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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

РЕФЕРЕНДУМ У НІДЕРЛАНДАХ – ПЕРЕМОГА РОСІЇ  
В «ГІБРИДНІЙ» ВІЙНІ ПРОТИ ЄВРОСОЮЗУ 

 
Нідерландський референдум 6 квітня 2016 р. став красномовним 

свідченням того, що відсутність адекватної реакції Заходу на російську 
«гібридну» війну дозволяє Кремлю безкарно руйнувати підвалини 
Європейського Союзу, перетворюючи інструменти демократії на театр 
абсурду. Референдум як інструмент народного волевиявлення був 
використаний у маніпулятивний спосіб, за допомогою якого голосів 0,6% 
обдуреного пропагандою населення Євросоюзу виявилося достатньо, щоб 
заблокували ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною, попри думку 
переважної більшості жителів країн ЄС і громадян України. 

 
61% голосів «проти» Асоціації при 32% явці голландських виборців – це 

близько 0,6% населення Євросоюзу. Це навіть не половина жителів самих 
Нідерландів, а лише близько 20% громадян з правом голосу. Здоровий глузд 
підказує абсурдність ситуації, коли настільки очевидна меншість нав’язує свою 
волю незрівнянно більшість кількості людей. На це звернули увагу в своїй 
спільній заяві голова Комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок, 
співголова Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна Андрей Пленкович і 
доповідач з українського питання в ЄП Яцек Саріуш-Вольський: «Ми вважаємо, 
що ЄС в цілому зі всіма 28 державами-членами, повинен вирішувати, а не 20% 
виборців однієї з держав-членів, які представляють 0,6% всього населення ЄС, 
на референдумі, який має консультативний характер».1 

За допомогою інструментів «гібридної» війни Росії вдалося зробити те, чого 
не змогли її танки і артилерія – заблокувати вступ в силу Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС. У даному випадку основними важелями впливу Кремля на політику 
ЄС стали три чинника: 

1. Експорт політичної корупції з Росії до країн Євросоюзу. Вже 
багато років Кремль фактично «скуповує» європейських політиків по одному і 
цілими партіями, то працевлаштовуючи їх в підконтрольні бізнесові структури, то 
надаючи через свої банки «кредити» дружнім партіям на ведення передвиборчих 
кампаній. Попри очевидну ненормальність такої ситуації, жодна політична фігура 
в ЄС не понесла покарання за дії, що перебувають на межі корупції та державної 
зради. Держави ЄС навіть не внесли змін до законодавства, які могли би 

                                                             
1
 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160407IPR21828/Dutch-referendum-we-need-to-be-more-

engaged-with-our-citizens-say-MEPs 
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упередити такі випадки політичного «підкупу» в майбутньому. 
2. Безкарна і майже безперешкодна діяльність російської 

пропаганди в Євросоюзі. Закривши доступ до вільних західних ЗМІ в себе 
дома, Росія не знаходить суттєвих перешкод для поширення своєї пропаганди в 
Євросоюзі. Зловживаючи поняттям свободи слова, Кремль продовжує 
маніпулювати громадською думкою в країнах Заходу, адже в переважній 
більшості випадків його зловживання не знаходять адекватної оцінки 
компетентних органів країн ЄС.  

3. Байдужість голандців до долі інших країн та їхня схильність 
«вестися» на антиамериканізм російської пропаганди, навіть 
незважаючи на те що, жертвами збитого російською ракетою малазійського 
Боінга стали 170 їхніх співвітчизників. 

Лише в державах Балтії час від часу приймаються рішення про тимчасове 
припинення трансляції тих чи інших російських пропагандистських телеканалів, 
спійманих на відвертій брехні. Проте, за такі рішення балтійцям доводиться 
вислуховувати критику з Брюсселя – за нібито обмеження свободи слова, хоча 
жодного відношення до свободи слова рупори Кремля не мають, 
будучи інформаційною зброєю в «гібридній» війни Росії проти Заходу. 

У контексті згадок про політичну корупцію, викликає запитання, як вдалося 
малопопулярній голландській політичній силі переконати парламентарів 
навмисно перенести на тиждень (з 30 червня на 7 липня 2015 р.) дату 
ратифікації Угоди про Асоціацію з Україною, щоб вона потрапила під 
дію нового закону, який вступав в силу з 1 липня 2015 р.2 Фактично 
відбулося порушення загальноприйнятої правової норми про те, що закон не має 
зворотної дії – адже «вирок» щодо долі Асоціації навмисно перенесли на пізніше, 
щоб можна було «засудити» її за не існуючим на момент підписання Угоди 
законом про консультативний референдум.  

Якщо відштовхуватися від логіки голландських парламентарів, які 
дозволили собі таку маніпуляцію, віднині будь-яку міжнародну угоду, 
укладену Євросоюзом, можна буде скасувати. Здогадатися, хто стоїть за 
цим, не складно, враховуючи, що наступний референдум планується 
спрямувати проти співпраці Євросоюзу із Сполученими Штатами. 
Соціалістична партія Нідерландів вже зібрали 100 тис. підписів за референдум 
проти майбутньої угоди про вільну торгівлю між ЄС і США (Трансатлантичного 
торгового та інвестиційного партнерства).3 Можна припустити, що в числі 
наступних ідей може бути і референдум про скасування санкцій проти 
Росії. 

Характерно також, що європейці, які так часто критикують Київ за 
корупцію, «закрили очі» на махінації із фінансуванням агітації проти Асоціації за 
рахунок коштів з державного бюджету Нідерландів. Журналістське розслідування 
виявило, що ініціатор референдуму GeenPeil домовилася з приватними особами, 
щоб ті брали державне фінансування для міні-кампаній проти Асоціації, а потім 
дозволяли GeenPeil витрачати ці кошти.4 За таких обставин, слабо віриться в 
заяви офіційних осіб Нідерландів, які висловлюють жаль з приводу результатів 
референдуму.  

Заради справедливості слід відзначити, що навіть за негласного потурання 
нідерландської влади проросійським ініціаторам «референдуму», Україна мала 
шанси на позитивний для себе результат, якби від самого початку 

                                                             
2
 http://tsn.ua/svit/u-niderlandah-protivniki-yevroasociaciyi-ukrayini-domoglisya-perenosu-ratifikaciyi-ugodi-

624879.html 
3
 http://www.euractiv.com/section/trade-society/news/dutch-voters-now-demanding-referendum-on-ttip/ 

4
 http://www.erasmusjournalisten.nl/index.php/2016/03/08/geenpeil-misbruikt-subsidieregeling-referendum/ 
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серйозно поставилася до загрози і сформувала чітку стратегію 
поведінки. Натомість, Київ знову спробував перекласти основний тягар 
інформаційної кампанії на плечі волонтерів, які не могли протистояти добре 
організованому й керованому з одного центра тиску російської пропаганди. Більш 
того, київські «технологи» так і не змогли дійти єдиної думки, як їм агітувати 
прихильників України – приходити і голосувати «за» Асоціацію чи навпаки 
бойкотувати вибори, сподіваючись, що явка нижче 30% зробить референдум 
недійсним. У підсумку, частина друзів України проігнорувала референдум, а 
частина – проголосувала «за». Їх голосів виявилося замало, щоб результат був 
позитивним для України, але досить, щоб явка була більше 30%, і референдум 
визнали таким, що відбувся. Сприяли негативному для Києва рішенню і 
корупційні скандали, які формують відповідний імідж країни. 59% опитаних 
голландців, які мали намір голосувати проти Угоди про асоціацію, 
назвали причиною недовіру до України, бо «там занадто багато 
корупції».5 І це не випадково. Напередодні реферндуму голанська 
преса опублікувала офшорні схеми президента України Петра 
Порошенка, які додали як мінімум 15% голосів противникам 
української асоціації з ЄС. Адже напередодні голоси противників не 
перевищували 40-47%. Як бачимо офшорна справа П.Порошенко 
внесла суттєвий внесок в “справу” євроінтеграції України. І якщо в 
європейських країнах чиновники, які попали в “панамський список ” вже 
позбавились, або будуть позбавлені своїх посад, то в Україні президентська рать 
переконала суспільство, що це виявляється “найкращий спосіб ведення бізнесу”. 

Безперечно, результати голландського референдуму матимуть 
негативні наслідки для динаміки євроінтеграції України. Скільки би не 
запевняли європейські політики, що тимчасова дія Угоди про Асоціацію все рівно 
буде продовжена, але між тимчасовим виконанням і повноцінним вступом в силу 
все ж є різниця. Рішення голландського референдуму негативно позначиться і на 
темпі реформ в Україні, адже відтепер «єврооптимістам» було значно важче 
знаходити в парламенті необхідну кількість голосів за ті чи інші «європейські» 
законопроекти. Додаткові аргументи отримали євроскептики і проросійські сили в 
Україні; скористається з нагоди і російська пропаганда. Все це зменшуватиме і без 
того недостатню політичну волю Києва до реформ. 

Та мабуть найбільша загроза нідерландського референдуму в тому, що він 
ставить під сумнів міжнародну правосуб’єктність Євросоюзу і відкриває 
дорогу до низки інших подібних «референдумів», які можуть зрештою 
зруйнувати ЄС. Адже якщо сумнівний плебісцит, що викликав інтерес лише у 
третини виборців невеликої країни, може заблокувати міжнародну угоду, над 
якою весь Євросоюз працював багато років, – то про яку довіру до укладання 
договорів із таким об’єднанням може йти мова? У такому разі треті сторони 
віддаватимуть перевагу поверненню до двосторонніх відносин із окремими 
країнами-членами ЄС. 

Крім того, перемога євроскептиків у Голландії, якою б сумнівною 
вона не була, додає політичних балів прихильникам виходу 
Великобританії з ЄС. Зважаючи на те, що кількість готових проголосувати «за» 
і «проти» виходу з Євросоюзу в Британії приблизно однакова, навіть незначне 
зростання рейтингів «євроскептиків» може стати вирішальним.  

 
Президент Європарламенту Мартін Шульц вірно відзначив, що після 

нідерландського референдуму постала необхідність «боротися за Європейський 

                                                             
5
 http://gazeta.dt.ua/international/ne-vse-propalo-_.html 
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проект».6 Та проблема в тому, що ЄС говорить про наслідки, не наважуючись 
назвати вголос їх причини, що полягають в триваючій «гібридній» агресії Росії. 
Боротьба за збереження Євросоюзу буде неефективною, якщо Кремль і надалі 
матиме змогу безперешкодно «скуповувати» європейських політиків та 
«промивати мізки» громадянам ЄС. 

Що ж стосується України, то для неї нідерландський «провал» має 
стати тим холодним душем, який нагадує, що за європейський вибір потрібно 
боротися постійно – не лише у війні на Донбасі, але і на інформаційному 
фронті. Ускладнення, що приніс референдум, не повинні стати приводом для 
згортання реформ, а навпаки – стимулом для їх посилення, щоб не дати 
євроскептикам жодного шансу. Зрештою, реформи Україна проводить для себе, 
а не для Брюсселя чи Амстердама. 

 
 

 
 

  

                                                             
6
 http://www.all-in.de/nachrichten/deutschland_welt/politik/Martin-Schulz-bedauert-Ausgang-des-Referendums-in-

den-Niederlanden;art15808,2245655 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 
Рютте: Амстердам ретельно переглядатиме Угоду про асоціацію з 

Україною 
06.04.2016 
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляє, що влада цієї країни ретельно 

переглядатиме Угоду про асоціацію з Україною, щоб задовольнити усі сторони. Про це він заявив 
пізно ввечері 6 квітня, після завершення референдуму у Нідерландах щодо Угоди про асоціацію 
між Україною і ЄС. 

«Ми не хочемо поспішати, щоб нас підганяли, закон про референдум дуже чіткий, і ми 
будемо дні, тижні, крок за кроком переглядати цю угоду з Україною, щоб задовольнити всі сторони 
– і на національному, і на європейському рівнях», – сказав Рютте 6 квітня після завершення 
референдуму у Нідерландах. 

«Спочатку дочекаємося остаточних результатів, далі будемо обговорювати це в уряді, далі у 
парламенті, потім у ЄС. Хочу одразу попередити людей, щоб не було поспішних очікувань: ми не 
хочемо підводити тих, хто прийшов голосувати, і з повагою ставимося до їхнього вибору – за чи 
проти – ми ухвалимо дуже акуратне рішення», – наголосив Марк Рютте. 

За даними центру соціології IPSOS, на референдумі у Нідерландах щодо Угоди про 
асоціацію між Україною і ЄС явка виборців становила 32%. 

За остаточними результатами екзит-полів, проведених фахівцями IPSOS, 37,5% виборців 
проголосували за асоціацію з Україною, 61,7% – проти. 

Щоб голосування було визнане таким, що відбулося, необхідно, щоб в ньому взяли участь 
не менше ніж 30 відсотків виборців. 

Виборча комісія Нідерландів повідомила, що оприлюднить офіційні результати 
референдуму 12 квітня, а попередні – 8 квітня. 

Нідерланди, як і всі інші країни-члени Європейського союзу, вже завершили ратифікацію 
Угоди про асоціацію України і ЄС. Але, відповідно до нещодавно ухваленого закону, з ініціативи 
євроскептичних громадських організацій у країні 6 квітня відбудеться консультативний 
референдум щодо перегляду цієї ратифікації. Політики Нідерландів і Євросоюзу закликали 
виборців країни підтримати ратифікацію. 

У разі, якщо Нідерланди все ж відхилять ратифікацію, угода про асоціацію, включно з 
зоною вільною торгівлі, як припускають, буде діяти між Україною і рештою 27 членами Євросоюзу. 

Радіо Свобода 
 
Порошенко: Угода про асоціацію між Україною та ЄС не буде змінена 
11.04.2016 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС не буде змінена, незважаючи на результати 

голландського референдуму. 
Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю українським телеканалам, 

повідомляє УНІАН. 
"Ми чітко наголошуємо, що Угода про асоціацію не буде зміненою, що Угода про асоціацію 

– вона вже зараз застосовується, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі",  – 
заявив він. 

Як повідомлялося, за попередніми результатами 61,1% тих, хто взяли участь у референдумі 
у Нідерландах 6 квітня, проголосували проти Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна не може продовжити 
ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за умови, коли значна більшість 
нідерландців проголосувала проти документа. 

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що, незважаючи на результати 
референдуму у Нідерландах, Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом і далі 
застосовуватиметься на тимчасовій основі. 

Туск наголосив, що ЄС очікуватиме на позицію уряду Нідерландів, який має визначитися 
щодо подальших кроків після негативних результатів референдуму. 

Європейська правда 
 

Оприлюднено остаточні результати референдуму в Нідерландах 
12.04.2016 
Згідно з офіційними даними, 61 відсоток тих, хто взяв участь у референдумі, проголосували 

проти. За асоціацію з Україною віддали свій голос 38,2 відсотка громадян. 
Остаточні результати проведеного 6 квітня референдуму в Нідерландах щодо ставлення 

громадян країни до ратифікації угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною 
оприлюднили у вівторок, 12 квітня. Згідно з опублікованими виборчою комісією країни даними, 61 
відсоток громадян, які взяли участь у референдумі, проголосували проти ратифікації угоди. За 
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ратифікацію віддали свої голоси 38,2 відсотка громадян, повідомили у виборчій комісії 
Нідерландів. 

У референдумі взяли участь близько 4,1 мільйона виборців, тобто близько 32,3 відсотка тих, 
хто має право голосу. Для того, щоб референдум визнали дійсним, потрібна явка не менше 30 
відсотків виборців. 

13 квітня уряд повинен обговорити з парламентом подальші дії. Прем'єр-міністр Марк 
Рютте заявив, що виборці не хочуть, щоб угоду у нинішній формі ратифікували прямо зараз. Але 
до її змін ще слід пройти довгий шлях, додав керівник уряду Нідерландів. 

Угоду про асоціацію України з ЄС, що передбачає значно тісніші відносини між Україною 
та Європейський Союзом у політичному та економічному плані, вже ратифікували Україна та всі 
країни спільноти, крім Нідерландів. 

DW.COM 
 
Попри невизначеність членства, Україна має ухвалювати законодавство 

ЄС – Клімкін та Рінкевич 
15.04.2016 
Міністри закордонних справ України та Латвії – Павло Клімкін та Едгар Рінкевич – 

заявили про потребу імплементації в Україні законодавства ЄС попри те, що Україна не має 
формалізованої перспективи членства  в ЄС. 

Про це вони сказали під час дискусії на "європейській панелі" на Київському безпековому 
форумі. 

"Так, ми не змогли переконати всі держави підтримати перспективу в угоді про асоціацію, 
– наголосив Рінкевич, – але це не означає що треба зупиняти проведення реформ". 

Він також заявив, що "не варто відкидати" перспективу членства навіть без її 
документальної фіксації. 

Павло Клімкін зі свого боку нагадав, що "є три складових, необхідних для членства" – 
політичне рішення обидвох сторін, тривалий період стабільної демократії та імплементація 
європейського законодавства до нормативної бази України. 

"Над третім ми вже можемо працювати, підійшовши до цього креативно", – зазначив він. 
На думку Клімкіна, найпроблемнішим лишається політичне рішення, виходячи з того, що 

"ніхто не знає, що являтиме собою ЄС за 10 років". 
Українська правда 

 

БЕЗПЕКА 
 
В ЄС вчергове закликали припинити вогонь на Донбасі 
10.04.2016 
В ЄС вкотре закликають до припинення вогню на Сході України. 
Відповідна заява речника зовнішньої дипломатичної служби ЄС оприлюденна на сайті 

відомства. 
"Значне зростання кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій 

області є безпрецедентним і призвело до значного зростання рівня насильства з того моменту, 
коли у 2015 році сторони підтвердили свою прихильність до припинення вогню. Ми підтримуємо 
заклик спеціального представника федерального уряду Німеччини в головуванні в ОБСЄ Гернота 
Ерлера і закликаємо всі сторони зробити кроки для деескалації ситуації і повністю виконати свої 
зобов'язання", – йдеться у документі. 

В ЄС також наголосили на тому, что режим припинення вогню необхідно терміново 
відновити, не в останню чергу для прогресу щодо виконання політичних зобов'язань, які взяли на 
себе сторони протистояння за Мінськими угодам. 

"Нещодавні інциденти, коли ціллю нападів стали спостерігачі ОБСЄ неприйнятні. Ми 
закликаємо всі сторони утриматися від таких дій", – наголосили у зовнішньополітичному 
відомстві ЄС. 

Також у заяві йдеться про те, що "ЄС продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України та дипломатичні зусилля у Нормадському форматі, спрямовані 
на повну реалізацію Мінських угод". 

"Безпека на місцях є необхідною умовою для політичного врегулювання", – додали у 
відомстві. 

Європейська правда 
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 
Безвізовий режим: тепер питання честі виконати те, що ми пообіцяли 

українцям – єврокомісар 
13.04.2016 
Брюссель – Ініціативу скасування віз українцям Єврокомісія передасть Європарламенту 

«дуже швидко» – протягом днів чи максимум кількох тижнів, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода 
єврокомісар із політики сусідства й розширення Йоганнес Ган. Збираючись в Україну наступного 
тижня, він уже нині надсилає Києву такий сигнал: із формуванням уряду не можна втрачати й 
хвилини, бо на нього чекає багато роботи, а людям у владі потрібні реформатори. 

Від кількох днів до – щонайбільше – кількох тижнів залишилося до моменту, коли 
Єврокомісія передасть на розгляд Європарламенту законодавчу пропозицію щодо скасування віз 
громадянам України. Таку заяву в інтерв’ю Радіо Свобода зробив Йоганнес Ган, європейський 
комісар із політики сусідства та переговорів щодо розширення. 

«Це відбудеться дуже швидко, адже українці своє домашнє завдання виконали, а ми з 
головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером їм пообіцяли якнайшвидше надіслати законодавчу 
пропозицію до Європарламенту. Це, думаю, станеться упродовж днів або кількох тижнів», – 
пояснив Ган. 

При цьому він зазначив, що було б «нечесно» припинити рух до візової лібералізації з 
Україною тільки через те, що в Нідерландах на референдумі громадяни заперечили ратифікацію 
Угоди про асоціацію, адже Брюссель «завжди вимагав конкретних передумов» від Києва, і Україна 
їх повністю виконала. 

«Ми працювали над цими питаннями упродовж кількох років, – пояснив член Єврокомісії. 
– Ми завжди стверджували, що слідуємо певній методології. Вони це прийняли. Тепер, думаю, 
питання честі виконати те, що пообіцяли ми», – пояснив Ган. 

Європейський комісар також зазначив, що таке досягнення на шляху до візової 
лібералізації буде «добрим прикладом» для нового уряду України, який, сподівається він, дуже 
швидко набуде чинності. 

«Це той випадок, з нашого боку, коли ми дуже вимогливі до якихось речей, а зі сторони 
України було зацікавлення у досягненні своєї мети, тож вони проявили волю у виконанні всіх 
критеріїв», – зауважує Йоганнес Ган. 

Втім, згідно з даними джерел Радіо Свобода у євроустановах, передача законодавчої 
ініціативи долучити Україну до переліку держав, які не потребують віз для короткочасних поїздок 
до Шенгенського простору, відбудеться вже через два тижні. 

З огляду на те, що Єврокомісія заявила, що нині у справі ратифікації Угоди про асоціацію 
України та ЄС, так би мовити, «м’яч перебуває на полі» уряду Нідерландів, ми запитали у 
єврокомісара, як довго він готовий чекати  на рішення Нідерландів. 

«Не слід забувати, що 27 держав ЄС, окрім Нідерландів, уже ратифікували цю угоду. Я не 
можу нічого передбачити, адже ця ситуація доволі унікальна. М’яч дійсно наразі на полі 
Нідерландів. Вони міркують, як бути далі, а нам залишається чекати й бачити, якою буде їхня 
пропозиція», – каже член Європейської комісії. 

Водночас, для створення нового українського уряду, який наразі формують у Києві, не 
можна втрачати жодної хвилини, зазначає Йоганнес Ган. 

«На виконання чекає багато  роботи: зокрема, ухвалення законів, що надали б можливість 
підтримки України з боку МВФ, реформа правової системи тощо», – застерігає єврокомісар, 
додаючи, що цей новий уряд «потребує людей, орієнтованих на реформи». 

«У громадян, що були на Євромайдані, залишається надія на державу, орієнтовану на 
демократичні реформи. Саме з цим меседжем я поїду наступного тижня до Києва», – заявляє 
Йоганнес Ган. 

Радіо Свобода 
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ЧОГО ВАРТО ОЧІКУВАТИ

ВІД 
 

Від Варшавського саміту НАТО, запланованого на 8
очікують важливих рішень щодо посилення безпеки Східного флангу Альянсу. 
зуміє Україна скористатися нагодою, щоб розширити свою співпрацю із НАТО 
– питання, яке викликає все більше сумнівів.  

 
Генеральний секретар НАТО 

Варшавському саміті будуть 
спосіб посилити нашу 
НАТО може збільшити свій внесо
два головних виклики».

З одного боку, винесення цих двох безпекових проблем у центр уваги саміту 
Альянсу є очевидним через їх актуальність для членів НАТО. З іншого боку, 
обговорення тематики ІДІЛ може стати приводом для п
умиротворення Росії (перш за все, Берліну та Парижу), щоб обмежити заходи з 
посилення східних рубежів Альянсу заради міфічної спільної з Кремлем боротьби 
проти тероризму. Депутат парламенту і міністр оборони «тіньового» 
уряду Канади Дж
Безпекового Форуму, що
боротьба між країнами, які розуміють агресивну ідеологію Москви і 
тими, хто не хоче конфронтації з нею… На жаль, є й такі, хто хоче 
вмиротворити агре
іншого – сигнал Путіну до продовження агресії».

Песимістичні очікування посилює той факт, що керівництво Альянсу 
продовжує «не бачити» російської загрози. 6 квітня, виступаючи у Вашингтоні, 
Генсек НАТО Єнс С
неминучої загрози проти країн
на Сході. Але що ми бачимо 
відповідальність за агресивні дії в Україні і готова застосовувати військову 

                                        
7
 http://www.radiosvoboda.org/content

8
 http://ksf2016.openukraine.org/
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УКРАЇНА – НАТО 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ЧОГО ВАРТО ОЧІКУВАТИ УКРАЇНІ 
ВІД ВАРШАВСЬКОГО САМІТУ НАТО?

Від Варшавського саміту НАТО, запланованого на 8
очікують важливих рішень щодо посилення безпеки Східного флангу Альянсу. 
зуміє Україна скористатися нагодою, щоб розширити свою співпрацю із НАТО 

викликає все більше сумнівів.   

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ анонсував, що на 
Варшавському саміті будуть «обговорювати, як у більш ефективний 
спосіб посилити нашу відповідь Росії на її дії в Україні
НАТО може збільшити свій внесок у боротьбу проти ІДІЛ
два головних виклики».7 

З одного боку, винесення цих двох безпекових проблем у центр уваги саміту 
Альянсу є очевидним через їх актуальність для членів НАТО. З іншого боку, 
обговорення тематики ІДІЛ може стати приводом для прихильників політики 
умиротворення Росії (перш за все, Берліну та Парижу), щоб обмежити заходи з 
посилення східних рубежів Альянсу заради міфічної спільної з Кремлем боротьби 

Депутат парламенту і міністр оборони «тіньового» 
уряду Канади Джеймс Безан відзначив під час 9
Безпекового Форуму, що «на саміті НАТО у Варшаві буде жорстка 
боротьба між країнами, які розуміють агресивну ідеологію Москви і 
тими, хто не хоче конфронтації з нею… На жаль, є й такі, хто хоче 
вмиротворити агресора. І це, з одного боку, наша слабкість, а з 

сигнал Путіну до продовження агресії».8  
Песимістичні очікування посилює той факт, що керівництво Альянсу 

продовжує «не бачити» російської загрози. 6 квітня, виступаючи у Вашингтоні, 
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: «Ми не бачимо ніякої 
неминучої загрози проти країн-членів НАТО, включаючи союзників 

Але що ми бачимо – це більш агресивну Росію, яка несе 
відповідальність за агресивні дії в Україні і готова застосовувати військову 
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УКРАЇНІ  
НАТО? 

Від Варшавського саміту НАТО, запланованого на 8-9 липня 2016 р., 
очікують важливих рішень щодо посилення безпеки Східного флангу Альянсу. Чи 
зуміє Україна скористатися нагодою, щоб розширити свою співпрацю із НАТО 

Єнс Столтенберґ анонсував, що на 
«обговорювати, як у більш ефективний 

відповідь Росії на її дії в Україні, а також як 
боротьбу проти ІДІЛ. Це наші 

З одного боку, винесення цих двох безпекових проблем у центр уваги саміту 
Альянсу є очевидним через їх актуальність для членів НАТО. З іншого боку, 

рихильників політики 
умиротворення Росії (перш за все, Берліну та Парижу), щоб обмежити заходи з 
посилення східних рубежів Альянсу заради міфічної спільної з Кремлем боротьби 

Депутат парламенту і міністр оборони «тіньового» 
відзначив під час 9-го Київського 

«на саміті НАТО у Варшаві буде жорстка 
боротьба між країнами, які розуміють агресивну ідеологію Москви і 
тими, хто не хоче конфронтації з нею… На жаль, є й такі, хто хоче 

сора. І це, з одного боку, наша слабкість, а з 

Песимістичні очікування посилює той факт, що керівництво Альянсу 
продовжує «не бачити» російської загрози. 6 квітня, виступаючи у Вашингтоні, 

толтенберг заявив: «Ми не бачимо ніякої 
членів НАТО, включаючи союзників 

це більш агресивну Росію, яка несе 
відповідальність за агресивні дії в Україні і готова застосовувати військову 

borotyba-mizh-prihilynikami-i-
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силу».9   
Більш того, керівництво НАТО вирішило повернутися до діалогу з 

Росією, призначивши на 20 квітня засідання Ради Росія-НАТО на рівні 
послів. Незрозуміло, які кроки РФ змусили керівництво НАТО вважати, що є сенс 
повертатися до переговорів з Москвою. Можна лише припустити, що це рішення 
обговорювалося під час квітневої зустрічі Генсека НАТО із Президентом США 
Бараком Обамою у Вашингтоні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-
Вальтер Штайнмаєр вже привітав рішення провести зустріч НАТО-Росія.10 
Москва ж відреагувала на чергову демонстрацію слабкості з боку 
Альянсу – новою провокацією, здійснивши симуляцію атаки 
бомбардувальника Су-24 на американський військовий корабель 
“Donald Cook” в Балтійському морі. Складно сказати, скільки ще подібних 
випадків має статися, щоб у Вашингтоні та Берліні зрозуміли, що Москві не 
потрібен діалог, окрім того, на якому з нею домовлялися би про переділ світу. 

На цьому тлі, Києву складно розраховувати на отримання суттєвої допомоги 
під час Варшавського саміту НАТО. Хоча Україна фактично виконує роль 
східного форпосту, що стримує російську агресію, проте масштаби допомоги, 
яку вона отримує від західних партнерів, явно не відповідають цій місії. 15 квітня, 
під час зустрічі із новопризначеним прем'єр-міністром України Володимиром 
Гройсманом, заступник Генсека НАТО Александер Вершбоу повідомив, 
що до Варшавського саміту буде підготовлено комплексний пакет 
допомоги Україні. Подробиці, що саме увійде до «пакету» не повідомляються, 
але навряд чи йдеться про щось принципово нове. Імовірно, це буде створення ще 
одного трастового фонду – цього разу з розмінування. Можливо також, 
буде вирішено розширити допомогу радниками.  

Зрозуміло, що про допомогу Україні зброю у Варшаві не йтиметься, 
як і про перспективи членства, адже Київ фактично сам зняв це 
питання з порядку денного. Натомість, очікується, що у Варшаві запрошення 
приєднатися до НАТО отримає Чорногорія, чергові позитивні сигнали матимуть 
Боснія і Герцеговина, Македонія, Грузія.  

Втім, дорікати Альянсу недостатньою допомогою складно, адже робота тих 
же трастових фондів, створених за рішенням Уельського саміту НАТО, довго не 
могла розпочатися через повільне прийняття належних рішень українськими 
органами влади. На зустрічі із українським прем’єром А.Вершбоу закликав 
Київ більше не марнувати можливостей: «Україна у минулому 
втратила дуже багато можливостей, давайте не втратимо їх 
сьогодні».11  

Іноді складається враження, що питання реформ у Києві сприймають не як 
життєву необхідність, а як певне домашнє завдання – чи перед ЄС, чи перед 
НАТО. Секретар Ради Нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив, що 
під час Варшавського саміту Україна планує представити нову 
концепцію реформування Збройних сил України.12 Добре, що Київ нарешті 
просунувся на шляху розроблення відповідної Концепції. Та постає питання – чи 
не було би більш ефективним розробити і представити її раніше, щоб до саміту 
вже мати конкретні домовленості про те, як саме НАТО допоможе Україні 
втілювати в життя цей документ?    

                                                             
9
 http://www.ukrinform.ru/rubric-politycs/1995931-nato-ne-vidit-neminuemoj-ugrozy-so-storony-rossii-

stoltenberg.html 
10

 http://www.dw.com/uk/штайнмаєр-привітав-домовленість-щодо-засідання-ради-росія-нато/a-19175320 
11

 http://www.dw.com/uk/до-саміту-нато-для-україни-підготують-пакет-допомоги/a-19191584 
12

 http://www.ukrinform.ru/rubric-politycs/2000562-ukraina-predstavit-nato-novuu-koncepciu-reformirovania-

armii-turcinov.html 
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Отже, покладати великі надії на Варшавський саміт НАТО Києву не 

варто. Попри всю важливість України для безпеки Східного флангу Альянсу, 
Києву не вдалося створити умови, за яких НАТО було би готове радикально 
посилити допомогу, не кажучи вже про можливість зміни статусу України – 
від партнера до союзника. Такими умовами мали би стати радикальні реформи 
і більша ініціативність самого Києва щодо пропозицій з посилення безпеки 
всього регіону. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
В.о. Глави Місії України при НАТО Єгор Божок: «Україна переорієнтується з 

тактичної на функціональну взаємосумісність з НАТО» 
06.04.2016 
У штаб квартирі НАТО відбулось засідання Північноатлантичної ради на рівні послів у 

форматі «Платформи взаємосумісності»   
Захід мав на меті обговорити майбутні програми та проекти НАТО в сфері взаємосумісності 

у контексті підготовки до саміту Альянсу в м. Варшава. 
Місія України при НАТО 

 
В.о.Глави Місії України при НАТО Єгор Божок зустрівся із Заступником 

Генсекретаря НАТО Александором Вершбоу 
07.04.2016 
На порядку денному зустрічі – безпекова ситуація в Україні та графік політичного діалогу 

на високому та найвищому рівнях на перспективу до саміту НАТО у Варшаві. 
Окремо були обговорені модальності очікуваного ближчим часом візиту Заступника 

Генерального секретаря НАТО А.Вершбоу в Україну. 
Місія України при НАТО 

 
НАТО готовий прийняти заявку на членство від України – Вершбоу 
14.04.2016 
У тому випадку, якщо Україна, після проведення відповідних реформ, подасть заявку на 

членство в НАТО, то її розглянуть відповідним чином. 
Про це заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу заявив в інтерв'ю 

Укрінформу. 
"Ми, звичайно поважаємо право України претендувати на членство і якщо після цих 

реформ, які будуть успішно втілені, український народ вирішить зробити цей крок, то ми маємо 
необхідні механізми. У цьому питанні немає жодної дискримінації. Ми дотримуємося принципу, 
що країни мають право самостійно обирати систему забезпечення власної безпеки", – повідомив 
Вершбоу. 

Водночас заступник генсека НАТО зазначив, що за його інформацією, Україна не здійснює 
кроки, необхідні для отримання членства в Альянсі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Вершбоу, в НАТО ще до початку агресії 
РФ проти України припускали таку можливість. Також виступаючи на Київському безпековому 
форумі, заступник генсека НАТО виключив можливість того, що НАТО визнає анексію Криму 
Росією. 

Українська правда 
 
Боротьба з російською пропагандою і дезінформацією знаходиться у фокусі 

діалогу України та НАТО 
14.04.2016 
Група українських фахівців з інформаційних питань перебуває з ознайомчим візитом у 

штаб-квартирі НАТО. 
Дводенний візит був організований Центром інформації та документації НАТО в Україні. 

До складу групи увійшли представники прес-служб силових міністерств і відомств України, а 
також українських медіа. 

У рамках візиту група зустрілася з представниками Міжнародного секретаріату Альнсу, які 
опікуються інформаційною складовою діяльності цієї організації, та відвідала студію телеканалу 
"NATO Channel". 

Під час зустрічі з керівним складом Місії України при НАТО українська делегація 
ознайомилася з основними завданнями, які виконує Місія і обговорила питання посилення 
співробітницва України з НАТО у сфері стратегічних комунікацій. 

Місія України при НАТО 

 
Клімкін: Україна в активному діалозі щодо стандартів НАТО 
15.04.2016 
Україна і НАТО продовжують активний діалог на різних рівнях взаємодії для надбання 

українською стороною стандартів безпеки країн-членів НАТО. 
Про це розповів в п'ятницю на Київському безпековому форумі глава українського МЗС 

Павло Клімкін, пише "Інтерфакс-Україна". 
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"Зараз ми знаходимося в активному діалозі Україна-НАТО. Наступного тижня також будуть 
розмови з НАТО, Вадим Пристайко (заступник міністра закордонних справ – ред.) відправиться в 
Брюссель. Відповідно в травні або на початку червня повинні пройти міністерські зустрічі", – 
розповів Клімкін . 

За його словами, Україна також отримала офіційне запрошення на зустріч Україна-НАТО в 
рамках Варшавського саміту. 

Клімкін також поділився очікуваннями від майбутнього саміту для України. 
"Я сподіваюся, що це будуть не тільки політичні декларації, але і чітке бачення, що ми 

повинні зробити в найближчі роки, приблизно до 2020 року. Це буде основна логіка обговорень на 
саміті Україна-НАТО", – підкреслив він. 

Українська правда 

 
 
Турчинов: Київ надасть НАТО нову концепцію реформування армії 
15.04.2016 
Україна представить нову концепцію реформування ЗСУ під час варшавського саміту 

НАТО. 
Про це у Варшаві на спільній з головою Бюро національної безпеки Польщі Павлом 

Солохом прес-конференції заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов, передає 
"Укрінформ". 

"Ми серйозно готуємося до зустрічі групи Україна-НАТО. Ми готуємося презентувати під 
час цих зустрічей нову концепцію реформування Збройних сил України", – повідомив він. 

Турчинов зазначив, що для Києва дуже важливо, щоб на саміті НАТО значну увагу було 
приділено російської агресії в Україні. 

У контексті можливого засідання найближчим часом Ради НАТО-Росія в Брюсселі секретар 
РНБО України висловив сподівання, що країни Альянсу "дадуть чітку оцінку агресії РФ в Україні". 

Турчинов підкреслив, що за два роки російської агресії в Україні не було жодного дня, коли 
б не було убитих або поранених українських солдат або офіцерів. Він констатував, що за останні дні 
значна ситуація загострилася: збільшилася кількість обстрілів і провокацій. 

"Але коли РФ почала агресію в Криму та Донбасі, Україна була дуже слабкою. Зараз ми 
змогли відновити потенціал збройних сил і сьогодні готові давати гідну відсіч", – заявив він. 

Секретар РНБО наголосив, що формат АТО дозволяє Україні з одного боку зупинити 
просування російських військ, а з іншого боку забезпечувати мирне життя України. Втім, він 
підкреслив, що в разі розгортання більш масштабної агресії Росії проти України, Київ не матиме 
альтернативи введенню воєнного стану. 

Варшавський саміт НАТО буде проходити з 8 по 9 липня. Це перший саміт НАТО, який 
пройде в Польщі. 

Українська правда 
 
 
До саміту НАТО для України підготують пакет допомоги 
15.04.2016 
Під час зустрічі прем'єр-міністра України із заступником генсека НАТО сторони 

домовилися про відновлення роботи комісії з питань співробітництва з альянсом. 
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у п'ятницю, 15 квітня, провів зустріч із 

заступником генерального секретаря НАТО Александером Вершбоу. Вершбоу повідомив, що до 
Варшавського саміту НАТО, який відбудеться в липні, буде підготовлено комплексний пакет 
допомоги Україні. 

Окрім того, сторони домовилися відновити роботу Комісії міжвідомчої координації з 
питань співробітництва з НАТО. "Україна у минулому втратила дуже багато можливостей, давайте 
не втратимо їх сьогодні", – наголосив Вершбоу. Він також висловив переконання, що Варшавський 
саміт НАТО стане "слушною нагодою привернути увагу до того прогресу, якого Україна вже 
досягла, і продемонструвати ті прагнення, які Україна сповідує, щоб втілити реформи у життя". 

Вершбоу наголосив на необхідності проведення реформ, зокрема у сфері боротьби з 
корупцією та у сфері приведення оборонно-безпекового сектору України у відповідність до 
стандартів НАТО. "Ви повинні мати достатньо енергії та завзяття, щоб втілити в життя реформи", – 
заявив заступник генсека НАТО. 

DW.COM 
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
Генеральний секретар НАТО подякував президентові Обамі за відданість 

США НАТО 
04.04.2016 
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент США Барак Обама в Білому домі 

у Вашингтоні обговорили реакцію Альянсу на головні виклики безпеці та процес підготовки до 
Варшавського саміту в липні. Їхня зустріч у понеділок (4 квітня 2016 року) була особливо 
символічною, бо вона відбулася рівно через 67 років після підписання Вашингтонського договору, 
на якому заснований Альянс. 

Генеральний секретар наголосив на тому, що «НАТО є як ніколи важливою, тому що НАТО 
має здатність адаптуватися до світу, що стає дедалі більш небезпечним». Він подякував 
президентові Обамі за його особисте лідерство і його відданість справі трансатлантичної безпеки. 

Лідери двох країн обговорили спільну боротьбу проти тероризму. «Тероризм завдає ударів 
по нас усіх, від Брюсселя до Сан-Бернардіно», – сказав  пан Столтенберг, наголосивши на тому, що 
усі члени альянсу НАТО роблять свої внески в зусилля, які очолюють США, спрямовані на 
знесилення і знищення ІДІЛ, і що НАТО щойно розпочала тренувати іракських офіцерів. Вони 
також обговорили можливості збільшення підтримки, яку НАТО надає іншим країнам регіону, в 
тому числі Лівії.   

Афганістан також зайняв чільне місце на порядку денному. Пан Столтенберг також 
зазначив, що найбільша операція НАТО, відповідь на теракти 11 вересня у США, показала, 
наскільки важливо, щоб Європа і Північна Америка були разом. 

Генеральний секретар окреслив посилення колективної оборони НАТО у відповідь на 
більш зухвалу поведінку Росії і подякував президентові Обамі за важливий американський внесок 
в рамках Європейської ініціативи із запевнення. 

Обидва лідери також наголосили на важливості збільшення інвестицій в оборону в часи 
великих викликів для безпеки. 

У вівторок (5 квітня 2016 року) Генеральний секретар зустрінеться з високопоставленими 
представниками оборонних кіл США і спостерігатиме за військовими тренуваннями у Форт-Брагг, 
Північна Кароліна. У середу пан Столтенберг також зустрінеться на Капітолійському пагорбі з 
членами Комітету зі збройних сил та Комітету із закордонних справ, а також виступить з 
ключовою промовою на заході, організованому Атлантичною радою у Вашингтоні. 

NATO.int 
 
США та НАТО єдині у підтримці України – Обама 
05.04.2016 
НАТО та США залишаються єдиними у питанні розбудови української оборони для 

протистояння російській агресії. 
Про це заявив президент США Барак Обама на зустрічі із генсеком НАТО Єнсом 

Столтенбергом у Вашингтоні, повідомляє Голос Америки. 
"Ми як і раніше єдині у підтримці України після вторгнення Росії на її територію. Ми 

продовжуємо роботу із тренування і надання допомоги Україні для розвитку її військового та 
оборонного потенціалу", – сказав Обама. 

Президент заявив, що США продовжують надавати гарантії іншим союзникам по НАТО в 
регіоні, що "стаття 5 дещо значить". 

В той же час Обама підкреслив, що продовжується дипломатична робота з Росією, щоб 
спробувати знайти вирішення українського конфлікту і "знизити напруженість і потенційну 
небезпеку ескалації". 

Українська правда 

 
У НАТО не бачать неминучої загрози з боку РФ 
07.04.2016 
Керівництво Північноатлантичного альянсу вважає, що Росія не несе очевидною військової 

загрози країнам НАТО, проте стурбоване агресією Москви на сході України. 
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, виступаючи в середу у 

Вашингтоні, передає "Укрінформ". 
"Ми не бачимо ніякої неминучої загрози проти країн-членів НАТО, включаючи союзників 

на сході. Але що ми бачимо – це більш агресивну Росію, яка несе відповідальність за агресивні дії в 
Україні і готова застосовувати військову силу", – підкреслив він. 

Він зазначив, що в НАТО стурбовані використанням РФ військових можливостей для 
залякування сусідніх країн, зміни кордонів в Європі, анексії Криму, дестабілізації Східної України і 
забезпечення діяльності військ в Грузії та Молдові. 
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"Це звичайно викликає у нас занепокоєння, і ми повинні дати відповідь цьому", – заявив 
Столтенберг. При цьому генсек НАТО додав, що має на увазі не тільки США, але і всіх членів 
Альянсу. 

Він також додав, що НАТО вже доклало серйозні зусилля в цьому напрямку. Столтенберг 
пояснив, що країни Альянсу, зокрема, підвищили боєздатність, посилили ефективність 
колективної оборони і розширили присутність і чисельність сил реагування в Європі. 

Проте, підкреслив він, Альянс не шукає конфронтації з Москвою і розраховує на ведення 
конструктивного діалогу. 

Українська правда 

 
Заява Генерального секретаря НАТО з приводу засідання Ради НАТО-Росія 
08.04.2016 
Після консультацій з Росією ми домовилися провести засідання Ради НАТО-Росія на рівні 

послів. 
Це засідання відбудеться протягом наступних двох тижнів у штаб-квартирі НАТО в 

Брюсселі. 
Рада НАТО-Росія обговорить кризу в Україні  і навколо неї і необхідність повністю 

виконувати Мінські домовленості. Ми обговоримо військову активність, зосередивши особливу 
увагу на прозорості і зменшенні ризику. Ми також обговоримо стан безпеки в Афганістані, в тому 
числі питання регіональних терористичних загроз. 

Це засідання є продовженням нашого політичного діалогу, як домовилися глави держав і 
урядів НАТО. Водночас, доки Росія знову не почне поважати міжнародне право, повернення до 
«справ як завжди» не буде. 

NATO.int 

 
Глава Бюро нацбезпеки: Україна має бути головною темою зустрічі НАТО—

Росія 
09.04.2016 
Ситуація в Україні повинна стати головною темою на зустрічі НАТО—Росія — наголосив 

голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольох під час візиту в Німеччині. 
Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольох підкреслив, що питання України 

до цих пір не вирішено. На його думку, криза в Україні має стати головною темою засідання Ради 
НАТО—Росія. 

Під час візиту в Берліні глава Бюро зазначив, що анексією Криму Росія порушила 
міжнародне право, що призвело до підвищення напруги у взаєминах між НАТО і Москвою. Він 
додав, що Україна — питання першорядне у відносинах між Альянсом і Кремлем. 

Голова Бюро нацбезпеки зазначив, що рішення про засідання Ради НАТО—Росія було 
прийнято тільки після того, як НАТО оголосило про посилення своєї військової присутності у 
Східній Європі. 

Спільне засідання послів країн НАТО з російським колегою буде першою такою зустріччю 
від червня 2014 року. 

Польське радіо 

 
Засідання Ради Росія-НАТО відбудеться 20 квітня 
12.04.2016 
Наступне засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів відбудеться 20 квітня. Про це у своєму 

Twitter повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску. 
"Наступна зустріч Рада НАТО-Росія на рівні послів відбудеться в середу, 20 квітня", – 

написала вона. 
Нагадаємо, 8 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив із заявою, в якій повідомив 

про домовленість провести протягом найближчих двох тижнів засідання Ради Росія-НАТО на рівні 
послів. 

Водночас він заявив, що повернення до "бізнесу як зазвичай" бути не може, доки Росії не 
припинить порушувати міжнародне право. 

Європейська правда 

 
Столтенберг назвав непрофесійною поведінку пілотів РФ біля есмінця США 
14.04.2016 
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські пілоти відповідальні за створення 

небезпечної ситуації біля американського есмінця Donald Cook , їх поведінка була непрофесійною. 
Про це повідомляє видання ABC Nyheter. 
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"Російські літаки підійшли надто близько до американського судна, вони відповідальні за 
створення небезпечної ситуації. Це серйозний інцидент, спричинений непрофесійною 
поведінкою", – сказав генсек. 

"На жаль, це не перший приклад такої поведінки. Таких ситуацій потрібно уникати", – 
наголосив він. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські винищувачі цього тижня здійснили два 
дуже близьких прольоти поруч із американським есмінцем "Дональд Кук" в Балтійському морі. 

В Міноборони РФ заявили, що російські Су-24 міжнародних правил не порушували. 
Українська правда 

 
На Варшавському саміті НАТО обговорюватимуть загрози зі Сходу та 

Півдня – Марек Зюлковський 
15.04.2016 
«На Варшавському саміті НАТО, який має відбутися на початку липня, планується 

обговорення загроз для Альянсу зі східного та південного флангів», – про це під час 9-го 
Київського Безпекового Форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", 
заявив заступник Державного Секретаря Міністерства закордонних справ Польщі Марек 
Зюлковський. 

Він зазначив, що не випадково наступний саміт НАТО буде проходити в країні на східному 
кордоні Європи, адже саме до цього регіону останнім часом прикута увага країн-членів Альянсу. 

«Наш саміт певним чином буде універсальним, зокрема, універсальним буде те, що ми 
будемо розглядати як загрози зі Сходу, так і загрози з Півдня, аналізувати всі виклики в безпеці, 
що виникають довкола нашого регіону зі всіх боків», – розповів Марек Зюлковський. 

За його словами, в НАТО тривають дискусії щодо подальших дій на цих двох напрямках. 
«Певним чином південний навіть важче обговорювати, оскільки виклики і загрози на цьому 
фланзі не є такими очевидними, як військові загрози на східному», – пояснив заступник 
Держсекретаря МЗС Польщі. 

Марек Зюлковський переконаний, що НАТО треба змінювати погляди на європейську 
архітектуру безпеки: «Переходити до більш традиційного способу мислення, враховуючи дефіцит 
безпеки. Тим більше, що в Україні, на Донбасі іде війна. Ситуація з безпекою в Європі на загал 
значно погіршилася впродовж останніх кількох років. І Альянс бере це до уваги, готуючись до 
наступного саміту, готуючи документи до зустрічі на найвищому рівні». 

Він також зазначив, що перед самітом заплановано проведення масових військових 
навчань країн-членів Альянсу. «За деякий час до саміту в Польщі пройдуть масові навчання 
«Анаконда». Більш ніж 20 тис військових, у тому числі з США, візьмуть участь у цих військових 
навчаннях», – сказав представник Польщі. 

Марек Зюлковський зазначив, що на Варшавський саміт буде запрошений і Президент 
України, який має взяти участь у засіданні комісії «Україна-НАТО». 

Київський Безпековий Форум 
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«ПАНАМСЬКИЙ» СКАНДАЛ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДО

 
Однією з топових новин світових медіа в першій половині квітня 2016 р. 

стала публікація німецькою газетою 
Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (
дослідження корупції і організованої злочинності (
панамської компанії Mossack
зареєстрований в офшорах бізнес, виявився і Президент України.

 
Якщо виходити з правової точки зору, то скандал з 

«Панамськими паперами», як назвали його ЗМІ, мав би більше 
вдарити по Президенту Росії, а не України.
мільярдні статки в офшорах Володимира Путіна і його найближчого оточення аж 
ніяк не відповідають їх податковим деклараціям, чого не скажеш про Прези
України, який був мільйонером ще до виборів. Втім, до російського виборця 
інформація про офшорні справи їх власного Президента або взагалі не дійшла, 
або – у спотвореному вигляді. Російська пропаганда очікувано назвала публікації 
про офшори В.Путіна 
зомбовані кремлівським телебаченням російські громадяни готові, здається, усе 
пробачати своєму лідеру. Що ж стосується міжнародного іміджу Росії 
погіршити репутацію, від якої нічого не залишил

Принципово інша ситуація з Україною. 
з боку Євросоюзу і США щодо відсутності боротьби із корупцією, 
інформація про перереєстрацію бізнесу українського Президента в 
офшорі прозвучала сильним попере
представник Білого дому Джош Ернест закликав «не робити поспішних 
висновків» з панамських паперів,
представники Євросоюзу, втім, можна не сумніватися, що 
України, особливо що
суттєво ослаблені. Можна також бути певним, що скандал з офшорами, широко 
висвітлений у нідерландських ЗМІ, зробив свій 
України результати референдуму.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

«ПАНАМСЬКИЙ» СКАНДАЛ ЗАТЬМАРИВ ВІЗИТ 
РЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДО ЯПОНІЇ

Однією з топових новин світових медіа в першій половині квітня 2016 р. 
стала публікація німецькою газетою Süddeutsche Zeitung
Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (

ії і організованої злочинності (OCCRP
Mossack Fonseca & Co. Серед світових лідерів, які мають 

зареєстрований в офшорах бізнес, виявився і Президент України.

Якщо виходити з правової точки зору, то скандал з 
перами», як назвали його ЗМІ, мав би більше 

вдарити по Президенту Росії, а не України. Оприлюднені дані про 
мільярдні статки в офшорах Володимира Путіна і його найближчого оточення аж 
ніяк не відповідають їх податковим деклараціям, чого не скажеш про Прези
України, який був мільйонером ще до виборів. Втім, до російського виборця 
інформація про офшорні справи їх власного Президента або взагалі не дійшла, 

у спотвореному вигляді. Російська пропаганда очікувано назвала публікації 
про офшори В.Путіна американською провокацією. Та й у будь
зомбовані кремлівським телебаченням російські громадяни готові, здається, усе 
пробачати своєму лідеру. Що ж стосується міжнародного іміджу Росії 
погіршити репутацію, від якої нічого не залишилося ще після анексії Криму. 

Принципово інша ситуація з Україною. На тлі постійних закидів Києву 
з боку Євросоюзу і США щодо відсутності боротьби із корупцією, 
інформація про перереєстрацію бізнесу українського Президента в 
офшорі прозвучала сильним попереджувальним сигналом.
представник Білого дому Джош Ернест закликав «не робити поспішних 
висновків» з панамських паперів,13 і схожу позицію зайняли офіційні 
представники Євросоюзу, втім, можна не сумніватися, що переговорні позиції 
України, особливо щодо питань отримання фінансової допомоги, були 

Можна також бути певним, що скандал з офшорами, широко 
висвітлений у нідерландських ЗМІ, зробив свій внесок у негативні для 
України результати референдуму. 
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ЗАТЬМАРИВ ВІЗИТ  
ЯПОНІЇ 

Однією з топових новин світових медіа в першій половині квітня 2016 р. 
Zeitung, спільно із 

Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) та Центром 
OCCRP), документів 

Серед світових лідерів, які мають 
зареєстрований в офшорах бізнес, виявився і Президент України. 

Якщо виходити з правової точки зору, то скандал з 
перами», як назвали його ЗМІ, мав би більше 

Оприлюднені дані про 
мільярдні статки в офшорах Володимира Путіна і його найближчого оточення аж 
ніяк не відповідають їх податковим деклараціям, чого не скажеш про Президента 
України, який був мільйонером ще до виборів. Втім, до російського виборця 
інформація про офшорні справи їх власного Президента або взагалі не дійшла, 

у спотвореному вигляді. Російська пропаганда очікувано назвала публікації 
американською провокацією. Та й у будь-якому разі, 

зомбовані кремлівським телебаченням російські громадяни готові, здається, усе 
пробачати своєму лідеру. Що ж стосується міжнародного іміджу Росії – то складно 

ося ще після анексії Криму.  
На тлі постійних закидів Києву 

з боку Євросоюзу і США щодо відсутності боротьби із корупцією, 
інформація про перереєстрацію бізнесу українського Президента в 

джувальним сигналом. І хоча 
представник Білого дому Джош Ернест закликав «не робити поспішних 

і схожу позицію зайняли офіційні 
переговорні позиції 

до питань отримання фінансової допомоги, були 
Можна також бути певним, що скандал з офшорами, широко 

внесок у негативні для 
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Не кращим фоном став офшорний скандал і для візиту Президента 
України до Японії. У цій країні критично ставиться до подібних скандалів, і той 
факт, що Петру Порошенку довелося у Національному прес-клубі Японії 
відповідати на запитання журналістів щодо офшорів, точно не сприяв закликам 
до японського бізнесу інвестувати в Україну.  

Загалом, візит навряд чи можна назвати дуже плідним. Домовленість із 
Японією щодо підтримки позиції України під час квітневого засідання 
«Великої сімки» була прогнозованою, адже Токіо має складні відносини із 
Москвою через Курильські острови. Обговорення посилення співпраці в галузі 
нерозповсюдження ядерної зброї та захисту населення від ядерних 
катастроф цілком могло пройти на рівні відповідних відомств, без участі вищого 
керівництва країни, тим більше, що жодних епохальних ініціатив у цій сфері під 
час візиту оприлюднено не було.  

Підписання меморандуму про співпрацю у сфері молоді та спорту, 
домовленості про продовження діалогу щодо поступового спрощення візового 
режиму, обговорення питання модернізації станції аерації у Бортничах під 
Києвом, створення японською компанією страхування експорту та імпорту 
кредитної лінії для України розміром близько $269 млн., а також рішення 
Японії виділити $13,6 млн. гуманітарної допомоги для відновлення східних 
районів Україні – все це важливі питання, але не «прорив» у двосторонніх 
відносинах. Президентський рівень візиту можна пояснити хіба що обіцянкою 
оголосити 2017 р. – роком Японії в Україні, хоча складно сказати, який це 
матиме практичний ефект. 

 
Потенціал співпраці України з Японією з очевидністю не 

використовується повною мірою. На заваді стоять як об’єктивні чинники, 
включаючи економічний спад в Україні, так і суб’єктивні, зокрема, далеко не 
найбільш привабливі і прозорі умови ведення бізнесу. Потенційно Україна може 
бути дуже привабливою для японських інвестицій, зокрема, завдяки дії Угоди 
про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Перспективною могла би бути і 
співпраця в галузі безпеки і оборони, а також військово-промислових комплексів 
двох країн. Тож дипломатам обох країн є над чим працювати. 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 G-7 
 
Глави МЗС G7 закликали Росію дотримуватися мінських угод 
11.04.2016 
Глави МЗС G7 закликали Росію докласти більше зусиль задля вирішення конфлікту на 

сході України. 
Про це йдеться у підсумковій декларації міністерської зустрічі в Хіросімі, повідомляє 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Зокрема, міністри закликали Росію вплинути на сепаратистів в східній Україні. 
Окрім того, згідно із заявою, скасування санкцій проти Росії є прив'язаним до повного 

виконання мінських угод. 
Також в декларації наголошується, що окупація Криму є порушення міжнародного права. 

Європейська правда 
 
G7 бачить розв’язання конфлікту в Україні виключно у рамках дипломатії. 
12.04.2016 
Стабільна політична ситуація в Україні необхідна для проведення там комплексних 

структурних реформ, серед яких у сфері боротьби з корупцією українська влада ще повинна 
показати реальні результати. 

Про це говориться у заключному комюніке міністрів закордонних справ країн «Великої 
сімки», саміт яких завершився у понеділок у Японії. 

Державний секретар США Джон Керрі розповів, що про Україну на саміті йшлося багато. 
G7 бачить розв’язання конфлікту виключно у рамках дипломатії. 

«Протягом саміту ми обговорили конфлікт в Україні. Додам, що обговорили детально, з 
бажанням досягнути повного виконання Мінських угод. Насправді, ми підкреслюємо необхідність 
для обох сторін: України та Росії, яка допомагає сепаратистам – повністю виконати Мінські угоди», 
– заявив Джон Керрі. 

«Ми закликаємо обидві сторони повністю та без зволікання виконати свої зобов’язання, 
взяті у Мінську. Включаючи: місцеві вибори, проведені відповідно до стандартів ОБСЄ та 
українського законодавства, повне виведення всіх військових формувань та обладнання з території 
України, повернення міжнародного кордону під контроль України», – зазначається в комюніке 
міністрів G7. 

«Ми підтверджуємо, тривалість санкцій проти Росії чітко прив’язана до повної 
імплементації Росією її Мінських зобов’язань та поваги до суверенітету України. Також ми 
підтверджуємо нашу політику не визнання незаконної анексії Криму та санкцій проти тих, хто до 
цього причетний», – йдеться у документі. 

Країни «Великої сімки» обіцяють і надалі  працювати з міжнародними фінансовими 
інститутами та іншими партнерами для надання фінансової та технічної допомоги Україні, але 
Україна повинна продовжувати розпочаті реформи. 

Голос Америки 
 
 ОБСЄ 
 
Поліцейська місія ОБСЄ має забезпечити гарантії безпеки та припинення 

вогню на Донбасі – Петро Порошенко 
03.04.2016 
Президент України Петро Порошенко повідомив, що обговорив питання безпекової місії на 

Донбасі з керівництвом Сполучених Штатів Америки, керівництвом Організації Об'єднаних Націй,  
з керівництвом Європейського Союзу, Президентами Франції, Польщі. "Ми маємо абсолютно 
чіткий план – ми не дамо  Росії створити імідж в світі,  що нібито обидві сторони винні у 
невиконанні Мінських угод", – підкреслив Президент в інтерв'ю українським телеканалам. 

За словами Президента, коли йдеться про необхідність проведення виборів, то вони 
повинні мати чіткі передумови: режим тиші, допуск представників ОБСЄ по всій території, 
включно з окупованою частиною Донбасу, та повне виведення російських військ. 

"Постійне розміщення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, як на лінії зіткнення, що 
гарантувало б припинення вогню, та у місцях постійного збереження зброї, яка до цього часу не 
виведена Росією, так і вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. Там 
мають бути розміщені пости місії ОБСЄ і вони мають бути озброєні", – заявив Петро Порошенко. 

Президент зауважив, що на сьогоднішній день неозброєні спостерігачі ОБСЄ зазнають 
атак, а це означає неможливість ефективного виконання ними своїх функцій. 
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Петро Порошенко зазначив, що звернувся до керівництва Німеччини, яка зараз головує в 
ОБСЄ, також найближчим часом підніматиме це питання на переговорах у Нормандському 
форматі. "Поліцейські, озброєні підрозділи ОБСЄ мають гарантувати підготовку та проведення 
виборів, а також режим передачі влади обраному за українським законодавством, на вільних, 
прозорих і демократичних виборах керівництву, з яким ми будемо мати справу", – сказав 
Президент. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
ОБСЄ: Спостерігачам на Донбасі погрожують 
13.04.2016 
Очільники ОБСЄ заявляють про "погрози й застосування сили щодо цивільних 

спостерігачів" у зоні конфлікту на Донбасі. 
Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера 

Штайнмаєра, Сербії Івіци Дачича та Австрії Себастьяна Курца, яку оприлюднили на сайті 
організації у вівторок, 12 квітня. 

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, який також був присутній на зустрічі в 
Берліні, закликав сторони конфлікту виконувати мінські угоди та забезпечити вільний і 
необмежений доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї зони конфлікту, зокрема й до українсько-
російського кордону. 

Водночас, Штайнмаєр заявив про "тривожно велику кількість порушень припинення 
вогню" на Донбасі України. 

Українська правда 
 

Насильство поширилося на південь Донеччини – місія ОБСЄ 
15.04.2016 
Атаки у зоні АТО поширилася на південь Донецького регіону, констатують у спеціальній 

моніторинговій місії ОБСЄ, 
"Рівень порушень залишається дуже високим", – сказав перший заступник голови СММ 

ОБСЄ Александр Хуг у включенні на Київ із пункту спостереження на залізничній станції у 
Донецьку. 

У місії фіксують збільшення насильства на Донбасі. 
"І ті, хто відповідає за це, не вживають заходів для покращення ситуації. СММ продовжує 

фіксувати порушення домовленостей з двох сторін контактної лінії. Відбуваються постійні бої в 
районі Авдіївки й Ясинуватої, встановлюються нові міни", – сказав Хуг. 

Він відзначив повернення зброї, яка має бути відведена у зону безпеки: "13 квітня ми 
бачили 5 самохідних гаубиць в Ясинівці і 6 причепних гаубиць на північ від Маріуполя". 

Хуг констатував, що "Авдіївка, яка контролюється урядом, і Ясинувата, яка контролюється 
"ДНР", залишаються у складній ситуації". 

"В основному порушення стосуються Донецького регіону. 8 квітня СММ зафіксувала 979 
вибухів невизначеного походження, а також використання стрілецької зброї й важких кулеметів. У 
Донецькому регіону СММ також фіксувала порушення, які вказують на те, що в зоні Авдіївки й 
Ясинуватої насилля збільшується. Зона Донецького аеропорту, а також Світлодарськ і Горлівка – 
ситуація там залишається нестабільною", – заявив він. 

"Ми дуже занепокоєні, що географія насилля поширилася на південь Донецького регіону. У 
Комінтерново 9 квітня СММ чула щонайменше 15 вибухів невизначеного походження за 2 
хвилини. А також 13 квітня моя команда і я чули 17 вибухів, поки були в цій зоні", – сказав Хуг. 

"Люди, яких я зустрів у Жованці, Зайцевому, Комінтерново продовжують розповідати, що 
щойно патруль СММ від’їжджає, поновлюються обстріли. І це зовсім не постійне перемир'я 
Сторони мають розійтися, СММ не може бути присутньою постійно", – наголосив він. 

За словами Хуга, насильство збільшується, починаючи з середини січня. 
"Сторони, здається, приймають підвищені ризики і намагаються встановити зону нової 

"нормальності" на лінії контакту. Цього не можна допустити", – заявив представник СММ ОБСЄ. 
Хуг також зазначив, що переміщення озброєнь становить пряму загрозу цивільним людям, 

які і так страждають через конфлікт. 
Так, 9 квітня у Чермалику СММ зафіксувала 9 воронок від мінометних обстрілів у садах і 

дворах мирних жителів. На щастя, ніхто не постраждав. 
Крім того, оскільки у Станиці Луганській закрито пішохідний перехід, люди обирають 

небезпечні шляхи перетину лінії розмежування. Так, 12 квітня на контрольному пункті т. зв. "ЛНР" 
місія бачила вагітну, яка намагалася повернутися додому до Луганська. 

Українська правда 
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

США 
 

США профінансують сектор безпеки і оборони України на $ 335 млн 
04.04.2016 
США незабаром нададуть $ 335 млн Україні на фінансування сектора безпеки і оборони. 
Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським 

телеканалам за підсумками візиту в США, передає Інтерфакс-Україна. 
"Позиція перша – це 335 млн доларів, які без будь-яких умов нарешті Україна отримає у 

вигляді фінансування сектора оборони і безпеки. Ми дуже довго чекали цих коштів, ми вперше 
взяли участь у розподілі цих коштів, визначивши ті пріоритети, на які нам в першу чергу ці кошти 
потрібні", – повідомив він. 

Президент нагадав, що зустрічався в ході візиту з президентом США Бараком Обамою і 
віце-президентом Джо Байденом. В ході цих зустрічей і були досягнуті певні домовленості. 

Порошенко додав, що надані США кошти будуть спрямовані на закупівлю новітнього 
озброєння і устаткування, проведення необхідних тренінгів та навчань для військовослужбовців. 

"Пройшла зустріч з представниками великих компаній ВПК США і досягнуті домовленості 
аж до спільного виробництва тих чи інших засобів на території України разом з 
"Укроборонпромом" (українська державна корпорація). Фактично це був прорив", – підкреслив 
глава держави. 

Також Порошенко нагадав про чітку позицію США з приводу підписання угоди про 
надання кредитних гарантій Україні на суму $ 1 млрд, що залежить від питання формування нової 
парламентської коаліції, обрання Верховною Радою нового уряду, а також з активізацією і 
продовженням реформування країни. 

Українська правда 
 

Мінфін США: Новий український уряд має викорінювати корупцію 
13.04.2016 
Будь-який новосформований український уряд повинен боротися з хабарництвом та 

співпрацювати з Міжнародним валютним фондом задля подальшого втілення реформ, заявив 
офіційний представник міністерства фінансів США. 

В Україні слід викорінювати корупцію. І це – завдання для будь-якого новосформованого 
Кабінету міністрів. З такою заявою у вівторок, 12 квітня, виступив представник міністерства 
фінансів США під час прес-конференції. На думку речника фінансового відомства США, впродовж 
останніх півтора року в Україні досягнуто "значного прогресу" у втіленні програми Міжнародного 
валютного фонду (МВФ) попри непрості обставини. 

"Вкрай важливо, щоб прогрес тривав і надалі, щоб МВФ та Україна тісно співпрацювали, а 
Україна здійснювала кроки для подальшого викорінення корупції та втілення структурних 
реформ. Слід також вживати заходів для стабілізації макроекономічної ситуації", – наводить 
агенція Reuters слова офіційного представника американського мінфіну. 

DW.COM 
 

 
Президент провів телефонну розмову з Віце-президентом США 
14.04.2016 
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-президентом США 

Джозефом Байденом. 
Віце-президент Байден привітав формування нової коаліції та уряду на чолі з Прем’єр-

міністром Володимиром Гройсманом. 
Президент Порошенко наголосив, що новий уряд продовжить реформи, активно 

співпрацюватиме з МВФ і виконуватиме Мінські домовленості. У цьому контексті Віце-президент 
Байден запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну. Зокрема було домовлено, що 
найближчим часом буде укладено угоду про виділення третього траншу кредитних гарантій у 
розмірі 1 мільярд доларів США. 

Співрозмовники відзначили важливість активізації боротьби з корупцією в Україні та 
якнайшвидшого призначення нового Генерального прокурора. 

Президент України також поінформував Віце-президента США про погіршення ситуації на 
Донбасі та наголосив на тенденції до збільшення кількості обстрілів українських позицій з боку 
контрольованих Росією бойовиків. 
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Віце-президент США засудив ескалацію з боку проросійських бойовиків, висловив 
підтримку підходів української сторони до вирішення конфлікту, а також запевнив у незмінній 
позиції Вашингтону щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. 

Президент Порошенко і Віце-президент Байден вчергове закликали керівництво РФ 
негайно звільнити Надію Савченко, стан здоров’я якої погіршується внаслідок сухого голодування. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
ЯПОНІЯ 

 
2017 рік буде оголошено роком Японії в Україні – Президент Порошенко 
05.04.2016 
В рамках офіційного візиту до Японії Президент України Петро Порошенко разом з 

дружиною Мариною Порошенко відвідав місто Кіото. Глава держави зустрівся з губернатором 
префектури Кіото Кейдзи Ямадою, мером міста Кіото Дайсаку Кадокавою та головою Торгово-
промислової палати міста Кіото Йосіо Татейсі. 

Президент подякував японській стороні за гостинність, під час офіційного прийому на 
честь візиту. «Ця гостинність відповідає духу стратегічних відносин між Японією і Україною», – 
сказав Петро Порошенко та повідомив, що наступний 2017 рік буде оголошено роком Японії в 
Україні. 

Глава держави також наголосив, що цього року виповнюється 25 років з моменту визнання 
Японією незалежності України та встановлення дипломатичних стосунків між нашими країнами. 
Крім цього, 45 років тому «духовні столиці наших держав – Київ і Кіото – розпочали історію своєї 
дружби та тісних обмінів». 

Президент особливо відзначив роль мера міста Кіото Дайсаку Кадокави у зміцненні та 
розвиток українсько-японських стосунків – заснуванні «Парку Кіото» в Києві, який став 
улюбленим місцем усіх киян. Цього року 45-ту річницю побратимських зав’язків Київ та Кіото 
відзначать низкою культурно-просвітницьких заходів. 

В свою чергу, губернатор префектури Кіото Кейдзі Ямада подякував Президентові України 
за його візит до Японії і побажав нашим країнам подальшого розвитку взаємовідносин та 
процвітання. 

Президент України також запевнив присутніх, що він особисто продовжить приділяти 
серйозну увагу поглибленню взаємодії між різними регіонами України та Японії та запросив 
присутніх відвідати Україну у зручний для них час. 

«Така співпраця відповідає інтересам наших народів та слугує надійним фундаментом для 
подальшого розширення усього спектру співробітництва між нашими державами», – наголосив 
Президент України. 

«Впевнений, наша сьогоднішня зустріч стане ще однією віхою на шляху до спільної мети – 
всебічного зміцнення відносин дружби та партнерства між  народами України та Японії», – 
підкреслив Петро Порошенко. 

Сторони також обговорили шляхи розширення співпраці між двома країнами та 
проведення низки заходів в рамках року Японії в Україні у 2017 році. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
Японія планує підняти питання щодо врегулювання ситуації в Україні на 

Саміті «Великої сімки» 
06.04.2016 
Президент України Петро Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Японії 

Сіндзо Абе під час офіційного візиту до цієї країни. 
«Японія є надзвичайно важливим та надійним партнером України і ще ніколи відносини 

між Україною та Японією не відзначалися такою високою динамікою співробітництва та рівнем 
довіри»,- підкреслив Глава держави у заяві для представників ЗМІ за підсумками переговорів з 
Прем’єр-міністром Японії. 

Петро Порошенко зазначив, що «Україна та Японія мають спільну позицію щодо 
неприпустимості змін міжнародно визнаних кордонів силою із порушенням загальноприйнятих 
принципів міжнародного права». 

«Україна високо цінує рішучу позицію японської сторони щодо невизнання окупації Росією 
Криму, а також готовність всебічно сприяти консолідації зусиль міжнародної спільноти для 
забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей», – сказав Президент і подякував 
Прем’єр-міністру Японії «за тверду та незмінну підтримку територіальної цілісності, суверенітету 
та  незалежності нашої держави як на двосторонньому рівні, так і в багатосторонньому форматі». 
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Глава держави наголосив, що порядок денний двосторонніх відносин є дуже широким. 
«Хочу подякувати Уряду Японії та пану Прем’єр-міністру за надання Україні фінансової, технічної 
та гуманітарної допомоги. Зокрема, ми вдячні за рішення японської сторони виділити новий 
транш гуманітарної допомоги для відновлення східних районів Україні у розмірі 13,6 млн доларів 
США», – сказав Президент. 

Співрозмовники також обговорили питання розширення торговельно-економічної 
співпраці між Україною та Японією та збільшення обсягу японських інвестицій в економіку 
України. «Нам сьогодні було дуже приємно почути дуже позитивну оцінку японських інвесторів 
тих змін, які зараз відбуваються в Україні», – зазначив Глава держави. 

 
Сторони домовились продовжити реалізацію спільних проектів в першу чергу у галузях  

енергетики, інфраструктури та екології. Окрему увагу було приділено аграрному сектору і розвитку 
співпраці в цьому напрямку. 

Глава держави повідомив про досягнення домовленості про продовження діалогу щодо 
поступового спрощення візового режиму між Україною та Японією. 

Петро Порошенко також подякував за позицію Японії підняти українське питання під час 
переговорів у форматі саміту «Великої Сімки». 

Президент наголосив, що обидві країни «сповнені рішучості й надалі разом рухатися 
вперед для наповнення партнерства між Україною й Японію принципово новим змістом». 

В свою чергу, Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зазначив, що нині стосунки між Японією 
та Україною інтенсивно розвиваються в таких питаннях, як міжлюдські контакти, співпраця в 
економіці та в сфері ліквідації аварій на АЕС. 

За його словами, на сьогоднішніх зустрічах обговорювалась низка питань, зокрема 
врегулювання ситуації в Україні. «Це залишається однією з найбільших важливих тем для 
міжнародної спільноти. Японія приділяє увагу цьому питанню, і я планую його підняти під час 
саміту «Великої сімки», – зазначив він. Прем’єр-міністр Японії наголосив на необхідності повного 
виконання мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі та прискорення 
внутрішніх реформ. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Японії: Ми будемо 

координувати наші позиції для підтримання безпеки на міжнародній арені 
06.04.2016 
Президент України Петро Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Японії 

Сіндзо Абе під час офіційного візиту до цієї країни. 
«Ми будемо координувати наші дії рамках Ради безпеки  ООН, Світової організації торгівлі 

та інших міжнародних організацій», – підкреслив Глава держави у заяві для представників ЗМІ за 
підсумками переговорів з Прем’єр-міністром Японії. 

Президент ще раз підтвердив незмінність підтримки Україною прагнення Японії набути 
статусу постійного члена Ради Безпеки ООН. 

Глава держави зазначив, що цього року 11 березня Японія вшановувала пам’ять жертв 
трагічних подій на атомній електростанції «Фукусіма-1», яка сталась п’ять років тому. 26 квітня в 
Україні відзначатимуться 30-ті роковини Чорнобильської трагедії. 

«Хотів би підкреслити глибоку вдячність України Японії, яка простягнула руку допомоги 
нашій державі у справі подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Україна також однією з 
перших прийшла на допомогу Японії. Ми ще раз підтвердили нашу готовність до подальшої 
співпраці у сфері ліквідації наслідків аварій на атомних станціях та інших техногенних катастроф у 
рамках відповідного двостороннього Комітету», – наголосив Президент. 

В свою чергу, Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе нагадав, що в 2016 році Україна та Японія 
стали непостійними членами Ради безпеки ООН. «Маємо нести велику відповідальність для 
вирішення завдань. Сьогодні ми підтвердили, що будемо координувати наші позиції для 
підтримання безпеки на міжнародній арені», – зазначив він. 

Сіндзо Абе наголосив на зацікавленості його країни розвивати стосунки з Україною. 
«Україна є нашим партнером. Ми маємо спільні основні цінності – такі, як свобода, демократія, 
права людини та верховенство права», – підкреслив голова Уряду Японії. 

Прем’єр-міністр Японії запевнив у продовженні підтримки заходів по подоланню наслідків 
аварії на ЧАЕС.  Сіндзо Абе повідомив про намір Японії додатково надати 3,5 млн євро для 
будівництва сховища ядерного палива в Україні. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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Президент провів зустріч з Головою КНР 
02.04.2016 
В рамках Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні Президент Петро Порошенко провів 

коротку зустріч з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. 
Глави двох держав обговорили питання активізації співпраці України та КНР, проведення 

Українсько-китайської комісії з питань торгівельно-економічного співробітництва. 
Петро Порошенко запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну з візитом. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

НІМЕЧЧИНА 
 

Німеччина виділила 900 тисяч євро на реабілітацію постраждалих на 
Донбасі 

13.04.2016 
Уряд Німеччини виділив 900 тисяч євро на фінансування проектів психосоціальної 

допомоги постраждалим від конфлікту на Cході України. 
Про це повідомило посольство Німеччини в Україні. 
Кошти передадуть благодійній організації "Мальтійська служба допомоги" на проекти 

цього і наступного років. Зі свого боку, організація також зробить внесок у реалізацію ініціативи, 
вклавши в неї зібрані власними силами 90 тисяч євро. 

Зазначений проект, для підтримки якого уряд Німеччини уже виділяв у минулому році до 
300 тисяч євро, передбачає не лише допомогу безпосередньо постраждалим від конфлікту, але й 
навчально-кваліфікаційні заходи для представників місцевих органів влади та благодійних 
закладів. 

Цільовими регіонами надання коштів є Донецька, Луганська і Київська області та місто 
Київ. 

Як повідомлялося, Німеччина у 2016 році виділить 1 млн євро на підтримку Міжнародної 
організації з міграції, яка допомагає внутрішньо переміщеним особам в Україні. 

Українська правда 
 

 
Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції і 

Канцлером Німеччини 
15.04.2016 
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Франції 

Франсуа Олландом і Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 
Керівники Франції та Німеччини привітали обрання нового Уряду України і побажали 

йому успіху на шляху реформ. 
Президент України поінформував про постійне погіршення безпекової ситуації на Донбасі 

й закликав посилити тиск на Росію для припинення вогню. "Без вирішення питань безпеки 
загалом і поліцейської місії зокрема складно обговорювати можливість підготовки проведення 
місцевих виборів", – заявив Президент України. 

Співрозмовники скоординували позиції щодо перспектив введення поліцейської місії 
ОБСЄ на Донбасі та обговорили питання продовження санкцій проти Росії за невиконання 
Мінських домовленостей. 

Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Олланд звернули увагу на погіршення 
здоров’я Надії Савченко і закликали керівництво РФ негайно її звільнити, як це передбачено 
Мінськими домовленостями. 

Серед іншого було обговорено термін надання українцям безвізового режиму та результати 
нідерландського референдуму.. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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Петро Порошенко та Анджей Дуда узгодили плани щодо подальших 
українсько-польських контактів на найвищому рівні 

02.04.2016 
У рамках робочого візиту до Вашингтона Президент України Петро Порошенко провів 

зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Сторони узгодили плани щодо 
подальших українсько-польських контактів на найвищому рівні протягом поточного року.   

Президент України зазначив, що розраховує на польську підтримку рішення Єврокомісії 
щодо запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. 

Окрему увагу було приділено шляхам активізації діалогу в контексті відносин України з 
НАТО. Сторони відзначили важливість проведення у ході Варшавського саміту Альянсу в липні 
цього року засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні. 

Президент України висловив сподівання на застосування Польщею та іншими країнами 
Європи персональних санкцій щодо осіб, причетних до фабрикування справ проти Надії Савченко, 
Олега Сенцова та інших українських громадян, незаконно утримуваних в Росії. 

Глави держав двох країн обговорили ситуацію на Донбасі та ініціативу України щодо 
механізму деокупації Криму. Було відзначено необхідність посилення міжнародного тиску на 
Росію з метою повного виконання нею Мінських домовленостей. 

Сторони погодились щодо доцільності збереження режиму санкцій щодо РФ до повного 
відновлення Україною суверенітету над Донбасом та Кримом. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
Польща зняла обмеження на польоти з України 
07.04.2016 
Між Польщею і Україною зняті обмеження на частоту регулярних польотів між країнами. 
Про це повідомила прес-служба Управління цивільної авіації Польщі, пише ЦТС. 
Згідно з інформацією, вказана норма набрала чинності 17 березня цього року відповідно до 

угоди між польською та українською авіаційною владою. 
Двостороннья угода, яка діяла раніше, встановлювала певні квоти на польоти між 

країнами. 
Так, на маршруті "Київ-Варшава" авіакомпанії з кожної сторони могли мати максимум по 

14 рейсів на тиждень, на інших напрямках – по 10 рейсів на тиждень. 
Нагадаємо, обмеження на польоти в Україну недавно зняла також Італія. 
Наразі залишається заблокованим питання "відкритого неба" між Україною і ЄС. 
Угода про спільний авіаційний простір, яку парафували ще за часів Януковича, досі не 

підписана. 
Раніше міністр інфраструктури Андрія Пивоварський заявляв, що затримка в підписанні не 

пов'язана з Україною. 
"Причина одна – стара територіальна суперечка двох європейських країн. Поки 

Великобританія і Іспанія не домовляться про статус Гібралтару, підписання Угоди буде 
відкладатися", – сказав міністр. 

"Україна навіть не є стороною в цій суперечці. Тому всі припущення, що відкрите небо досі 
не введено через те, що комусь в нашій країні це не вигідно – тільки фантазії", – відзначав 
Пивоварський. 

Українська правда 
 

 
НІДЕРЛАНДИ 

 
Президент провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів 
08.04.2016 
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром 

Нідерландів Марком Рютте за ініціативи нідерландської сторони. 
М.Рютте повідомив про те, що він засмучений результатами референдуму, який відбувся в 

Нідерландах у середу, 6 квітня. 
Лідери обговорили наступні кроки для набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС. 
«Ця історична Угода повною мірою відповідає стратегічним інтересам України та 

Європейського Союзу, включаючи Нідерланди», – підкреслив Петро Порошенко. 
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Глава держави наголосив на відданості України імплементації Угоди про асоціацію, 
включаючи положення про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.   

Прем'єр-міністр Нідерландів запевнив у підтримці його державою надання безвізового 
режиму для українців. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 
 
Позиція України щодо підтримки суверенітету та територіальної 

цілісності Азербайджану незмінна – телефона розмова Президентів двох держав 
05.04.2016 
Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з офіційним візитом у Японії, провів 

телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. 
Глави держав висловили занепокоєння останньою ескалацією ситуації у 

Нагірнокарабаському регіоні. 
Обидва лідери наголосили на важливості мирного врегулювання ситуації на основі 

принципів міжнародного права. Петро Порошенко та Ільхам Алієв скоординували дії щодо 
врегулювання нагірнокарабаського конфлікту у рамках міжнародних організацій. 

Президент запевнив у незмінності позиції України щодо підтримки суверенітету та 
територіальної цілісності Азербайджану в межах міжнародно визнаних кордонів. 

Глави держав також обговорили питання зміцнення двостороннього партнерства, в тому 
числі проведення Ради Глав держав у Баку. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 


