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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ІДЕЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ МІСІЇ ОБСЄ ДЛЯ ДОНБАСУ  
МОЖЕ ОБЕРНУТИСЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ  

РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПРИСУТНОСТІ 
 

Загроза чергового загострення на Донбасі і наближення дати, коли ЄС 
має вирішити питання продовження санкцій проти Росії, – стимулюють 
сторони переговорів до активізації «миротворчої» ініціативності чи 
принаймні до її імітування. Берлін та Париж тиснуть на Київ, вимагаючи 
призначити дату (псевдо)виборів на Донбасі; США коливаються між критикою 
Росії і тиском на Україну; Київ заганяє себе в чергову пастку – цього разу ідеєю 
про поліцейську місію ОБСЄ, а Росія підігрує, сподіваючись залишити контроль 
над Донбасом і одержати скасування санкцій на додачу. 

 
Намічений на кінець червня 2016 р. розгляд питання 

продовження санкцій проти Росії обіцяє бути складним. Дипломати 
Греції1 та Угорщини2 вже пообіцяли, що автоматичного продовження санкцій 
не буде, висловивши сумніви в їх ефективності. Конфедерація промисловості 
Чехії заявила, що дві третини чеських компаній виступають за скасування або 
принаймні послаблення санкцій проти РФ.3 28 квітня за скасування санкцій 
проголосувала нижня палата парламенту Франції.4 І хоча це рішення має лише 
рекомендаційний характер, однак є тривожним дзвіночком, адже свідчить про 
посилення «антисанкційних» настроїв. Відомо також, що за скасування санкцій 
виступає значна частина політичної еліти Австрії, Італії, Німеччини, 
Словаччини. 

На цьому тлі, Берлін та Париж як учасники переговорів у Нормандському 
форматі поспіхом шукають можливість знайти такі умови «врегулювання» 
російсько-українського конфлікту, які дозволять скасувати санкції якщо не влітку, 
то хоча б у грудні 2016 р. Йдеться про пошук шляхів чисто формального 
виконання Мінських угод ціною легалізацію маріонеткових 
сепаратистських режимів і такими чином переведення конфлікту з 
міжнародної на внутрішньо українську площину.  

Берлін та Париж намагаються переконати Київ провести конституційну 
реформу з наданням спеціального статусу Донбасу і призначити проведення 

                                                             
1 http://www.interfax.ru/world/500609 
2http://index.hu/gazdasag/2016/04/08/szijjarto_magyarorszag_erdeke_visszacsinalni_az_oroszorszag_elleni_szanciokat 
3 http://www.novinky.cz/ekonomika/400099-pomozte-zrusit-sankce-proti-rusku-tlaci-na-vladu-firmy.html 
4 http://ukrainian.voanews.com/content/france-parliament/3306850.html 
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виборів. На прес-конференції після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм 
Лавровим, Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, 
що очікує від України відповідних рішень до кінця першого півріччя 
2016 р.5 – тобто, знову ж таки, до дати розгляду питання про подовження санкцій 
проти РФ.  Під час спільної прес-конференції з Бараком Обамою у Ганновері, 
Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала сторони якомога 
швидше втілити кроки, передбачені Мінськими угодами, зокрема, 
«активніше просуватися в політичному процесі».6 

Позиція США, де в розпалі передвиборча президентська 
компанія, не відзначається послідовністю. З одного боку, заступник 
речника Держдепу Марк Тонер заявив, що «Україна вже зробила кілька серйозних 
кроків» з виконання Мінських угод, і тепер відповідних кроків очікують від Росії.7 
А постійний представник США в ООН Саманта Пауер чітко заявила, 
що теперішні умови на Донбасі «ніяким чином» не відповідають 
необхідним стандартам для проведення виборів.8  

З іншого боку, народний депутат України Вікторія Войціцька заявила, що 
під час візиту до Києва 26-27 квітня заступник Державного секретаря 
США Вікторія Нуланд переконувала представників парламентських 
фракцій закріпити в Конституції спеціальний статусу Донбас, провести 
найближчим часом вибори на окупованих територіях і надати амністію 
бойовикам.9 І хоча сама Нуланд заявила, що її слова були передані 
неточно,10 втім, симптоматичним є той факт, що одразу після її візиту із 
мінського переговорного процесу вийшов Роман Безсмертний, який 
чітко заявляв, що проведення виборів на Донбасі неможливе 
щонайменше найближчі два роки.11 

 
Цікавим є також те, що Вікторія Нуланд не відкинула ідею 

запровадження міжнародних поліцейських сил на Донбас: «Що 
стосується міжнародних поліцейських сил, це обговорюється. Обговорюється 
те, як забезпечити відповідні умови для виборців Донбасу, щоб вони могли 
провести голосування вільно».12  Хоча в той же день офіційний представник 
МЗС Німеччини Мартін Шефер заявив, що питання озброєної місії 
ОБСЄ «не обговорюються за участю Німеччини і Франції ні в рамках 
ОБСЄ, ні Нормандського формату», що «немає жодного прецеденту такої 
збройної місії», і взагалі «важко уявити собі на даний час, як могла б виглядати 
озброєна місія ОБСЄ».13 

Президент України Петро Порошенко вже кілька місяців активно 
просуває ідею озброєної поліцейської місії для Донбасу. 22 квітня він анонсував, 
що «найближчим часом я очікую впровадження нової збройної 
поліцейської місії ОБСЄ» – для забезпечення контролю над режимом 
припинення вогню, контролю за відведенням озброєнь, забезпечення виведення 
окупаційних військ РФ і ефективного контролю за кордоном.14 А вже через два дні 
П.Порошенко сказав, що «ця тверда позиція української сторони зараз 
підтримана нашими партнерами в Нормандському форматі, 

                                                             
5 http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/19/7106080 
6 http://www.dw.com/uk/меркель-та-обама-закликають-якомога-швидше-виконати-мінські-угоди/a-19211636 
7 http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2008442-na-vidminu-vid-ukraini-rf-ne-vikonue-minskih-ugod-derzdep.html 
8 http://www.radiosvoboda.org/content/article/27705136.html 
9 http://uatoday.tv/politics/u-s-insists-on-special-status-for-militant-held-donbas-638583.html 
10 http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160427_nuland_presser_sx 
11 http://www.eurointegration.com.ua/interview/2016/04/28/7048541/ 
12 http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/27/7106932 
13 http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2008171-berlin-sprostovue-domovlenist-pro-policejsku-misiu-na-donbasi.html 
14 http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/22/7106443 
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партнерами в США і нарешті ми бачимо, що Росія погоджується на цей 
формат».15 

Невідповідність заяв Президента України і МЗС Німеччини очевидна. Але в 
даному разі навіть це – не головна проблема. Небезпека в тому, що, 
зробивши ставку на ідею запровадження поліцейської місії ОБСЄ як 
передумови проведення виборів на Донбасі, Київ може прорахуватися 
із наслідками такої ініціативи. Може статися так, що Росія, нібито виявляючи 
«добру волю», формально погодиться на таку місію. І тоді перед Києвом постане 
ціла низка проблем, для які він навряд чи зможе знайти прийнятні рішення: 

1. Для запровадження озброєної місії ОБСЄ буде потрібна згода 
обох сторін конфлікту, і другою стороною формально виступає не 
Росія, а сепаратисти. Прес-секретар російського Президента Дмитро Пєсков 
вже заявив, що для рішення по місії Києву буде потрібно піти на «прямий діалог з 
тими республіками, про розміщення на території яких йде мова».16 Прямі 
переговори – це фактично визнання сепаратистів, і тому Київ їх так уникав, але в 
даному разі Берлін, Париж та Вашингтон можуть натиснути, адже ідея місії 
походила саме від України, тож їй і домовлятися про її розміщення. 

2. Якщо формальна згода на місію буде дана, постане питання 
про формування її складу, і з великою долею імовірності може 
виявитися, що лише Росія готова надати необхідну кількість 
«озброєних поліцейських» і техніки. Зважаючи на значну площу окупованої 
території і протяжність неконтрольованої ділянки кордону, йтиметься про десятки 
тисяч «озброєних поліцейських», яких ОБСЄ не зможе запропонувати, не кажучи 
вже про колосальні витрати. Тож країни ЄС з радістю приймуть «допомогу» Росії, 
Білорусі, Казахстану, Вірменії… Якщо Україна відмовлятиметься – її звинуватять у 
саботажі власної ініціативи, якщо ж погодиться – отримає «миротворчі» 
війська ОДКБ під виглядом «поліцейської місії» ОБСЄ, тобто фактичну 
легалізацію окупації.  

3. «Вибори» під контролем озброєної місії ОБСЄ, яка 
складатиметься переважно з сил країн-учасниць ОДКБ, мало чим 
будуть відрізнятися від «виборів» у нинішніх умовах. Але суттєва 
різниця буде в тому, що результати тих «виборів» вже доведеться визнавати – і 
Україні, і ЄС, і США. 

4. Після згоди Москви на озброєну місію ОБСЄ і активну участь 
у ній Росії, санкції будуть скасовані і відбудеться повернення до 
«business as usual». Хоча Донбас так і буде залишатися під контролем і 
фактичною окупацією Кремля.  

 
Просуваючи ідею озброєної поліцейської місії ОБСЄ, Київ явно не враховує 

всі можливі негативні сценарії її реалізації. Намагаючись не дати РФ 
можливості перекласти на Україну відповідальність за зрив Мінських угод і 
розраховуючи на неприйнятність для Кремля ідеї збройної місії ОБСЄ, Київ 
може потрапити в пастку, створену власними зусиллями. Ідея міжнародної 
поліцейської місії може обернутися легалізацією російської 
військової присутності на невизначений строк із одночасним зняттям 
із РФ санкцій та відповідальності за агресію на Донбасі. 

 
 

 
 

  

                                                             
15 http://interfax.com.ua/news/general/339772.html 
16 http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/25/7106681 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 
Парламент Нідерландів відхилив скасування ратифікації Угоди про 

асоціацію України 
19.04.2016 
Депутати парламенту Нідерландів проголосували за надання уряду більше часу, щоб 

знайти рішення щодо результатів референдуму, на якому була відхилена угода щодо асоціації 
Україна-ЄС. 

Про це повідомляє NOS.nl. 
Соціалістична партія Нідерландів висунула у парламенті пропозицію до уряду щодо 

відкликання закону про ратифікацію Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. 
Соціалісти ініціювала голосування не за партійним принципом як зазвичай, а поіменно – 

тобто називалося прізвище кожного депутата, а той повинен був сказати "за" або "проти" . 
Дві коаліційні партії і два незалежних депутати проголосували проти скасування, 

підтримавши уряд 75 голосами проти 71. Один депутат від правлячої Лейбористської партії 
перейшов на бік опозиції. 

Депутат від соцпартії Гаррі ван Боммель, який є одним з головних противників асоціації 
зазначив, що "розчарований результатом голосування". 

Європейська правда 
 
 
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом 

Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером 
20.04.2016 
Глава держави подякував Президенту Європейської Комісії за внесення на розгляд Ради ЄС 

та Європейського Парламенту законодавчої пропозиції про запровадження безвізового режиму 
для України. 

Президент Європейської Комісії запевнив, що Євросоюз залишається надійним партнером 
України, та висловив впевненість, що вже невдовзі українці зможуть користуватися перевагами 
безвізових подорожей Європейським Союзом. 

Президент України докладно поінформував Президента ЄК про прогрес на шляху реформ, 
які отримали новий імпульс завдяки формуванню проєвропейської коаліції та нового уряду. 

Петро Порошенко висловив переконання, що консультативний референдум у Королівстві 
Нідерланди не стане непереборною обставиною для набрання чинності Угоди про асоціацію. 

Співрозмовники також обговорили погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Президент 
Європейської Комісії запевнив, що ЄС продовжує рішуче виступати за територіальну цілісність і 
суверенітет України.  Жан-Клод Юнкер також наголосив на важливості збереження санкцій проти 
РФ допоки Москва не забезпечить виконання Мінських домовленостей. 

Президент України проінформував Президента Єврокомісії щодо ситуації зі звільненням 
Надії Савченко. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
АП: Саміт Україна-ЄС перенесено на вересень 
27.04.2016 
18-й саміт Україна-ЄС перенесено на вересень. 
Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. 
"Підтверджую, що за спільною домовленістю президентів України, Європейської Ради 

Дональда Туска, і європейської комісії Жан-Клода Юнкера прийнято виважене і прагматичне 
рішення щодо перенесення 18-го саміту Україна-ЄС з 19 травня на вересень", – зазначив він. 

Він пояснив, що нова дата буде узгоджена під час запланованих зустрічей президента з 
лідерами ЄС у Брюсселі, напередодні Європейської Ради у червні. 

"Таке рішення – результат тривалих консультацій щодо максимальної результативності 
саміту", – зазначив Єлісєєв. 

Він вважає таке рішення виваженим і прагматичним. "Ми не хотіли би, щоб саміт 
розглядався як самоціль. Ми вважаємо, що саміт має давати вагомі результати", – зауважив 
Єлісєєв. 

"Переконаний, що реформаторські зусилля нового уряду України на чолі з прем'єр-
міністром Гройсманом, за підтримки України та парламентської коаліції в перші сто днів 
діяльності значно підвищать результативність саміту для України, зокрема у вигляді пакетів 
фінансовової допомоги та підписання стратегічно важливих угод", – наголосив заступник голови 
АП.  
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За його словами, Київ очікує, що до нової дати саміту буде завершено перегляд програми 
співробітництва з МВФ, а це означатиме, що Україна матимемо перспективу отримати 
макрофінансову допомогу. 

Українська правда 
 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 
Зустріч Президента України та Єврокомісара Йоганесса Гана: Рішення 

Єврокомісії – потужний стимул для продовження реформ в Україні 
20.04.2016 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Комісаром Європейського Союзу з 

питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганессом Ганом. 
Глава держави від імені Українського народу подякував Європейській Комісії, Президенту 

Європейської Комісії та особисто Єврокомісару Йоганессу Гану за внесення Європейською 
Комісією на розгляд Ради ЄС та Європейського Парламенту законодавчої пропозиції про 
запровадження безвізового режиму для громадян України. 

«Після Євромайдану, після Революції Гідності – це важливий крок назустріч європейським 
прагненням Українського народу», – сказав Президент та додав, що «сьогоднішнє рішення 
Єврокомісії є визнанням європейськими партнерами проведених реформ в Україні». 

Глава держави наголосив, що «Україна розглядає сьогоднішнє рішення як потужний 
стимул щодо продовження реформ і розраховує на підтримку країн Європейського Союзу та 
європейських інституцій як щодо якнайшвидшого запровадження безвізового режиму, так і 
подальшої інтеграції України до ЄС». 

Президент України висловив сподівання на швидке затвердження відповідної пропозиції 
Радою ЄС та Європарламентом та запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС вже в 
другий половині цього року. 

Глава держави впевнений, що вихід України з політичної кризи, створення нової 
проєвропейської парламентської коаліції та призначення нового Уряду відкривають нові 
можливості для прискорення реформ у відповідності до зобов’язань України перед Міжнародним 
валютним фондом, у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи поглиблену та всеохоплюючу 
зону вільної торгівлі, для виконання Мінських угод та ефективної реалізації антикорупційної 
політики. 

В свою чергу Йоганесс Ган назвав досягнення України у законодавчих змінах щодо 
запровадження безвізового режиму з ЄС «прекрасними прикладом чудової співпраці між 
Президентом, Урядом та Парламентом». 

«Усі три інституції тісно співпрацювали разом і це дало можливість досягнути гарного 
результату», – наголосив Єврокомісар та додав, що «така співпраця є абсолютно необхідною для 
успішного впровадження реформ». 

Комісар ЄС привітав Україну із завершенням політичної кризи та запевнив у незмінній та 
послідовній підтримці нашої держави з боку Європейського Союзу на шляху демократичних та 
проєвропейських перетворень. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
Єврокомісія офіційно пропонує скасувати візи Україні 
20.04.2016 
Єврокомісія в середу оголосила про подання законодавчої пропозиції щодо візової 

лібералізації для України. 
Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Єврокомісії. 
Варто зауважити, що в документі не вказується жодних додаткових умов щодо 

запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. 
"У своєму шостому і останньому звіті (щодо виконання Україною Плану дій з візової 

лібералізації". – Ред.) Єврокомісія дійшла висновку, що Україна досягла необхідного прогресу і 
здійснила всі необхідні реформи, щоб забезпечити ефективне і стійке досягнення інших 
показників.  

На основі цієї оцінки та враховуючи результати постійного моніторингу, який 
здійснювався з моменту запуску діалогу щодо лібералізації візового режиму Україна-ЄС, Комісія 
підтвердила, що Україна виконала всі критерії для кожного з чотирьох блоків другої фази ПДВЛ, і 
що вона представить на початку 2016 року Законодавчу пропозицію внести зміни в регламент (EC) 
№ 539/2001, вносячи Україну в список безвізових країн", – йдеться в документі. 

Як відомо, за процедурами Євросоюзу, після цього пропозиція Єврокомісії має пройти 
тривалу процедуру узгодження – і між країнами-членами Євросоюзу, і на рівні Європарламенту. 
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Процедура підготовки та розгляду документа в Європарламенті забирає не менше місяця 
(зокрема, має бути призначений доповідач та відбуваються дебати та комітетські слухання). Після 
схвалення в ЄП він має бути затверджений Радою ЄС. 

Виходячи з цього графіку, рішення набуде чинності лише влітку, орієнтовно – в липні. 
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія запропонує скасувати візи українцям 

з можливістю призупинення безвізового режиму у разі зростання міграції з України. 
Зокрема, повідомлялося, що кілька країн Євросоюзу, серед яких Німеччина та Франція, 

наполягають на укладенні у липні особливої угоди про лібералізацію візового режиму, яка 
відрізняється від діючої досі практики. 

Європейська правда 
 
 

ЕКОНОМІКА 
 
Україна та ЄС підписали угоду на 97 мільйонів євро 
22.04.2016 
Кабмін і Єврокомісія, діюча від імені ЄС, підписали угоду про фінансування програми 

децентралізації "U-LEAD з Європою: програми для України щодо розширення прав і можливостей 
на місцевому рівні, підзвітності та розвитку" на суму 97 млн євро. 

Про це повідомляють "Українські новини" з місця події. 
Документ підписали віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства Геннадій Зубко і керівник групи підтримки України ЄК Пітер 
Вагнер. 

Нова програма, передбачена в рамках цієї угоди, розрахована на 4 роки і спрямована на 
підтримку реформи місцевого самоврядування, децентралізацію і регіональний розвиток. 

Реалізація угоди здійснюватиметься шляхом впровадження двох компонентів. 
Першим буде зміцнення потенціалу для реалізації реформ децентралізації та регіональної 

політики – буде реалізовуватися Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ) на 
загальну суму 65 млн євро. 

Зокрема, передбачається навчання місцевої влади на всіх рівнях; проведення тематичних 
консультацій, з питань, пов'язаних з регіональним економічним розвитком, інвестиціями, надання 
послуг у відповідних сферах; навчання з етики та сумлінності влади всіх рівнів з метою 
підвищення інституційної спроможності державних службовців; навчання з управління проектним 
циклом; підтримка консультаційного діалогу з громадянами та іншими зацікавленими сторонами. 

Другим компонентом стане створення ефективних центрів надання адміністративних 
послуг та підвищення обізнаності громадян про місцеве самоврядування, який буде 
реалізовуватися Шведським агентством міжнародного розвитку та співробітництва (SIDA) на 
загальну суму 30,5 млн євро. 

Зокрема передбачаються роботи по реконструкції центрів адмінпослуг та закупівля 
обладнання; навчання персоналу; проведення інформаційних кампаній про діяльність місцевих 
органів влади. 

Програму реалізує в Україні Європейський Союз і його члени: Німеччина, Швеція і 
Польща через GIZ та SIDA. 

Формування коштів програми: ЄС – 60 млн євро, Німеччина – 6 млн євро, Швеція – 30 млн 
євро, Польща – 1 млн євро. 

Українська правда 
 
 

БЕЗПЕКА 
 
Розмова Петра Порошенка та Дональда Туска: ЄС всебічно 

підтримуватиме Україну у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи 
26.04.2016 
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради 

Дональдом Туском. 
Президент Європейської Ради підтвердив солідарність Євросоюзу з Україною та готовність 

надавати всебічну підтримку нашій державі у питанні подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи. «ЄС залишається основним донором для подолання наслідків трагедії, виведення з 
експлуатації атомної станції та відновлення навколишнього природного середовища», – 
підкреслив Дональд Туск.  

Глава держави подякував Президенту Європейської Ради за додатковий внесок 
Європейського Союзу у розмірі близько 20 млн євро до фонду Рахунку ядерної безпеки для 
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завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). «Україна глибоко 
вдячна за незмінну, багаторічну допомогу ЄС у розмірі вже близько 730 млн євро на реалізацію 
проектів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи», – наголосив Петро Порошенко. 

Президент засудив заборону Меджлісу кримськотатарського народу, назвавши її 
злочинним рішенням, на яке повинен відреагувати весь цивілізований світ. 

Петро Порошенко та Дональд Туск також обговорили часові рамки запровадження 
Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, а  також підготовку заходів політичного 
діалогу на найвищому рівні на ближчу перспективу. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

НАТО ВІДНОВЛЮЄ БЕЗПЕРСПЕКТИВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ З 
РОСІЄЮ, А УКРАЇНІ РАДЯТЬ НЕ СПОДІВАТИСЯ НА ЧЛЕНСТВО 

 
Проведення 20 квітня засідання Ради НАТО–Росія, як і висловлені за 

підсумками зустрічі думки Єнса Столтенберга, не дають підстав вважати, що 
керівництво Альянсу має чітку стратегію протистояння агресивній політиці 
РФ. 

 

Виступаючи перед журналістами після засідання Ради НАТО–Росія, генсек 
Єнс Столтенберг заявив про збереження «глибоких розбіжностей» між 
РФ та Альянсом, констатуючи, що «сьогоднішнє засідання не змінило 
ситуацію».17 Насправді, дивним було би, якби зустріч щось змінила, зважаючи на 
те, що Москва відмовляється від конструктивного діалогу, адже він не вписується 
в стратегію обраного Кремлем курсу на відновлення «холодної війни», необхідної 
для збереження влади нинішнім правлячим в РФ режимом.  

Єнс Столтенберг сказав, що НАТО і Росія обговорили три теми: 
«Криза в Україні і навколо неї. Питання, пов’язані з військовими 
заходами. Забезпечення прозорості і мінімізація ризиків. Ми також 
проаналізували ситуацію у галузі безпеки в Афганістані, зокрема 
терористичні загрози в регіоні». При цьому, за словами генсека НАТО 
«відбулася відверта, серйозна дискусія».18  

Насправді, вже саме формулювання теми для розмови як «криза в Україні і 
навколо неї» свідчить про неготовність говорити відверто про реальний стан 
справ. Адже немає «кризи в Україні», є агресія Росії проти України. Ще 
більше сумнівів викликають слова Єнса Столтенберга про відвертість 
дискусії. Адже дуже малоймовірно, що Росія справді відверто визнала факти 
своєї агресії і присутності її військ на території України. 

Сумнівну ефективність матиме також висловлена під час засідання Ради 
НАТО–Росія «стурбованість» членів Альянсу «з приводу епізодів в країнах Балтії, 
в яких минулого тижня були залучені літаки ВПС Росії». Справа в тому, що саме 
заради цієї «стурбованості» російські літаки і виконували провокаційні 
маневри, тож  фактично держави-члени Альянсу лише підтвердили росіянам, що 
обрана ними тактика залякування ефективно працює. Інша річ, якби під час 

                                                             
17 http://www.nato.int/cps/uk/natohq/opinions_129999.htm?selectedLocale=en 
18 http://www.nato.int/cps/uk/natohq/opinions_129999.htm?selectedLocale=en 



INTERNATIONAL WEEKLY # 07 (16.04.2016 — 30.04.2016) 13 of 38 

 

13 of 38 

зустрічі Кремль чітко попередили, що наступного разу його провокації отримають 
гідну відсіч, але цього явно не відбулося. Фактично, засідання Ради НАТО–
Росія дало Кремлю підстави зробити один чіткий висновок: з РФ 
рахуються, її бояться, а значить її нинішній агресивний курс 
ефективно працює і має бути продовжений.  

Цікаві висновки щодо стратегії Вашингтону по відношенню до Росії можна 
зробити, виходячи зі слів заявив посла США при НАТО Даґласа Люта. Під 
час безпекового форуму в Лондоні він сказав, що Росія «перебуває у стані 
спаду» і «внутрішньої слабкості», тож «немає сенсу тиснути далі 
зараз і, можливо, прискорити або дестабілізувати цей спад». Саме 
тому, за словами Даґласа Люта, найближчим часом НАТО не буде розширюватися, 
зокрема, не буде консенсусу щодо членства Грузії та України.19 Фактично, 
такі слова є визнанням залежності питання розширення НАТО від його політики 
щодо Росії. Крім того, помилковий страх Заходу перед прискоренням 
спаду і дестабілізації Росії вже давно став тим чинником, який Кремль 
вміло експлуатує, змушуючи ЄС і США грати за своїми правилами. Насправді, 
поступки в цьому сенсі лише сприяють подальшій деградації РФ, позбавляють її 
владу залишків раціональності і остаточно перетворюють на «мавпу з гранатою». 
Навпаки, жорстка протидія якраз і могла би мати для Росії витвережуючий ефект.  

Ще далі в політиці умиротворення агресора пішов Берлін. Командувач 
Оперативного командування видів збройних сил Польщі генерал Марек 
Томашицький повідомив, що Німеччина виступала проти участі України в 
навчаннях НАТО «Аnakonda-2016», які пройдуть у червні на території 
Польщі. Крім того, Німеччина відмовляється від переміщення її дорогами колон 
американських військ, які братимуть у навчаннях в Польщі.20 

На тлі такої позиції ключових членів НАТО, важко очікувати, що Україні 
буде запропоновано справді вагому допомогу під час Варшавського саміту 
Альянсу, на який генсек Єнс Столтенберг офіційно запросив 
Президента України Петра Порошенка. У рамках саміту, серед інших 
заходів, відбудеться і засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, на 
якому планується обговорення подальшої підтримку Альянсом зусиль зі 
зміцнення обороноздатності України. Підготовка до Варшавського саміту стала 
однією з ключових тем засідання Комісії Україна–НАТО, що пройшло 19 
квітня у штаб-квартирі Альянсу, а також зустрічей, що провів під час візиту 
до України 21-22 квітня голова Військового комітету НАТО Петро 
Павел, який зустрівся із Міністром оборони України Степаном Полтораком і 
начальником Генерального штабу Віктором Муженком. Сторони також 
обговорили хід реформування збройних сил України відповідно до стандартів 
НАТО. 

 

Найближчим часом Україні доведеться вибудовувати свою співпрацю з 
НАТО за умов, коли керівництво низки ключових країн-учасниць блоку 
налаштоване на політику умиротворення Росії. При цьому, є в Альянсі і 
прихильники більш активної співпраці з Україною, приміром, кандидат на 
посаду головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі Кертіс 
Скапарротті сказав на слуханнях у Конгресі США, що підтримує 
надання Україні допомоги летальною зброєю, у т.ч. 
протитанковими ракетними комплексами «Джавелін».21 Тож Києву є 

                                                             
19 http://in.reuters.com/article/nato-expansion-idINKCN0XJ1ER 
20 http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2008508-nimeccina-ne-hoce-ucasti-ukraini-v-navcannah-anakonda2016.html 
21 http://www.defensenews.com/story/defense/land/weapons/2016/04/21/eucom-nominee-scaparrotti-javelin-ukraine-russia-

weapons/83336854/ 
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на кого розраховувати у питанні більш рішучої підтримки, але передумовою 
для неї мають стати ефективні реформи і чітка стратегія дій з прицілом на 
членство в Альянсі, замість нинішніх розмитих фраз про досягнення критеріїв. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
Розбудова корпусу професійного сержантського складу в Україні 
18.04.2016 
НАТО допомагає Україні розбудувати систему підготовки професійного сержантського 

складу (ПСС), які є важливим елементом трансформації збройних сил країни. Ця робота 
виконується в рамках Програми удосконалення військової освіти в Україні (DEEP). 

Підготовка і професіоналізація українських солдатів і сержантів має критичне значення 
для успіху всієї військової реформи, а також для досягнення оперативної сумісності з НАТО. 
Професіоналізація ПСС також важлива в контексті ефективності антитерористичної операції. 

Головною метою програми є створення професійного, компетентного і дієвого корпусу 
ПСС, повністю відданого справі максимальної допомоги командирам і виконання місій, з 
відмінними лідерськими уміннями і навичками, що забезпечить  успішний розвиток  збройних 
сил. 

Після ознайомчого візиту до українського навчального центру ПСС в грудні 2014 року 
DEEP виявила чотири слабкі місця, щодо яких була посилена двостороння підтримка з боку країн 
Альянсу: 

    Програма базової бойової підготовки; 
    Курси з підготовки українських інструкторів;   
    Розвиток систем просування ПСС по службі; 
    Створення системи  професійної військової освіти для ПСС. 
Українська програма DEEP підтримується на двосторонній і багатосторонній основі 

(Багатонаціональна об’єднана комісія) Канадою, Латвією, Литвою, Польщею, Великою Британією, 
США, Швейцарією і Школою НАТО в Обераммергау. Вона керується спільно НАТО і консорціумом 
Партнерства заради миру. 

Метою є забезпечення підготовки в Україні 85 відсотків нинішніх інструкторів ПСС до 
кінця 2016 року, які потім зможуть тренувати майбутніх інструкторів. Надалі буде започатковано 
тримісячний навчальний курс базової бойової підготовки на додаток до індивідуальної вступної 
підготовки для призовників в усіх видах збройних сил. На основі цього професійна військова освіта 
(рівень 1 – 4 за  Зразком навчальної програми НАТО)   для ПСС буде запроваджена у визначених 
школах і академіях. 

Для того щоб реформа ПСС була успішною, необхідно запровадити низку законодавчих і 
структурних змін. За підтримки міністра оборони і начальника Генерального штабу в цій сфері 
ведеться активна робота. 

NATO.int 
 
У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії Україна–НАТО 
19.04.2016 
Під час засідання, участь у якому взяв Заступник Міністра закордонних справ України – 

керівник апарату Вадим Пристайко, обговорено актуальні питання підготовки до саміту Україна-
НАТО у Варшаві, а також безпекову ситуацію на сході України, у т.ч. у контексті виконання 
Мінських домовленостей. 

У ході засідання держави-члени Альянсу підтвердили свою рішучу політичну та практичну 
підтримку України та невизнання незаконної анексії Росією Криму. 

Союзники наголосили на важливості Мінського процесу для врегулювання спровокованої 
Росією кризи в нашій державі та значимості продовження санкцій проти РФ до повного виконання 
Мінських домовленостей. 

Місія України при НАТО 
 

Президента України запрошено на Варшавський саміт НАТО 
20.04.2016  
У рамках саміту серед інших заходів відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на 

найвищому рівні. 
У листі-запрошенні Генерального секретаря НАТО Є.Столтенберга, зокрема, зазначається, 

що саміт Україна-НАТО у Варшаві є найяскравішим підтвердженням незмінної та рішучої 
підтримки Альянсом України, а також чітким політичним сигналом невизнання агресивної 
політики та будь-яких спроб змінювати кордони в Європі силовим шляхом. 

На саміті також має бути обговорено подальшу підтримку Альянсом зусиль зі зміцнення 
обороноздатності України як одного з ключових елементів системи безпеки євроатлантичного 
простору.    

Місія України при НАТО 

 

http://fpri.kiev.ua/?p=21876
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Україна та Румунія виступають за створення флотилії під егідою НАТО 
для підвищення безпеки у Чорноморському регіоні 

21.04.2016  
Президент Петро Порошенко в ході офіційного візиту до Румунії заявив, що в умовах 

триваючої агресії з боку Росії, Україна і Румунія приділяють особливе значення безпековій ситуації 
у регіоні Чорного моря і пропонують ввести нові підходи до її забезпечення. 

«Ми засудили здійснювану Російською Федерацією мілітаризацію окупованого Криму. Ми 
обговорили нові підходи до співпраці у сфері безпеки в Чорноморському регіоні, які мають або 
замінити, або доповнити існуючі – БЛЕКСІФОР та Документ про заходи зміцнення довіри і 
безпеки втратили свою ефективність внаслідок агресивних дій Росії і нам треба запропонувати нові 
підходи і нове бачення ситуації», – наголосив Глава Української держави під час спільної прес-
конференції з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Глава Української держави  зауважив, що 
це питання було одним із головних під час сьогоднішніх переговорів. 

«Безпекова ситуація в Чорному морі кардинально змінилася і вона потребує нових рішень, 
нових підходів. Ми підтримуємо ініціативу Румунії щодо спільної флотилії в НАТО і наголошую, 
що ми готові приєднатися до неї після того, як вона буде схвалена і підтримана Альянсом», – 
сказав Петро Порошенко. 

На переконання Президентів обох держав одним із рішень може стати створення флотилії 
під егідою НАТО,  яка має на меті посилення присутності Альянсу та зміцнення безпеки в Чорному 
морі. «Україна із задоволенням приєднається до цієї ініціативи після її затвердження Альянсом", – 
ще раз наголосив Президент Української держави. 

Крім того, глави двох держав висловили задоволення рішенням НАТО щодо проведення 
засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні в ході Саміту Альянсу в Варшаві у липні. 
«Ми домовилися там зустрітися і продовжити наші переговори», – зауважив Президент України. 

Глава держави подякував Президенту Румунії та всьому румунському народу за підтримку 
суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, за принципову позицію щодо 
незаконної анексії і окупації Криму, дій Росії на Донбасі та за практичну допомогу у контексті 
протидії військовій агресії РФ. 

«Ми щиро вдячні Румунії за те, що протягом 2015 року вона прийняла на лікування та 
реабілітацію 21 українського військовослужбовця Національної гвардії та працівника органів 
внутрішніх справ України, які були поранені під час відбиття агресії на Донбасі. Україна також 
вдячна за фінансовий і експертний внесок Румунії в роботу Трастового фонду НАТО з питань 
кібербезпеки. Ми розглядаємо сьогодні це як одну із основних загроз, і ефективна координація 
протидії буде сприяти посиленню безпеки», – сказав Петро Порошенко. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел відвідав навчальний 

Центр ВДВ 
21.04.2016  
У Житомирі, на базі навчального Центру Високомобільних десантних військ Збройних Сил 

України, відбулась робоча зустріч керівного складу Командування ВДВ на чолі з командувачем 
генерал-майором Михайлом Забродським з головою Військового комітету НАТО генералом 
Петром Павелом. 

Зустріч у навчальному центрі ВДВ розпочалася брифінгом, після якого делегація оглянула 
матеріально-технічну базу Центру, ознайомилася з процесом підготовки курсантів. Згодом, 
поважні гості були запрошенні на загальновійськовий полігон ВДВ. 

На навчальних місцях іноземна делегація практично ознайомилися яким чином 
здійснюється підготовка та бойовий вишкіл військовослужбовців-контрактників, які нещодавно 
поповнили лави ВДВ. Також гості поспілкувалися із десантниками. 

— Діалог відбувався щодо співпраці та подальшої підготовки фахівців ВДВ іноземними 
інструкторами на базі нашого навчального центру. Крім того, поважний гість відвідав заняття, які 
проводились у навчальному центрі, на тактичних полях та в ході відпрацювання практичних 
питань з інженерної, психологічної підготовки, заняття на психологічній смузі перешкод, — 
розповів генерал-майор Михайло Забродський. 

Варто зазначити, що голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел разом 
з курсантами навчального Центру та керівним складом ВДВ з вертольота Мі-8, який завис 
на висоті 20 метрів, за допомогою сучасного спецобладнання здійснив безпарашутне 
десантування. 

— Виходячи з того, що я побачив, можу підтвердити — ваші десантники дуже добре 
підготовлені, вмотивовані і з ними приємно спілкуватися та працювати, — поділився враженнями 
голова Військового комітету НАТО. — Тож я сподіваюся на подальшу плідну співпрацю 
з українськими військовими. Ми маємо доволі потужну програму військового співробітництва між 
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НАТО й Україною, між іншими країнами та Україною, які можуть бути застосовані в багатьох 
сферах. Я бачу величезний потенціал в обміні досвідом, маючи чому навчити один одного, — 
зазначив генерал Петр Павел. 

http://goo.gl/R9aoU8 
Міністерство оборони України 

 
Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил 

України зустрівся з головою Військового комітету НАТО 
21.04.2016  
У Києві відбулася робоча зустріч начальника Генерального штабу — Головнокомандувача 

Збройних Сил України генерала армії України Віктора Муженка з головою Військового комітету 
НАТО генералом Петром Павелом. 

Сторони обговорили поточну ситуацію на сході України та перспективи її розвитку. 
— Ключовою умовою деескалації конфлікту на сході України є повне виконання російською 

стороною Мінських домовленостей, — підкреслив генерал армії України Віктор Муженко. 
На його переконання, у першу чергу йдеться про негайне припинення вогню та неухильне 

дотримання режиму незастосування зброї, виведення з території України збройних формувань, 
військової техніки та бойовиків. У пріоритеті й відновлення контролю над українсько-російським 
кордоном. 

Окремою темою для обговорення стала реформа Збройних Сил України в контексті 
розвитку їх оперативних спроможностей, підготовка військ з урахуванням досвіду АТО та переходу 
на стандарти НАТО. В останньому, за словами очільника Генерального штабу, Україна розраховує 
на допомогу Альянсу. 

— Візит голови Військового комітету НАТО в Україну є свідченням незмінної підтримки 
Альянсом наших реформ в оборонній сфері, — зауважив генерал армії України Віктор Муженко. 

Оцінюючи масштаби проведених заходів реформування, голова Військового комітету 
НАТО генерал Петр Павел зазначив, що задоволений побаченим. 

— Ви досягли значних результатів. Проведена робота вражає, особливо якщо взяти 
до уваги те, що на сході України тривають бойові дії, — підкреслив він. 

http://goo.gl/3QDy5i 
Міністерство оборони України  

 
Генерал армії України Степан Полторак провів зустріч з головою 

Військового комітету НАТО генералом Петром Павелом 
22.04.2016  
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак провів зустріч з головою 

Військового комітету НАТО генералом Петром Павелом. 
Глава вітчизняного оборонного відомства поінформував генерала Петра Павела про хід 

та перспективи реформування, яке триває у Міністерстві оборони та Збройних Силах України. 
Зокрема, керівник оборонного відомства зазначив, що до кінця цього року планується 

удосконалити нормативно-правову базу оборонної реформи та почати активну фазу реформування 
Міністерства оборони України. Планується здійснити реорганізацію принаймні 20 % структурних 
підрозділів Міноборони та Генштабу, перевести Генеральний штабу на J-структуру, посилити 
угруповання Повітряних, Військово-Морських Сил та Сил спеціальних операцій. 

— У 2017 році ми на 80 % реформуємо структурні підрозділи Міністерства оборони 
та на 40 % — Генерального штабу. Завершать набуття оперативних спроможностей Об’єднаний 
оперативний штаб та командування видів Збройних Сил. У 2018 році буде завершено 
реформування Міністерства оборони, у Генеральному штабі пройдуть реорганізацію 90 % 
структурних підрозділів. Набудуть повних оперативних спроможностей оперативні командування 
та інші органи військового управління, — повідомив Міністр оборони України. 

Керівник оборонного відомства наголосив, що реформування Збройних Сил України буде 
повністю завершено до кінця 2020 року. Він запропонував стороні НАТО до чергового саміту 
Альянсу провести засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, в ході якої 
поінформувати про проведені заходи та перспективи реформування в Міністерстві оборони 
та Збройних Силах України. 

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел запевнив українську сторону 
у подальшій безумовній підтримці України з боку НАТО. Він підкреслив, що в ході робочого візиту 
в Україну залишився дуже задоволеним тим, як здійснюються реформи в Українській армії. 

— НАТО підтримує Україну, адже йдеться про спільні принципи, цінності, а також 
цілковите незадоволення деструктивною політикою, яку проводить керівництво РФ. Тримайтеся 
свого шляху. Ваш досвід дуже цінний для багатьох держав, — зазначив генерал Петр Павел. 

http://goo.gl/XkP9Yi 
Міністерство оборони України  
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Україна та НАТО обмінялися досвідом щодо планування на випадок 

надзвичайних ситуацій цивільного характеру 
26.04.2016  
25-26 квітня в штаб-квартирі НАТО пройшов міжнародний семінар високого рівня, 

присвячений досвіду України у сфері планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного 
характеру. 

Участь у заході взяла українська делегація на чолі з Головою Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним. Співголовою на пленарних сесіях зі сторони НАТО 
була Заступник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Франческа Тардіолі. До участі у 
заході були запрошені національні експерти з країн-членів і партнерів НАТО. 

У рамках заходу відбулися 4 панелі, присвячені питанням надання допомоги внутрішньо 
переміщеним особам; цивільно-військової взаємодії та підтримки; захисту критичної 
інфраструктури; стратегічних комунікацій. 

У ході обговорення представники України поділилися досвідом щодо реагування на 
виклики, які постали перед нашою країною в результаті анексії Росією Криму, а також російської 
агресії на сході України. У свою чергу експерти НАТО надали низку рекомендацій щодо шляхів 
реагування на зазначені виклики. 

Місія України при НАТО 

 
Брифінг у Міноборони: «В системі підготовки військових фахівців 

запроваджуються зміни з урахуванням досвіду АТО та стандартів НАТО» 
27.04.2016  
Про це сьогодні, 27 квітня, в рамках інформування громадськості та ЗМІ про хід реформ 

у Міністерстві оборони України повідомив головний спеціаліст Департаменту військової освіти 
та науки Міністерства оборони України Олександр Васильєв. 

Він розповів, що в Міністерстві оборони України розроблено дорожню карту реформ 
у сфері військової освіти та підготовки кадрів. 

— Сьогодні навчально-виховний процес у військових вишах та військових навчальних 
підрозділах ВНЗ потребує подальшого вдосконалення. Для цього внесені зміни до програм 
навчальних дисциплін та навчально-методичних матеріалів, процес навчання переорієнтовано від 
традиційної академічної освіти до набуття практичних військово-професійних навичок, — 
повідомив Олександр Васильєв. 

Фахівець зазначив, що на даний час близько 70% навчальних занять у військових вишах 
мають практичну спрямованість і проводяться на полігонах, стрільбищах, тренажерах, навчальних 
і бойових зразках озброєння та військової техніки. Змінено порядок призначення на посади 
керівного складу та науково-педагогічних працівників ВВНЗ з наданням пріоритету учасникам 
АТО. 

— На сьогодні близько 40 % науково-педагогічних працівників набули бойового досвіду 
і проходять стажування у військових частинах, які брали участь у бойових діях. Курсанти і слухачі 
широко залучаються до навчань і тренувань у військах, а також до підготовки 
військовослужбовців, призваних під час мобілізації, — наголосив Олександр Васильєв. 

За його словами, наразі в системі військової освіти триває оптимізація мережі вищих 
навчальних закладів і науково-навчальних центрів, курсів підготовки та перепідготовки військових 
фахівців. 

— В рамках цієї роботи планується удосконалити їх організаційно-штатні структури, 
утворити кафедри медицини катастроф та військової медицини у вищих медичних навчальних 
закладах, вдосконалити систему підготовки офіцерів запасу медичного та фармацевтичного 
фахів, — повідомив Олександр Васильєв. 

Також продовжується розвиток мовної підготовки та системи вивчення іноземних мов 
військовослужбовцями Збройних Сил України з досягненням ними рівня, достатнього для 
ефективного впровадження євроатлантичних стандартів, участі в заходах міжнародного 
оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. 

— Результати реалізації оборонної реформи у сфері військової освіти та підготовки кадрів 
дадуть змогу оновити нормативно-правову базу. Буде суттєво збільшено практичну складову 
підготовки слухачів і курсантів льотних, механізованих, артилерійських і танкових спеціальностей, 
фахівців протиповітряної оборони, в освітній процес буде впроваджено досвід АТО та створено 
умови для переходу на підготовку військових кадрів за стандартами НАТО, — зауважив головний 
спеціаліст Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Олександр 
Васильєв. 
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Вдосконалення матеріально-технічної бази ВВНЗ та ВНП ВНЗ відбуватиметься за рахунок 
забезпечення новітніми зразками озброєння та військової техніки, сучасними навчально-
тренувальними системами і комплексами, тренажерно-імітаційними засобами. 

http://goo.gl/am3vnT 

Міністерство оборони України  
 

Німеччина проти участі України у навчаннях НАТО в Польщі – польські 
військові 

28.04.2016  
Німеччина не хоче, щоб Україна брала участь у найбільших цього року навчаннях НАТО у 

східній Європі "Анаконда-2016", які відбудуться у Польщі та акваторії Балтійського моря. 
Про це заявив командувач Оперативного командування видів збройних сил Польщі 

генерал Марек Томашицький, повідомляє Укрінформ. 
Томашицький, виступаючи під час засідання комісії з питань оборони Сейму Польщі, де 

розглядалися питання підготовки до навчань, підкреслив, що Польща наполягає на тому, що 
участь Києва є "ключовою справою". 

"Німеччина дуже сильно хотіла, щоб в навчаннях "Анаконда" не взяла участь Україна. 
Однак в цьому питанні як нинішній міністр національної оборони Антоній Мацеревич, так і його 
попередник Томаш Сємоняк жорстко дотримувалися курсу, що участь України для нас є 
ключовою",- сказав Томашицький. 

Генерал також розповів, що Німеччина відмовляється від переміщення колон 
американських військ, які братимуть у навчаннях в Польщі, дорогами країни. 

"Ймовірно, ми перевірятимемо наші запасні можливості з півдня", – зазначив він. 
Присутній на засіданні комісії керівник Мацеревич наголосив, що Варшава очікує на 

пом’якшення позиції Берліна щодо переміщення американських військ німецькими автошляхами. 
Він натякнув, що однією з причин, чому Німеччина відмовляється пропускати 

американські війська, є тиск Росії. 
Цього року в навчаннях Anakonda-2016, які відбудеться з 7 по 17 червня, візьме участь 31 

тисяча військовослужбовців з 19 країн НАТО, а також шести країн-учасників програми 
"Партнерство заради миру", зокрема й України. 

Завдання виконуватимуться у повітрі, на суходолі та морі на семи полігонах Польщі, а 
повітряні сили, сили спецпризначень, а також розвідувальні підрозділи тренуватимуться також і за 
межами полігонів. 

Українська правда 

 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
Заява Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за підсумками 

засідання Ради НАТО – Росія 
20.04.2016 
Я щойно головував на засіданні Ради НАТО – Росія (РНР). Усі присутні погодилися з тим, 

що в наших інтересах тримати відкритими політичні канали для ведення політичного діалогу.  
Політичний діалог між державами на євроатлантичному просторі є необхідним і корисним, 

насамперед за часів напруженості, як сьогодні. 
Проте це не означає, що відносини між НАТО і Росією нормалізувалися.         
Під час засідання ми обговорили три важливих теми, такі як: 
Криза в Україні і навколо неї. Питання, пов’язані з військовими заходами. Забезпечення 

прозорості і мінімізація ризиків. 
Ми також проаналізували ситуацію у галузі безпеки в Афганістані, зокрема терористичні 

загрози в регіоні. 
У нас відбулася відверта, серйозна дискусія. 
Думки країн – членів НАТО і Росії істотно різняться.  
Проте ми прислухалися один до одного. 
Дозвольте мені почати із ситуації в Україні. Адже саме дії Росії проти України спричинили 

поточні проблеми в наших відносинах. 
Держави – члени Альянсу чітко заявили про свою міцну підтримку суверенітету і 

територіальної цілісності України. 
Держави – члени Альянсу не визнають анексії Криму Росією. 
Ми звернули увагу на те, що зростання кількості порушень угоди про припинення вогню на 

сході України останнім часом викликають серйозну стурбованість. 

http://fpri.kiev.ua/?p=21947
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2008508-nimeccina-ne-hoce-ucasti-ukraini-v-navcannah-anakonda2016.html
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Так само як і нещодавні інциденти, в яких постраждали спостерігачі ОБСЄ. 
Сьогодні усі 29 країн – членів РНР висловили згоду щодо необхідності цілковитого 

дотримання і якомога скорішої реалізації Мінських угод. 
Сторони, що підписали ці угоди, повинні виконувати взяті на себе зобов’язання. 
А Росія має особливу відповідальність в цьому сенсі.  
Повага до права кожної країни вільно обирати власні механізми безпеки є одним із 

основоположних принципів, на яких ґрунтується РНР. Слід дотримуватися цих принципів словом і 
справою. 

Ми також обговорили забезпечення прозорості і мінімізацію ризиків. 
Наше завдання – забезпечити передбачуваність, довіру і стабільність в усьому регіоні. 

Збройні сили усіх держав і військових союзів мають право проводити навчання. Проте останніми 
роками держави – члени Альянсу стали свідками скорочення прозорості у проведенні військових 
заходів у поєднанні із активізацією таких заходів, нарощуванні військової сили і сильною 
риторикою. Це – небезпечне поєднання.   

Держави – члени Альянсу висловили стурбованість з приводу епізодів в країнах Балтії, в 
яких минулого тижня були залучені літаки ВПС Росії. Необхідно замислитися над тим, що усі ми 
можемо зробити з метою підвищення прозорості і передбачуваності. 

У рамках ОБСЄ усі країни Альянсу і Росія узгодили правила проведення військових заходів 
у Європі, зокрема спостереження і повідомлення про проведення навчань. Отже, слід 
дотримуватися цих правил. 

В Основоположному акті НАТО – Росія визнається, що зміцнення ролі ОБСЄ допоможе 
запобігти відновленню будь-якого розмежування і конфронтації в Європі. 

Окремі країни НАТО висунули конкретні пропозиції щодо оновлення Віденського 
документа щодо прозорості військових заходів. 

Необхідно, щоб усі сторони долучилися до конструктивної роботи в цьому сенсі. 
Підвищення прозорості військових заходів – це шлях до міцнішої безпеки в Європі. Це відповідає 
як інтересам НАТО, так і Росії. 

Ми також зупинилися на ситуації в Афганістані. Афганські сили безпеки діють в умовах 
складної ситуації у галузі безпеки, але вони професійні і віддані своїй місії. НАТО готова і надалі 
підтримувати їх. Усі держави повинні докласти зусиль для досягнення мети гарантувати безпеку і 
стабільність в Афганістані. 

Між Росією і НАТО є глибокі розбіжності, що зберігаються. Сьогоднішнє засідання не 
змінило ситуацію. 

Країни Альянсу продовжують наполягати на тому, що практичну співпрацю з Росією не 
може бути відновлено, доки Росія не продемонструє знову повагу до міжнародного права. 

Проте канали комунікації залишатимуться відкритими. 
У часи високої напруженості, як тепер, політичний діалог є необхідним і дає змогу 

обговорювати розбіжності, що існують між нами, скорочуючи ризик військових зіткнень. 
NATO.int 

 
НАТО може посилити присутність у Чорному морі для стримування РФ 
22.04.2016  
Туреччина, Болгарія та Румунія можуть розширити морську присутність НАТО у Чорному 

морі, що стане частиною значно ширшої стратегії стримування Росії. 
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, 

повідомляє Reuters. 
НАТО шукає можливостей протистояти російському військовому нарощуванню у Криму, 

який Москва анексувала в України у 2014 році, та у Чорному морі, яке займає стратегічно важливе 
значення одночасно для Заходу і Сходу, враховуючи близькість до Близького Сходу та наявність у 
морі енергетичних ресурсів. 

"Проходять певні дуже цінні дискусії серед союзників, які знаходяться на березі Чорного 
моря… щодо більш близької інтеграції їхніх військово-морських сил та операцій", – заявив 
Вершбоу під час візиту до Софії, назвавши усіх трьох союзників Альянсу у чорноморському регіоні. 

НАТО вже патрулює Чорне море, але Вершбоу зазначив, що це патрулювання може бути 
посиленим до того, як західні лідери зустрінуться на саміті Альянсу у Варшаві у липні, що стане 
реалізацію частини плану з переміщення військ для ротації в Балтиці та Польщі. 

"Ми повинні розглянути (можливості) більш тривалої військової присутності НАТО у 
регіоні, з особливим зосередженням на нашому морському потенціалі", – сказав він. 

Українська правда 
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За надання Україні летальної зброї виступив кандидат на командувача 
НАТО 

22.04.2016  
На слуханнях у Конгресі США Кертіс Скапарротті, відповідаючи на запитання сенатора 

Джона Маккейна, не виключив можливості постачання Україні «Джавелінів», які здатні вражати 
добре захищені цілі. 

Кандидат на чільні військові командні посади США й НАТО в Європі виступив за те, щоб 
США надали Україні також летальні озброєння, щоб протистояти силам Росії й підтримуваним 
нею сепаратистам на сході України, – йдеться у повідомленні видання DefenseNews. 

Генерал армії США Кертіс Скапарротті (Curtis Scaparrotti) на слуханнях у четвер у 
Сенатському комітеті з питань збройних сил додав, що серед зброї, необхідної, на його думку, 
Україні для захисту свого суверенітету, є також протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» 
(Javelin), здатні вражати добре захищені цілі. 

Про це він сказав відповідаючи голові комітету сенатору Джону Маккейну, який конкретно 
запитав про необхідність надання Україні саме «Джавелінів». 

Крім того, Скапарротті, що є кандидатом на посади головнокомандувача об’єднаних сил 
НАТО в Європі і командувача військ США в Європі, підтримує оголошені раніше плани постійної 
дислокації в Європі додаткової танкової бригадної тактичної групи військ США, щоб протистояти 
агресивним діям Росії. 

Також він висловився за те, щоб дислокувати в Середземному морі авіаносець США, щоб 
цим дати «стратегічний сигнал» Росії, а також Іранові. 

У США багато політичних і військових діячів виступають за надання Україні летальної 
зброї. 

Зокрема, нинішній головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі і командувач військ 
США в Європі генерал Філіп Брідлав, який завершує роботу на цих посадах і якого має замінити 
Кертіс Скапарротті, теж рекомендував владі США не обмежуватися лише нелетальною військовою 
допомогою Україні. 

Голос Америки 

 
Розширення НАТО найближчим часом не буде – посол США 
22.04.2016  
«Жодним чином ми не зможемо отримати консенсус в найближчому майбутньому за 

приєднання … Грузії або України» – Даґлас Лют. 
На розширення НАТО в найближчому майбутньому немає жодних шансів через 

побоювання, щодо можливої дестабілізації Росії, заявив посол США при Північноатлантичному 
альянсі. Ця перспектива може розчарувати Україну, Грузію і низку балканських держав. 

Про це Даґлас Лют заявив у п’ятницю на безпековому форумі в Лондоні, – передає 
інформагентство Reuters. 

Лют заявив, що НАТО знаходиться в «точці перелому», зіткнувшись з потрясіннями, які 
можуть зрівнятися тільки з обставинами кінця «холодної війни», і Альянс не хоче загострювати 
внутрішні слабкості в Росії. 

«Так, Росія зараз агресивніша держава, але в принциповому плані Росія є країною в стані 
спаду, – заявив Лют. - Протягом тривалого часу ми матимемо справу з Росією, яка знаходиться в 
стані занепаду, яка за останні 25 років не змогла провести базові реформи». 

Втім, американський посол підкреслив, що «Росія відіграє важливу роль в стратегічному 
середовищі, і стратегічне середовище буде гальмом на шляху розширення НАТО». 

«У практичному плані я не бачу можливостей в найближчій перспективі, в найближчі 
кілька років, або навіть довше, для додаткового розширення НАТО», – сказав Лют. 

«Якщо ви приймаєте вихідне положення про внутрішню слабкість Росії і, можливо, стійкий 
спад, то не має сенсу тиснути далі зараз і, можливо, прискорити або дестабілізувати цей спад». 

У грудні минулого року Північноатлантичний альянс запросив Чорногорію приєднатися до 
свого першого з 2009 року розширення, рішення, яке викликало невдоволення Москви, яка 
виступає проти вступу в НАТО колишніх комуністичних країн Східної і Південно-Східної Європи. 

На саміті в квітні 2008 року Альянс дав обіцянку «з відкритою датою» надати членство 
Грузії та Україні, а також Македонії та Боснії і Герцеговині, які прагнуть вступити до НАТО.  

За словами Люта, політика відкритості для нових членів залишається в дії, але на 
запрошення нових членів повинні погодитися всі 28 членів НАТО, і у цій перспективи зараз 
низька ймовірність. 

«Жодним чином ми не зможемо отримати консенсус в найближчому майбутньому за 
приєднання … Грузії або України», – сказав посол США при НАТО Даґлас Лют. 

Голос Америки 
 

http://fpri.kiev.ua/?p=21890
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НАТО посилить допомогу Україні, Грузії та Молдові 
23.04.2016  
Північноатлантичний альянс НАТО має намір посилити підтримку і допомогу, що 

надаються Україні, Грузії та Молдові у зміцненні національної безпеки і суверенітету. 
Про це в інтерв'ю болгарському інформаційному агентству БГНЕС заявив заступник 

Генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу. 
«Не менш важливою для Альянсу є робота зі стабілізації ситуації у східному регіоні, і ми 

готові підсилити підтримку таких країн, як Україна, Грузія і Молдова, які перебувають під тиском 
Росії і потребують нашої допомоги з питань зміцнення власної безпеки і суверенітету», – зазначив 
Вершбоу. 

Він додав, що під час майбутнього саміту НАТО у Варшаві члени Альянсу обговорять 
зміцнення оборонної доктрини і політики стримування по відношенню до Росії та інших світових 
загроз. 

Укрінформ 

  

http://fpri.kiev.ua/?p=21916
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДО РУМУНІЇ – РЕАНІМАЦІЯ 
ДОБРОСУСІДСЬКИХ ВІДНОСИН ТА ПЛАНИ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 
З огляду на цілу низку геополітичних чинників, Україна та Румунія 

природно мали би бути стратегічними партнерами. Однак, впродовж 
попередніх років розвиток відносин двох країн затьмарювався 
територіальними суперечками (Чорноморський шельф біля о. Зміїний, 
використання русла Дунаю, претензії румунських «великодержавників» на 
землі Буковини) і взаємними претензіями щодо прав нацменшин. Візит 
Президента України до Румунії відкриває можливості виправити ситуацію; 
питання в тому, чи існує чітка стратегія реалізації потенціалу партнерства, 
чи стратегічним воно залишиться лише на словах. 

 
Україна та Румунія мають чимало спільних знаменників, які можуть 

сприяти їх тісній співпраці на міжнародній арені. Перше за все, це спільна 
російська загроза, зокрема та, що надходить з окупованого військами РФ 
Придністров’я, мирне повернення якого до складу Молдови – в інтересах як 
Києва, так і Бухареста. Окрім того, обидві держави відчувають небезпеку з боку 
Чорноморського флоту РФ, що особливо посилилася з часів окупації та 
активної мілітаризації Криму. Причому російський флот несе не лише небезпеку 
збройної агресії, але й становить загрозу видобутку корисних копалин на 
чорноморському шельфі, а також загрожує безпечній роботі торгівельних флотів 
України та Румунії.  

Поряд із безпековим чинником, Київ та Бухарест мають й інші підстави для 
зближення. Це – і можливість більш ефективного спільного використання 
русла Дунаю, і невикористані можливості для транзиту, і потенційно 
взаємовигідна співпраця в галузі туризму. Ще один чинник для зближення – 
Україна та Румунія мають найбільші в європейських державах православні 
пастви, і Бухарест міг би посприяти Києву в отриманні автокефалії для своєї 
Православної Церкви, одна половина якої досі перебуває під управлінням Москви, 
а друга – залишається невизнаною Константинополем. 

Румунія першою серед держав Євросоюзу ратифікувала Угоду про асоціацію 
України з ЄС, послідовно підтримує режим санкцій проти РФ і є однією з 
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небагатьох країн регіону, яка не має критичної залежності від поставок російських 
енергоносіїв, а тому може дозволити собі самостійну політику в цьому питанні. 
Румунія внесла 500 тис. євро в роботу трастового фонду Україна-НАТО з питань 
кібербезпеки і прийняла рішення надати Києву військово-технічну допомогу на 
250 тис. євро – досить значні суми для порівняно небагатої Румунії. 

Тож є вагоме підґрунтя для розвитку «стратегічних відносин 
партнерства», як назвав їх Президент України під час свого візиту до 
Румунії 21 квітня 2016 р.22 Інша справа, що наявні можливості для співпраці 
донині ефективно не використовувалися, і про стратегічне партнерство поки що 
говорити можна лише як про бажану перспективу, а не доконаний факт. У цьому 
сенсі візит Петра Порошенка до Бухаресту і його переговори із керівництвом 
Румунії мають стати лише першим кроком у такому напрямку. 

Під час візиту сторони поновили роботу українсько-румунської 
спільної президентської комісії, яка майже десять років не працювала. 
П.Порошенко запропонував румунському колезі прискорити роботу над 
укладенням угод про інтерконектори між газотранспортними системами 
двох держав, завдяки яким Україна зможе імпортувати газ із Румунії, а остання 
– використовувати українські газосховища. Було обговорено перспективи 
розбудови транспортного сполучення між країнами в дельті Дунаю, 
зокрема будівництва нових мостів. Підписано угоду про спільне 
патрулювання українсько-румунського державного кордону, що 
дозволить прискорити процедуру його перетину і сприятиме боротьбі з 
контрабандою. Домовлено, що під час відкриття консульства Румунії у 
Солотвині в травні цього року буде укладено угоду про скасування плати за 
довготермінові візи для українців. Президента обох країн обговорили 
необхідність покращення транспортного сполучення між країнами, 
зокрема, відновленню прямого авіа та залізничного сполучення між Києвом та 
Бухарестом, запуск автобусного сполучення між Чернівцями і Бухарестом. 
Окремою темою перемовин став ремонт траси Одеса-Рені, через яку йдуть 
основні потоки транзиту між Україною та Румунією. 

Всі згадані питання є дуже важливими для нормального розвитку 
добросусідських відносин між Україною та Румунією. При цьому, потрібно чітко 
розуміти, що йдеться саме про розбудову нормальних добросусідських відносин 
між державами, підтягування їх до рівня взаємин, які Україна вже має із 
більшістю інших своїх сусідів. До стратегічного партнерства нинішньому 
рівню домовленостей ще дуже далеко.  

На питання стратегічної ваги може претендувати висловлена Президентом 
України готовність приєднатися до ініціативи Румунії щодо спільної 
флотилії в НАТО. Та й щодо цієї ініціативи є два вагомих «але». По-перше, таке 
приєднання можливе лише «після того, як вона (ініціатива) буде схвалена і 
підтримана Альянсом»23 (і спірним є питання, чи схвалить НАТО приєднання 
України до цієї ініціативи). По-друге, Києву поки що особливо немає з чим 
приєднуватися до спільної флотилії, адже більшість українського флоту було 
бездумно втрачено під час російської окупації Криму. У цьому сенсі більш 
реальними виглядають перспективи створення спільної українсько-
румунсько-болгарської військової бригади, обговорені президентами 
України та Румунії.24 Хоча ніяких конкретних рішень з цього приводу поки що теж 
досягнуто не було. 

   

                                                             
22

 http://www.president.gov.ua/news/vidnovlennya-ukrayinsko-rumunskoyi-spilnoyi-prezidentskoyi-k-37015 
23

 http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-rumuniya-vistupayut-za-stvorennya-flotiliyi-pid-37013 
24

 http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-rumuniya-ta-bolgariya-obgovoryuyut-mozhlivist-stvor-37014 
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Отже, потенційно Україна та Румунія могли би стати стратегічними 
партнерами – для цього є досить спільних інтересів та загроз. Та поки що це 
віддалена перспектива, і під час візиту Петра Порошенка до Бухаресту 
переважно йшлося про питання, що стосуються відновлення відносин до 
нормального добросусідського рівня – із того занедбаного стану, в якому вони 
перебували раніше. Чи вдасться реалізувати стратегічний потенціал – 
покаже практика втілення вже досягнутих домовленостей, а також 
інтенсивність напрацювання подальших кроків з поглиблення співпраці. 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 ОБСЄ 
 
Бойовики погрожують відкрити вогонь по спостерігачах ОБСЄ – СММ 
19.04.2016  
ОБСЄ заявляє про погрози бойовиків відкрити вогонь по спостерігачах спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ у випадку їхнього перебування поруч із розміщенням українських 
військовослужбовців на Донбасі. 

Про це сказано в повідомленні місії. 
"Озброєні чоловіки погрожували патрулю Спеціальної моніторингової місії. Під час 

перебування в контрольованому бойовиками Донецьку, член "ДНР" наблизився до патруля місії, 
стверджуючи, що він бачив транспортні засоби СММ біля екскаватора українських Збройних сил, і 
сказав, що він відкриє вогонь по спостерігачах, якщо така ситуація повториться знову. Після 
погроз, озброєний бойовик покинув місце інциденту", – сказано в ньому. 

Крім того, у повідомленні сказано про наявність погроз арешту спостерігачів у селі 
Пархоменко. 

"Озброєні члени "ЛНР" зупинили патруль СММ на блокпосту недалеко від в'їзду на 
прикордонний пункт пропуску в контрольованому "ЛНР" селі Пархоменко й попросили місію 
показати патрульний план. Коли місія відмовилася показати патрульний план, члени "ЛНР" 
загрожували затримати патруль СММ, якщо спостерігачі відхиляться від головної дороги при 
від'їзді", – сказано в повідомленні. 

Спостерігачі повідомили в Спільний центр з контролю й координації про цей інцидент, але 
у відповідь отримали повідомлення, що зона кордону не належить до їхньої відповідальності. 

Центр порадив місії покинути зазначену територію. 

Українська правда 

  
Порошенко анонсував відправку поліцейської місії ОБСЄ на Донбас 
22.04.2016  
Президент України Петро Порошенко очікує, що найближчим часом буде прийнято 

рішення про створення і розгортання на Донбасі збройної поліцейської місії ОБСЄ. 
Про це він сказав в п'ятницю в Запоріжжі. 
"В результаті моїх переговорів, найближчим часом я очікую впровадження нової збройної 

поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю над режимом припинення вогню", – сказав 
він. 

Також, за його словами, місія буде контролювати відведення озброєнь, забезпечувати 
виведення окупаційних військ РФ з окупованої території і ефективний "контроль неконтрольованої 
ділянки українсько-російського кордону, щоб нові регулярні війська і озброєння не заходили на 
територію України". 

Після цього, за словами президента, можна перейти до політичного врегулювання ситуації 
на Донбасі. 

Українська правда 
 
 

Порошенко: РФ погоджується на збройну поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі 
25.04.2016  
Президент України Петро Порошенко заявив, що російська сторона погоджується на 

розміщення на Донбасі поліцейської збройної місії ОБСЄ. 
Про це Порошенко повідомив в інтерв'ю українським телеканалам в неділю ввечері, 

передає "Інтерфакс-Україна". 
"Я дуже радий, що ця тверда позиція української сторони зараз підтримана нашими 

партнерами в "нормандському форматі", партнерами в США і нарешті ми бачимо, що Росія 
погоджується на цей формат. Думаю, що у нас це повинно вийти", – сказав він. 

Президент підкреслив, що, не дивлячись на зусилля СММ ОБСЄ, обстріли, особливо в 
Авдіївці, Мар'їнці та в окремих ділянках Луганської області тривають. 

Порошенко також заявив, що абсолютна більшість порушень – це відповідальність 
окупаційних військ. 

 "Наші війська ведуть лише вогонь у відповідь. Але зафіксувати це монітори СММ ОБСЄ не 
можуть, оскільки вони не озброєні, вони можуть лише зафіксувати факт обстрілу, але не завжди 
можуть зафіксувати, з якого боку він був здійснений", – сказав він. 

http://fpri.kiev.ua/?p=21926
http://fpri.kiev.ua/?p=21920
http://fpri.kiev.ua/?p=21912
http://interfax.com.ua/news/general/339772.html
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Саме тому, на його переконання, повинна бути введена спеціальна нова поліцейська 
озброєна місія, яка зможе забезпечити безпеку і захистити себе. 

Порошенко зазначив, що завданнями цієї місії стане забезпечувати безпеку, підготовку і 
проведення виборів, а також передачу влади новообраним представникам Донбасу. 

"Я думаю, що політичне врегулювання може початися тільки тоді, коли будуть забезпечені 
критерії безпеки. В іншому випадку – ми ні в якому разі не можемо дати легітимізувати російську 
окупацію через механізм псевдовиборів за прикладом кримського псевдореферендума або 
псевдовибори 2 листопада 2014 року. Ми цього не допустимо", – заявив він. 

Українська правда 
 

Берлін спростовує домовленість про поліцейську місію на Донбасі 
27.04.2016  
Офіційний Берлін не підтверджує інформацію про домовленість розмістити на Донбасі 

озброєну поліцейську місію ОБСЄ. 
Про це в середу заявив офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, повідомляє 

кореспондент Укрінформу в Німеччині. 
«Я з усією відповідальністю можу заявити, що не обговорюються за участю Німеччини і 

Франції ні в рамках ОБСЄ, ні «нормандського формату» зміни абсолютно цивільного характеру 
спостережної місії ОБСЄ», – запевнив Шефер. 

Він нагадав, що на Донбасі працює цивільна неозброєна місія спостерігачів ОБСЄ. Таким 
було рішення всіх 57 членів Організації, які також прийняли рішення про продовження мандата 
місії. 

Шефер пояснив, що українське керівництво, Президент протягом тривалого часу 
періодично висувають ідею збройної місії. «Але немає жодного прецеденту такої збройної місії… 
Для нас важко уявити собі на даний час, як могла б виглядати озброєна місія ОБСЄ, метою якої 
мало б бути забезпечення безпеки виборів у зайнятих сепаратистами регіонах», – підкреслив 
дипломат, додавши, що треба ще забезпечити безпеку самих спостерігачів. 

За словами Шефера, якраз навпаки, саме цивільний характер місії ОБСЄ є важливим, 
особливо з урахуванням того, що вона була схвалена всіма конфліктуючими сторонами. Якщо ж 
постає питання збройної місії, це тягне за собою «цілу низку складних правових, політичних, 
практичних, військових питань», зазначив представник МЗС. Він нагадав, що в регіоні 
зосереджена велика кількість сучасних озброєнь. 

Водночас Шефер підтвердив, що в «нормандському форматі» та у світлі головування 
Німеччини в ОБСЄ на прохання секретаріату цієї організації обговорюються дії щодо поліпшення 
ситуації з безпекою для проведення місцевих виборів. Однак, за його словами, про це ще рано 
говорити. Сторони очікують пропозиції ОБСЄ, уточнив дипломат. 

Він також поінформував про підготовку «в осяжному майбутньому» зустрічі «нормандської 
четвірки» на рівні міністрів закордонних справ, але назвати її дату поки не зміг. Тема спостерігачів 
місії ОБСЄ обговорюватиметься на майбутній зустрічі, повідомив він. 

Укрінформ 
 

  
РАДА ЄВРОПИ 

 
Генсек Ради Європи закликав скасувати заборону діяльності Меджлісу 
26.04.2016  
Генеральний секретар Ради Європи вважає, що заборона діяльності Меджлісу 

кримськотатарського народу є загрозою для всіх кримських татар, і закликає "владу Криму" 
відмінити це рішення. 

Про це йдеться у заяві генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, 
оприлюдненій на сайті організації. 

"Я дуже стурбований рішенням, ухваленим судом Сімферополя, про оголошення Меджлісу 
кримськотатарського народу "екстремістською організацією" і заборону його діяльності", – 
відзначив він. 

Генсек Ради Європи нагадав, що у нещодавно підготовленому звіті делегації Ради Європи 
йшлося про те, що потенційна заборона діяльності Меджлісу "означатиме новий виток репресій 
проти кримських татар". 

На думку експертів РЄ, таке рішення може "значно збільшити ризик подальшого 
відчуження кримськотатарської спільноти та ізолювати її від решти населення, яке проживає на 
півострові". 

http://fpri.kiev.ua/?p=21942
http://fpri.kiev.ua/?p=21930
http://www.coe.int/en/web/portal/-/ban-of-mejlis-risks-targeting-crimean-tatar-community-as-a-whole
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"…Тому я закликаю відповідні органи вжити необхідних заходів, щоб швидко скасувати це 
рішення (про заборону діяльності Меджлісу)", – наголосив Ягланд. 

Раніше повідомлялося, що підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив заборонити 
діяльність Меджлісу кримських татар на території анексованого півострова. 

Українська правда 
 
 

Рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо України – повний текст 
28.04.2016  
В середу 27 квітня Комітет міністрів Ради Європи – найвищий колегіальний політичний 

орган РЄ – ухвалив офіційне рішення, в якому міститься офіційна позиція РЄ щодо ситуації в 
Україні. 28 квітня цей документ став публічним. 

Це рішення було затверджено переважною більшістю голосів – лише дві країни з 47 
держав-членів Ради Європи проголосували проти, декілька – утрималися. 

Як повідомляла "Європейська правда", основна увага в документі виявилася приділена 
Криму, причому важливим стало те, що КМРЄ не затвердив відносно м'яку доповідь місії, що 
відвідала Крим, в якості офіційного документа організації. 

Нижче публікуємо переклад повного тексту документа українською мовою. 
* * * * *  
Представники країн, 
- розглянувши ситуацію в Україні, в тому числі з урахуванням доповідей, представлених 

Комісаром РЄ з прав людини та Міжнародною дорадчою групою, а також за підсумками діяльності 
місії, яка вивчала здійснення плану дій Ради Європи для України, 

- посилаючись на свої попередні рішення про ситуацію в Україні, 
- підкреслюючи, що збереження миру і демократії в Європі ґрунтується на повазі до 

міжнародного права і цінностях та стандартах Ради Європи, 
- підтверджуючи свою прихильність принципу мирного врегулювання суперечок, 

незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних 
кордонів і поваги прав людини і основних свобод, 

- підтвердивши своє засудження незаконної анексії Російською Федерацією Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя і ще раз підкреслюючи, що це не може бути підставою для 
будь-яких змін їх статусу, 

1.  
висловили глибоку стурбованість з приводу погіршення ситуації з дотриманням прав людини на 
Кримському півострові, включаючи заборону на свободу вираження думок, свободу мирних 
зібрань, свободу релігії та переконань, і репресії проти осіб, які належать до меншин, зокрема 
кримських татар і Меджлісу; 

рішуче засуджують в цьому зв'язку те, що Меджліс був кваліфікований як "екстремістська 
організація" та його діяльність заборонена так званим "Верховним Судом Криму"; 

закликають до повного дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини та 
розслідування всіх скарг про порушення прав людини, які надходять; 

2.  
привітали рішення Генерального секретаря направити спеціальну місію з моніторингу за 
дотриманням прав людини у Криму і взяли до уваги її звіт з цього питання; 

3.  
повторили, на тлі представлення цього звіту, свій заклик надати повний і необмежений доступ до 
територій, які знаходяться поза контролем української влади, в тому числі і на Кримському 
півострові, для усіх органів з прав людини Ради Європи, щоби вони могли здійснювати свою 
діяльність по спостереженню безперешкодно і відповідно до їхніх мандатів, в якості наступного 
кроку, спрямованого на термінове вирішення питання погіршення прав людини і основних свобод; 

4.  
закликали всі сторони суворо дотримуватися Мінських угод, в тому числі "Комплексу заходів по 
виконанню Мінських угод" від 12 лютого 2015 року, та ухвалити необхідні подальші кроки для їх 
якнайшвидшого і повного втілення; 

5.  
закликали всі сторони забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних 
осіб на основі принципу "всіх на всіх"; 

6.  
взяли до відома доповідь Комісара з прав людини Ради Європи після його відвідин України і 
закликали всі сторони невідкладно вжити активних кроків для задоволення потреб цивільного 
населення, що постраждало від конфлікту, включаючи біженців і тимчасових переселенців, і в 
зв'язку з цим полегшити гуманітарний доступ до населення на територіях, що перебувають під 
їхнім контролем, у тому числі для осіб, які утримуються під вартою; 

http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/26/7106807/
http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/26/7106807/
http://fpri.kiev.ua/?p=21951
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680648620
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/28/7048555/
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7.  
продовжать заохочувати реформи, що проводяться українською владою (зокрема, на основі 
рекомендацій Венеціанської комісії і підтримки з боку Конгресу місцевих і регіональних влад), 
спрямованих на посилення виконання стандартів Ради Європи в країні, пов'язані з 
конституційними рамками, функціонуванням демократичних інститутів, верховенством права та 
ефективним захистом прав людини; 

8.  
привітали указ президента України "Про національну стратегію в галузі прав людини" з 
подальшим прийняттям урядом України Національного плану дій з прав людини, підготовлені у 
співпраці з Радою Європи та іншими міжнародними організаціями, і підтвердили свою готовність 
надати сприяння в їх реалізації, а також брати участь в оцінці досягнутого прогресу; 

9.  
відзначили важливість для України швидко довести до кінця і ефективно втілити всі демократичні 
реформи, приділяючи особливу увагу децентралізації, реформі системи правосуддя, а також 
боротьбі з корупцією, і підкреслили готовність Ради Європи продовжувати надавати допомогу у 
цьому зв'язку в рамках плану дій по Україні на 2015-2017 роки; 

10.  
привітали опублікування доповіді Міжнародної консультативної групи 3 листопада 2015 року з 
приводу розслідування трагічних подій в Одесі у травні 2014 року, 

закликали українську владу повною мірою вирішити оперативні і структурні недоліки, 
виявлені в ході розслідування групи, щоб вжити всіх належних заходів по виконанню висновків, і 
запропонували Генеральному секретарю Ради Європи залежно від обставин зробити доповідь із 
цього питання. 

Українська правда 
 
 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

США 
 

За надання Україні летальної зброї виступив кандидат на командувача 
НАТО 

22.04.2016  
На слуханнях у Конгресі США Кертіс Скапарротті, відповідаючи на запитання сенатора 

Джона Маккейна, не виключив можливості постачання Україні «Джавелінів», які здатні вражати 
добре захищені цілі. 

Кандидат на чільні військові командні посади США й НАТО в Європі виступив за те, щоб 
США надали Україні також летальні озброєння, щоб протистояти силам Росії й підтримуваним 
нею сепаратистам на сході України, – йдеться у повідомленні видання DefenseNews. 

Генерал армії США Кертіс Скапарротті (Curtis Scaparrotti) на слуханнях у четвер у 
Сенатському комітеті з питань збройних сил додав, що серед зброї, необхідної, на його думку, 
Україні для захисту свого суверенітету, є також протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» 
(Javelin), здатні вражати добре захищені цілі. 

Про це він сказав відповідаючи голові комітету сенатору Джону Маккейну, який конкретно 
запитав про необхідність надання Україні саме «Джавелінів». 

Крім того, Скапарротті, що є кандидатом на посади головнокомандувача об’єднаних сил 
НАТО в Європі і командувача військ США в Європі, підтримує оголошені раніше плани постійної 
дислокації в Європі додаткової танкової бригадної тактичної групи військ США, щоб протистояти 
агресивним діям Росії. 

Також він висловився за те, щоб дислокувати в Середземному морі авіаносець США, щоб 
цим дати «стратегічний сигнал» Росії, а також Іранові. 

У США багато політичних і військових діячів виступають за надання Україні летальної 
зброї. 

Зокрема, нинішній головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі і командувач військ 
США в Європі генерал Філіп Брідлав, який завершує роботу на цих посадах і якого має замінити 
Кертіс Скапарротті, теж рекомендував владі США не обмежуватися лише нелетальною військовою 
допомогою Україні. 

Голос Америки 
 

  

http://fpri.kiev.ua/?p=21890
http://www.defensenews.com/story/defense/land/weapons/2016/04/21/eucom-nominee-scaparrotti-javelin-ukraine-russia-weapons/83336854/
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У Сенаті США знову заговорили про Україну і постачання їй зброї 
23.04.2016  
Тему надання Україні «Джавелінів» підняв Джон Маккейн на слуханнях, де розглядалася 

кандидатура Кертіса Скапарротті на командувача сил НАТО і США в Європі. 
Кандидат на посаду головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі і командувача 

військ США в Європі виступає за збільшення військової допомоги Україні, зокрема, за надання 
українській армії протитанкових ракетних комплексів – «Джавелін» (Javelin). 

Наразі, генерал Кертіс Скапарротті чекає остаточного затвердження його кандидатури на 
цій посаді. До того, він працював командувачем сил США у Південній Кореї. Про свою позицію 
щодо українсько-російської війни та місця США на європейській карті Скапарротті розповів на 
слуханнях у Сенатському комітету з питань збройних сил, на яких розглядалася його кандидатура. 

Генерал Скапарротті передбачає активізацію російських військових та сепаратистів на сході 
України і відповідно виступає за надання Україні «Джавеленів». Про це він заявив на слуханнях, 
відповідаючи на запитання голови Сенатського комітету Джона Маккейна. 

«Я вважаю, ми повинні надати Україні озброєння, яке на нашу думку, вони потребують, 
щоб захистити їхній суверенітет, і яке вони у змозі використовувати». 

«Чи вони потребують і чи можуть користуватися «Джавелінами»?», – запитав сенатор 
Джон Маккейн. 

«Я думаю, у їхній ситуації протитанкова зброя, така як «Джавеліни», є необхідною. 
Сподіваюсь, ви зробити це питання пріоритетним», – відповів генерал армії США. 

Кертіс Скапарротті виступає за постійну дислокацію американських військ у Європі, щоб 
протистояти агресивним діям Росії. 

«Постійна дислокація військ дає можливість встановити тривалі, щоденні взаємовідносини 
з нашими союзниками. Це краще робиться, коли війська дислоковані не тимчасово, а на постійній 
основі. Це те, що сприяє чітким діям, тіснішим взаєминам і, очевидно, це спокійніше для самих 
військових, вони можуть переїхати туди зі своїми родинами», – наголосив кандидат в командувачі 
об’єднаних сил НАТО і військ США в Європі. 

Росію Скапарротті назвав найбільшою загрозою для Сполучених Штатів. Іншими 
загрозами для США він вважає тероризм та кризу біженців. 

Американські оглядачі порахували, що загалом учасники Сенатських слухань у комітеті з 
питань збройних сил згадали Росію 75, а Володимира Путіна – 13 разів. 

Голос Америки 
 
США та Німеччина об’єднають сили для реалізації Мінська – Анґела 

Меркель 
24.04.2016  
Ситуація в Сирії та в Україні стали провідними темами переговорів президента Барака 

Обами з німецьким канцлером Анґелою Меркель у Ганновері. Обама подякував керівникам 
Німеччини та Франції за зусилля в Мінському процесі та застеріг Росію про відповідальність. 
Меркель висловила стурбованість тим, що на сході України не дотримуються перемир’я. 

«Ми обговорили питання, яке нас непокоїть, в якому також беруть участь Сполучені Штати 
в рамках Нормандського формату, а саме – вирішення кризи в Україні. Ми підтримуємо Мінські 
угоди і наголошуємо на потребі якнайшвидшого їх втілення. Ми об’єднаємо зусилля у процесі 
переговорів з українською стороною, але також, найголовніше – з Росією. На жаль, перемир’я досі 
дуже нетривке і нам треба просуватися з політичним процесом. Ми це обговорили дуже детально», 
– заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель 

«Ми продовжує збільшувати, на ротаційній основі, присутність НАТО у Східній Європі, в 
тому числі Балтійських країнах. Як я сказав ще на початку свого президентства, ми маємо 
обов’язок захистити кожного члена НАТО, і ми це зробимо. Також, ми вітаємо формування нового 
уряду в Україні, який ми закликаємо продовжувати політичні, економічні та енергетичні реформи, 
що принесе поступ українському народу. 

«Канцлер Меркель разом з президентом Олландом невтомно шукають тривале мирне 
розв’язання конфлікту на сході Україні. Ми вважаємо, що усі сторони повинні виконувати взяті на 
себе зобов’язання, а санкції стосовно Росії можуть і повинні бути скасовані лише тоді, коли Москва 
повністю виконає свої зобов’язання відповідно до Мінських угод», – сказав президент США Барак 
Обама. 

Лідери двох країн обговорили широке коло питань – від ситуації у світовій економіці до 
боротьби з тероризмом і трансатлантичної безпеки. Меркель вітала Обаму на офіційній церемонії 
в величному палаці Херренхаузен – колишній літній резиденції королів Ганновера. Зустріч 
Меркель і Обами поклала початок дводенному візиту американського президента до Німеччини, в 
ході якого лідери двох країн також проведуть переговори з колегами з Великобританії, Франції та 
Італії. 
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Після виступу перед журналістами Обама і Меркель офіційно відкривають Ганноверського 
ярмарку (Hannover Messe), яка вважається найбільшою в світі промислової виставкою. 
Організатори ярмарку очікують, що в ній візьмуть участь 6 500 компаній, і що її відвідають понад 
200 тисяч осіб з 70 країн.Представники Білого дому повідомили, що спільне відкриття ярмарку 
свідчить про важливість співпраці США і Німеччини з багатьох питань, включаючи торгівлю та 
комерцію. 

Лідери двох країн сподіваються на розширення підтримки Трансатлантичної торгово-
інвестиційного партнерства (ТТІП) – Угоди про вільну торгівлю між США і ЄС, яка знаходиться на 
стадії переговорів. 

Уряд Німеччини виступає в підтримку ТТІП, відзначаючи, що воно дасть поштовх 
зростанню світової економіки і дасть малому та середньому бізнесу більше можливостей для 
конкуренції на світовому ринку при одночасному зниженні бюрократіі. 

Лідери двох країн обговорюють широке коло питань – від ситуації у світовій економіці до 
боротьби з тероризмом і трансатлантичної безпеки. 

Порядок денний також включає такі питання, як боротьба коаліції з «Ісламським 
державою» і співпрацю в боротьбі з тероризмом на тлі недавніх терактів в Брюсселі і Парижі. «Ми 
будемо обговорювати і активізацію трансатлантичного співробітництва, і ті заходи, які європейці 
можуть прийняти самостійно для більш ефективної інтеграції різних відомств як всередині своїх 
країн, так і на міждержавному рівні», – заявив старший директор Білого дому у справах Європи 
Чарльз Капчан. 

Обама, Меркель і їх колеги з Великобританії, Франції та Італії проводять переговори 
напередодні саміту НАТО, який пройде в липні в Варшаві. 

«Президент буде обговорювати порядок денний в рамках підготовки до цього саміту і 
важливість того, щоб НАТО відповідало на стоять перед альянсом виклики – як на східному, так і 
на південному фланзі», – сказав Капчан. 

У понеділок, на завершення свого візиту, Обама виступить з промовою, в якій викладе своє 
бачення майбутнього відносин між США і Європою. 

Голос Америки 
 

 
Агресія РФ в Україні загрожує вільній Європі – Обама 
25.04.2016  
Російська агресія в Україні загрожує цілісній, вільній та мирній Європі і прогресу, 

досягнутому після завершення "холодної війни". 
Про це заявив президент США Барак Обама у Ганновері під час зустрічі із європейськими 

лідерами. 
"Російська агресія кричущо порушила суверенітет і територію незалежної європейської 

держави – України, і це викликає стурбованість у наших союзників на сході Європи, погрожуючи 
нашому баченню цілісної, вільної та мирної Європи, і здається, вона загрожує прогресу, якого було 
досягнуто з часу завершення холодної війни", – наголосив Обама. 

Обама також підкреслив, що західні санкції проти РФ мають тривати до виконання 
Мінських угод. 

"Ми не повинні допустити, щоб кордони визначалися за допомогою грубої сили, після того, 
що Європа пережила у 20-му столітті. Тому ми повинні допомагати Україні у проведенні 
економічних реформ і модернізації армії для захисту її незалежності", – додав Обама. 

Як повідомлялося, Обама прибув з офіційним візитом до Німеччини в рамках своєї 
шестиденної поїздки країнами Європи. 

Обама має зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем'єр-міністром 
Великої Британії Девідом Кемероном, президентом Франції Франсуа Олландом і прем'єр-
міністром Італії Маттео Ренці. 

Головними темами цієї зустрічі мають стати посилення обміну інформацією між 
спецслужбами країна для підвищення ефективності боротьби з тероризмом,  міграційна криза, 
громадянська війна в Сирії і ситуація в Лівії. 

Українська правда 
 
 
Барак Обама: Україна сама вибере свою долю; санкції проти Росії 

збережуться 
25.04.2016  
США не міняють оцінок політики Росії щодо України та інших сусідніх країн і мають намір 

зберегти санкції до тих пір, поки Кремль не виконає Мінські угоди. Перебуваючи в Ганновері, 
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президент США Барак Обама зробив ряд заяв про те, як він розцінює дії Росії, і які заходи Захід 
зробить надалі. 

У в понеділок стало відомо, що Вікторія Нуланд, помічник держсекретаря США з питань 
Європи та Євразії, яка супроводжувала Обаму в Ганновері, вирушає до Києва для проведення 
зустрічей з українським керівництвом, лідерами політичних партій, депутатами Верховної Ради і 
представниками громадянського суспільства. Очікується, що в Україні Нуланд обговорить широке 
коло питань, що стосуються двосторонніх відносин та регіональної проблематики, в тому числі 
пріоритети при проведенні реформ і виконання Мінських домовленостей. 

Виступаючи на Ганноверському ярмарку, американський президент знову повернувся до 
теми дій Росії в регіоні, зберігши незмінними оцінки того, що відбувається, і тих наслідків для 
країн регіону Східної Європи, які сіє політика Москви. 

«Російська агресія грубо порушила суверенітет і територіальну цілісність незалежного 
європейського народу України, – заявив Обама. – Це нервує наших союзників у Східній Європі, 
загрожує нашому баченню єдиної, вільної і мирної Європи. І це, схоже, ставить під загрозу 
прогрес, який був досягнутий з моменту закінчення "холодної війни"». 

На прикладі України Обама підкреслив прихильність США і Заходу в цілому захисту права 
народів на самовизначення. «Подібно до того, як ми твердо відстоюємо власну безпеку, ми 
повинні підтримувати базові принципи світового порядку, в тому числі, принцип, згідно з яким, 
такі країни, як Україна, мають право вибирати свою власну долю», – зазначив президент США, 
нагадавши, що Москва направила своїх військових в Східну Україну тому, що українці на Майдані 
обрали для своєї країни європейське майбутнє. 

Не можна допускати, щоб в XXI столітті кордони мінялися за допомогою грубої сили після 
всього того, що Європа пережила в XX столітті, підкреслив Обама і заявив, що США і ЄС повинні 
продовжувати допомагати Україні в проведенні реформ щодо поліпшення економіки, зміцнення 
демократії та модернізації збройних сил для захисту своєї незалежності. 

Заявивши про бажання мати хороші відносини з Росією, президент США, проте, 
підкреслив, що санкції щодо Росії повинні зберігатися до тих пір, поки Кремль повністю не 
виконає Мінські угоди і не забезпечить політичне врегулювання конфлікту на сході України. 

«Я щиро сподіваюся, що Росія визнає, що справжня велич відбувається не від залякування 
сусідів, але від співпраці зі світом, яка є єдиним способом забезпечити стійке економічне 
зростання і прогрес для російського народу», – заявив президент Обама. 

Голос Америки 
 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та помічник Державного секретаря 

США Вікторія Нуланд обговорили питання реформ в Україні та підтримки США у 
їх проведенні 

26.04.2016  
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч із помічником Державного 

секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд, під час якої сторони обговорили 
майбутній курс діяльності щодо проведення реформ в Україні, питання їхньої підтримки з боку  
США. 

Володимир Гройсман поінформував співрозмовників про пріоритети роботи нового Уряду. 
"Реальний стан справ є дуже складним. І сьогодні цей стан справ потребує максимальної 

концентрації і максимальної відданості реформам в країні, на чому ми сьогодні і зосереджуємося", 
– підкреслив Голова Уряду. 

Прем'єр-міністр наголосив на рішучості Уряду проводити ті реформи, які спрямовані, в 
тому числі, на подолання корупції, зокрема реформу української митниці. 

Своєю чергою Вікторія Нуланд привітала Володимира Гройсмана з призначенням на 
посаду Прем'єр-міністра та висловила підтримку новому Уряду у його рішучих намірах проводити 
необхідні реформи в економічній та соціальних сферах, в енергетиці, у сфері протидії корупції. 
"Україна вже показала величезний прогрес, але попереду ще залишається дуже багато роботи", – 
зазначила вона. 

Помічник Державного секретаря підтвердила готовність з боку США виділити черговий 
пакет фінансових гарантій для України після прийняття Україною важливих для продовження 
реформ законопроектів, які були визначені в рамках домовленостей із Міжнародним валютним 
фондом. 

Сторони також обговорили прогрес у виконанні Мінських домовленостей. Вікторія Нуланд 
підтвердила відданість адміністрації США принципам дотримання територіальної цілісності, 
суверенітету і непорушності кордонів України. 

Урядовий портал 
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Питання спрямування на Донбас поліцейської місії обговорюється – Нуланд 
27.04.2016  
Питання спрямування на Донбас міжнародної поліцейської місії для гарантування безпеки 

проведення там виборів обговорюється. 
Про це сказала заступник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія 

Нуланд на прес-конференції в Києві в середу, передає "Інтерфакс-Україна". 
"Що стосується міжнародних поліцейських сил, це обговорюється. Обговорюється те, як 

забезпечити відповідні умови для виборців Донбасу, щоб вони могли провести голосування вільно. 
Існує СММ ОБСЄ, їй не завжди вдавалося виконувати свою роль. Тому питання додаткових заходів 
залишається відкритим", – сказала вона. 

Нуланд раніше також наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу 
повинні відповідати українському законодавству та міжнародним стандартам. 

За її словами, обов'язковою умовою для проведення виборів залишається відновлення на 
Донбасі безпечної обстановки, "чого зараз там немає". 

Українська правда 
 
США про Мінські угоди: Росія досі не дотрималася свого слова 
28.04.2016  
Україна вже виконала велику частину своїх зобов’язань відповідно до Мінських угод, 

водночас Росія та підтримувані нею сепаратисти досі не дотрималися свого слова. 
Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив заступник речника Державного департаменту 

США Марк Тонер, передає Укрінформ. 
"Обидві сторони мають виконати свої зобов’язання, взяті у Мінську. Україна вже зробила 

кілька серйозних кроків для дотримання свого слова, втім ми досі чекаємо, поки подібно вчинять 
підтримувані Росією сепаратисти", – сказав Тонер. 

Він наголосив, що постійні порушення режиму припинення вогню та присутність 
російських військ на сході України – приклади невиконаних обіцянок Москви та підтримуваних 
нею сепаратистів. 

"Тут йдеться не про обмін у форматі "око за око", а про досягнення прогресу обома 
сторонами. Ми вже побачили, як український уряд просувається. Втім, подібного рівня прогресу 
від сепаратистів та Росії досі не було", – наголосив заступник речника Держдепу. 

Раніше заступник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд 
на прес-конференції в Києві повідомила, що питання спрямування на Донбас міжнародної 
поліцейської місії для гарантування безпеки проведення там виборів обговорюється. 

За її словами, обов'язковою умовою для проведення виборів залишається відновлення на 
Донбасі безпечної обстановки, "чого зараз там немає". 

Українська правда 
 
 

РУМУНІЯ 
 

Відновлення українсько-румунської Спільної Президентської Комісії стане 
дієвим механізмом співробітництва двох держав – Петро Порошенко 

21.04.2016  
Президент України Петро Порошенко та Президент Румунії Клаус Йоханніс впевнені, що 

відновлення діяльності українсько-румунської Спільної Президентської Комісії має стати дієвим 
механізмом поглиблення співробітництва двох держав. Відповідний протокол Глави 
держав підписали за підсумками переговорів. 

«Радий, що нам вдалося домовитися про відновлення цього механізму після 9 років, які 
пройшли з часу першого і останнього на цей час засідання. Наступне засідання оновленої Комісії 
відбудеться в Києві», – сказав Президент України під час спільної прес-конференції за підсумками 
зустрічі з Президентом Румунії. 

«Нас аж ніяк не задовольняє поточний рівень економічної співпраці. Ми впевнені в тому, 
що треба негайно проводити нашу міжурядову комісію, яка не проводилась 10 років. Використати 
в повному обсязі нові можливості, які відкриває поглиблена, всеохоплююча зона вільної торгівлі 
між Україною та ЄС, і особливі підходи, які ми маємо продемонструвати для підприємницьких 
структур обох країн», – підкреслив Глава держави. 

Президент зауважив, що важливим компонентом українсько-румунського співробітництва 
є зміцнення міжлюдських контактів. «Ми продовжуємо спільно працювати над полегшенням 
двосторонніх контактів і я розраховую, що реалізація досягнутих сьогодні домовленостей стане 
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важливим етапом в розвитку дружніх, добросусідських стратегічних відносин партнерства, які 
зараз існують між Україною і Румунією», – додав Петро Порошенко. 

Президенти України і Румунії позитивно оцінили набрання чинності двосторонніх угод про 
місцевий прикордонний рух та про відкриття пункту пропуску Орлівка – Ісакча. Глава Української  
держави висловив сподівання, що під час відкриття консульства Румунії у Солотвино у травні буде 
підписано угоду про безкоштовну видачу довготермінових національних віз між Україною та 
Румунією. 

Під час переговорів значну увагу було приділено двостороннім проектам щодо зміцнення 
економічної співпраці між Україною та Румунією. 

Президент України запропонував прискорити роботу над укладенням угод про 
інтерконектори між газотранспортними системами двох країн, завдяки яким Румунія стане 
черговою державою, звідки Україна зможе імпортувати газ. Петро Порошенко подякував Клаусу 
Йоханнісу за підтримку цієї ініціативи. «Мною запропоновано румунській стороні 
використовувати потенціал українських газосховищ для зберігання газу. Спільними зусиллями ми 
підвищуємо енергетичну безпеку не лише України та Румунії, а й усього регіону», – наголосив 
Глава держави. 

Учасники перемовин також приділили увагу транспортному питанню. Зокрема, 
відновленню прямого залізничного сполучення між столицями України та Румунії та автобусного 
– між Чернівцями і Бухарестом. Глави двох держав висловили сподівання, що найближчим часом 
буде відновлено і пряме авіасполучення між Києвом та Бухарестом. «Це буде ще більш актуально 
після вступу в дію Угоди про безвізовий режим між Україною та Євросоюзом», – констатував 
Петро Порошенко. 

Глава держави також повідомив, що отримав запевнення у підтримці Румунією надання 
безвізового режиму для громадян України. 

Особливу увагу президенти приділили безпековим питанням. «Україна і Румунія – країни-
сусіди, і питання безпеки для однієї є питанням безпеки для іншої. І тому звичайно, що питання 
безпеки було першим пріоритетом наших переговорів», – наголосив Петро Порошенко. 

Президенти України та Румунії обговорили ситуацію на Сході України. Глава Української 
держави констатував, що у цьому питанні обидві держави займають єдину та принципову позицію: 
дискусій щодо послаблення санкцій стосовно країни-агресора не можна вести, допоки її агресія не 
припиниться. Будь-яке часткове пом’якшення санкцій в обмін на нібито часткове виконання 
Мінських домовленостей становить безпосередню загрозу врегулюванню ситуації на Донбасі. 
Мінські домовленості мають бути імплементовані і втілені в життя повністю. 

В свою чергу, Клаус Йоханніс наголосив на важливості повного і невідкладного втілення в 
життя Мінських домовленостей. 

Президент Румунії зазначив, що держави продовжать тісно співпрацювати на 
регіональному та міжнародному рівнях, реалізовуючи транскордонні і регіональні проекти, а 
також співпрацю у економічній, туристичній сферах, охорони довкілля, розбудови інфраструктури. 

«Двосторонні економічні відносини повинні бути посилені. Ми маємо численні спільні 
інтереси, особливо в прикордонних регіонах, в сфері об’єднання енергетичних мереж», – зазначив 
Клаус Йоханніс і наголосив, що «Україна залишається важливою частиною європейської 
енергетичної архітектури». 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
Україна і Румунія мають великий потенціал для розвитку економічної 

співпраці – Петро Порошенко на зустрічі з Дачіаном Чолошом 
21.04.2016  
Президент Петро Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Румунії Дачіаном 

Чолошом під час офіційного візиту до цієї країни. 
«Україна і Румунія мають великий потенціал для розвитку економічної співпраці», – 

заявив Петро Порошенко. 
Співрозмовники домовилися розвивати можливості, пов'язані з функціонуванням зони 

вільної торгівлі між Україною і ЄС. 
Президент України відзначив важливість для нашої держави досвіду румунських компаній 

у виході на ринок країн Євросоюзу та залучення іноземних інвестицій в національну економіку. 
Співрозмовники обговорили низку питань двосторонньої співпраці, зокрема у галузі сільського 
господарства, машинобудування та транспорту. 

«Ми спостерігаємо як Україна стає ближчою до Євросоюзу завдяки своїм реформам», – 
заявив Прем'єр-міністр Румунії. 

Сторони відзначили суттєвий прогрес щодо розширення транспортного сполучення між 
Україною та Румунією, зокрема відновлення прямого потягу Київ – Бухарест та налагодження 
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автобусного маршруту між двома країнами. Співрозмовники закликали авіакомпанії налагодити 
прямі регулярні авіарейси між столицями двох держав. 

Серед іншого було обговоренно важливість розбудови транспортного сполучення між 
Україною та Румунією в дельті Дунаю, зокрема будівництва нових мостів. 

За результатами зустрічі сторони домовилися прискорити роботу над підписанням 
документів, необхідних для налагодження імпорту природного газу з Румунії до України. 

Глава Української держави висловив вдячність румунському Уряду за прийняте рішення 
щодо надання Україні військово-технічної допомоги обсягом 250 тис. євро та за наданий Румунією 
внесок 500 тис. євро в роботу Трастового фонду Україна – НАТО з питань кібербезпеки. Президент 
наголосив, що ці рішення демонструють принципову позицію Румунії щодо підтримки України в її 
боротьбі з російською агресією. 

В рамках переговорів було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону, що дозволить 
прискорити та спростити процедуру перетину кордону і сприятиме боротьбі з контрабандою. 

Петро Порошенко і Дачіан Чолош домовилися активізувати співпрацю для розвитку 
навчання українською мовою у Румунії, а також розвитку туризму в обох країнах. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
Україна та Румунія виступають за створення флотилії під егідою НАТО 

для підвищення безпеки у Чорноморському регіоні 
21.04.2016  
Президент Петро Порошенко в ході офіційного візиту до Румунії заявив, що в умовах 

триваючої агресії з боку Росії, Україна і Румунія приділяють особливе значення безпековій ситуації 
у регіоні Чорного моря і пропонують ввести нові підходи до її забезпечення. 

«Ми засудили здійснювану Російською Федерацією мілітаризацію окупованого Криму. Ми 
обговорили нові підходи до співпраці у сфері безпеки в Чорноморському регіоні, які мають або 
замінити, або доповнити існуючі – БЛЕКСІФОР та Документ про заходи зміцнення довіри і 
безпеки втратили свою ефективність внаслідок агресивних дій Росії і нам треба запропонувати нові 
підходи і нове бачення ситуації», – наголосив Глава Української держави під час спільної прес-
конференції з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Глава Української держави зауважив, що 
це питання було одним із головних під час сьогоднішніх переговорів. 

«Безпекова ситуація в Чорному морі кардинально змінилася і вона потребує нових рішень, 
нових підходів. Ми підтримуємо ініціативу Румунії щодо спільної флотилії в НАТО і наголошую, 
що ми готові приєднатися до неї після того, як вона буде схвалена і підтримана Альянсом», – 
сказав Петро Порошенко. 

На переконання Президентів обох держав одним із рішень може стати створення флотилії 
під егідою НАТО,  яка має на меті посилення присутності Альянсу та зміцнення безпеки в Чорному 
морі. «Україна із задоволенням приєднається до цієї ініціативи після її затвердження Альянсом", – 
ще раз наголосив Президент Української держави. 

Крім того, глави двох держав висловили задоволення рішенням НАТО щодо проведення 
засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні в ході Саміту Альянсу в Варшаві у липні. 
«Ми домовилися там зустрітися і продовжити наші переговори», – зауважив Президент України. 

Глава держави подякував Президенту Румунії та всьому румунському народу за підтримку 
суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, за принципову позицію щодо 
незаконної анексії і окупації Криму, дій Росії на Донбасі та за практичну допомогу у контексті 
протидії військовій агресії РФ. 

«Ми щиро вдячні Румунії за те, що протягом 2015 року вона прийняла на лікування та 
реабілітацію 21 українського військовослужбовця Національної гвардії та працівника органів 
внутрішніх справ України, які були поранені під час відбиття агресії на Донбасі. Україна також 
вдячна за фінансовий і експертний внесок Румунії в роботу Трастового фонду НАТО з питань 
кібербезпеки. Ми розглядаємо сьогодні це як одну із основних загроз, і ефективна координація 
протидії буде сприяти посиленню безпеки», – сказав Петро Порошенко. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
Україна, Румунія та Болгарія обговорюють можливість створення спільної 

бригади – зустріч Президентів України та Румунії 
21.04.2016  
Президент Петро Порошенко обговорив із Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом 

можливість створення українсько-румунсько-болгарської бригади. 

http://fpri.kiev.ua/?p=21860
http://fpri.kiev.ua/?p=21862


INTERNATIONAL WEEKLY # 07 (16.04.2016 — 30.04.2016) 36 of 38 

 

36 of 38 

Петро Порошенко зазначив, що під час візиту Президента Болгарії Росена Плевнелієва до 
Києва, а також сьогодні, під час переговорів з Президентом Румунії, проговорювалось питання 
можливості створення українсько-румунсько-болгарської бригади – на кшталт вже діючої 
українсько-польсько-литовської бригади. 

«Ми маємо надзвичайно позитивний досвід імплементації цієї угоди і я впевнений, що 
подібні кроки лише зміцнять безпеку і довіру як в регіоні, так і по всій Європі», –  підкреслив 
Глава Української держави під час заяви для преси за підсумками переговорів із Президентом 
Румунії. 

Президент України повідомив також, що було підписано угоду про спільне патрулювання 
державного кордону, яка дозволить обом сторонам більш ефективно протидіяти корупції, 
контрабанді та нелегальній міграції. «Це те, що ми пропонували вже багато місяців з паном 
Президентом Румунії. Нарешті, це знайшло реалізацію і я впевнений буде мати великий ефект», – 
зазначив Петро Порошенко. 

За словами Глави держави, також було підписано угоду про співпрацю у сфері військових 
перевезень, що має велике значення для розвитку співпраці оборонних відомств України та 
Румунії. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

ДАНІЯ 
 
Данія продовжить надавати Україні підтримку на шляху її реформування – 

зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Данія 
19.04.2016  
Президент України Петро Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Королівства 

Данія Ларсом Льокке Расмуссеном. 
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан імплементації Мінських 

домовленостей. Глава держави поінформував про загострення ситуації у зоні конфлікту, де 
проросійські бойовики продовжують обстріли українських позицій та саботаж виконання 
домовленостей. 

«Незважаючи на провокації з іншого боку, українська сторона продовжує чітко виконувати 
взяті на себе зобов’язання», – наголосив Президент і подякував за чітку позицію Данії щодо 
необхідності продовження санкцій стосовно Росії у зв’язку із невиконанням зобов’язань у рамках 
Мінських домовленостей. «Ми розглядаємо санкції не як інструмент покарання, а як мотивацію 
для Росії бути за столом переговорів, і механізм виконувати взяті на себе зобов’язання», – зазначив 
Президент. 

Глава держави висловив вдячність Прем’єр-міністру Данії за принципову позицію його 
країни у контексті невизнання незаконної анексії Криму Росією та підтримку зусиль України у 
звільнені півострова та захисті прав його населення. «Вчора було перейдено межу і винесено 
заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу», – наголосив Президент на черговому 
порушенні прав і свобод жителів Криму окупаційною владою. 

Співрозмовники також закликали Москву до звільнення незаконно ув’язнених в Росії 
українських громадян, зокрема Надії Савченко і Олега Сенцова, а також інших українських 
політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії, в тому числі і полонених на Донбасі. 

Під час зустрічі обговорювалось питання Угоди про асоціацію, яка вже почала працювати в 
рамках тимчасового застосування, і принесла перші позитивні результати. «Ми 
випереджувальними темпами відкриваємо для себе європейський ринок і це дорога із 
двостороннім рухом», – зазначив Президент. 

Петро Порошенко також наголосив, що ЄС продовжує відкриватись для українських 
громадян і вже днями очікується внесення Президентом  Європейської Комісії Жан-Клодом 
Юнкером відповідної законодавчої пропозиції щодо безвізового режиму на розгляд Ради ЄС та 
Європейського  парламенту. 

Глава держави висловив вдячність Копенгагену за солідарну позицію у питанні набуття 
чинності Угоди про асоціацію з Україною. «Цей процес не зупинити. У цьому зв’язку референдум в 
Нідерландах не є непереборною обставиною, оскільки всі 27 країн-членів ЄС Угоду ратифікували», 
– зазначив він. 

Президент подякував Уряду Данії за надання Україні технічної допомоги, покликаної 
підтримати реформи в Україні, а також за гуманітарну підтримку, в тому числі і ту, що 
спрямовується для людей, які живуть в Донецькій та Луганській областях. 

Глава держави відзначив діяльність Українсько-данського енергетичного центру, як 
успішного проекту технічної допомоги Данії, діяльність якого сприятиме покращенню 
енергетичної політики в України. 
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Петро Порошенко запросив данський бізнес продовжувати інвестувати в Україну, 
відкривати для себе можливості України: «Сьогодні, в Києві під патронатом Прем’єр-міністрів 
України та Данії проходить Українсько-Данський Бізнес Форум 2016 року. Я впевнений, що він 
принесе практичні результати відкриття українського ринку для данських інвесторів, компаній та 
налагодження прямих бізнес контактів між нашими державами». 

В свою чергу, Ларс Льокке Расмуссен підкреслив, що його країна твердо підтримує 
територіальну цілісність та суверенітет України. Він наголосив, що Копенгаген виступає за 
продовження санкцій по відношенню до Росії до повного виконання Москвою зобов’язань у 
рамках Мінських домовленостей. 

Прем’єр-міністр Данії повідомив, що мав продуктивну зустріч з новопризначеним Урядом 
та Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, що сприятиме активізації двосторонніх 
відносин між державами. 

Ларс Льокке Расмуссен відзначив значний успіх в трансформації українського суспільства 
за останні два роки, прагненні України створити сприятливий інвестиційний клімат та наголосив 
на важливості продовження реформ в країні. 

Глава Уряду Данії також повідомив, що під час візиту до України його супроводжують 
понад 30 представників данських компаній, які зацікавлені в інвестиціях в Україну. «Це дуже 
знаково і відкриває значний потенціал для збільшення інвестицій в Україну та збільшення нашої 
взаємної торгівлі», – наголосив Ларс Льокке Расмуссен. При цьому він відзначив, що цей інтерес 
значно збільшився з моменту вступу в дію Угоди про Асоціацію  та Зони вільної торгівлі між ЄС та 
Україною з 1 січня поточного року. 

Ларс Льокке Расмуссен запевнив, що Данія підтримуватиме якнайшвидше схвалення 
Радою ЄС та Європарламентом рішення про запровадження безвізового режиму для громадян 
України. 

Глава Уряду Данії здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до України. 
Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 
 
 

КИТАЙ 
 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч із 

заступником Міністра Міжнародного відділу ЦК КПК Чжоу Лі 
27.04.2016  
Міністр детально ознайомив співрозмовника з розвитком внутрішньополітичної ситуації в 

Україні, у т.ч. на Донбасі, станом виконання Мінських домовленостей, а також прогресом нашої 
держави у впровадженні реформ. 

Сторони розглянули стан та обговорили шляхи подальшого розвитку українсько-
китайського співробітництва в торговельно-економічній, енергетичній та культурно-гуманітарній 
сферах. 

Окрема увага була приділена розвитку міжпарламентського співробітництва та співпраці 
між політичними партіями України і Комуністичною партією Китаю. 

МЗС України 
 
 

РОСІЯ 
 
Президент України зателефонував Президенту РФ для прискорення 

звільнення Надії Савченко 
18.04.2016 
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Росії 

Володимиром Путіним. 
Петро Порошенко наголосив, що Україна закликає Росію негайно звільнити Надію 

Савченко. Під час розмови було також обговорено питання російських військовослужбовців Євгена 
Єрофеєва та Олександра Александрова. 

Було домовлено про невідкладний допуск до Надії Савченко Генконсула України в Ростові. 
У зв’язку з погіршенням здоров’я Надії Савченко, Президент України також закликав 

допустити до неї українських або німецьких лікарів. 
Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 
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Порошенко: сподіваюся, ми узгодили з Путіним алгоритм повернення 
Савченко 

19.04.2016  
Президент Петро Порошенко сподівається, що під час розмови з президентом РФ 

Володимиром Путіним у понеділок, вдалося узгодити алгоритм повернення української льотчиці 
Надії Савченко. 

Про це він сказав під час спільного брифінгу у вівторок з прем'єр-міністром Данії Ларсом 
Льокке Расмуссеном, що вперше з візитом прибув до Києва. 

Порошенко повідомив, що розмова з Путіним була його ініціативою. 
"На основі попередніх напрацювань, мені здається, що нам вдалося узгодити певний 

алгоритм звільнення Надії", – сказав він. 
Порошенко також прокоментував винесений учора вирок російським ГРУшникам 

Олександру Александрову і Євгену Єрофеєву. 
"Рішення суду відкриває певні можливості для за діяння механізму обміну", – сказав він. 
Порошенко попросив уникати спекуляцій щодо термінів повернення. 
"Я вчора привернув увагу Путіна до критичного стану Надії. Ми домовилися, що буде 

надано дозвіл відвідання Надії українським консулом. Також сподіваюся, що буде надано 
можливість відвідати Надію лікарям, в тому числі німецьким", – розповів Порошенко. 

"За результатами вчорашньої розмови можливі певні зрушення у питанні звільнення і 
інших українських громадян. Зокрема, я підняв питання критичного стану здоров'я Юрія 
Солошенка і Геннадія Афанасьєва. Сподіваюся, що російська сторона продемонструє певний 
прогрес", – сказав він. 

Також, Порошенко заявив, що готовий відправити за Савченко президентський літак.    

Українська правда 
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