
INTERNATIONAL WEEKLY # 08 (01.05.2016 — 15.05.2016) 1 of 32 

 

1 of 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 08 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  



INTERNATIONAL WEEKLY # 08 (01.05.2016 — 15.05.2016) 2 of 32 

 

2 of 32 

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ................................................................................... 4 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЗНОВУ ПРОБУКСОВУЄ ........................................................ 4 
 
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ..................................................................................................................................... 7 
 
Павло Клімкін взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць  
Вишеградської групи та “Східного партнерства” ...................................................................................... 7 
 
Україна має виконати багато роботи в боротьбі з корупцією – єврокомісар ..................................... 7 
 
ВІЗОВА ПОЛІТИКА ............................................................................................................................................ 7 
 
“Вишеградська четвірка” надасть повну підтримку безвізовому режиму України з ЄС –  
Павло Клімкін ...................................................................................................................................................... 7 
 
МВС виконало усі умови для отримання Україною безвізового режиму із ЄС ....................................... 8 
 
Президент зустрівся з Комісаром ЄС Аврамопулосом: Швидке запровадження  
безвізового режиму – спільна мета України та Європейської Комісії .................................................... 9 
 
БЕЗПЕКА .............................................................................................................................................................. 9 
 
Санкції тим, хто заборонив Меджліс – Європарламент .......................................................................... 9 
 
УКРАЇНА – НАТО .................................................................................................................. 11 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ПРО НАТО СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ.  
УКРАЇНА ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОСТОРОНЬ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ АЛЬЯНСУ ................. 11 
 
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ .................................................................................................. 14 
 
Новий командувач НАТО в Європі з’ясує, яка зброя потрібна Україні .................................................... 14 
 
Десантники проходять курс бійця-рятувальника за стандартами НАТО .......................................... 14 
 
Новий командувач НАТО в Європі пообіцяв підтримувати Україну ...................................................... 14 
 
НАТО може створити в Україні центр вивчення війни з РФ .................................................................... 15 
 
Представники МЗС України та Посольства України в Словенії взяли участь у Конференції  
НАТО з контролю за зброєю масового знищення, роззброєння та нерозповсюдження ...................... 16 
 
Міністр оборони України обговорив з іноземними радниками та представниками Офісу  
звʼязку НАТО положення Стратегічного оборонного бюлетеня ............................................................. 16 
 
Ігор Долгов провів зустріч з акредитованими в Україні аташе з питань оборони  
та директором Офісу звʼязку НАТО .............................................................................................................. 16 
 
У ході реформування в діяльність органів військового управління будуть впроваджені  
стандарти армій країн НАТО ......................................................................................................................... 17 
 
У Хмельницькому відбувся перший випуск 29 інструкторів-спецпризначенців за  
програмою НАТО ................................................................................................................................................ 17 
 
НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ ................................................................................................................................... 18 
 
Столтенберг: НАТО має відповідати Росії силою ...................................................................................... 18 
 
У НАТО обговорюють створення ротаційних військ у Балтії – Картер............................................... 18 
 
Міноборони США: НАТО захистить своїх союзників від агресії РФ ......................................................... 19 



INTERNATIONAL WEEKLY # 08 (01.05.2016 — 15.05.2016) 3 of 32 

 

3 of 32 

Європейське командування ЗС США перейшло до Кертіса Скапаротті ................................................ 19 
 
Президент нагородив генерала Філіпа Брідлава орденом Ярослава Мудрого ....................................... 19 
 
В.о. Глави Місії України при НАТО взяв участь у церемонії передачі командування  
Об’єднаними Збройними Силами НАТО в Європі .......................................................................................... 20 
 
США запускають в Румунії протиракетний щит НАТО .......................................................................... 20 
 
Протиракетний щит НАТО у Європі не загрожує Росії – Столтенберг .............................................. 20 
 
У Польщі розпочалося будівництво американської системи ПРО ........................................................... 20 
 
Глава МЗС Польщі закликав не виконувати акт Росія-НАТО .................................................................. 21 
 
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ....................................................................................................... 22 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
ЧЕРГОВА ЗУСТРІЧ «НОРМАНДСЬКОЇ» ЧЕТВІРКИ ЗАКІНЧИЛАСЯ  
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО ............................................................................................................... 22 
 
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ........................................................................................................................... 25 
 
ОБСЄ: Бойовики обмежують свободу пересування спостерігачів ........................................................... 25 
 
ОБСЄ: Ризики загострення ситуації на Донбасі лишаються дуже високими ....................................... 25 
 
Ситуація в зоні АТО після відносного затишшя погіршується – ОБСЄ ................................................. 25 
 
В ОБСЄ готові обговорити поліцейську місію на Донбасі .......................................................................... 26 
 
Рішення про збройну місію ОБСЄ в Донбасі повинно прийматися консенсусом 57 країн – Хуг ......... 26 
 
На засіданні РБ ООН Єльченко звинуватив Росію у тероризмі ............................................................... 27 
 
Україна приєдналася до “Принципів Кігалі” .................................................................................................. 27 
 
Президент обговорив із Заступником Генерального секретаря ООН питання соціально- 
економічного та гуманітарного відновлення Донбасу .............................................................................. 28 
 
Репресії окупаційної влади Криму проти кримськотатарського та українського населення  
не можуть залишитися поза увагою Ради Європи – зустріч Президента України  
та Президента ПАРЄ ........................................................................................................................................ 28 
 
ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ ........................................................................................................................... 29 
 
Вашингтон привітав призначення нового Генерального прокурора України ....................................... 29 
 
Маккейн: Україна може отримати $500 млн на оборону ......................................................................... 29 
 
6 травня 2016 року у смт. Солотвино відбудеться зустріч Міністрів закордонних справ  
України Павла Клімкіна та Румунії Лазаря Коменеску ............................................................................. 30 
 
Прем’єр-міністр обговорив із Міністром оборони Туреччини перспективи поглиблення  
співробітництва двох країн ............................................................................................................................. 30 
 
Туреччина підтримує запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі –  
зустріч Президента України та Міністра оборони Туреччини............................................................... 31 
 
Україна і Туреччина складуть план спільних дій у Чорному морі ............................................................ 31 
 
У МЗС України відбулися українсько – китайські консульські консультації ......................................... 31 
 
Шевченківський суд відмовився визнати факт агресії РФ, бо “це і так відомо” .................................... 32  



INTERNATIONAL WEEKLY # 08 (01.05.2016 — 15.05.2016) 4 of 32 

 

4 of 32 

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  
ЗНОВУ ПРОБУКСОВУЄ 

 

За останні кілька місяців Україна фактично не просунулася вперед на 
шляху євроінтеграції. Імплементація європейських норм законодавства 
припинилася, інвестиції з ЄС не йдуть через корупцію та поганий бізнес-
клімат, саміт Україна-ЄС перенесено, конкретна дата запровадження 
безвізового режиму невідома. 

 

Проведення 18-го саміту Україна-ЄС було перенесено з 19 травня 
на вересень. Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв 
пояснив перенесення заходу необхідністю «підвищити його результативність», 
для чого, на його думку, необхідні будуть «реформаторські зусилля нового 
уряду».1 Фактично це є визнанням того, що на тлі політичної кризи в Україні та 
незадовільного темпу реформ (не кажучи вже про боротьбу з корупцією), Україні 
та Євросоюзу поки що немає про що говорити.  

Із понад 350 європейських директив, які мають бути 
імплементовані до національного законодавства, за півтора роки 
Верховна Рада прийняла лише півсотні. При цьому, деякі вже розроблені 
законопроекти можуть лежати у ВР без розгляду місяцями, а то й по півроку.2 
Складається враження, що після прийняття під тиском ЄС і власних громадян 
«євроінтеграційного» пакету законів, необхідного для виконання умов для 
безвізового режиму, депутати забули про євроінтеграцію, повернувшись до більш 
звичних для себе справ – переділу посад і вирішення бізнесових питань.  

Вже впродовж першого кварталу 2016 р. Україна вичерпала квоти на 
експорт до Євросоюзу за низкою важливих для своєї зовнішньої торгівлі 
продуктів (напр., мед, цукор, кукурудза, деякі крупи). При цьому, в Україні 
практично не розвивається виробництво за товарними групами, які не обмежені 
квотами Євросоюзу. Хоча саме таким шляхом пішла свого часу сусідня Польща, 
яка також перший час мала проблеми з асортиментом свого експорту до ЄС, але 
зуміла досить швидко налагодити виробництво товарів, не обмежених квотами.  

Інший сусід України – Туреччина, яка підписала митну угоду з ЄС у 1995 р., 
отримала близько €65 млрд. європейських інвестицій, які дозволили розвивати 
виробництво і створювати нові робочі місця. Натомість, у випадку України 

                                                             
1 http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/27/7106908 
2 http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/05/11/7049001 
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підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі із ЄС не збільшило 
надходження європейських інвестицій. І справа тут не тільки у війні. 
Авторитетний Bloomberg пише, що основні перешкоди, які заважають Україні 
скористатися перевагами Угоди про асоціацію та ЗВТ – це «потужна корупція 
та бізнес-клімат, за якого важко отримати прибуток, 
дотримуючись всіх правил».3  

Той факт, що саме корупція і поганий бізнес-клімат перешкоджають 
приходу іноземних інвестицій та розвитку виробництва в Україні товарів, які 
могли би без мита експортуватися до Євросоюзу, розповів в інтерв’ю «Українській 
правді» президент Української асоціації виробників Олександр Громико: «Ось 
недавно від нас поїхала делегація з Туреччини, яка була готова інвестувати у 
виробництво пічок 3 млн. доларів... Для того турецького інвестора війна і 
корупція були одними з головних причин, які його зупинили… Коли в Україні 
порядний бізнесмен веде бізнес, він каже: Я не можу сплачувати всі податки з 
тієї простої причини, що мій конкурент взагалі їх не платить».4 

Іноземна преса, включаючи видання, які важко запідозрити в симпатіях до 
Росії, все частіше пише про непереборну корупцію в Україні. Bloomberg 
припускає, що Президент Петро Порошенко не поїхав на Лондонський 
антикорупційних саміт через скандали з його офшорами, оприлюднені 
в «панамських паперах».5 У будь-якому разі, відсутність українського 
Президента на саміті з такої болючої для нашої держави тематики навряд чи буде 
позитивно оцінена західними лідерами та потенційними інвесторами. 

Фактично єдиним за два роки діяльності нової влади євроінтеграціним 
досягненням, яке могли би відчути на собі особисто всі громадяни України, 
залишається безвізовий режим. 20 квітня 2016 р. Європейська Комісія внесла 
на розгляд Ради ЄС та Європейського Парламенту законодавчу пропозицію про 
включення України до переліку країн, громадяни яких не потребують віз для 
короткострокових (тривалістю до 90 днів) поїздок до держав-учасниць 
Шенгенської угоди. Тепер відповідна пропозиція має бути схваленою 
Європейським Парламентом і Радою ЄС, але досі невідомо, коли саме це 
відбудеться. 

Втім, якщо уважно ознайомитися із оприлюдненим українським 
Міністерством закордонних справ матеріалом «10 фактів, які ви маєте знати про 
безвізовий режим з ЄС»,6 стає очевидним, що на практиці формальна 
відсутність віз навряд чи значно полегшить пересічним громадянам 
України в’їзд до країн Шенгенської зони. Окрім біометричного паспорту, 
вони мають бути готовими надати прикордонникам європейських країн 
документально підтверджену інформацію щодо мети поїздки, наявності місця 
проживання, достатніх фінансових засобів на запланований період перебування, 
підтвердження наміру повернутися в Україну (наприклад, зворотній квиток). Це 
практично той самий список документів, які зараз українці надають до консульств 
для отримання віз, за винятком хіба що довідки з роботи.  

 

Саме по собі підписання Угоди про асоціацію та ЗВТ ще не є європейською 
інтеграцією. Це лише документ, який відкриває можливості, але щоб ними 
скористатися – потрібна політична воля до реформ. Натомість, українська 
влада, після незначного руху вперед, викликаного вимогами для безвізового 
режиму, фактично припинила імплементацію європейських норм 

                                                             
3 http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-05-11/ukraine-s-free-trade-deal-with-the-eu-was-just-a-start 
4 http://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2016/05/saturn/index.html 
5 http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-05-11/ukraine-s-free-trade-deal-with-the-eu-was-just-a-start 
6 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/47052-10-faktiv-jaki-vi-majete-znati-pro-bezvizovij-rezhim-z-jes 
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законодавства. Реформи підміняються імітацією, а зусилля Президента 
Петра Порошенка з концентрації всієї влади навколо себе нагадують 
домайданівські часи. І якщо так триватиме надалі, то Україна знову 
примудриться змарнувати шанс, здобутий ціною крові її народу. 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 
Павло Клімкін взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-

учасниць Вишеградської групи та ―Східного партнерства‖ 
04.05.2016  
4 травня ц.р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у  зустрічі 

міністрів закордонних справ країн-учасниць Вишеградської четвірки та "Східного партнерства", 
організованій Чеським головуванням у В4. У заході також взяли участь Єврокомісар з питань 
європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганес Ган, Заступник 
Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Хельга Шмід, представники 
МЗС Швеції, Нідерландів і Німеччини. 

Цьогорічна зустріч була присвячена виконанню зобов'язань, ухвалених під час саміту 
"Східного партнерства" у Ризі у 2015 році. Учасники обговорили нагальні потреби та очікування 
країн-учасниць "Східного партнерства" від реалізації цієї програми в подальшому. Під час зустрічі 
відбувся обмін думками щодо нинішньої безпекової ситуації у Східній Європі. 

Міністр П.Клімкін у виступі в ході пленарного засідання наголосив на важливості 
імплементації Угоди про зону вільної торгівлі, а також необхідності надання Україні та Грузії 
безвізового режиму влітку цього року. 

П.Клімкін також відзначив наявність численних викликів і загроз міжнародній системі 
безпеки, серед яких міжнародний тероризм, гібридні війни, регіональні конфлікти тощо. Окрема 
увага була приділена питанню виконання Мінських домовленостей, перспективам стабілізації 
безпекової ситуації на Донбасі та ролі Росії в цьому процесі. 

Під час візиту до Праги Міністр закордонних справ України провів низку двосторонніх 
зустрічей зі своїми закордонними колегами. 

МЗС України  
 
 
Україна має виконати багато роботи в боротьбі з корупцією – єврокомісар 
13.05.2016  
Україні потрібна велика робота у боротьбі проти корупції, констатує єврокомісар з питань 

міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос. 
Про це він заявив під час свого візиту до Києва, повідомляє Представництво ЄС в Україні 

на своїй сторінці у Facebook. 
"Важливо, аби Україна залишалася відданою ідеї продовження процесу реформ. Україні 

потрібна велика робота у боротьбі проти корупції, повна відданість реформам прокуратури і 
судової системи", – відзанчив він. 

"Євросоюз, своєю чергою, залишатиметься відданим ідеї продовжувати підтримувати 
Україну протягом усього цього процесу", – наголосив єврокомісар. 

Водночас він зауважив, що пропозиція щодо безвізового режиму від ЄС є визнанням 
успішних реформ України. 

"Я дуже радий, що сьогодні міг особисто привітати Президента, а також українську владу і 
народ з усіма реформами, які вони провели у рамках діалогу з візової лібералізації та загалом у 
рамках відносин з Євросоюзом. Україна доклала неймовірних зусиль і вони принесли плоди", – 
підкреслив Аврамопулос. 

Як повідомлялося, Єврокомісія 20 квітня оголосила про подання законодавчої 
пропозиції щодо візової лібералізації для України. 

Процедура підготовки та розгляду документа в Європарламенті забирає не менше місяця. 
Після схвалення в ЄП він має бути затверджений Радою ЄС. 

Виходячи з цього графіку, рішення набуде чинності лише влітку, орієнтовно – в липні. 
Українська правда 

 
 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 

―Вишеградська четвірка‖ надасть повну підтримку безвізовому режиму 
України з ЄС – Павло Клімкін 

05.05.2016 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про це  після свого візиту до 

Праги, де 4 травня він взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Вишеградської 
четвірки та "Східного партнерства". 

http://fpri.kiev.ua/?p=22045
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/1137902282921065/?type=1&theater
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/20/7048119/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/20/7048119/
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У зустрічі також взяв  участь комісар ЄС з політики сусідства та переговорів з розширення 
Йоганес Ган. 

"Вишеградська четвірка планує розробити спецформат взаємодії з країнами, які мають 
угоди про асоціацію", – заявив П. Клімкін. 

Голова зовнішньополітичного відомства України зазначив, що «Вишеградська четвірка» 
надає і надаватиме повну підтримку безвізовому режиму України з Європейським Союзом. 

У підсумковій Декларації празької зустрічі висловлені сподівання, що Україна та Грузія 
отримають безвізовий режим скоро. 

Міністри закордонних справ країн «Вишеградської групи» та держав програми ЄС «Східне 
партнерство» закликали ЄС надати Україні та Грузії безвізовий режим. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто  завив, що Україна повинна отримати 
безвізовий режим «негайно», адже виконала вже всі необхідні передумови. 

За словами глави польської дипломатії Вітольда Ващиковського, саме безвізова програма 
була найголовнішим пунктом дискусії в Празі. 

Натомість господар зустрічі, чеський міністр закордонних справ Любомир Заоралек 
повідомив про намір міністрів закордонних справ Вишеградської групи найближчим часом 
відвідати Київ. Метою візиту є краще знайомство з новим урядом України 

Комісар ЄС з політики сусідства та переговорів з розширення Йоганес Ган відзначив, що 
Україна виконала свої зобов’язання, які дають право її громадянам на безвізовий в’їзд до 
Європейського союзу. Він нагадав, що Тбілісі та Київ отримали позитивні рекомендації в березні та 
квітні по встановленню безвізового режиму. Він висловив надію, що українці, грузини та косовари 
зможуть їздити без віз в ЄС ще у 2016 році. 

МЗС України 
 
 
 
МВС виконало усі умови для отримання Україною безвізового режиму із ЄС 
12.05.2016  
Про це сьогодні, 12 травня, заявив Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та 

громадянства Дімітріс Аврамопулос під час зустрічі із міністром внутрішніх справ України 
Арсеном Аваковим.  

У зустрічі взяли також участь заступник міністра з питань євроінтеграції Тигран Авакян, 
глава Нацполіції Хатія Деканоідзе, глава Держслужби із надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, 
глава ДМС Максим Соколюк, а також керівник групи радників міністра Ека Згуладзе. 

«Ви маєте почувати себе щасливими представниками цієї генерації, яка здійснює усі ці 
соціальні та політичні зміни. У цьому процесі ви – не самі. Ці зусилля, які ви докладаєте, мають 
надзвичайно велике значення. Ви досягнули дуже великих результатів і, я думаю, що ми недалеко 
від того дня, коли українці зможуть вільно подорожувати Європою. Наскільки я розумію, 
громадяни України чекають на цей момент», – зазначив Дімітріс Аврамопулос. 

Він сказав, що сьогодні  Україна –  не лише ще одна країна, яка прагне до Європи, а і гарант 
забезпечення стабільності у регіоні. 

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підкреслив, що виконання 
вимог по лібералізації безвізового режиму у багатьох речах пов’язане із реформою МВС, яка зараз 
проходить.  

«Ми почали її два роки назад із затвердження стратегії, яка була узгоджена зі спеціальною 
консультаційною місією EUAM. І ми її виконуємо. У реформі поліції ЄС – один із головних наших 
партнерів», – додав міністр. 

Окремо Єврокомісар підкреслив, що також важливо об’єднати зусилля правоохоронних 
органів ЄС та України для досягнення спільних результатів.  

«Я буду просити директора Європолу відвідати Україну, аби ми змогли об’єднати зусилля. 
Для ефективної комунікації із Європолом окремо буде закріплено офіцера зв’язку.  Ми зможемо не 
лише спільно боротися із організованою злочинністю та тероризмом, а і обмінюватися 
інформацією, шляхом встановлення довіри, – зазначив Дімітріс Аврамопулос, – давайте рухатися у 
цьому напрямку. Я прошу вас звертатися до нас, як тільки вам потрібно», – зазначив Єврокомісар. 

Нагадаємо, що нещодавно керівники Нацполіції України та Інтерполу обговорили 
подальшу співпрацю. За результатами переговорів українська сторона має намір ініціювати 
спеціальну зустріч з питань протидії таким явищам, як діяльність «злодіїв у законі» та 
кримінальних авторитетів. Тим часом, представники України вперше увійшли до складу відділу 
Інтерполу з питань протидії організованій злочинності. 

Департамент комунікації МВС України 
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Президент зустрівся з Комісаром ЄС Аврамопулосом: Швидке 
запровадження безвізового режиму – спільна мета України та Європейської 
Комісії 

12.05.2016  
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Комісаром ЄС з питань міграції, 

внутрішніх справ та громадянства Дімітрісом Аврамопулосом. 
Глава держави привітав Комісара з першим візитом в Україну і подякував за активну 

особисту підтримку у питанні лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. 
Комісар поінформував Президента України про стан розгляду в інституціях Євросоюзу 

законодавчої пропозиції Єврокомісії про скасування віз. Співрозмовники домовились 
координувати спільні дії України та ЄК для забезпечення швидкого схвалення позитивного 
рішення. «Маємо об’єднати зусилля для прискорення запровадження безвізового режиму для 
громадян України», – зазначив Президент. 

Дімітріс Аврамопулос привітав призначення нового Генерального прокурора України і 
висловив сподівання на якісне посилення реформування системи органів прокуратури та боротьби 
з корупцією. «Європейський Союз вітає реформаторські зусилля української влади і стоїть пліч-о-
пліч з Україною у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю», – наголосив Комісар. 

Співрозмовники погодились із важливістю забезпечення якнайшвидшого набуття чинності 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Президент України поінформував про ситуацію на Донбасі та зусилля української сторони 
щодо імплементації Мінських домовленостей, в тому числі про результати останньої міністерської 
зустрічі у Нормандському форматі у Берліні. 

Було вкотре наголошено, що санкції ЄС щодо Російської Федерації діятимуть до повного 
виконання Москвою Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України, 
включаючи над Кримом. 

Окремо Петро Порошенко звернув увагу на значне погіршення ситуації із захистом прав 
кримських татар в окупованому Росією Криму, зокрема триваючі арешти та гоніння представників 
Меджлісу. «Ситуація з правами українців, в тому числі кримських татар, є катастрофічною», – 
підкреслив Глава держави. Він додав, що у такій ситуації санкції ЄС проти Росії за дії в Криму 
мають бути не лише продовжені, але й суттєво посилені. У зв’язку з цим, Петро Порошенко 
привітав схвалення Європейським Парламентом Резолюції щодо ситуації з дотриманням прав 
кримських татар в окупованому Криму. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
 

БЕЗПЕКА 
 
Санкції тим, хто заборонив Меджліс – Європарламент 
12.05.2016  
Парламент ЄС нагадав Росії, що тільки повне повернення Україні контролю над Кримом 

може стати підставою для зняття санкцій 
Страсбург – Розширити європейські санкції проти тих, хто заборонив Меджліс і провести 

міжнародні розслідування порушень окупаційною владою прав людини на анексованому Росією 
Кримському півострові. Ці та інші заклики на захист кримських татар, які стали мішенню репресій 
та переслідувань, відображені у вже другій за останні кілька місяців резолюції Європарламенту 
щодо Криму. Майже одностайна підтримка резолюції свідчить про рішучу налаштованість ЄС 
відстоювати права людини на окупованій Росією території півострова. 

Посилити тиск Євросоюзу на окупаційну владу Росії та Криму, щоб вони припинили утиски 
татар, та вимога допустити на півострів міжнародні моніторингові організації з прав людини – такі 
заклики лунають в нинішній резолюції Європейського парламенту, де аналізували ситуацію на 
півострові. 

Сучасною версією сталінської депортації татар 1944-го року називає нинішні події у Криму 
британський євродепутат-консерватор Чарльз Таннок. На його думку, об’єднана Європа мусить 
діяти для недопущення на кримському півострові того, що нагадує етнічні чистки радянської 
епохи. 

ЄС і країни-члени повинні продовжувати тиск, бути рішучими та дотримуватись санкцій 
проти Росії через анексію Криму 

«ЄС і країни-члени повинні продовжувати тиск, бути рішучими та дотримуватись санкцій 
проти Росії через анексію Криму. Геополітична ситуація у Криму свідчить про те, що нацменшини 
там зазнають переслідувань, особливо кримські татари й етнічні українці», – наголосив 

http://fpri.kiev.ua/?p=22043
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британський депутат, закликаючи і сусідню Туреччину до рішучіших дій на захист нацменшин у 
Криму. 

Окупаційна відповідальність 
Євродепутати закликають Російську Федерацію, яка відповідно до міжнародного 

гуманітарного права несе повну відповідальність як держава, що окупувала Крим, підтримувати 
там правопорядок, захищати громадян від свавілля судових або адміністративних закладів, а 
також проводити незалежні міжнародні розслідування будь-яких порушень міжнародного права 
або прав людини, які здійснюються окупаційними силами і «місцевими органами влади».        

Нині в Криму ми спостерігаємо продовження політики етнічних чисток. Крим належить 
Україні й немає Криму без кримських татар 

Зі свого боку, євродепутат-ліберал від Литви Петрас Ауштрявичус також зауважує, що 
«нині в Криму ми спостерігаємо продовження політики етнічних чисток», тим часом, зауважує він, 
ця територія була і є українською. 

«Ціль окупації нинішньої влади є зрозумілою: кримські татари не входять до майбутніх 
планів «путінського Криму». І все це відбується у Європі 21-го століття. Крим належить Україні й 
немає Криму без кримських татар», – наголосив Ауштрявічус. 

Загалом під час дебатів практично усі європарламентарі, за винятком низки депутатів-
популістів, підтримали Україну в протистоянні агресії Росії та закликали ЄС активізувати свою 
політику захисту кримських татар. 

Нові імена у санкційному списку? 
Зокрема, євродепутати закликали Європейську комісію та Раду ЄС розширити 

індивідуальні санкції, доповнивши список іменами людей, прямо пов’язаних із забороною 
Меджлісу. Водночас парламент ЄС нагадав Росії, що тільки повне повернення Україні контролю 
над Кримським півостровом може стати підставою для зняття санкцій. З огляду на це, 
європарламентарі закликали Москву розпочати з Києвом та міжнародними партнерами 
переговори щодо деокупації Криму. 

Рішення від 26 квітня «Верховного суду Криму» заборонити діяльність Меджлісу, який є 
органом самоврядування кримських татар, та нанесення на нього ярлика «екстремістська 
організація» є грубим наступом на права всіх кримських татар 

«Рішення від 26 квітня «Верховного суду Криму» заборонити діяльність Меджлісу, який є 
органом самоврядування кримських татар, та нанесення на нього ярлика «екстремістська 
організація» є грубим наступом на права всіх кримських татар», – заявила, виступаючи в 
Європарламенті, європейський комісар із питань юстиції, споживчого ринку та гендерної рівності 
Вера Юрова, додавши, що це – «додаткове й дуже негативне погіршення ситуації із правами 
людини на Кримському півострові з часу його нелегальної анексії Російською Федерацією у 2014 
році». 

Єврокомісар Юрова підкресила, що ЄС віддавна переслідує мету: надати вільний та 
необмежений доступ міжнародних правозахисних організацій на всю українську територію, 
включно із Кримом та Севастополем. 

«На тлі останніх подій це стає надзвичайно необхідним», – заявила вона. Юрова нагадала, 
що «менш ніж за тиждень буде річниця депортації кримських татар 1944 року і минулого року їм 
не дозволили проводити з цього приводу громадських заходів на згадку про цю історичну 
трагедію». 

Європейський комісар зазначила, що ця нагода є яскравою згадкою для кожного, що 
кримські татари за свою історію пережили багато страждань, тож нинішні переслідування слід 
припинити негайно. 

МЗС України вкотре вимагає від Москви припинення репресій 
Поштовхом до внесення теми Криму до порядку денного Європарламенту стало те, що 26 

квітня російський суд визнав Меджліс кримськотатарського народу «екстремістською 
організацією» і заборонив його діяльність. 

Також із вимогою до Росії припинити репресії в анексованому Криму нині вкотре 
виступило і зовнішньополітичне відомство України. 

Знову обшуки в окупованому Криму. Залякування, переслідування кримських татар. 
Вимагаємо від окупанта припинити репресії 

«Знову обшуки в окупованому Криму. Залякування, переслідування кримських татар. 
Вимагаємо від окупанта припинити репресії… Міжнародні організації мають мати доступ до 
окупованого Криму для постійного моніторингу ситуації із правами людини», – написала у Twitter 
речниця українського МЗС Мар’яна Беца. 

Київ та міжнародні правозахисні організації вже протягом тривалого часу б’ють на сполох, 
заявляючи, що з тимчасово окупованого півострова до них надходять звістки про різке погіршення 
ситуації з правами людини, а також про системні та цілеспрямовані репресії окупаційної влади 
проти кримськотатарського народу. 

Radio Free Europe/Radio Liberty  



INTERNATIONAL WEEKLY # 08 (01.05.2016 — 15.05.2016) 11 of 32 

 

11 of 32 

УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ПРО НАТО СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ. УКРАЇНА 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОСТОРОНЬ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ АЛЬЯНСУ 

 
12 травня 2016 р. у Румунії відбулося відкриття першого в Східній Європі 

об’єкту протиракетної оборони Альянсу, оснащеного ракетами-
перехоплювачами наземного базування. Вже наступного дня у Польщі 
урочисто розпочали зведення другого відповідного об’єкту. Система ПРО НАТО, 
проти якої так активно виступала Москва, стає реальністю, причому 
прискорення її зведення спровокувала своїми агресивними діями сама ж Росія. 

 
Рішення про створення системи протиракетної оборони НАТО тривалий час 

відкладалося через небажання нинішнього Президента США загострювати 
відносини із Росією. Аргументи РФ, що система спрямована проти неї, завжди 
були абсурдними, адже ПРО розрахована на захист, і обмежувати можливості Росії 
вона може лише в тому разі, якщо Кремль має плани завдати ядерних ударів по 
членам НАТО, – але якраз на такий випадок протиракетна оборона і потрібна. 
Фактично Росія протестувала проти обмеження її можливостей 
шантажувати НАТО загрозою ядерного удару по європейським членам 
Альянсу, що вона неодноразово робила відповідними навчаннями із їх 
висвітленням у ЗМІ. 

Агресія Росії проти України та посилена мілітаризація Криму 
переконали Барака Обаму, що подальше затягування із створенням системи ПРО 
через лицемірну позицію Москви стає все більш небезпечним. Тим більше, що 
Іран не припинив випробовування балістичних ракет, а розміщення 
російських військ у Сирії не виключає появи і там зброї, націленої 
проти союзників НАТО.  

12 травня 2016 р. генсек НАТО Єнс Столтенберг урочисто відкрив у 
Румунії систему протиракетної оборони Aegis. Щоб заспокоїти Москву, Єнс 
Столтенберг вкотре наголосив, що система ПРО не спрямована проти російської 
системи стратегічного стримування: «Географія та фізика роблять неможливим 
для системи НАТО збивати російські міжконтинентальні балістичні ракети. 
Перехоплювачі надто нечисленні, і розташовані надто далеко на південь або 
занадто близько до Росії, щоб зробити це».7 Втім, і Росія, і НАТО розуміють те, 
чого не хочуть озвучувати в голос, – система ПРО посилить впевненість 
європейських членів Альянсу від ядерного шантажу з боку Москви. 

                                                             
7 http://nato.int/cps/en/natohq/opinions_130662.htm 
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Вже наступного дня, 13 травня, Сполучені Штати розпочали 
зведення другого об’єкту ПРО НАТО – цього разу в містечку Радзіково 
на півночі Польщі. Будівництво цієї бази має бути завершене в 2018 р., а про її 
важливість для безпеки членів Альянсу свідчить високий рівень делегації, що 
взяла участь в урочистостях: Президент Польщі Анджей Дуда, Міністр оборони 
Антоній Мацеревич, Глава МЗС Вітольд Ващиковський, заступник Міністра 
оборони США Роберт Ворк. Відзначивши, що «це не будуть ракети, спрямовані 
проти будь-кого», Анджей Дуда наголосив, що вони будуть «захищати 
небо над Європою від будь-якої ракетної атаки, якщо б хтось хотів 
загрожувати таким чином».8  

Зважаючи, що донині лише одна країна відкрито погрожувала Європі 
ядерними ударами, не дивно, що російський президент Володимир Путін 
розцінив відкриття бази ПРО як «додаткову для нас загрозу». Російський 
лідер у властивій для себе манері назвав країни Східної Європи, де 
розміщено системи ПРО НАТО, «периферією» США і пригрозив, що їх 
«спокійне, безбідне і безпечне життя» закінчилося, адже тепер «Росія 
буде вимушена думати про те, як купірувати загрози, що виникли». Щоправда, 
обіцяв не втягуватися в «гонку озброєнь», на яку в РФ немає коштів: «Ми в цю 
гонку втягуватися не будемо, ми будемо йти своїм шляхом, ми 
будемо працювати дуже акуратно, не перевищуючи тих планів 
щодо фінансування переозброєння армії і флоту, які у нас вже є і були 
зверстані кілька років тому, але будемо коригувати ці плани, щоб купорувати 
загрози для безпеки Росії, що виникають».9 

Насправді ж, спокійне життя країн Східної Європи закінчилося одночасно із 
початком російської агресії проти України, зокрема, із окупацією та форсованою 
мілітаризацією Криму. Український військовий експерт, професор Григорій 
Перепелиця в інтерв’ю «Радіо Свобода» сказав, що Росія планує 
розмістити на кримському півострові потужні сили протиповітряної та 
протиракетної оборони, такі як комплекси С-300 та С-400, які мають радіус дії 
до 400 км, що перекриває не лише акваторію Чорного моря, але й частково 
територію країн-членів НАТО. У цьому сенсі створені елементи системи ПРО 
в Румунії є позитивним моментом як для членів НАТО, так і для 
України, «оскільки свідчать про активнішу присутність НАТО в 
Чорноморському регіоні, що є важливим для Києва після окупації 
Криму Росією і активного нарощення Москвою військової потуги на 
анексованому півострові».10 

Окрім системи ПРО, країни НАТО нарешті впритул підійшли і до 
вирішення питання розміщення ротаційних сухопутних військ у трьох 
країнах Балтії та Польщі. Міністр оборони США Ештон Картер сказав 
журналістам, що йдеться про чотири батальйони по 1 тис. солдат 
кожний.11 Очікується, що два батальйони нададуть США, по одному – 
Великобританія та Німеччина, причому, за інформацією німецького видання 
Spiegel, канцлер Ангела Меркель вже підтвердила готовність німецьких солдат 
вирушити для посилання захисту Литви.12 

Представляючи нового головнокомандувача об'єднаними силами 
НАТО в Європі Кертіса Скапарротті, міністр оборони Сполучених 
Штатів Америки Ештон Картер заявив: «Ми не прагнемо робити з 
Росії ворога. Але будьте певні: ми захистимо наших союзників і 

                                                             
8 http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2016823-duda-raketna-baza-ssa-v-polsi-ne-zagrozue-nikomu.html 
9 http://tass.ru/politika/3279509 
10 http://www.radiosvoboda.org/content/article/27733122.html 
11 http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/27711986.html 
12 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-beteiligt-sich-an-abschreckung-gegen-russland-a-1089868.html 
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міжнародний порядок, який базується на праві».13 
До речі, сам Кертіс Скапарротті вже заявив, що буде продовжити 

політику свого попередника Філіпа Брідлава з реагування на агресивні 
дії Росії.14 Він також має намір з’ясувати, яку саме зброю потребує Україна 
для свого захисту: «Я вважаю, що ми повинні підтримати Україну тим, що 
вони потребують для успішного захисту їхньої території та суверенітету. Я 
особливо подивлюся на це як головнокомандуючий. Я повинен оцінити, яка зброя 
краща, які спроможності вони можуть використати, які спроможності 
можуть бути додатковими для їхніх сил сьогодні».15 

Україні активна позиція головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в 
Європі дуже потрібна, адже сам офіційний Київ ініціативністю щодо співпраці з 
Альянсом не відзначається. Зокрема, досі нічого не відомо про вагомі 
напрацювання з поглиблення співпраці, які могли би бути схвалені під час 
Варшавського саміту НАТО. Директор Центру дослідження армії, роззброєння та 
конверсії Михайло Самусь висловив припущення, що в ході саміту західні 
партнери зроблять Києву пропозицію щодо створення в Україні центру 
НАТО з вивчення досвіду гібридної війни з РФ.16 Ця ідея вже неодноразово 
озвучувалася представниками української громадськості, але досі не була 
підтверджена на офіційному рівні. У будь-якому разі, про «прорив» у відносинах 
явно не йдеться. 

Досі не затверджено Стратегічний оборонний бюлетень України, 
який мав би стати відправною точкою для формування програмних та планових 
документів з системного реформування сил оборони. 12 травня його проект 
обговорювали під час зустрічі Міністра оборони України Степана Полторака з 
представниками Офісу зв’язку НАТО та іноземними радниками при Міністерстві 
оборони та Збройних Силах України. Очікується, що найближчим часом документ 
буде внесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, з метою 
схвалення та введення в дію Указом Президента.17 Імовірно, прийняття документу 
в «кращих» традиціях «соціалістичного будівництва» мають намір приурочити до 
важливої дати – Варшавського саміту Альянсу. 

 
Останні місяці НАТО демонструє більше рішучості і дієвості у справі 

посилення своїх східних рубежів. Відкриття бази ПРО в Румунії та початок 
будівництва у Польщі, рішення розмістити чотири батальйони сухопутних 
військ у країнах Балтії та Польщі – це вже реальна відповідь на агресивні дії 
Росії. На цьому тлі, активності Києва як щодо темпів проведення реформ, так 
і щодо поглиблення співпраці з НАТО явно недостатньо. Наслідком може 
стати втрата шансу стати частиною східного форпосту НАТО і надовго 
залишитися у нинішньому небезпечному положенні поміж двох ворогуючих 
блоків. 

  

                                                             
13 http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/3/7107503 
14 http://ukrainian.voanews.com/content/scaparrotti-supports-ukraine/3316561.html 
15 http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/4/7048803 
16 http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/6/7107726 
17 http://www.mil.gov.ua/news/2016/05/12/ministr-oboroni-ukraini-obgovoriv-z-inozemnimi-radnikami-ta-predstavnikami-ofisu-

zv%CA%BCyazku-nato-polozhennya-strategichnogo-oboronnogo-byuletenya--20217/ 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
Новий командувач НАТО в Європі з’ясує, яка зброя потрібна Україні 
04.05.2016  
Новий головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал армії США 

Кертіс Скапарротті має намір з’ясувати, яку саме зброю потребує Україна для свого захисту.  
Про це він заявив у середу в місті Монс у штаб-квартирі Об'єднаних збройних сил НАТО на 

прес-конференції, передає УНІАН. 
"Я вважаю, що ми повинні підтримати Україну тим, що вони потребують для успішного 

захисту їхньої території та суверенітету", – відзначив він. 
"Я особливо подивлюся на це як головнокомандуючий. Я повинен оцінити, яка зброя 

краща, які спроможності вони можуть використати, які спроможності можуть бути додатковими 
для їхніх сил сьогодні", – зазначив Скапарротті. 

Як відомо, під час слухань в профільному комітеті Сенату генерал висловився за те, щоб 
надати Україні зброю, яку "вона здатна ефективно використовувати", зокрема, протитанкову 
зброю. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у німецькому Штутгарті відбулася церемонія 
передачі повноважень командувача Європейським командуванням збройних сил США від 
генерала Філіпа Брідлава до генерала Кертіса Скапаротті. 

Українська правда 

 
 
Десантники проходять курс бійця-рятувальника за стандартами НАТО 
05.05.2016  
В одному з базових таборів сил АТО, воїни окремої десантно-штурмової бригади ВДВ 

проходять курс бійця-рятувальника «Combat life saver» за стандартами армій країн НАТО. 
Організатором заходу виступила громадська організація «Захист Патріотів», яка проводить 
інструктажі з тактичної медицини для військовослужбовців Збройних Сил та інших силових 
відомств України з травня 2014 року. 

За словами медіа-координатора громадської організації «Захист Патріотів» Вікторії 
Савчук, наші інструктори висококваліфіковані спеціалісти, які мають відповідні сертифікати 
видані іноземними експертами. Нещодавно вони проводили подібний курс для американських 
військових на одній із баз НАТО в Німеччині. 

— Курс бійця-рятувальника проходить кожен військовослужбовець країн НАТО незалежно 
від роду військ. На сьогоднішній день, його вже пройшли близько 25 тисяч українських 
військовослужбовців, і ми роздали майже 21 тисячу аптечок натівського зразка, — повідомила 
Вікторія Савчук. — В навчальному курсі передбачені тренінги, як для звичайних бійців, так 
і санітарних інструкторів. 

За словами інструкторів, надавати медичну допомогу на полі бою за перевіреним 
практикою міжнародним алгоритмом, який використовується в провідних арміях світу, бійців 
навчають за два дні. 

— Йдеться про критичну кровотечу, дихальні шляхи, циркуляцію та евакуацію пораненого 
з поля бою. При цьому також відпрацьовується вогневе прикриття, тактичний підхід до поранених 
тощо, — відзначила Ірина Костенко. 

Один з десантників окремої десантно-штурмової бригади Тарас, розповів, що під час 
оборони Луганського аеропорту отримав черепно-мозкову травму та осколкове поранення грудної 
клітки. Однак, на щастя у підрозділі був військовий лікар, який своєчасно надав йому першу 
медичну допомогу. За його словами, подібні курси дуже корисні для бойових підрозділів, адже 
можуть бути випадки, коли не буде поруч лікаря, а боєць зможе сам собі надати допомогу, або 
це зробить його товариш. 

http://goo.gl/7hzQZQ 
Міністерство оборони України 

 
 
Новий командувач НАТО в Європі пообіцяв підтримувати Україну 
05.05.2016  
В Європі – новий головнокомандувач сил НАТО. Філіпа Брідлава на цьому посту змінив 

Кертіс Скапарротті. Американський генерал, який ще на посту кандидата на цю посаду виступав за 
надання Україні летального озброєння. Чого ж варто очікувати від нового командувача Україні та 
Європі загалом? 

Новий командувач, якого попередній керівник сил НАТО у Європі Філіп Брідлав у Твіттері 
називає другом, обіцяє продовжувати лінію свого попередника: «НАТО зреагувало на агресивні дії 

http://fpri.kiev.ua/?p=22027
http://www.unian.ua/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/3/7048745/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/3/7048745/
http://fpri.kiev.ua/?p=21992
http://fpri.kiev.ua/?p=21994
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на східному кордоні. Генерал Брідлав впровадив, я думаю, дуже важливі оборонні концепції та 
зміни у бойовій підготовці. Я маю намір їх продовжити», – заявив Кертіс Скапарротті. 

Ми повинні комунікувати. Але ми очікуємо, що вони (Росія) будуть дотримуватися 
міжнародних норм і міжнародних законів 

Кертіс Скапаротті 
Раніше генерал казав, що вважає Росію найбільшою загрозою для Сполучених Штатів і 

підтримує плани розмістити в Європі додаткову групу американських військових. А ще на 
слуханнях у Конгресі у квітні пропонував відправити американський авіаносець у Середиземне 
море – надсилаючи таким чином стратегічний сигнал. 

Щодо росіян важливо бути дуже послідовним і чітким, уточнює новий командувач: «Ми 
повинні комунікувати. Це те, як ми можемо уникнути нещасних випадків чи прорахунків. Але ми 
очікуємо, що вони будуть дотримуватися міжнародних норм і міжнародних законів. Поки цього не 
буде, наші комунікації будуть обмеженими». 

Скапарротті про Україну 
Ще до свого призначення Скапарротті оцінював і події в Україні. США повинні постачати 

Києву летальну зброю, в тому числі протитанкові ракетні комплекси, заявляв Скапарротті. Під час 
своєї першої прес-конференції на новій посаді, генерал підтверджує – Україну треба підтримувати. 
Генерал обіцяє з’ясувати, яке саме озброєння найбільш потрібне українській армії для захисту 
суверенітету країни. 

Завдання нового командувача – зміцнювати оборону у Європі, після багатьох років 
зменшення військової присутності США на континенті. Тепер у Європі 65 тисяч американських 
вояків, а в часи «холодної війни» було 300 тисяч. 

Генерал виступає за розміщення третьої постійної бригади американських військ у Європі, 
на додаток до контингенту, який зараз розміщений у Німеччині й Італії. Дотепер офіційний 
Вашингтон зменшував свою присутність у Європі – і через бюджетні проблеми, і через нові загрози 
на Близькому Сході та в Азії. Але через дії Росії в НАТО почали бити на сполох, передовсім 
держави Балтії й Польща. Сили альянсу мають бути «готові битися, якщо стримування не 
спрацює», вважає Скапарротті. 

На наміри зміцнити сили НАТО в Європі вже відреагували у Москві. Росія обіцяє посилити 
оборону на своїх західних та південних кордонах.  

Кертіс Скапарротті став вісімнадцятим головнокомандувачем об’єднаних сил НАТО в 
Європі. Ця посада з’явилася 1951 року, за традицією її обіймає американець. 

Голос Америки 

 
 
НАТО може створити в Україні центр вивчення війни з РФ 
06.05.2016  
В Україні може бути створений центр НАТО з вивчення досвіду гібридної війни з Росією. 
Про це заявив заступник директора Центру дослідження армії, роззброєння та конверсії 

Михайло Самусь на прес-конференції в Києві в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 
За його словами, пропозицію Києву щодо створення центру може бути зроблено західними 

партнерами України в ході саміту НАТО у Варшаві в липні. 
За словами Самуся, плани зі створення центру входять в порядок денний, в тому числі, 

двосторонніх україно-американських відносин в оборонному секторі і будуть обговорюватися в 
ході майбутнього візиту в Україну міністра оборони США Ештона Картера. 

За даними заступника голови ЦДАРК, в рамках візиту в Україну глава Пентагону має намір 
обговорити з українськими партнерами пропозиції щодо співпраці, які будуть озвучені в ході 
саміту НАТО у Варшаві: "створення в Україні центру НАТО з вивчення досвіду гібридної війни з 
РФ, для того, щоб НАТО могли використовувати цей досвід". 

Самусь також повідомив, що за деякими даними, в ході саміту альянсу західними 
союзниками може бути озвучено пропозицію Києву "про надання Україні нового статусу 
асоційованого партнера НАТО". 

Як зазначив експерт, в умовах розриву військово-технічного співробітництва з РФ у зв'язку 
з анексією Криму і військовим конфліктом на сході країни, в України з'явилися нові можливості 
щодо розширення ВТС із західними партнерами, включаючи США. 

За даними Самуся, в найближчі два місяці очікуються двосторонні візити та переговори 
представників оборонно-промислового комплексу США та України для вивчення можливостей 
співробітництва. 

"Поки українська система (управління оборонно-промислового комплексу – ред.) не готова 
втілити ці пропозиції", – сказав він. 

Серед проектів, які мають особливе значення для підвищення обороноздатності, у тому 
числі, України, Самусь виділив проекти зі зміцнення регіональної безпеки в Чорноморському 
регіоні. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22021
http://interfax.com.ua/
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На думку заступника голови ЦДАРК, акцент повинен бути зроблений на створенні 
комплексу контролю обстановки на Чорному морі, а також ракетних систем враження: США 
можуть мати "певний голос у цьому процесі". 

Українська правда 

 
 
Представники МЗС України та Посольства України в Словенії взяли участь 

у Конференції НАТО з контролю за зброєю масового знищення, роззброєння та 
нерозповсюдження 

10.05.2016  
9-10 травня ц.р. у м.Любляна (Словенія) відбулася 20-та щорічна Конференція НАТО з 

контролю за зброєю масового знищення (ЗМЗ), роззброєння та нерозповсюдження. 
Організаторами заходу виступили Центр нерозповсюдження зброї масового знищення НАТО та 
Міністерство закордонних справ Словенії. 

Конференцію проведено з метою відкритого та неформального обговорення 
представниками керівної ланки держав-членів і партнерів НАТО широкого кола питань, що 
стосуються контролю ЗМЗ, роззброєння та нерозповсюдження. 

Участь у конференції взяли також Заступник Генерального секретаря НАТО А.Вершбоу, 
помічник Генерального секретаря НАТО з питань нових викликів С.Дукару, помічник Державного 
секретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Томас Кантрімен, помічник 
Генерального секретаря ООН та Високий представник з питань роззброєння Кім Вун-Су. 
Словенську сторону на конференції представляла Державний секретар Міністерства закордонних 
справ Словенії Д.Бавдаж Курет. Участь у Конференції взяли також представники МЗС України та 
Посольства України в Словенії. 

МЗС України 
 

 
Міністр оборони України обговорив з іноземними радниками та 

представниками Офісу звʼ язку НАТО положення Стратегічного оборонного 
бюлетеня 

12.05.2016  
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак провів зустріч 

з представниками Офісу звʼ язку НАТО та іноземними радниками при Міністерстві оборони 
та Збройних Силах України. 

Учасники зустрічі обговорили основні положення проекту Стратегічного оборонного 
бюлетеня України, розробленого з урахуванням пропозицій іноземних експертів та основних 
стратегічних документів держави у сфері національної безпеки та оборони. 

Глава оборонного відомства зазначив, що нова редакція Стратегічного оборонного 
бюлетеня України врахує принципові стандарти країн — членів НАТО. 

Зокрема, документом чітко визначено шляхи реалізації політики у сфері оборони, 
завдання, перспективи реформування і розвитку сил оборони, враховано можливості держави 
щодо ресурсного забезпечення запропонованих реформ. 

Прийняття та реалізація Стратегічного оборонного бюлетеня України стане відправною 
точкою для формування програмних та планових документів з системного реформування сил 
оборони, а також дозволить Українському війську набути критеріїв членства в НАТО до 2020 року. 

Найближчим часом документ буде внесено на розгляд Ради Національної безпеки 
і оборони України, з метою схвалення та подальшого введення в дію Указом Президента України. 

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

 
 
Ігор Долгов провів зустріч з акредитованими в Україні аташе з питань 

оборони та директором Офісу звʼ язку НАТО 
12.05.2016  
12 травня, у Києві заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції 

Ігор Долгов провів зустріч з аташе з питань оборони при посольствах США, Канади, Великої 
Британії, Литовської Республіки, Республіки Польща та директором Офісу звʼ язку НАТО. 

Ігор Долгов поінформував гостей про воєнно-політичну обстановку на сході України, 
зокрема, розвиток процесу з мирного урегулювання на тимчасово окупованих територіях 
та виконання Мінських домовленостей. 

— На жаль, ситуація на сході країни продовжує ускладнюватися. Українська сторона 
не бачить практичних кроків, які б свідчили про бажання окупантів досягти прогресу з питань 

http://fpri.kiev.ua/?p=21997
http://fpri.kiev.ua/?p=21988
http://fpri.kiev.ua/?p=21990
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мирного врегулювання на Донбасі, — зазначив заступник Міністра оборони України з питань 
європейської інтеграції. 

Ігор Долгов наголосив на актуальності питання введення на сході України додаткової 
поліцейської місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі з метою забезпечення ладу 
та дотримання міжнародних домовленостей на тимчасово окупованих територіях. 

Він подякував аташе за підтримку, яку надають уряди їх країн щодо підготовки 
військовослужбовців Збройних Сил України, та наголосив на необхідності подальшого 
розширення об’єднаної тренувальної місії. 

Сторони також обговорили заходи співробітництва у контексті підготовки до засідання 
комісії Україна — НАТО та саміту НАТО у Варшаві. 

http://goo.gl/RaE7jr 
Міністерство оборони України 

 
 
У ході реформування в діяльність органів військового управління будуть 

впроваджені стандарти армій країн НАТО 
13.05.2016  
«До кінця 2019 року відбудеться реформування Генерального штабу Збройних Сил 

України, в ході якого в діяльність головного та інших органів військового управління будуть 
впроваджені принципи, прийняті в державах — членах НАТО». 

Про це сьогодні, 13 травня, повідомив на брифінгу у клубі Кабінету Міністрів України 
заступник Міністра оборони України — керівник апарату генерал-лейтенант Олександр Дублян. 

Він зазначив, що протягом 2016 — 2017 років будуть проведені реорганізаційні заходи 
управлінської вертикалі Головного управління персоналу (J1), Головного управління оборонного 
та мобілізаційного планування Генерального штабу (J5), створені Головне управління логістики 
(J4) та Головне управління підготовки (J7). Набуде спроможностей Командування сил спеціальних 
операцій. До кінця 2018 року буде завершено створення Командування сил Логістики. 

— На завершальному етапі реформування до кінця 2019 року буде завершено створення 
оновлених структур органів управління за J-структурою. За результатами цих заходів буде 
побудовано збалансовану за обсягами завдань, більш ефективну структуру Генерального штабу 
Збройних Сил України, — наголосив генерал-лейтенант Олександр Дублян. 

Заступник Міністра оборони України — керівник апарату підкреслив, що в ході реформ 
буде чітко розмежовано повноваження та відповідальність між органами військового управління, 
уточнено функції і завдання, посилено персональну відповідальності військовослужбовців 
за прийняті рішення, особисті дії або бездіяльність при виконанні покладених завдань. При цьому 
управлінські повноваження буде делеговано на якомога нижчий рівень. 

— До кінця 2020 року завершиться реформування і перехід на стандарти провідних армій 
світу всіх Збройних Сил України, — повідомив генерал-лейтенант Олександр Дублян. 

http://goo.gl/5s95x5 
Міністерство оборони України 

 
 
У Хмельницькому відбувся перший випуск 29 інструкторів-

спецпризначенців за програмою НАТО 
14.05.2016  
14 травня, у Хмельницькому, на плацу Окремого полку спеціального призначення 

Збройних Сил України відбувся перший випуск 29 інструкторів навчально-тренувального центру 
Сил спеціальних операцій кваліфікаційного курсу в рамках програми Об’єднаної 
багатонаціональної групи (США, Литва, Латвія, Естонія) з підготовки — «Україна» (JMTG-U). Курс 
тривав 6 місяців, з листопада 2015 року. До цього такий курс можливо було пройти тільки 
за кордоном. 

Участь в урочистостях з нагоди випуску взяли Начальник Генерального штабу — 
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко, заступник 
Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов, аташе з питань оборони 
при посольствах США, Латвії, Литви, Естонії, командири частин спеціального призначення, 
представники місцевих органів влади і самоврядування. 

Вітаючи випускників Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил 
України генерал армії України Віктор Муженко зазначив, що наявність бойового досвіду, активна 
допомога західних партнерів у прагненні створити нову систему підготовки вітчизняного війська 
і сила духу бійців -спецпризначенців дозволили підготувати висококласних інструкторів 
спеціальних операцій. 

— Шість інтенсивних місяців підготовки і сьогодні в строю знаходяться найсильніші 
та найпідготовленіші бійці спецназу. В умовах війни ми прийняли непросте рішення щодо 

http://fpri.kiev.ua/?p=22069
http://fpri.kiev.ua/?p=22067
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створення, у стислі терміни Сил спеціальних операцій, і послідовно реалізуємо поставлені 
завдання. Але скажу вам відверто, без активної допомоги та безпосередньої участі у цьому проекті 
наших закордонних друзів, ми не досягли б таких результатів, — підкреслив генерал армії України 
Віктор Муженко. 

— Я бачив і знаю як працював спецназ в Криму, в Краматорську і Слов’янську, 
у Луганському та Донецькому аеропортах, в Іловайську та Ізвариному, у Дзержинську 
та Дебальцевому. І скажу вам відверто — з такими бійцями Україна непереможна! Переконаний, 
що цей дух непереможності та бойового братерства ви покладете в основу підготовки 
та формування підрозділів спецпризначення. А принцип — зроби більше, наскільки стане сил, 
а після цього зроби вдвічі більше — буде покладено в основу діяльності кожного із вас, — 
констатував генерал армії Віктор Муженко. 

Герой України полковник Олександр Трепак у свою чергу підкреслив, що випуском перших 
інструкторів закладається міцний фундамент нової школи підготовки спецпризначенців 
у навчально-тренувальному центрі Сил спеціальних операцій, адже головна цінність підрозділу — 
сержант-інструктор. 

— Саме в цьому центрі, за допомогою нас, командирів та інструкторів, будуть готуватись 
майбутні фахівці для підрозділів Сил спеціальних операцій. Від нашого досвіду, знань, вмінь, 
навичок та майстерності, буде залежати їх ступінь бойової, військово-професійної та психологічної 
готовності виконувати завдання в будь-яких умовах обстановки, — переконаний полковник 
Олександр Трепак. 

http://goo.gl/h3Q6XA 
Міністерство оборони України 

 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
Столтенберг: НАТО має відповідати Росії силою 
01.05.2016  
НАТО має реагувати на дії Росії за допомогою сили і переконливих стримуючих факторів. 
Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt та 

альянсу європейських газет LENA (Leading European Newspaper Alliance), пише Німецька хвиля.  
"Москва незаконно анексувала Крим, підтримує сепаратистів на сході України і порушує 

міжнародне право. Саме тому ми розширимо свою присутність на східних кордонах альянсу", – 
зазначив Столтенберг. 

За його словами, зараз обговорюється варіант, згідно з яким у кожну з держав Балтії і до 
Польщі буде спрямовано міжнародний батальйон, ці сили будуть перебувати у режимі ротації. 
Остаточне рішення буде прийнято до початку саміту країн-членів НАТО у Варшаві у липні 2016 
року. 

"За визначенням Москви, "істотні бойові сили" – це постійне перебування не менше 1000 
солдатів в одній державі, що входить до НАТО. До цього показника нам далеко", – заявив генсек.  

Також він зауважив, що ніщо не вказує на те, що РФ у найближчому майбутньому нападе 
на будь-яку з країн, що входять до альянсу. 

"Однак ми маємо бути підготовлені, маємо забезпечити державам-членам НАТО повну 
солідарність і одночасно здійснювати політику стримування", – сказав Столтенберг і назвав ці 
заходи "обгрунтованими, оборонними і такими, що відповідають міжнародному праву". 

Він підкреслив, що НАТО не шукає конфронтації з Росією і не прагне до холодної війни. 
Також він зазначив, що усі заходи є реакцією на анексію Криму і дестабілізацію на сході України. 

Також Генсек НАТО зазначив, що канали для політичного діалогу мають бути відкриті, 
щоб продовжувати шукати способи зниження напруженості і ризику військових інцидентів. При 
цьому він не виключив, що до саміту у Варшаві відбудеться ще одна зустріч в рамках ради НАТО-
Росія. 

Українська правда 
 

 
У НАТО обговорюють створення ротаційних військ у Балтії – Картер 
02.05.2016  
Міністр оборони США Ештон Картер заявляє, що у НАТО розглядають можливість 

створення ротаційних сухопутних військ у країнах Балтії і, ймовірно, у Польщі як засіб 
стримування російської агресії. Про Картер сказав 2 травня журналістам, які летіли з ним до 
німецького Штутгарта, де базується європейське командування США. 

За словами Ештона Картера, йдеться про перспективу створення чотирьох ротаційних 
батальйонів сухопутних військ, які б складалися з 4 тисяч солдатів. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22033
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/a-19228200?maca=rus-tco-dw
http://fpri.kiev.ua/?p=22015
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Ці війська будуть створені на додачу, і окремо від озброєної бригади США, що налічує 4 
тисячі 200 військових, яку Вашингтон пообіцяв розквартирувати наступного лютого у Східній 
Європі. 

Картер повідомив, що ідея щодо створення ротаційних сухопутних військ розглядатиметься 
на зустрічі НАТО у червні. 

Radio Free Europe/Radio Liberty 
 

Міноборони США: НАТО захистить своїх союзників від агресії РФ 
03.05.2016  
НАТО захистить своїх союзників від російської "агресії" та міжнародний порядок, який 

базується на праві.  
Про це 3 травня заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ештон Картер, пише 

Німецька хвиля.  
У своєму виступі з нагоди представлення нового головнокомандувача об'єднаними силами 

НАТО в Європі, Картер зазначив, що  у тому разі, якщо Росія припинить "брязкання зброєю", 
НАТО триматиме для неї "двері відкритими", щоб разом боротись з глобальними викликами у 
сфері безпеки. 

"Але вирішувати Кремлю. Ми не прагнемо холодної війни з Росією, не кажучи вже про 
"гарячу". Ми не прагнемо робити з Росії ворога. Але будьте певні: ми захистимо наших союзників і 
міжнародний порядок, який базується на праві", – зазначив Картер. 

У свою чергу новий головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі  Кертіс 
Скапарротті зазначив, що НАТО зіштовхнувся з "викликами міжнародному праву" через дії Росії в 
Україні та у Південній Осетії. 

Серед серйозних проблем міжнародного характеру Скапарротті назвав терористичну 
загрозу в Європі після атак у Брюсселі, Парижі та Анкарі, а також кризу мігрантів та біженців, яка 
"становить загрозу для соціального устрою в Європі". 

Скапарротті замінив на посаді головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі 
генерала Філіпа Брідлава, який командував європейськими силами НАТО з 2013 року. 

60-річний Скапарротті командував дислокованим на Корейському півострові 
американським військовим контингентом та водночас обіймав пост головнокомандувача 
об'єднаними силами Південної Кореї та США на півострові. 

Українська правда 
 
Європейське командування ЗС США перейшло до Кертіса Скапаротті 
03.05.2016  
У вівторок 3 травня у німецькому Штутгарті відбулася церемонія передачі повноважень 

командувача Європейським командуванням збройних сил США від генерала Філіпа Брідлава до 
генерала Кертіса Скапаротті. 

Про це йдеться у Твіттері командування. 
"Вітаємо і ласкаво просимо на борт генерала Кертіса Скапаротті, нового командувача 

Європейського командування" – йдеться у повідомленні. 
Як відомо, Кертіс Скапаротті замість Філіпа Брідлава очолить також Верховне 

командування об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. Церемонія передачі повноважень 
відбудеться завтра в бельгійському місті Монс. 

Раніше генерал Скапаротті заявив, що США повинні постачати Україні ту зброю, якої вона 
потребує, в тому числі протитанкові ракетні комплекси Javelin. 

Українська правда 
 

Президент нагородив генерала Філіпа Брідлава орденом Ярослава Мудрого 
04.05.2016  
Президент України нагородив генерала Філіпа Брідлава орденом Ярослава Мудрого. 
За дорученням Президента орден генералу Брідлаву вручив виконуючий обов’язки глави 

Місії України при НАТО Єгор Божок. 
В Указі про нагородження відзначається значний особистий внесок генерала Філіпа 

Брідлава у розвиток відносин України з Північноатлантичним альянсом, відстоювання державного 
суверенітету і територіальної цілісності України. 

Відповідний Указ розміщено на офіційному сайті Глави держави. 
Нагородження відбулося в день вступу на посаду нового Верховного головнокомандувача 

Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерала армії США Кертіса Скапарроті. Генерал Філіп 
Брідлав командував об'єднаними військами НАТО в Європі з 2013 по 2016 роки. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 

http://fpri.kiev.ua/?p=22029
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/3/7048745/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/3/7048745/
http://fpri.kiev.ua/?p=22031
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/22/7048253/
http://fpri.kiev.ua/?p=21982
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В.о. Глави Місії України при НАТО взяв участь у церемонії передачі 
командування Об’єднаними Збройними Силами НАТО в Європі 

04.05.2016  
4 травня генерал Ф.Брідлав у присутності Генерального секретаря НАТО Є.Столтенберга 

передав командування Об’єднаними Силами НАТО в Європі генералу К.Капаротті. 
Під час офіційної церемонії передачі Генсекретар НАТО Є.Столтенберг подякував  генералу 

Ф.Брідлаву за його значний внесок у розвиток трансатлантичної безпеки та привітав генерала 
К.Скапаротті з його призначенням на цю відповідальну посаду. 

Місія України при НАТО 
 

 
США запускають в Румунії протиракетний щит НАТО 
12.05.2016  
В четвер на базі Девеселу в Румунії відбудеться запуск протиракетного щита для країн 

НАТО. 
Про це повідомляє Reuters. 
Окрім румунських високопосадовців, в церемонії запуску ПРО "Іджіс" також візьме участь 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє сайт Альянсу. 
За словами представника міністра оборони США Роберта Белла, незабаром протиракетний 

щит буде передано командуванню НАТО. 
"Тепер у нас є можливість захистити НАТО в Європі", – відзначив він в коментарі агентству. 
"Іранці нарощують свої можливості, і ми повинні бути попереду. Система не спрямована 

проти Росії", – наголосив Белл. 
Як відомо, 13 травня у польському селищі Редзіково розпочнеться будівництво 

американської комплексної системи протиракетної оборони.  
Планується, що вона почне діяти вже в 2018 році. 

Українська правда 

 
Протиракетний щит НАТО у Європі не загрожує Росії – Столтенберг 
12.05.2016  
Система європейської протиракетної оборони НАТО не представляє ніякої загрози для 

російських стратегічних сил ядерного стримування. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє сайт Альянсу. 
"Географія та фізика роблять неможливим для системи НАТО збивати російські 

міжконтинентальні балістичні ракети. Перехоплювачі надто нечисленні, та дуже далеко на південь 
або занадто близько до Росії, щоб це зробити", – сказав Столтенберг. 

За його словами, Росія відмовилася від пропозиції НАТО щодо співпраці в області 
протиракетної оборони, включаючи створення спільних центрів і режиму забезпечення прозорості 
протиракетної оборони. 

"Москва в односторонньому порядку припинили діалог з НАТО з цього питання в 2013 
році. НАТО буде продовжувати діалог з Росією. І зараз, коли напруженість висока, зберігати 
канали зв'язку відкритими дуже важливо", – відзначив генсек НАТО. 

У той же час Столтенберг підкреслив, що НАТО буде продовжувати зміцнювати оборону, 
щоб убезпечити союзників від будь-яких загроз, в тому числі і від балістичних ракет. 

Як повідомлялося, сьогодні в Румунії на американській військовій базі в Девеселу 
відбудеться церемонія запуску європейської системи протиракетної оборони Aegis. 

Українська правда 

 
У Польщі розпочалося будівництво американської системи ПРО 
13.05.2016  
У польському селищі Редзіково розпочалося будівництво американської бази 

протиракетної оборони. 
В урочистих заходах з нагоди початку будівництва бази і закладення першого каменя взяли 

участь президент Польщі Анджей Дуда, міністр оборони Антоній Мацеревич, глава МЗС Вітольд 
Ващиковський, заступник міністра оборони США Роберт Ворк, повідомляє TVN 24. 

Розміщена в Редзіково база ракет-перехоплювачів американської системи протиракетної 
оборони має обороняти війська США та союзників по НАТО від балістичних ракет з Близького 
Сходу. 

Базу будуть обслуговувати максимум 300 піхотинців і цивільних осіб. найважливіші 
елементи системи, тобто радар і пускову установку SM-3, повинна забезпечити компанія AMEC 
Programs Inc., розташована в штаті Джорджія (США). 

Експлуатаційної готовності бази планується досягти в 2018 році. 
Як повідомлялося, попередні роботи з щодо будівництва бази розпочалися 11 травня. 

http://fpri.kiev.ua/?p=21986
http://fpri.kiev.ua/?p=22039
http://www.reuters.com/article/us-nato-shield-idUSKCN0Y217M
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_130661.htm
http://fpri.kiev.ua/?p=22041
http://nato.int/cps/en/natohq/opinions_130662.htm
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/12/7049094/
http://fpri.kiev.ua/?p=22047
http://www.tvn24.pl/redzikowo-rusza-budowa-tarczy,643315,s.html
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Нагадаємо, в четвер на базі Девеселу в Румунії відбувся запуск протиракетного щита для 
країн НАТО. 

Українська правда 

 
 
Глава МЗС Польщі закликав не виконувати акт Росія-НАТО 
14.05.2016  
НАТО не має дотримуватися основоположного акту Росія-НАТО. 
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в суботу у 

Таллінні на конференції імені Леннарта Мері, передає Postimees. 
"Це документ про політичні зобов'язання, він не є юридично обов'язковим до виконання", 

– наголосив він. 
"Я не вважаю, що ми повинні виконувати цей документ", – відзначив Ващиковський. 
Він нагадав, що договір був укладений в 1997 році, але в порівнянні з тим періодом ситуація 

змінилася. Обіцянки того часу дав НАТО того часу, а не організація після її розширення, 
підкреслив Ващиковський. 

Міністр закордонних справ Польщі додав, що в 1997 році була інша ситуація і іншою була 
Росія — Росія Бориса Єльцина, яка тоді не була такою агресивною. 

З того часу Росія провела кілька воєн, а в сфері зовнішньополітичних договорів Росія 
порушила всі з них, додав Ващиковський. 

Нагадаємо, раніше Ващиковський заявив, що діяльність Росії представляє екзистенціальну 
загрозу. 

Українська правда 

  

http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/12/7049094/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/12/7049094/
http://fpri.kiev.ua/?p=22063
http://rus.postimees.ee/3693949/glava-mid-polshi-ne-schitaet-nuzhnym-priderzhivatsja-osnovopolagajuwego-akta-rossija-nato
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/16/7047909/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/16/7047909/
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЧЕРГОВА ЗУСТРІЧ «НОРМАНДСЬКОЇ» ЧЕТВІРКИ  
ЗАКІНЧИЛАСЯ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО 

 
11 травня в Берліні пройшла чергова, вже дванадцята зустріч 

«Нормандської» четвірки.  Жодних відчутних результатів переговори не 
принесли, і навіть не схоже, щоб завдання «прориву» у врегулюванні конфлікту 
стояло на порядку денному.  

 

Після трьохгодинних переговорів міністрів закордонних справ України, 
Росії ,Франції та Німеччини, господар заходу Франк-Вальтер Штайнмаєр 
повідомив, що значних успіхів сторони не досягли. Домовилися лише 
створити демілітаризовані зони і заборонити збройні навчання на 
лінії зіткнення, а також поліпшити обмін інформацією з метою 
зниження ризиків інцидентів.18 Щоправда, про заборону навчань вздовж 
лінії зіткнення сторони вже домовлялися два місяці тому в рамках Тристоронньої 
контактної групи, тож нічого нового в цьому сенсі «Нормандська» зустріч не 
принесла. 

Сергій Лавров заявив, що в Берліні «було підтверджено 
взаємопов’язане вирішення усіх цих проблем. Це стосується і виборів 
у місцеві органи самоуправління на Донбасі, це стосується і 
необхідності ухвалення закону про особливий статус Донбасу».19 
Вірогідно, російський міністр має на увазі, ніби сторони погодилися вирішувати 
питання безпеки на Донбасі одночасно із питанням виборів та «децентралізації» 
української Конституції. Якщо справді так, то це мінус для української сторони, 
яка справедливо наполягає, що питання виборів має вирішуватися лише після 
встановлення миру. 

У Берліні російська сторона запропонувала свій варіант закону 
про вибори на Донбасі, на що справедливо отримала категоричну 
відмову українською сторони. Втім, Франк-Вальтер Штайнмаєр зовсім не 
вважає неприйнятним, що РФ, де демократичних виборів не було вже багато 
років, намагається нав’язати свою модель виборів Україні. Після переговорів 

                                                             
18 http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-germany-idUSKCN0Y22EX 
19 http://www.radiosvoboda.org/content/article/27728992.html 
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німецький міністр висловив жаль, що сторонам не вдалося зблизити позиції з 
цього питання.20 

Ф.В. Штайнмаєр взагалі відомий своїми симпатіями до Росії, тож його 
посередництво навряд чи можна вважати неупередженим. Та його готовність йти 
назустріч вимогам РФ не в останню чергу може посилюватися і внаслідок позиції 
України, яка, замість внесення реального плану врегулювання, вже 
кілька місяців наполягає на введенні на Донбас «нової озброєної 
поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю режиму припинення 
вогню, охорони відведеного озброєння, забезпечення виводу окупаційних військ 
Російської Федерації з окупованих території та забезпечення контролю ділянки 
українсько-російського кордону»21. Головуючи в ОБСЄ, німецький міністр 
напевно знає, що подібних місій ця організація ніколи не проводила, у 
неї немає відповідного мандату, та й загалом поліцейські місії не вводяться 
під час гострої стадії збройного конфлікту. Тож цілком можливо, що завідомо 
нереальну вимогу Києва Ф.В. Штайнмаєр розцінює або як некомпетентність, або 
як свідому спробу завести переговори в глухий кут, що ще більше налаштовує його 
на пошук компромісу із Москвою. 

Нагадаємо, що раніше Київ намагався просувати ідею миротворчої місії 
ООН, потім – місії Європейського Союзу, але, отримавши відмови, перейшов до 
ідеї «поліцейської» місії ОБСЄ, вкладаючи в це поняття функції, притаманні не 
поліцейським, а миротворчим місіям. Коментуючи на прохання «Радіо Свобода» 
ідею озброєної місії ОБСЄ, конфліктолог-міжнародник Григорій Перепелиця 
нагадав, що «ОБСЄ має повноваження тільки щодо спостережних 
місій і посередництва – у рамках угоди між ООН і ОБСЄ», а 
миротворчі операції може запроваджувати тільки ООН.22 

Загалом же, складно розраховувати на рішучу підтримку Києва 
світовим співтовариством у ситуації, коли власний український суд 
відмовляється визнати факт російської агресії. 12 травня Шевченківський 
районний суд м. Києва відмовив у задоволені заяви керівника проекту «Відкритий 
суд» Станіслава Батрина про встановлення факту збройної агресії Російської 
Федерації проти України. Прикметно, що розгляд справи тривав понад півтора 
роки, а сама заява була подана позивачем ще 29 серпня 2014 р., тобто після 
першого відкритого вторгнення регулярних військ РФ на територію України. За 
словами позивача, саме «Президент в особі представника категорично 
наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії».23 Інформацію 
про рішення київського суду з готовністю розтиражували російські ЗМІ, що й 
недивно, адже відтепер складно уявити, як Україна буде доводити російську 
агресію в міжнародних судах, якщо її власний суд визнавати факт агресії 
відмовився. 

 

«Нормандський» переговорний процес, як і мінські переговори 
Тристоронньої контактної групи вже кілька місяців перебувають у глухому 
куті. Позиції сторін, включаючи вимогу щодо «озброєної поліцейської місії 
ОБСЄ», не наближають реальне розв’язання конфлікту, в якому майже щодня 
продовжують гинути люди. При цьому, затягування часу грає на руку Москві, 
адже з кожним днем перебування Донбасу під російською окупацією там 
знищуються залишки всього українського, ведеться людоненависницька 

                                                             
20 http://www.dw.com/uk/переговори-нормандської-четвірки-що-приніс-12-й-раунд/a-19250653 
21 http://www.president.gov.ua/news/prezident-u-zaporizhzhi-misceva-vlada-maye-vsi-mozhlivosti-d-37027 
22 http://www.radiosvoboda.mobi/a/27727668.html 
23 http://open-court.org/news/11217/ 
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агітація, вивозиться до РФ обладнання заводів. Тож незабаром повертати буде 
нічого, окрім зруйнованої війною голої землі. Київ же за два роки конфлікту досі 
не запропонував чіткого, зрозумілого власним громадянам та міжнародним 
партнерам плану повернення Донбасу. 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 ОБСЄ 
 
ОБСЄ: бойовики обмежують свободу пересування спостерігачів 
04.05.2016  
Бойовики на тимчасово окупованій території Донбасу обмежують свободу пересування 

спостерігачів місії ОБСЄ. 
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 3 травня, який оприлюднений на сайті місії.  
Зокрема, згідно з повідомленням, бойовики відмовили представникам наглядової місії у 

доступі у с. Любовка, підконтрольному "ДНР". 
"У Любівці (в 20 км на північний захід від Донецька) охоронець "ДНР" в одязі військового 

типу не пропустив спостерігачів СММ на укріплений комплекс, що охороняється, посилаючись на 
те, що там нічого немає і він закритий на замок", – зазначили у місії. 

Згідно з повідомленням, укріплений комплекс, куди не пустили місію ОБСЄ, за оцінкою 
спостерігачів, являє собою колишній склад або ремонтну майстерню. 

Представник "ДНР" заявив, що раніше цей об'єкт використовувався як база, але тепер він 
належить місцевій сільськогосподарської компанії. 

Крім того на блокпосту у підконтрольному "ДНР" м.Дебальцеве через кілька хвилин після 
прибуття місії ОБСЄ член "ДНР" вимагав, щоб спостерігачі негайно залишили територію. 

"За його словами, у спостерігачів СММ не було дозволу від "командира" перебувати тут. 
СММ поінформувала про це Спільний центр з контролю і координації (СЦКК) і залишила 
територію", – зазначено у повідомленні. 

Вмеcте з тим у місії зазначають, що у підконтрольному Україні с. Новозванівка (70 км на 
захід від Луганська) у дорожнього загородження спостерігачів СММ зупинив і не пустив далі 
командир Збройних сил України, посилаючись на те, що їхати далі небезпечно. 

Українська правда 

  
ОБСЄ: Ризики загострення ситуації на Донбасі лишаються дуже високими 
05.05.2016  
Cпостерігачі місії ОБСЄ фіксують значне зниження рівня бойової активності на Донбасі 

протягом минулого тижня, однак ризики загострення збройного протистояння, як і раніше, 
залишаються дуже високими. 

Про це на брифінгу 5 травня заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг. 
За його словами, зниження бойової активності підтверджує, що сторони "можуть 

контролювати своїх людей, принаймні, до деякої міри".  
"Ризики (загострення), як і раніше, залишається занадто високими, особливо в тих місцях, 

де сторони перебувають e небезпечній близькості один до одного", –  зазначив Хуг.  
Наразі, за його словами, є шанс для сторін нарешті дотримуватися зобов'язань за 

Мінськими угодами та вивести важке озброєння з зони небезпеки.  
При цьому Хуг підкреслив, говорячи про запланований ватажками бойовиків "ДНР" та 

"ЛНР" парад з  нагоди 9 травня, що історична спадщина є важливою, але важка зброя у Луганську 
та Донецьку є порушенням мінських угод та є загрозою для людей 

"З досвіду ми знаємо, що коли люди заважають нам виконувати моніторинг, їм,як правило, 
є що приховувати", – зазначив Хуг і додав, що спостерігачі зафіксували прибуття до зброї н.п. 
Ізварине, однак патруль, який було туди надіслано, зустрів озброєний представник "ЛНР" та не 
дозволив перебувати на місці.  

"Місія ОБСЄ є беззбройною цивільною місією спостерігачів, тож атаки та погрози на адресу 
спостерігачів не повинні мати місця та мають бути ретельно вивчені. Спостерігачам має бути 
дозволено виконувати свою роботу. Нам потрібна свобода пересування всюди, адже виконувати 
свою роботу в районах, не підконтрольних уряду України, проблематично", – зазначив Хуг. 

Він додав, що місія ОБСЄ готова і здатна й далі брати участь у моніторингу для розв'язання 
конфлікту на Донбасі. Наразі, за словами Хуга, в Україні перебуває 696 спостерігачів, з них 589 на 
сході України.  

Українська правда 

 
Ситуація в зоні АТО після відносного затишшя погіршується – ОБСЄ 
09.05.2016  
Ситуація з дотриманням режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної 

операції на сході України після великодніх свят почала погіршуватися. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22023
https://twitter.com/OSCE_SMM
http://fpri.kiev.ua/?p=22017


INTERNATIONAL WEEKLY # 08 (01.05.2016 — 15.05.2016) 26 of 32 

 

26 of 32 

На цьому наголосив генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр в інтерв'ю журналістам у понеділок в 
Києві, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Під час великодніх свят ми бачили, що домовленості про припинення вогню в основному 
дотримувалися. Однак зараз спостерігаємо повернення тенденції попередніх місяців – більшої 
кількості випадків порушення режиму припинення вогню, і в деяких районах дійсно майже 
відновлення бойових дій", – сказав він. 

"Очевидно, що ми дуже стурбовані цією тенденцією і шукаємо шляхи повернення 
деескалації", – підкреслив Заньєр. 

Він також зазначив, що незаконні збройні формування ведуть вогонь з важкого озброєння, 
захованого в житлових районах окупованих територій. 

"Те, що ми бачили, особливо в зоні, контрольованій НЗФ, це випадки, коли ведеться вогонь 
з важкого озброєння, розміщеного в житлових районах. Таким чином, це викликає відповідну 
військову реакцію іншого боку, снаряди можуть влучити в такі райони, що призведе до жертв 
серед цивільного населення", – застеріг генсек ОБСЄ. 

Серед основних проблем, з якими стикаються співробітники Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ, Заньєр назвав перешкоджання пересуванню спостерігачів. 

"У деяких випадках, особливо на стороні НВФ, у нас були епізоди переслідування. В одному 
випадку патруль був обстріляний. І це було далеко від лінії зіткнення. Також були випадки 
залякування. Для нас вкрай важливо мати безперешкодний доступ для отримання максимальної 
картини", – додав генсек ОБСЄ. 

Він поінформував, що спеціально прибув в Україну для обговорення з керівниками СММ 
ОБСЄ поточної ситуації, з керівництвом країни зустрічі не заплановані. 

Українська правда 
 

 
В ОБСЄ готові обговорити поліцейську місію на Донбасі 
09.05.2016  
Конкретних пропозицій щодо введення поліцейської місії на сході України в ОБСЄ немає, 

але організація відкрита для дискусії. 
Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр в Києві. 
"У нас є мандат на місію в Україні. Це мандат неозброєної цивільної місії. Функції місії були 

розширені, тому, що ми контролюємо і сприяємо впровадженню угод, досягнутих в Мінську. Ми 
чули заяви про поліцейську місію, але на даний момент немає конкретних пропозицій ОБСЄ з 
цього питання", – сказав він. 

"Там є ідеї, зокрема, щодо поліцейського контингенту, є пропозиції озброїти моніторингову 
місію в контактній зоні, тому я дуже відкритий до обговорення", – додав він. 

Заньєр підкреслив, що ОБСЄ має потенційну можливість проведення "більш посилених 
операцій". 

"У нас, звичайно, ведеться обговорення. Але ми повинні бачити параметри того, що 
пропонується. Необхідно мати чітку пропозицію на столі і обговорювати цю пропозицію. І нам 
необхідно, щоб всі країни-учасниці ОБСЄ дали свою згоду", – зазначив він. 

Українська правда 
 

 
Рішення про збройну місію ОБСЄ в Донбасі повинно прийматися консенсусом 

57 країн – Хуг 
13.05.2016  
Зараз в Донбасі працює неозброєна громадянська місія, мандат якої завершиться у березні 

2017 року.  
Рішення про направлення збройної місії ОБСЄ в Донбас можна прийняти лише 

консенсусом всіх 57 країн-учасниць організації, повідомив перший заступник СММ ОБСЄ 
Олександр Хуг. "Що стосується дискусії про можливе розміщення ще однієї місії – це питання, на 
яке повинні відповісти країни-учасниці ОБСЄ", – повідомив він на брифінгу в Києві.  

Він нагадав, що чинна СММ ОБСЄ – це неозброєна громадянська місія, мандат якої 
завершиться у березні 2017 року. "СММ – це польова операція, яка приїхала в Україну після 
досягнення консенсусу всіма 57 країнами-членами, які дали згоду на неозбройну цивільну місію. 
Вона буде діяти до березня 2017 року", – зазначив Хуг. За його словами, для зміни цього мандату 
необхідно нове консенсусне рішення членів ОБСЄ. 

DT.ua 
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ООН 
 
 
На засіданні РБ ООН Єльченко звинуватив Росію у тероризмі 
12.05.2016  
Російська Федерація проводить підривні дії проти України, підтримуючи тероризм на 

Донбасі, та нав'язує "русскій мир" країнам на пострадянському просторі, у тому числі із 
застосуванням терористичних актів. 

З такою заявою виступив під час засідання в Раді Безпеки ООН постійний представник 
України при Організації посол Володимир Єльченко, повідомляє центр новин ООН. 

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН по боротьбі з тероризмом, постійний 
представник України при ООН Володимир Єльченко звинуватив Росію у фінансуванні тероризму з 
метою поширення ідеології "Русского міра". Він заявив, що войовничі екстремістські ідеології є 
серйозною загрозою міжнародному миру і безпеці і рішуче засудив безчинства "Ісламської 
держави Іраку і Леванту" (ІДІЛ) і "Аль-Каїди". 

Заявивши, що міжнародне право вимагає від держав не вдаватися до актів тероризму і 
попереджати їх, посол України сказав, що вже більше двох років його країна "страждає від агресії 
свого сусіда Російської Федерації". 

"Росія тимчасово окупувала і незаконно анексувала території України – Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя – і продовжує ворожі підривні дії на Донбасі", – заявив 
Єльченко. 

Він сказав, що "Росія використовує широкий спектр технологій гібридної війни, 
включаючи фінансування тероризму для поширення ідеології так званого "Русского міра"". 

"Ця неоімперіалістична ідеологія не припиняє, а заохочує порушення міжнародного права, 
прав людини, вчинення серйозних злочинів, в тому числі терористичних актів", – заявив постпред 
України. 

За словами Єльченка, одним з ключових елементів "гібридної агресії проти України" є 
"пропаганда, поширювана контрольованими державою засобами масової інформації". 

Він додав, що "ця гібридна пропаганда – заснована на радянському і царському досвіді та 
інших тоталітарних концепціях, продовжує успішно впливати, перш за все, і, в основному, на 
молодь". 

Постійний представник України сказав, що є повідомлення "про випадки участі підлітків в 
діях терористичних організацій так званих "ДНР" і "ЛНР", в неодноразових нападах на цивільних 
осіб в деяких районах Донецької та Луганської областей України, використовуючи зброю і 
боєприпаси, поставлені Російською Федерацією". 

За словами посла України, є достовірні дані про те, що "для залучення дітей та студентів до 
своїх лав "проросійські сили і їхні кремлівські покровителі …. використовують різні способи 
впливу, в тому числі релігійні організації … обіцянки зняти судимість, оплатити кредит". 

Постійний представник України при ООН закликав, поряд із зусиллями щодо виявлення 
соціальних, культурних, релігійних та інших корінних причин войовничого екстремізму і 
тероризму, звернути увагу на такі феномени, як державна пропаганда нетерпимості і ненависті, а 
також на інформаційні війни, які нерідко стають частиною гібридних військових дій. 

Українська правда 
 
 
Україна приєдналася до ―Принципів Кігалі‖ 
12.05.2016  
Українська делегація в ООН в середу приєдналась до "Принципів Кігалі" – документа, що 

визначає першочерговим завданням для операцій ООН з підтримання миру (ОПМ) захист 
цивільного населення всіма можливими способами. 

Про це повідомили в Постійному представництві України при Організації Об'єднаних 
Націй, передає Укрінформ. 

"Україна як активний учасник миротворчої діяльності ООН повністю поділяє "Принципи 
Кігалі" та визнає, що захист цивільного населення є визначальним завданням ОПМ ООН, – 
зауважили українській місії. 

"Принципи Кігалі" були схвалені на міжнародній конференції у місті Кігалі (Руанда) 29 
травня 2015 року. Вони, зокрема, визначають, що задля захисту цивільного населення операції з 
підтримання миру ООН повинні вживати всіх необхідних заходів, у тому числі, якщо необхідно, із 
застосуванням сили. 

В установчій конференції рік тому взяли участь 12 країн, які одразу поставили свої підписи 
під цим документом. Зараз до нього приєдналися ще 17 держав-членів ООН, у тому числі, Україна, 
США, Австрія, Бельгія, Естонія, Ірландія, Фінляндія, Румунія, Словенія, Швеція, Латвія. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22035
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=25914#.VzPGB_krKUk
http://fpri.kiev.ua/?p=22037
http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2015356-ukraina-priednalasa-v-oon-do-principiv-kigali.html
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Усі 29 країн, які визнали "Принципи Кігалі" виділили для потреб ООН близько 40 тис. осіб 
персоналу для участі в операціях з підтримання миру. 

Українська правда 
 
Президент обговорив із Заступником Генерального секретаря ООН 

питання соціально-економічного та гуманітарного відновлення Донбасу 
15.05.2016  
Президент Петро Порошенко прийняв Заступника Генерального секретаря ООН, 

Виконавчого директора Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) Грете Фаремо. 
Під час зустрічі обговорювались перспективи розширення допомоги з боку організацій 

системи ООН у питанні надання допомоги на швидке відновлення об’єктів життєвонеобхідної 
інфраструктури на Донбасі та забезпечення розвитку постраждалих від російської агресії районів 
Донецької та Луганської областей. Окрему увагу було приділено нагальним гуманітарним 
потребам внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Петро Порошенко наголосив на важливості отримання доступу України до інноваційних 
джерел фінансування – через взаємодію з інституційними донорами, благодійними організаціями, 
міжнародними бізнес асоціаціями – для здійснення соціально-економічних, екологічних та 
гуманітарних проектів на Донбасі. Йшлося, зокрема, про спеціальні проекти щодо розмінування 
території, програми створення нових робочих місць для мешканців Донбасу та розвитку освітніх 
можливостей для дітей, які б включали відновлення та модернізацію учбових закладів. 

На пропозицію Президента було досягнуто домовленість про  опрацювання питання 
заснування нового офісу ЮНОПС, який би забезпечив координацію проектів та програм, що 
реалізуються ООН на території України, а також мобілізацію та раціональне використання 
міжнародної фінансової допомоги. 

Заступник Генерального секретаря ООН привітала Україну з «блискучою та заслуженою 
перемогою» Джамали на пісенному конкурсі Євробачення у Швеції. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
 

РАДА ЄВРОПИ 
 
Репресії окупаційної влади Криму проти кримськотатарського та 

українського населення не можуть залишитися поза увагою Ради Європи – 
зустріч Президента України та Президента ПАРЄ 

13.05.2016  
Президент Петро Порошенко зустрівся з Головою Парламентської асамблеї Ради Європи 

Педро Аграмунтом, який перебуває в Україні з офіційним візитом. 
Президент привернув увагу Голови ПАРЄ до продовження російської агресії проти України, 

що обумовлює необхідність подальшого політичного тиску та посилення відповідних санкцій 
проти РФ, у тому числі в рамках Ради Європи. 

«Ми не спостерігаємо жодного прогресу з боку Росії в реалізації вимог Парламентської 
асамблеї Ради Європи, що вочевидь залишається головною передумовою відновлення прав 
російської делегації в ПАРЄ, призупинених у відповідь на серйозні порушення Росією своїх 
зобов’язань в рамках Ради Європи», – наголосив Петро Порошенко. 

Глава держави закликав Голову Парламентської асамблеї РЄ і надалі дотримуватися у 
цьому питанні твердої та непохитної позиції. 

Петро Порошенко окремо приділив увагу питанню необхідності повернення на 
Батьківщину у якомога стислі терміни незаконно утримуваних і засуджених в Російській Федерації 
громадян України, передусім Надії Савченко. Він висловив сподівання, що невдовзі в Україну 
повернуться також Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв. Глава держави подякував Голові 
ПАРЄ за підтримку і послідовну позицію Асамблеї у зазначеному питанні. 

«Ми закликаємо ПАРЄ використовувати всі можливі інструменти для вирішення питання 
про звільнення українських політичних в'язнів, які перебувають в РФ. У зв'язку з цим, Ваша 
підтримка і послідовна позиція, шановний пане Голово, дуже важливі», – наголосив Президент. 

«ПАРЄ і я особисто уважно слідкуємо за ситуацією навколо нашої колеги Надії Савченко, і 
я дуже сподіваюсь, що дуже скоро буду мати можливість привітати її», – сказав Педро Аграмунт. 

Співрозмовники засудили прийняте російською окупаційною владою рішення щодо 
заборони Меджлісу кримськотатарського народу. Глава держави наголосив, що нова хвиля 
безпрецедентних репресій окупаційної влади Криму, спрямованих проти кримськотатарського та 
українського населення півострову, не може залишитися поза увагою Ради Європи. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22073
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Сторони обговорили стан та перспективи проведення в Україні важливих 
внутрішньополітичних, економічних та соціальних реформ. Голова ПАРЄ привітав призначення 
нового Генерального прокурора України та висловив всебічну підтримку політиці реформ 
керівництва України, включно з антикорупційними заходами, ефективною децентралізацією та 
судовою реформою на основі відповідних конституційних змін. 

Педро Аграмунт підтвердив готовність Ради Європи й надалі допомагати Україні у 
розбудові потужної демократичної держави та проведенні необхідних внутрішніх перетворень. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

США 
 

 
Вашингтон привітав призначення нового Генерального прокурора України 
13.05.2016  
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-президентом Сполучених 

Штатів Америки Джозефом Байденом. 
Джозеф Байден привітав призначення Юрія Луценка Генеральним прокурором України та 

підтвердив готовність США надавати підтримку Україні на шляху реформи прокуратури та у 
боротьбі з корупцією, відзначивши важливість законодавчих змін щодо впровадження 
Генеральної інспекцій в ГПУ. 

Президент поінформував про заходи щодо вдосконалення системи державних фінансів та 
покращення ділового клімату в Україні. Він висловив сподівання, що результати реформ в Україні 
дозволять активізувати підтримку України з боку США, МВФ та інших міжнародних партнерів 
нашої країни. 

Співрозмовники домовилися про підписання найближчим часом двосторонньої угоди про 
надання Україні третього траншу кредитних гарантій на 1 млрд доларів США. 

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі і наслідки міністерських переговорів у 
Нормандському форматі. Петро Порошенко наголосив на пріоритетності створення безпекових 
передумов для подальшого руху до політичного врегулювання ситуації на Донбасі, що стала 
наслідком російської агресії. У цьому контексті Президент України та Віце-Президент США 
відзначили важливість розміщення на окупованих територіях озброєної поліцейської місії ОБСЄ. 

Петро Порошенко і Джозеф Байден також скоординували підходи щодо подальшого 
консолідованого міжнародного, зокрема санкційного, тиску на Росію під час саміту Великої сімки в 
Японії 26-27 травня з метою досягнення реальної деескалації ситуації на Донбасі. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
 
Маккейн: Україна може отримати $500 млн на оборону 
14.05.2016  
Проект закону про оборонний бюджет США на 2017 фінансовий рік передбачає виділення 

Україні до 500 мільйонів доларів з метою забезпечення допомоги у сфері безпеки, в тому числі 
летальної допомоги. 

Про це повідомив голова Комітету Сенату США з питань Збройних сил Джон Маккейн 
на офіційній веб-сторінці, де розкрив деталі бюджету Пентагона, прийнятого у комітеті 
напередодні. 

За словами Маккейна, проект закону "уповноважує виділити до $500 млн з метою 
забезпечення допомоги у сфері безпеки в Україні, в тому числі летальної допомоги". 

Разом з тим законопроект обмежує половину цих коштів, поки міністр оборони США не 
підтвердить, що Україна вживає суттєвих заходів щодо реалізації в оборонних інституціях реформ, 
спрямованих на боротьбу з корупцією, підвищення рівня підзвітності, а також підтримання 
можливостей у сфері безпеки. 

Українська правда 
 

http://fpri.kiev.ua/?p=22059
http://fpri.kiev.ua/?p=22071
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РУМУНІЯ 
 

6 травня 2016 року у смт. Солотвино відбудеться зустріч Міністрів 
закордонних справ України Павла Клімкіна та Румунії Лазаря Коменеску 

05.05.2016  
6 травня 2016 р. у смт. Солотвино (Тячівський район Закарпатської області) відбудеться 

робоча зустріч Міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Румунії Лазаря Коменеску. 
Напередодні зустрічі у Солотвино за участі голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації Геннадія Москаля буде відкрито консульство Румунії. 
Міністри Павло Клімкін та Лазар Коменеску обговорять широке коло питань 

двостороннього співробітництва та, зокрема, шляхи реалізації домовленостей, досягнутих в ході 
візиту Президента України П.Порошенка до Румунії 21 квітня 2016 року. 

Особлива увага буде приділена питанням транскордонної та регіональної співпраці, 
розвитку інфраструктури українсько-румунського державного кордону, вирішенню освітніх та 
культурних проблем української національної меншини в Румунії та румунської в Україні. 

Міністри підпишуть Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про 
скасування оплати за оформлення довготермінових (національних) віз, завдяки якій українці та 
румуни зможуть безкоштовно отримувати дозволи на в’їзд та перебування строком понад 90 днів. 

Міністри також вручать громадянам двох країн дозволи на перетин державного кордону у 
рамках діючої Угоди про місцевий прикордонний рух. 

7 травня 2016 року Павло Клімкін планує відвідати український ліцей імені Тараса 
Шевченка в прикордонному румунському місті Сігету Мармацієй та провести зустріч з 
представниками місцевої української громади.  

МЗС України 

 

ТУРЕЧЧИНА 
 
Прем’єр-міністр обговорив із Міністром оборони Туреччини перспективи 

поглиблення співробітництва двох країн 
12.05.2016  
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч із Міністром національної 

оборони Турецької Республіки паном Ісметом Їлмазом. Сторони обговорили перспективи 
поглиблення двостороннього співробітництва країн, зокрема у військо-технічних та торгівельних 
сферах. 

"Радий тому, що за останній час ми маємо дуже якісне покращення нашої двосторонньої 
співпраці, і вірю в те, що ми зараз закладаємо основи поглиблення нашої взаємодії – і в 
політичній, і в економічній, і в оборонній сфері", – заявив Володимир Гройсман. 

За його словами, Туреччина є одним з головних партнерів України. Разом дві країни мають 
великий потенціал для розвитку взаємодії у різних секторах, зокрема у сферах економіки та 
енергетики, наголосив Прем'єр-міністр. Також є перспективним співробітництво в оборонній 
сфері, що сприятиме підвищенню обороноздатності України. 

"Моє повідомлення – поглиблюємо наші відносини, розширюємо торгівельний компонент, 
підходимо до підписання зони вільної торгівлі, і ми готові до подальшого поглиблення взаємодії у 
всіх сферах", – заявив Голова Уряду. 

Міністр національної оборони Турецької Республіки Ісмет Їлмаз запевнив, що Туреччина 
продовжить підтримку України у досягненні нею миру і процвітання. "Ми сприймаємо Україну як 
одного з найважливіших партнерів у регіоні", – зауважив він. 

Співрозмовник повідомив, що об'єм торгівлі двох країн минулого року сягнув 4 млрд. 
доларів. Разом з тим, є значний потенціал для збільшення торгівельного обороту, зазначив він та 
висловився за здійснення заходів для досягнення високих показників. 

Крім того, Ісмет Їлмаз підтримав ідею закінчення переговорів між країнами про вільну 
торгівлю до кінця року. Це також сприятиме зростанню обсягів інвестицій з Туреччини до України, 
зазначив він. 

Міністр національної оборони Турецької Республіки також підкреслив потенціал двох країн 
у розвитку військово-технічного співробітництва та технологій оборонно-промислового комплексу. 
"Чорне море не розділяє, а, навпаки, об'єднує наші країни, – підкреслив Ісмет Їлмаз. – 
Співробітництво у цій сфері буде корисним як для Туреччини, так і для України". 

Департамент інформації та  
комунікацій з громадськістю  

Секретаріату КМУ 
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Туреччина підтримує запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ на 
Донбасі – зустріч Президента України та Міністра оборони Туреччини 

13.05.2016  
Президент Петро Порошенко провів зустріч із Міністром національної оборони Турецької 

Республіки Ісметом Їлмазом, під час якої було підтверджено готовність докладати усіх зусиль для 
забезпечення якнайшвидшого виконання домовленостей, досягнутих у ході п’ятого засідання 
Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, що відбулося в Анкарі 9 березня 
2016 року, і поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. 

Глава держави висловив переконання, що 10-е засідання українсько-турецької 
Міжурядової комісії з торговельно- економічного співробітництва під співголовуванням Віце-
прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України Геннадія Зубка та Міністра Їлмаза дасть імпульс двосторонній 
співпраці в усіх галузях. 

Сторони погодилися, що співробітництво між Україною та Туреччиною має потужний 
потенціал і його потрібно активно використовувати. Особливий наголос має бути зроблено на 
стратегічні сфери, зокрема оборонно-промислову галузь, де сторони мають спільні інтереси та 
взаємодоповнюючі можливості. 

Президент поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі. Україна залишається 
відданою реалізації Мінських домовленостей, але звертає увагу на необхідність забезпечення 
системної деескалації ситуації і розгортання озброєної поліцейської місії під егідою ОБСЄ. 

Ісмет Їлмаз запевнив у підтримці Туреччиною ідеї розгортання на Донбасі зазначеної місії. 
Петро Порошенко та Ісмет Їлмаз висловили обурення у зв’язку з подальшим погіршенням 

ситуації з правами людини у Криму, зокрема нещодавніми арештами окупаційною владою лідерів 
кримськотатарського народу. «Очікуємо на консолідовану жорстку реакцію міжнародної спільноти 
на дії окупантів», – зазначив Президент і наголосив на необхідності посилення відповідних 
санкцій проти країни-агресора. 

Міністр національної оборони Туреччини, зі свого боку, зазначив, що його країна не визнає 
незаконної анексії Криму і категорично засуджує утиски кримських татар з боку окупаційної 
влади, зокрема нещодавнє рішення про «заборону Меджлісу кримськотатарського народу». Крім 
того, він заявив, що офіційна Анкара привертає увагу до питань окупації Криму та порушень прав 
людини на півострові у рамках усіх міжнародних майданчиків. 

Сторони також обговорили шляхи посилення взаємодії на двосторонньому та 
багатосторонньому рівнях з питань забезпечення безпеки у регіоні Чорного моря. 

Глава Української держави подякував турецькій стороні за організацію програми 
відпочинку для дітей та членів сімей українських військовослужбовців, які загинули або зазнали 
поранень під час служби в зоні проведення антитерористичної операції. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
Україна і Туреччина складуть план спільних дій у Чорному морі 
14.05.2016  
Україна і Туреччина домовилися розробити план спільних дій у басейні Чорного моря. 
Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак у facebook після зустрічі в 

Києві з міністром національної оборони Туреччини Ісметом Йилмазом. 
"Домовилися розробити спільний план дій щодо поглиблення співробітництва сфері 

військово-технічної співпраці, логістичного забезпечення, підготовки особового складу, військово-
промислового комплексу, а також щодо спільних дій у басейні Чорного моря. Відповідні 
документи запланували підписати під час наступної зустрічі", – написав він. 

"Мій колега зазначив, що для Туреччини Україна є дружньою та братньою державою. 
Туреччина підтримує наше прагнення здійснювати реформи та хоче бачити Україну мирною та 
процвітаючою. Також пан Ісмет Йилмаз подякував українській армії за неабияку стійкість, 
виявлену під час захисту своєї територіальної цілісності та незалежності", – додав Полторак. 

Українська правда 

 
 

КИТАЙ 
 
У МЗС України відбулися українсько – китайські консульські консультації 
10.05.2016  
10 травня ц.р. у МЗС України відбулися українсько – китайські консульські консультації на 

рівні керівників консульських служб України та КНР. 
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Участь у заході взяли представники МЗС, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, 
Національної поліції, Служби безпеки, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державної 
міграційної служби. 

У ході переговорів сторони детально обговорили актуальний стан двостороннього 
співробітництва у консульській сфері, комплекс міграційно-візової проблематики, а також 
питання захисту прав і свобод громадян двох держав. 

За результатами досягнуто принципової домовленості щодо здійснення сторонами 
предметних кроків для взаємного спрощення режиму поїздок громадян, опрацьовано ключові 
напрямки спільних дій в частині лібералізації сторонами візових процедур, ефективної взаємодії 
причетних органів сторін для надання належної допомоги громадянам за кордоном. 

МЗС України 
 
 

РОСІЯ 
 
Шевченківський суд відмовився визнати факт агресії РФ, бо ―це і так 

відомо‖ 
12.05.2016  
Шевченківський райсуд відхилив заяву про встановлення факту збройної агресії Російської 

Федерації проти України, "оскільки зазначений факт є загальновідомим". 
Про це сказано у повідомленні Шевченківського районного суду. 
"Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 12.05.2016 відмовлено в 

задоволені заяви Батрина Станіслава Віталійовича про встановлення факту, що має юридичне 
значення, а саме факту збройної агресії Російської Федерації проти України, оскільки зазначений 
факт сам по собі не впливає на права заявника і є загальновідомим", – сказано у повідомленні. 

Заяву до суду ще 29 серпня 2014 року подав керівник проекту "Відкритий суд" Станіслав 
Батрин, заінтересовані особи – Президент України, Служба безпеки України, МЗС, 
Міноборони, Посольство Російської Федерації в Україні. 

Як повідомляє проект "Відкритий суд", МЗС та Генеральна прокуратура не заперечувала 
проти задоволення заяви, однак Президент в особі представника категорично наполіг на відмові у 
встановленні факту збройної агресії. 

 Українська правда 
 

http://fpri.kiev.ua/?p=22061
http://sh.ki.court.gov.ua/sud2610/267877/
http://open-court.org/news/11217/

