на дії Росії в Україні, щоб зберегти тиск на 
Росію, аби вона повністю реалізувала зобов'язання за Мінськими угодами, і продемонструвати 
нашу прихильність політиці невизнання Росією незаконної анексії Криму", – зазначили в 
канадському уряді. 

Європейська правда 
 
 

НІМЕЧЧИНА, ФРАНЦІЯ 
 
17.03.2016 
Санкції ЄС проти Росії будуть збереженні до повного виконання Москвою 

Мінських домовленостей – зустріч Петра Порошенка, Ангели Меркель та Франсуа 
Олланда 

Петро Порошенко провів зустріч з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель 
та Президентом Франції Франсуа Олландом під час робочого візиту до Брюсселя. Співрозмовники 
обговорили питання виконання Мінських домовленостей та політичну ситуацію в Україні. 

Лідери Німеччини та Франції підтвердили, що санкції Європейського союзу проти Росії 
будуть збереженні до повного виконання Москвою Мінських домовленостей. 

Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Олланд висловили занепокоєння 
погіршенням безпекової ситуації на Донбасі. Сторони підкреслили важливість імплементації 
Мінських домовленостей. Співрозмовники наголосили на важливості припинення вогню, 
відведенні російської військової техніки, надання повного і безперешкодного доступу спостерігачів 
ОБСЄ до всіх місць на окупованих територіях і неконтрольованих ділянок українсько-російського 
кордону. 

Лідери також вказали на важливість проведення виборів в окремих районах Донецької і 
Луганської областей відповідно до українського законодавства і принципів ОБСЄ за умови 
забезпечення безпекового компоненту. 

Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Олланд спільно закликали негайно 
звільнити і повернути до України українського пілота Надію Савченко, яку незаконно утримують у 
російській в’язниці.Троє лідерів наголосили на важливості звільнення усіх заручників, що 
передбачено Мінськими домовленостями. 

Канцлер Німеччини та Президент Франції підтвердили незмінність політики Євросоюзу 
щодо невизнання окупації Криму Російською Федерацією. 

Ангела Меркель та Франсуа Олланд також висловили підтримку українським реформам. 
Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 
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УГОРЩИНА 
 
17.03.2016 
Президент України та Прем’єр-міністр Угорщини: Санкції ЄС проти Росії 

мають бути збережені до повної реалізації Мінських домовленостей 
У рамках візиту до Брюсселя Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром 

Угорської Республіки Віктором Орбаном. 
Сторони обмінялися думками з широкого спектру питань двосторонніх взаємин. Серед 

іншого, було досягнуто домовленості активізувати двосторонній політичний діалог на вищому 
рівні. 

Співрозмовники також відзначили важливість проведення у поточному році чергових 
засідань українсько-угорських міжурядових комісій з питань економічного співробітництва, з 
питань транскордонної та прикордонної співпраці. 

Петро Порошенко подякував Угорщині за підтримку України в питанні запровадження 
безвізового режиму з Євросоюзом. Співрозмовники погодились з тим, що нинішня міграційна 
криза в ЄС не повинна впливати на процес візової лібералізації з Україною. 

Окрему увагу було приділено врегулюванню конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили 
питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії як ефективного інструменту 
забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної 
цілісності та суверенітету України. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

АВСТРІЯ 
 
31.03.2016 
Україна та Австралія співпрацюватимуть в секторі атомної енергетики 

та мирного використання ядерної енергії 
Під час робочого візиту Президента Петра Порошенка до США підписано Угоду між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання 
атомної енергії в мирних цілях. 

В присутності Президента документ підписали Міністр енергетики та вугільної 
промисловості України Володимир Демчишин та Міністр закордонних справ Австралії Джулія 
Бішоп. 

Глава держави також провів переговори з Міністром закордонних справ Австралії Джулією 
Бішоп. 

«Австралія прагне допомогти Україні диверсифікувати поставки уранової сировини для 
мирних цілей», – заявила Джулія Бішоп після підписання угоди. 

Президент подякував пані Міністру за тверду та послідовну позицію Австралії щодо 
підтримки територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України та подякував уряду цієї 
країни за тісну взаємодію з Україною на міжнародній арені. 

Співрозмовники погодилися, що санкції проти Росії мають тривати до повного виконання 
нею Мінських домовленостей. 

Сторони наголосили на важливості звільнення Надії Савченко та інших українців, яких 
незаконно утримують в російських тюрмах. 

Петро Порошенко і Джулія Бішоп також обговорили питання притягнення до 
відповідальності винних у збитті російськими бойовиками авіалайнеру рейсу МН17. 
Співрозмовники погодилися, що акти тероризму не повинні залишатися безкарними. 

Президент України запросив Прем'єр-міністра Австралії Малкольма Тернбулла відвідати 
Україну в зручний для нього час. 

Угода між Україною та Австралією передбачає співпрацю в секторі атомної енергетики та 
мирного використання ядерної енергії. Зокрема, можливі форми співробітництва у напрямку 
фундаментальних та прикладних досліджень; наукових, технічних та промислових досліджень та 
розробок; ядерної безпеки, радіаційного захисту та захист навколишнього середовища. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 


