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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
G7 ЗБЕРІГАЄ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ,
АЛЕ ЗАКЛИКАЄ ПРОВЕСТИ ВИБОРИ НА ДОНБАСІ.
ЄВРОСОЮЗ ГОТУЄТЬСЯ ЙТИ НА ПОСТУПКИ МОСКВІ
У підсумковій декларації країни Великої сімки вирішили зберегти санкції
проти Росії до виконання Мінських угод, навіть згадується про можливість їх
посилення. У той же час, провідні політики Євросоюзу демонструють
готовність йти на поступки Москві.
26-27 травня 2016 р. у Японії пройшов саміт країн Великої сімки.
Говорили переважно про економічні питання, але і політичні не залишилися поза
увагою лідерів найбільших демократичних економічно розвинутих держав. У
підсумковій декларації G7 Україна згадується у зв’язку із російською
агресією, необхідністю проведення реформ і боротьби проти корупції,
а також 30-річчям Чорнобильської катастрофи.1
У першому ж реченні, в якому згадується російсько-український конфлікт,
Києву дають зрозуміти, що очікувати на підтримку зброєю не
доводиться; немає і визнання факту зовнішньої агресії: «конфлікт в
Україні може бути вирішений лише дипломатичними засобами». З
цього Київ і Москва можуть зробити висновок, що ніхто зброєю Україні
допомагати не збирається, що навряд чи спонукатиме РФ до деескалації. Далі у
тексті декларації говориться про повагу до суверенітету й територіальної
цілісності України, а також невизнання Великою сімкою російської анексії Криму.
Виходить дивно: G7 визнає факт анексії, але конфлікт називає
внутрішньоукраїнським – дослівно з тексту декларації «the conflict in
Ukraine».2
Лідери Великої сімки закликали «всі сторони» до виконання
режиму припинення вогню, чим фактично поклали на Київ таку ж
відповідальність, як і на російсько-сепаратистські війська. Крім того, G7
закликає всі сторони «невідкладно виконати їх зобов’язання в
контексті якнайшвидшого проведення місцевих виборів в окремих
районах Донецької та Луганської областей, відповідно до Мінських
домовленостей». І при цьому – жодного слова про безпекові передумови для
проведення таких виборів, не кажучи вже про поліцейську місію ОБСЄ.
Далі G7 заявила про готовність підтримувати реформи в Україні,
1
2

http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
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закликавши Київ посилити боротьбу з корупцією. Згадкою про боротьбу
проти корупції одразу ж після речень про збереження санкцій проти Росії Велика
сімка, очевидно, хотіла наголосити Києву, що ці питання взаємопов’язані, і
підтримка Заходу не в останню чергу залежить від намірів України проводити
реформи.
У тексті декларації також згадується про важливість реформування
українського енергетичного сектору та посилення співпраці із міжнародними
операторами постачання газу. Велика сімка згадала і питання 30-річчя
Чорнобильської трагедії, «підтвердивши свої зобов’язання вживати спільних з
Україною заходів для перетворення Чорнобиля на екологічно безпечне
середовище». Щоправда, без жодних конкретних зобов’язань допомоги.
З позитивного для Києва: Велика сімка підтвердила, що тривалість
санкцій проти Росії пов’язана із виконанням нею Мінських угод та
поваги до суверенітету України. G7 навіть пригрозила можливістю
посилення санкцій у разі необхідності, але тут же додала, що визнає
необхідність продовження діалогу з Росією. Верховна представниця ЄС з
питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні запевняє,
що в червні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені,3 проте немає
впевненості, що надовго. Існує велика вірогідність, що вже в грудні 2016 р. санкції
будуть якщо зняті, то принаймні пом’якшені настільки, щоб не створювати
дискомфорту для Кремля.
Під час німецько-російського форуму в Берліні 30 травня Міністр
закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував
«поетапне скорочення санкцій» відповідно до прогресу у врегулюванні на
Донбасі.4 Важко сказати, де німецький міністр побачив достатній прогрес, щоб
заговорити про скорочення санкцій, адже Москва досі не припинила обстріли, не
вивела свої війська, продовжує постачання на Донбас зброї і бойовиків. Ф.В.
Штайнмаєр також повідомив, що Німеччина розширить співпрацю між
німецькими та російськими університетами і посилить програму молодіжних
обмінів, що явно не вписується в політику ізоляції РФ. Прикметно, що Україні як
жертві російської агресії Берлін таких програм не пропонує.
Аналогічний до Ф.В. Штайнмаєра заклик до поступового скасування
санкцій проти РФ пролунав у травні і від віце-канцлера Німеччини Зігмара
Габріеля.5 Назвав «непродуктивними» санкції прем'єр-міністр Греції
Алексіс Ціпрас.6 Регіональна рада Італійського Венето (північно-східного
регіону з центром у Венеції) 18 травня підтримала резолюцію щодо визнання
Криму частиною РФ та закликала уряд Італії скасувати санкції.7 Впродовж червня
аналогічні рішення проросійські сили спробують провести ще в трьох регіонах
Італії: Ломбардії, Лігурії й Тоскані.8 Досить сильні настрої щодо зняття санкції – в
Парижі. 31 травня Верховна Рада України навіть ухвалила офіційне
звернення до Сенату Франції, закликаючи не підтримувати резолюцію
нижньої палати парламенту щодо зняття санкцій.9 Відповідне питання
буде розглядатися у Сенаті 8 червня.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вирішив допомогти Росії
прорвати залишки дипломатичної ізоляції і 16 червня взяти участь у
Петербурзькому міжнародному економічному форумі, ставши першим
3

http://www.dw.com/uk/могеріні-впевнена-що-єс-продовжить-санкції-щодо-росії/a-19268462
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2016/160530_BM_DEU_RUS_Forum.html
5
http://ukrainian.voanews.com/content/germany-russia-sanctions/3348508.html
6
http://www.bbc.com/russian/news/2016/05/160527_tsipras_condemns_sanctions
7
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2016/18-maggio-2016/crimea-russa-voto-veneto-divide-partiti-fainfuriare-l-ucraina-240444240382.shtml
8
http://ria.ru/world/20160531/1441259912.html
9
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/05/31/7050100/
4
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керівником ЄС, який відвідає Росію з моменту запровадження санкцій.
Традиційна мотивація щодо необхідності підтримання діалогу і донесення до РФ
аргументів Європи не витримує критики, адже контакти з російським
керівництвом тривають постійно, інша справа, що Кремль позицію ЄС ігнорує.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс слушно
зауважив, що «зустрічі заради зустрічей» сенсу не мають,
натомість Кремль використає цю нагоду, щоб створити у
російського народу враження, ніби справи йдуть, як завжди, і жодної
ізоляції немає.10
Отже, попри рішення G7 щодо продовження санкцій проти Росії, а також
великої вірогідності, що ЄС продовжить санкції ще на півроку, позиції русофілів
в Європі посилюються. Вже незабаром Київ може постати перед ризиком
суттєвого ослаблення або взагалі скасування санкцій як єдиного реального
важелю тиску Заходу на Москву. Що має зробити Україна, щоб не втратити
підтримку Заходу, – підказує в своїй декларації Велика сімка, наголошуючи на
необхідність реформ і боротьби з корупцією.

10

http://www.politico.eu/article/jean-claude-juncker-trip-to-russia-vladimir-putin-raises-concerns/
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА
Глава МВС Франції: Безвізовий режим Україні, Грузії і Косову давати зарано
20.05.2016
Бернар Казньов переконаний, що ЄС слід жорстко моніторити те, наскільки Україна, Грузія
і Косово виконали умови для надання безвізового режиму.
Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов вважає, що зараз не час для надання
Європейським Союзом безвізового режиму Україні, Грузії та Косову. Про це міністр заявив у
п'ятницю, 20 травня, під час зустрічі глав МВС країн ЄС у Брюсселі.
"Це питання не може бути вирішене в найближчі тижні і місяці. Франція цього не хоче", –
сказав Казньов, цитує агентство dpa. Він висловив переконання, що ЄС повинен проводити "дуже
жорсткий моніторинг" щодо виконання вимог цими трьома країнами для надання їхнім
громадянам права подорожувати до країн Шенгенської зони без віз.
Окрім України, Грузії та Косова на право подорожувати до країн Шенгенської зони без віз
претендує Туреччина. Проте її у своїй заяві глава МВС Франції не згадував.
Нагадаємо, міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу 20 травня схвалили механізм
призупинення дії безвізового режиму у надзвичайному порядку. Він дозволить ЄС оперативно
припинити безвізовий в'їзд громадян Туреччини та інших країн на територію Шенгенської зони у
разі порушення ними ключових умов.
DW.COM
Посол в ЄС підтвердив: в Брюсселі обговорюють перенесення безвізового
20.05.2016
Країни ЄС обговорюють можливість перенесення введення безвізового режиму для
України.
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив посол України при ЄС Микола Точицький.
За його словами, фактор міграційної кризи може впливати на швидкість прийняття
рішення щодо України.
Як зазначив посол, йдеться про ініціативу Єврокомісії створити процедуру, яка дозволить
переглядати рішення про безвізовий вже після того, як воно ухвалене.
"Є країни ЄС, які вважають, що спочатку потрібно внести ці зміни, а вже потім надавати
безвізовий Україні", – сказав Микола Точицький.
Водночас, за його словами, остаточне рішення щодо цього питання ще не прийняте.
При цьому посол застеріг ЄС від проблем, пов’язаних з можливим відкладенням рішення
про безвізовий режим.
"Якщо це станеться (якщо запровадження безвізового буде відкладене. – ЄП), Євросоюз
може втратити надійного партнера на своєму східному кордоні", – сказав він.
"якщо українці побачать, що попри все зроблене державою, попри те, що українці
виконали всі свої зобов’язання, Євросоюз не виконує свої обіцянки і не надає безвізовий, то це, на
жаль, буде негативно трактуватися в Україні", – пояснив посол.
Як раніше повідомлялося ЄП, в столицях країн-членів ЄС замислюються над тим, щоби
ув’язати український безвізовий з іншими, масштабнішими рішеннями – зокрема, про загальний
механізм призупинення безвізу.
Українська правда
Європейський Парламент прискорить розгляд питання про запровадження
безвізового режиму з Україною – підсумки телефонної розмови Глави держави з
Президентом Європарламенту
25.05.2016
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом
Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.
Президент Європейського Парламенту привітав Главу держави та український народ
зі звільненням Надії Савченко.
«Це чудова новина для друзів України, які протягом двох років боролися за її звільнення з
російського полону. Це перемога Президента України та всього українського народу», – наголосив
Мартін Шульц.
Петро Порошенко висловив сподівання на подальшу рішучу підтримку з боку
Європейського Парламенту в питанні звільнення всіх українських громадян, які незаконно
утримуються в Росії, а також продовження тиску на російську сторону для повного виконання нею
й інших положень Мінських домовленостей.
Мартін Шульц висловив занепокоєння безпековою ситуацією на Донбасі та засудив
збільшення кількості обстрілів українських позицій з боку проросійських бойовиків. Він
наголосив, що за цих умов санкції проти Росії не можуть бути ані скасовані, ані пом’якшені.
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Президент Європейського Парламенту підтвердив послідовну підтримку з боку
Європарламенту в питанні якнайшвидшого надання Україні безвізового режиму. «Розгляд
законодавчої пропозиції Європейської Комісії щодо лібералізації візового режиму з Україною в
Європейському Парламенті розпочнеться вже завтра. Ми зробимо все можливе для швидкого
завершення цього процесу», – зазначив Мартін Шульц.
Президент України закликав сторону ЄС до справедливого розгляду питання про надання
українцям права на безвізові подорожі до ЄС.
Глава держави поінформував про прогрес України у впровадженні реформ. У свою чергу
Президент Європейського Парламенту високо оцінив реформаторські зусилля Президента та
запевнив у незмінній та всебічній підтримці України з боку Європейського Союзу.
Петро Порошенко та Мартін Шульц домовилися продовжити координацію дій з
актуальних питань взаємодії між Україною та ЄС у рамках політичних консультацій високого рівня
27 червня у Брюсселі.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
Володимир Гройсман обговорив із послами країн Північної Європи та Балтії
хід реформ в Україні та перспективи лібералізації ЄС візового режиму
26.05.2016
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 26 травня, зустрівся з послами
країн Північної Європи та Балтії. Сторони обговорили перспективи лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України, стан виконання Мінських угод, подальші кроки Уряду щодо
проведення реформ та перспективи співпраці між країнами.
Прем’єр-міністр поінформував, що новий Уряд спільно зі Стратегічною групою радників з
підтримки реформ в Україні напрацював операційний план пріоритетних кроків до кінця 2016
року, який буде схвалено на позачерговому засіданні Уряду у п’ятницю, 27 травня.
За його словами, план передбачає п’ять пріоритетних напрямків роботи Уряду, зокрема:
макроекономічна стабілізація, підвищення якості державного управління та державних послуг,
ефективна боротьба з корупцією, судова реформа, створення сприятливих умов для розвитку
бізнесу.
"Новосформований Уряд зорієнтований на подальшу європейську інтеграцію, на
проведення глибинних реформ, на активну боротьбу з корупцією", – підкреслив Прем’єр-міністр.
Володимир Гройсман поінформував співрозмовників про вжиті Урядом заходи у цих
напрямках. Зокрема, Кабінетом Міністрів були прийняті рішення щодо запровадження єдиної
ринкової ціни на газ та єдиного митного вікна, дерегуляції ринку ліків, проведення конкурсного
призначення керівництва державних підприємств та відкритих державних закупівель, підготовки
публічного аукціону приватизації Одеського припортового заводу, забезпечення роботи
антикорупційних органів. Уряд також продовжить дерегуляцію, децентралізацію та зміну системи
роботи української митниці.
Одним з головних пріоритетів Уряду лишається європейська та євроатлантична інтеграція,
наголосив Прем’єр-міністр. Свідченням цього стало вперше формування у складі Уряді посади
Віце-прем'єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яку обійняла Іванна
Климпуш-Цинцадзе. У цьому контексті у фокусі уваги Уряду залишається завершення ратифікації
Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, зазначив Володимир Гройсман.
Окремо Прем’єр-міністр торкнувся питання лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України. Він наголосив на важливості та символічності цього рішення для України та
висловив сподівання, "що найближчим часом з вашою підтримкою, підтримкою ваших країн і
країн наших партнерів ми отримаємо позитивне рішення Європейського Парламенту".
У свою чергу Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що варто оцінювати кожну країну-претендента на
безвізовий режим із ЄС індивідуально. Вона підкреслила, що Україна виконала всі вимоги,
передбачені Планом дій щодо лібералізації ЄС візового режиму і очікує на прийняття відповідного
рішення з боку ЄС.
"Ми вважаємо, що підхід, коли Україну, Косово, Грузію та Туреччину розглядають "одним
пакетом", є повністю хибним. Ми віримо, що важливо оцінювати кожну країну, оцінюючи умови та
виконання зобов’язань, які ми взяли на себе, – зазначила Віце-прем'єр-міністр. – Глибоке
обговорення і прийняття рішення щодо призупинення безвізового режиму може забрати багато
часу. І прив'язка надання безвізового режиму до вироблення рішення по механізму призупинення
його дії може спричинити невиправдану затримку. Це те, що ми не можемо собі дозволити. Тому
що це рішення про наш діалог, це про нашу взаємність, це про виконання зобов'язань обох сторін".
Крім того, Голова Уряду також поінформував, що напередодні в Україні завершила роботу
Місія Міжнародного Валютного Фонду. За його словами, була проведена ґрунтовна робота і
визначено подальший план дій.
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Учасники зустрічі також обговорили стан виконання Мінських угод та питання
продовження санкцій відносно Російської Федерації.
Своєю чергою Посли країн Північної Європи та Балтії привітали рішення Уряду,
спрямовані на досягнення енергетичної незалежності України та наголосили на необхідності
продовження структурних реформ в Україні, зокрема, у сферах боротьби з корупцією та зміни
судової системи. Вони запевнили у готовності країн Північної Європи та Балтії підтримувати
Україна на шляху реформування.
Співрозмовники також привітали повернення в Україну льотчиці, народного депутата
Надії Савченко та запевнили у відданості їхніх країн політиці засудження військової агресії на
сході України та анексії Росією Криму.
Володимир Гройсман також подякував послам країн Північної Європи та Балтії за
підтримку України та виступив за поглиблення взаємодії держав.
Урядовий портал
Доповідач з безвізового: потрібна серйозна робота, щоб ЄП дав ―сильний
сигнал‖
29.05.2016
Доповідач Європарламенту з питання лібералізації візового режиму з Україною Марія
Габріель пояснює, що потрібен час для "серйозної роботи" з цього питання, щоб Європарламент
дав "сильний сигнал" на користь цього рішення.
Про це Габріель сказала у коментарі УНІАН.
"Як доповідачі, ми завжди прагнемо того, щоб наші звіти під час голосування отримали
якомога більшу підтримку. Саме тому потрібен розгляд усіх вимог, і має бути зроблена серйозна
робота, щоб переконатися, що Європейський парламент може дати сильний сигнал на користь
лібералізації візового режиму з Україною та на користь українців, без будь-яких сумнівів або другої
думки, які могли б послабити таке важливе рішення", – заявила доповідач.
При цьому Габріель зауважила, що робота буде зроблена "належним чином, без будь-яких
непотрібних затримок і враховуючи інтереси громадян як Європи, так і України, які першими
отримають переваги звільнення від віз".
"Україна давно прямує європейським шляхом. Ми тут для того, щоб це підтримати і
заохотити. Звільнення від віз для громадян України є конкретним кроком у цьому напрямку", –
наголосила вона.
Як повідомлялося, 26 травня доповідач з українського питання Марія Габріель,
представляючи в Брюсселі плани своєї роботи, не уточнила, коли вона має намір представити
доповідь на розгляд в Європарламенті, а також критично відгукнулася щодо мігрантів з України.
Згодом вона заявила, що не має наміру затримувати підготовку української доповіді і
ставить жорсткі питання для того, щоби зняти всі питання щодо доцільності скасування візового
режиму.
Європейська правда
Верховна Рада закликала ЄС прискорити безвізовий режим для України
31.05.2016
Верховна Рада ухвалила постанову "Про звернення до Європейського Парламенту, Ради
Європейського Союзу, Європейської Комісії, парламентів та керівництва держав-членів ЄС щодо
запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України" (№4730).
Про це повідомляє УНІАН.
За дане рішення проголосували 247 із 331 народного депутата, зареєстрованого у сесійній
залі.
У зверненні Верховна Рада наголошує, що запровадження Європейським Союзом
безвізового режиму для українських громадян має стати довгоочікуваним кроком ЄС у відповідь на
рішення України щодо запровадження безвізового режиму поїздок для громадян держав-членів
ЄС, яке було ухвалено у 2005 р.
ВР з урахуванням повного виконання Україною критеріїв Плану дій щодо лібералізації
візового режиму вважає, що безвізовий режим взаємних поїздок створюватиме належні
можливості для ефективної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС шляхом
пожвавлення міжлюдських контактів, студентських та молодіжних обмінів, культурної та
гуманітарної співпраці, а також ділової активності.
Також парламент звертає увагу, що з огляду на завершення виконання Україною всіх
критеріїв Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для українських громадян, до України у
цьому контексті не повинно висуватись жодних додаткових умов.
Верховна Рада підкреслила, що прогрес кожної країни у сфері безвізового діалогу з ЄС має
оцінюватися окремо й неупереджено.
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"Верховна Рада звертається до Європарламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської
комісії, парламентів, глав держав та урядів, міністрів юстиції і внутрішніх справ держав-членів ЄС,
а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, із закликом завершити всі юридичні
процедури, які необхідні для схвалення законодавчої ініціативи про внесення змін до Регламенту
Ради (ЄС) № 539/2001 від 15.03.2001 року щодо запровадження ЄС безвізового режиму для
громадян України вже найближчим часом, до початку літніх канікул" – йдеться у зверненні.
Як відомо, Єврокомісія 20 квітня оголосила про подання законодавчої пропозиції щодо
візової лібералізації для України.
Європейська правда

БЕЗПЕКА
Могеріні впевнена, що ЄС продовжить санкції щодо Росії
19.05.2016
Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки нагадала, що для
зняття санкцій Росії необхідно повністю виконати мінські домовленості.
Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні
переконана, що Євросоюз продовжить дію санкцій щодо Росії після закінчення чинних обмежень у
липні 2016 року. "Я очікую цього", – сказала Могеріні в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt,
опублікованому у четвер, 19 травня.
Вона нагадала, що глави держав і урядів країн-членів ЄС поставили вимогою для зняття
санкцій повне виконання Росією мінських домовленостей, проте, за словами Могеріні, "цього не
було досягнуто". Вона повідомила, що у другій половині 2016 року Євросоюз проведе детальний
політичний аналіз стану виконання мінських домовленостей, щоб визначитися, яким чином далі
долати конфлікт на Сході України.
При цьому Могеріні не бачить проблем у тому, що деякі з членів ЄС виступають за зняття
або пом'якшення санкцій стосовно Росії. "Не дивлячись на розбіжності у поглядах, країни ЄС
завжди демонструють єдність. Важливим є те, що ми дотримуємось цієї єдиної позиції і спільно
приймаємо рішення", – зазначила глава європейської дипломатії.
Очікується, що доля подальших санкцій ЄС проти Росії буде вирішена на засіданні
Європейської Ради у червні 2016 року. Росія неодноразово наголошувала, що не є стороною
конфлікту в Україні, тому не може реалізувати мінські домовленості. Про зростання спротиву з
боку окремих країн-членів ЄС подовженню дії санкцій нещодавно заявив міністр закордонних
справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
DW.COM

11 of 33

INTERNATIONAL WEEKLY # 09 (16.05.2016 — 31.05.2016)

12 of 33

УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НАТО ГОТУЄТЬСЯ ДО ВАРШАВСЬКОГО САМІТУ; УКРАЇНА ВИПАЛА З
ЧИСЛА ПОТЕНЦІЙНИХ КАНДИДАТІВ НА ЧЛЕНСТВО
Готуючись до Варшавського саміту, НАТО провело засідання міністрів
закордонних справ і Парламентської асамблеї, які підтвердили наміри
посилити Східний фланг Альянсу. Грузія сподівається на наближення
отримання ПДЧ. Україна з числа потенційних кандидатів випала, і особливих
очікувань від Варшавського саміту Києву мати не варто.
19-20 травня 2016 р. міністри закордонних справ країн-членів
НАТО провели зустріч у Брюсселі, під час якої було підписано протокол
про приєднання до Альянсу Чорногорії, а також обговорено підготовку
до Варшавського саміту НАТО, запланованого на липень.
Під час спільної прес-конференції з чорногорським прем’єр-міністром,
генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що приєднання Чорногорії
«чітким сигналом про те, що двері НАТО залишаються відкритими
для партнерів, які поділяють і підтримують наші цінності».11 Звісно
ж, окрім спільних цінностей, потрібна також і політична воля – як самих членів
НАТО, так і країн-претендентів. Щодо Чорногорії така воля була, адже Альянс
твердо націлився включити всі Балканські країни до свого складу, щоб прибрати
постійне джерело напруги з цього напрямку. Не бракувало політичної волі і
чорногорській столиці Подгориці, яка, на відміну від Києва, не
«купилася» на заклики проросійських сил провести референдум щодо
членства в НАТО, а твердо йшла до мети.
Міністри Альянсу підтвердили намір схвалити на Варшавському саміті
НАТО рішення про розміщення на ротаційній основі 4 тис.
військовослужбовців у Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Було також
обговорено розширення співробітництва НАТО і Євросоюзу на морі, у
протидії гібридним загрозам і кібератакам. Було підтверджено рішення, що
під час Варшавського саміту відбудеться засідання комісії УкраїнаНАТО на найвищому рівні.
Міністри закордонних справ Німеччини та Франції наполягли на
тому, що перед Варшавським самітом НАТО має провести зустріч із
Росією і пояснити Кремлю свої плани. Така політика не лише ослаблює
позиції Альянсу, демонструючи страхи його членів перед Кремлем, але
11
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й виглядає принизливою, адже Москва ніколи не доповідає Брюсселю про свої
плани перед самітами ОДКБ. Тож не дивно, що на слова Генсека НАТО Єнса
Столтенберга про намір НАТО просити Москву провести засідання Ради РосіяНАТО ще до Варшавського саміту, російський міністр Сергій Лавров відповів
зневажливою грубістю: «З якого дива він (Столтенберг) сказав це?
… Якщо вони хочуть це обговорювати, нехай обговорюють з нами, а
не лізуть до мікрофона».12
Під час брюссельської міністерської наради, у штаб-квартирі НАТО
відбулося засідання Україна-НАТО на рівні начальників генеральних
штабів. Обговорювалася ситуація на Донбасі, напрями подальшої співпраці,
основні положення майбутньої Державної цільової програми розвитку Збройних
Сил України на період 2022 р. Начальник Генштабу України Віктор Муженко
провів двосторонні зустрічі із Верховним Головнокомандувачем Об’єднаних
Збройних Сил НАТО в Європі Куртісом Скаппаротті, а також начальниками
генеральних штабів США, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Туреччини, Південної
Кореї. Йшлося про поглиблення військового співробітництва сторін.
Парламентська асамблея НАТО, що засідала 30 травня в
албанській столиці Тірані, прийняла декларацію, в якій чітко назвала
дії РФ проти України «агресією» («aggression against Ukraine»), згадала про
анексію Криму, «незаконну окупацію» Абхазії та Південної Осетії, «провокації
безпосередньо проти членів Альянсу». У зв’язку із цим, ПА нагадала, що
«основною місією НАТО є колективна оборона» і що «всі члени Альянсу
залишаються відданими фундаментальному принципу, викладеному у
п’ятій статті Вашингтонського договору, що напад на одного є нападом
на всіх». НАТО «розглядає вірогідність агресивних дії Росії проти члена
Альянсу як потенційну загрозу» і «приймає зважені, пропорційні заходи
реагування».
ПА закликала надати на Варшавському саміті підтвердження безпеки тим
членам Альянсу, які відчувають загрозу; продовжити посилення засобів
стримування – як конвенційних так і ядерних; посилити співпрацю із Швецією та
Фінляндією; показати, що Чорне море залишається важливим
компонентом євроатлантичної безпеки і посилити співпрацю з цього
питання із Грузією, Україною та Молдовою; виробити цілісну стратегію
посилення безпеки південного сусідства; розширити співпрацю щодо міграційних
потоків; посилити європейський вимір НАТО; продовжити засудження
окупації Росією грузинських та українських територій, і надавати
допомогу цим країнам у проведенні реформ; надавати підтримку
партнерам щодо їх суверенного права приймати рішення із зовнішньої та
безпекової політики.
Крім того, декларація ПА НАТО закликала «підтвердити всі елементи
рішення Будапештського саміту 2008 р. про те, що Грузія стане членом
НАТО, з Планом дій членства як інтегральною частиною цього
процесу», не згадавши про Україну якій також була обіцяна
перспектива членства на цьому саміті; підтримати зусилля Боснії і
Герцеговини з тим, щоб вони могли отримати ПДЧ якомога швидше; підтвердити
відданість НАТО євроатлантичній інтеграції Македонії.13
20 травня 2016 р. Рада національної безпеки і оборони України
під головуванням Президента Петра Порошенка розглянула
Стратегічний оборонний бюлетень та питання, пов’язані із
плануванням та виконанням державного оборонного замовлення.
12
13
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Президент назвав Стратегічний оборонний бюлетень «дорожньою картою реформ
сектору оборони та безпеки» з прицілом на можливе членство в НАТО:
«Зазначений проект є фактичним початком реальної перебудови
сектору оборони та безпеки для вступу до НАТО. Це не означає, що
зараз приймається рішення про вступ. Безумовно, ми залишаємось в
сфері наших міжнародних зобов’язань, але це той рубікон, який
переходить українські ЗСУ та сектор оборони та безпеки для
остаточного переведення під стандарти НАТО».14 У цій заяві
Президента привертає увагу традиційне небажання чітко сказати про курс
на членство в НАТО.
Позитивною новиною стало рішення 27 травня призначити ексГенсека НАТО (2009-2014 рр.) Андерса Фог Расмуссена – радником
Президента України. Досвід колишнього Генсека Альянсу стане в нагоді
Україні, особливо якщо він отримає реальний доступ до участі в процесі
проведення реформ у галузі безпеки та оборони, досягнення стандартів НАТО.
Проте теперішня влада, як і попередня, рідко дослухається до порад західних
високо посадовців.
Рішення про розміщення 4 тис. вояків НАТО в країнах Балтії має швидше
символічне значення в контексті демонстрації солідарності, адже фізично вони
не зможуть стримати російську агресію, якщо Москва на неї наважиться. Ідеяфікс «не дратувати Москву» все ще має дуже сильні позиції в Альянсі, а наміри
роз’яснювати свої кроки Кремлю сприймаються в Москві як слабкість.
Що стосується України, то вона більше не згадується в переліку
кандидатів на членство навіть у деклараціях ПА НАТО, хоча ще рік тому ПА
наголошувала на дійсності рішень Будапештського саміту щодо перспективи
членства України. Головна причина – позиція самої України, яка виявляє меншу
послідовність і наполегливість у питанні членства, ніж значно слабші
Чорногорія і Грузія.

14
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
В офісі віце-прем’єра закликали йти до членства в НАТО
17.05.2016
В офісі віце-прем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції закликали до об’єднання
у практичних проектах, які приведуть Україну до членства в НАТО.
Про це йдеться у повідомленні Офісу віце-прем’єра на сторінці у Facebook за результатами
зустрічі віце-прем’єра з громадськими організаціями, які опікуються проблематикою НАТО.
"Питання євроантлантичної інтеграції та набуття стандартів НАТО – це питання безпеки
усієї країни", – йдеться у повідомленні.
На зустрічі йшлося про важливість інформування населення про Північноатлантичний
альянс, ефективність трастових фондів та реформу оборонно-безпекового сектора в цілому.
"В усіх цих напрямках державі потрібна підтримка громадянського суспільства. Критично
важливо почати об'єднуватись не лише в дискусіях, а й в практичних конкретних проектах, які в
майбутньому приведуть нас до членства в Північноатлантичному альянсі" – наголосили в офісі
віце-прем’єра.
Європейська правда
У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Україна-НАТО на рівні
начальників генеральних штабів
19.05.2016
У центрі уваги під час засідання були безпекова ситуація на сході України, основні
положення майбутньої Державної цільової програми розвитку Збройних Сил України на період
2022 року, напрями подальшої взаємодії України з НАТО по військовій лінії.
Начальники генеральних штабів держав-членів Альянсу висловили незмінну підтримку
суверенітету України та її територіальної цілісності, а також наголосили на тому, що практична
підтримка Збройних Сил України буде надаватися і надалі.
Місія України при НАТО
Відбулася зустріч Віктора Муженка з начальником Генерального штабу
Збройних Сил Туреччини Хулусі Акаром.
19.05.2016
Основну увагу під час зазначеної зустрічі було приділено безпековій ситуації на сході
Україні та в Чорноморському регіоні.
Генерал Х.Акар запевнив в тому, що турецька сторона розглядає підтримання
партнерських відносин з Україною як один зі стратегічних пріоритетів національної зовнішньої
політики.
Під час перебування в штаб-квартирі НАТО Начальник Генштабу України також зустрівся з
з начальниками генеральних штабів Естонії, Латвії, Литви, Південної Кореї та США.
Місія України при НАТО
Україна та Польща поглиблюють військове співробітництво
19.05.2016
Начальник Генштабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко
зустрівся з начальником Генштабу Війська Польського Мечиславом Гоцулом.
У ході зазначеної зустрічі була обговорена ситуація на сході України та стан виконання
Мінських домовленостей. Було порушене питання продовження практичного співробітництва
України з Польщею у військовій сфері з метою реформування Збройних Сил України відповідно до
стандартів НАТО.
Польська сторона запевнила у незмінній підтримці Збройних Сил України та запросила
Начальника Генерального штабу України взяти участі у Дні високоповажних гостей
багатонаціонального навчання ―Анаконда-2016ˮ , що відбудеться у Польщі у червні ц.р.
Під час перебування в штаб-квартирі НАТО Начальник Генштабу України також зустрівся з
з начальниками генеральних штабів Великої Британії, Грузії, Канади та Румунії.
Місія України при НАТО
НАТО у Варшаві обговорить, яку практичну допомогу надати Україні
19.05.2016
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що під час саміту альянсу у
Варшаві, який запланований на 8-9 липня, відбудеться засідання комісії Україна-НАТО на
найвищому рівні.
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Про це він заявив під час прес-конференції в штаб-квартирі НАТО, повідомляє з Брюсселя
кореспондент "Європейської правди".
"Ми вирішили провести Комісію Україна-НАТО (КУН) як частину саміту і це буде ще один
саміт, в рамках якого відбудеться КУН. Це стане вираженням нашої політичної підтримки
України", – заявив він.
Як відомо, на попередньому саміті альянсу в Уельсі також відбулося засідання КУН на
найвищому рівні.
"Також ми обговоримо, яку практичну допомогу ми можемо надати Україні, – підкреслив
генсек.
Ми, зокрема продовжимо використовувати механізми трастових фондів та спільних
військових навчань" – зазначив він.
Столтенберг не став прогнозувати конкретні рішення альянсу щодо України.
Європейська правда
Ми починаємо реальну перебудову сектору оборони та безпеки для вступу
до НАТО – Петро Порошенко на засіданні РНБОУ
20.05.2016
Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Петра
Порошенка на засіданні розглянула Стратегічний оборонний бюлетень та питання, пов’язані із
плануванням та виконанням державного оборонного замовлення.
Глава держави зазначив, що бюлетень підготовлено за участі, в тому числі експертів із
НАТО та Школи післядипломної освіти Військово-Морських Сил США. «Участь експертів Альянсу
та його окремих країн-членів – природна і необхідна. Стратегічний оборонний бюлетень – це
дорожня карта реформ сектору оборони та безпеки», – підкреслив Президент, наголосивши, що
документ стосується не лише Збройних Сил України, а націлений на встановлення термінів та
конкретних завдань для комплексного реформування сектору оборони та безпеки.
«Зазначений проект є фактичним початком реальної перебудови сектору оборони та
безпеки для вступу до НАТО. Це не означає, що зараз приймається рішення про вступ. Безумовно,
ми залишаємось в сфері наших міжнародних зобов’язань, але це той рубікон, який переходить
українські ЗСУ та сектор оборони та безпеки для остаточного переведення під стандарти НАТО», –
наголосив Глава держави.
Президент підкреслив, що очікуваним результатом оборонної реформи є створення за
принципами і стандартами, прийнятими у країнах НАТО, ефективних, мобільних, дуже добре
оснащених сучасним озброєнням, військовою спеціальною технікою, об'єднаних сил оборони
зразка 2020-го року, які матимуть можливість гарантовано забезпечити оборону держави.
Глава держави також звернув увагу на редакційний, перший погляд нюанс, який насправді
носить стратегічний і символічний характер – графу «Глосарій», основною метою якого є
адаптація термінів, що вживаються у національному законодавстві, до понятійного апарату, що
застосовується у стратегічних документах країн-НАТО.
«Ми нарешті відходимо від системи побудови радянської армії і будуємо справжні і
ефективні Збройні Сили. Для мене це дуже важливо, бо це є доказом того, що Україна і НАТО
говорять однією мовою і добре розуміють один одного», – наголосив Глава держави.
За словами Президента, також слід удосконалити систему управління силами оборони,
розмежувати повноваження органів державної влади з питань національної безпеки і оборони і
реалізація положень Стратегічного оборонного бюлетеня сприятиме ефективному використанню
ресурсів – кожної копійки, яка в цих важких умовах виділяється зараз на сектор безпеки та
оборони.
Глава держави також зазначив, що передбачається посилення демократичного цивільного
контролю за силовими структурами держави: «Це є ознака демократичності держави. В тому
числі, після відновлення суверенітету України над окупованими територіями, ми можемо ставити
в перспективі питання про призначення міністром оборони цивільної особи».
Президент окремо наголосив на необхідності дофінансування державного оборонного
замовлення на 2016 рік. Глава держави вважає помилковим те, що значний обсяг видатків для
виконання державного оборонного замовлення передбачено у спеціальному фонді державного
бюджету. «Не допущу, щоб у фінансуванні державного оборонного замовлення та озброєння для
наших військ, ми мали затримку, ослаблюючи обороноздатність держави», – наголосив
Президент.
«Ризик зриву державного оборонного замовлення має бути ліквідований», – підкреслив
Глава держави, додавши, що нині запропоновано низку кроків щодо перенесення графіку
фінансування та прискорення прийняття відповідних рішень Верховною Радою.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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В.о Глави Місії України при НАТО Єгор Божок зустрівся з Генеральним
директором Агентства НАТО з підтримки та постачання Майком Ляйденом
20.05.2016
У ході зустрічі було узгоджено подальші кроки з метою реалізацією проектів допомоги
НАТО, за які відповідає Агенція. Зокрема, йшлося про проекти у сфері логістики та стандартизації,
медичної реабілітації, оборонних технологій і стратегічних авіаперевезень.
Місія України при НАТО
Віце-прем’єр-міністр України І.Климпуш-Цинцадзе відвідала з робочим
візитом штаб-квартиру НАТО
24.05.2016
У рамках візиту відбулася зустріч Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України із Заступником Генерального секретаря НАТО Александром
Вершбоу
У ході бесіди було детально обговорено увесь комплекс питань політичної і практичної
взаємодії України з НАТО.
Місія України при НАТО
Представники ЗС України та НАТО обговорили питання впровадження
стандартів Альянсу у систему підготовки сержантів ЗС України
26.05.2016
У Генеральному штабі Збройних Сил України відбулась зустріч першого заступника
начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Ігоря Колесника
з головним сержантом Стратегічного командування НАТО з операцій сержант-майором Девором
Петеком та головним сержантом Сухопутних військ ЗС США в Європі сержант-майором Шеріл
Ліон.
У заході також взяли участь головний старшина Збройних Сил України старший
прапорщик Олександр Косинський та представники профільних структурних підрозділів
Генерального штабу ЗС України.
В рамках зустрічі обговорено питання розвитку професійного сержантського
і старшинського складу Збройних Сил України та впровадження стандартів НАТО у систему
їх підготовки.
— Ми бачимо суттєве покращення процесу підготовки українських молодших
командирів, — зазначив головний сержант Стратегічного командування НАТО з операцій сержантмайор Девор Петек.
Іноземні гості поділились враженнями від побаченого в рамках п’ятиденного візиту. За цей
час вони виступили перед учасниками семінару з питань функціонування сержантського корпусу,
відвідали 197 центр підготовки сержантського складу в Чернігівській області, 184 навчальний
центр на Львівщині та коледж підготовки сержантського складу, де зустрілись з інструкторами
та слухачами Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи
Українська сторона подякувала представникам армій країн НАТО за конструктивне
співробітництво, зокрема у сфері обміну досвідом підготовки сержантського складу та дорадчу
допомогу Збройним Силам України у становленні професійного сержантського складу.
Своєю чергою сержант-майор Девор Петек та сержант-майор Шеріл Ліоон підкреслили
важливість візиту для окреслення перспектив подальшої взаємодії щодо створення сержантського
корпусу та налагодження більш тісної співпраці у цій сфері військової діяльності.
Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України
http://goo.gl/wUj4I4
Міністерство оборони України
Андерса Фог Расмуссена призначено Радником Президента України – Указ
27.05.2016
Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким призначив Генерального секретаря
НАТО (2009-2014 роки) Андерса Фог Расмуссена Радником Президента України.
Документ розміщено на сайті Президента України.
Андерс Фог Расмуссен був 12-й Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу в
період з 1 серпня 2009 по 5 вересня 2014 року.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
Столтенберг хоче продовження діалогу в рамках Ради НАТО-Росія
18.05.2016
19-20 травня глави МЗС країн-членів НАТО проведуть зустріч у Брюсселі, під час якої
обговорять стратегічні питання безпеки. Також буде підписано протокол про приєднання до НАТО
Чорногорії.
Під час дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться
19-20 травня у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, буде підписано протокол про приєднання
Чорногорії до НАТО. "Це історичний день для НАТО, для Чорногорії і для стабільності на заході
Балкан", – сказав у Брюсселі в середу, 18 травня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,
цитує агентство dpa.
Він висловив переконання, що будь-яка негативна реакція на вступ Чорногорії до НАТО з
боку Росії, включно з можливими санкціями, буде "абсолютно невиправданою". "Тому що потрібно
поважати право суверенної країни, Чорногорії, вирішувати, яким шляхом іти. І це повинно
поважатись усіма", – сказав Столтенберг.
Тмм часом голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив,
що вступ Чорногорії до НАТО внесе корективи у відносини Росії з цією країною. "Дуже
несвоєчасний і непотрібний крок, який важко виправдати будь-якими розумними міркуваннями,
крім перетворення експансії в самоціль для Альянсу", – сказав він, цитує агентство "Інтерфакс".
Повноцінним 29-м членом НАТО Чорногорія стане після ратифікації протоколу про її
приєднання усіма країнами-членами Альянсу.
НАТО і Росія
Під час зустрічі глав МЗС країн НАТО відбудеться "дуже твереза дискусія щодо співпраці з
Росією, яка грубо порушила міжнародні правила гри", заявив представник Сполучених Штатів
Америки при НАТО Дуглас Лут. "Росія виявилася не таким передбачуваним партнером, як ми
раніше вважали", – зазначив він, цитує агентство AFP.
Утім, Єнс Столтенберг висловився за необхідність продовження діалогу з Росією і
повідомив, що під час зустрічі у Брюсселі буде обговорена можливість проведення ще одного
засідання Ради НАТО-Росія. Перша така зустріч за майже два роки відбулася 20 квітня 2016 року,
за підсумками якої генсек НАТО зізнався, що дискусія була "щирою", проте констатував існування
"глибоких розбіжностей" між двома сторонами.
Окрім вступу Чорногорії до лав НАТО та відносин з Росією, під час зустрічі у Брюсселі
будуть обговорені шляхи протистояння загрозам за межами Європи, зокрема, боротьба з
контрабандними перевезеннями людей з Північної Африки та Близького Сходу до Європи, а також
розширення програми НАТО щодо вишколу офіцерів сил безпеки Іраку для протистояння
бойовикам терористичного угрупування "Ісламська держава".
DW.COM
Німеччина та Франція хочуть відвертої розмови НАТО з Росією ще до
саміту у Варшаві
19.05.2016
Росії слід пояснити наміри НАТО, щоб рішення Альянсу не сприймалися у Кремлі
двозначно, переконані Франк-Вальтер Штайнмаєр та Жан-Марк Еро.
Німеччина та Франція виступають за проведення ще одного засідання Ради НАТО-Росія на
рівні послів перед самітом Альянсу, який відбудеться 8-9 липня цього року у Варшаві. Про це у
четвер, 19 травня, у Брюсселі, де проходить дводенна зустріч глав МЗС країн-членів НАТО,
заявили міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр та його французький колега
Жан-Марк Еро.
За словами Штайнмаєра, засідання Ради НАТО-Росія можна використати для того, щоб
роз'яснити Москві рішення, які Альянс планує ухвалити під час саміту у Варшаві, "щоб не
залишати нікого у невіданні".
"Нам слід розмовляти з Росією відверто, щоб не було жодних двозначностей щодо наших
намірів. А ми маємо намір посилити загальну безпеку і боротися проти тероризму. Тому ми
потребуємо одне одного", – сказав Еро, якого цитує агентство dpa.
Нагадаємо, напередодні зустрічі у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився за
необхідність продовження діалогу з Росією і повідомив, що під час зустрічі буде обговорена
можливість проведення ще одного засідання Ради НАТО-Росія. Перша така зустріч за майже два
роки відбулася 20 квітня 2016 року, за підсумками якої генсек НАТО визнав, що дискусія була
"щирою", проте констатував існування "глибоких розбіжностей" між двома сторонами.
DW.COM
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Міністри закордонних справ країн НАТО готуються до саміту у Варшаві
19.05.2016
Міністри закордонних справ країн НАТО в четвер (19 травня 2016 року) зібралися на
засідання в Брюсселі для дводенного обговорення важливих питань підготовки до Варшавського
саміту в липні. Сьогодні міністри зроблять важливий крок, підписавши Протокол про вступ з
Чорногорією. «Відсьогодні Чорногорія матиме своє місце за столом НАТО, беручи участь в усіх
наших засіданнях як спостерігач»,– сказав Генеральний секретар Єнс Столтенберг. Міністри також
розглянуть можливості забезпечення стабільності за кордонами НАТО, відносини з Росією,
майбутнє місії «Резолют сепорт» («Рішуча підтримка») в Афганістані і поглиблення
співробітництва з Європейським союзом.
На зустрічі із журналістами перед дискусією Генеральний секретар підкреслив, що
міністри обговорюватимуть подальшу допомогу Іраку у формі навчальної підготовки, розширення
ролі Альянсу в забезпеченні безпеки в Середземному морі і оцінюватимуть можливість надання
підтримки Лівії. Він зазначив, що міністри також обговорять стан відносин з Росією та допомогу
східним партнерам. «Наша політика чітка. Дві основи нашої взаємодії з Росією – це оборона і
діалог. Особливо в напружені часи важливо зберігати можливості для діалогу і прагнути більшої
прозорості», – сказав він.
У п’ятницю міністри зосередяться на тому, як активізувати відносини між НАТО і
Європейським союзом та на Варшавському саміті. «Це може передбачати три пункти: спільну
заяву, яка виражатиме нашу волю працювати разом ще тісніше над протидією гібридним
загрозам; співпрацю на морі і в кібернетичній сфері; інструкції щодо того хто що робить, якщо
одна з наших країн зазнає гібридного нападу; і відповідні навчання для відпрацювання такої
координації», – сказав Генеральний секретар. Він зазначив, що міністри також ухвалять рішення
щодо продовження місії НАТО «Резолют сепорт» («Рішуча підтримка») в Афганістані після 2016
року, що буде чітким проявом солідарності НАТО з Афганістаном.
NATO.int
Міністри закордонних справ країн НАТО підписали Протокол про вступ з
Чорногорією
19.05.2016
Сьогодні міністри закордонних справ країн-членів підписали Протокол про вступ
Чорногорії, що стало історичним кроком на шляху цієї країни до Альянсу. Виступаючи на спільній
прес-конференції з чорногорським прем’єр-міністром Джукановичем, Генеральний секретар Єнс
Столтенберг підкреслив, що сьогоднішнє рішення є «чітким сигналом про те, що двері НАТО
залишаються відкритими для партнерів, які поділяють і підтримують наші цінності».
Генеральний секретар зазначив, що відсьогодні Чорногорія братиме участь в усіх
засіданнях НАТО як спостерігач. Коли усі члени Альянсу ратифікують Протокол, Чорногорію
запросять підписати Вашингтонський договір і стати 29-м членом Альянсу. Пан Столтенберг
зазначив, що Чорногорія вже робить внески в операції НАТО, сприяючи регіональний співпраці на
Балканах і впроваджуючи важливі реформи. «Членство в Альянсі надасть Чорногорії можливість
допомагати формувати політику НАТО. Воно принесе більше безпеки і стабільності до регіону і
таким чином сприятиме процвітанню», – сказав Генеральний секретар.
Пан Столтенберг наголосив, що шлях до членства в НАТО непростий, але Чорногорія
демонструє, що це можливо. «Я очікую, що ми невдовзі встановимо двадцять дев’ятий прапор
перед штаб-квартирою НАТО. Членство в НАТО приведе Чорногорію до унікальної сім’ї народів –
найуспішнішого альянсу в історії», – зазначив Генеральний секретар.
NATO.int
НАТО та ЄC розширять співробітництво у протидії гібридним загрозам
19.05.2016
НАТО та Євросоюз планують розширення співробітництва на морі, а також у протидії
гібридним загрозам та кібератакам. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
перед зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО.
"В центрі порядку денного дводенного засідання міністрів – проектування стабільності, що
дозволить оцінити, наскільки ми можемо і далі підтримувати наших партнерів і сусідів", – сказав
Столтенберг.
За його словами, співпраця може включати три пункти: спільну заяву, в якій висловлять
волю до тісної кооперації з питань гібридних загроз, морського і кібер-співробітництва;
заздалегідь уточнені сценарії, хто і що робить у випадку, якщо одна з країн зазнає гібридної атаки;
і пов'язані із потенційними загрозами навчання.
Він також зазначив, що міністри також вирішили підтримати операцію НАТО "Рішуча
підтримка" в Афганістані після 2016 року.
Європейська правда
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Генсек НАТО підтвердив відправлення військових трьох країн до Польщі
23.05.2016
До Польщі та країн Балтії для зміцнення свого східного флангу НАТО планує відправити
контигнет, сформований військовими трьох країн альянсу.
Про це генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ звявив у
інтерв’ю для Польського радіо.
Генсек НАТО офіційно назвав декілька країн, воїни яких будуть відправлені на схід Європи.
"Ми вирішили, що це буде багатонаціональна присутність сил НАТО. Деякі союзники:
Сполучені Штати Америки, Великобританія та Німеччина уже задекларували, що будуть займати
чільні місця серед країн, які підсилять ці частини. Але є ще багато деталей, які треба узгодити,
перед нами чимало рішень, які слід ухвалити", – йдеться у повідомленні.
Видання також повідомляє, що за неофіційними до Польщі та країн Балтії буде
відправлено близько 4 тисячі військових НАТО.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський повідомив, що США,
Канада і Великобританія відправлять до Польщі своїх солдатів для зміцнення східного флангу
НАТО.
Українська правда
НАТО переходить до стратегії стримування РФ – командувач сухопутними
силами США у Європі
30.05.2016
Північноатлантичний альянс готовий змінити стратегію страхування союзників у Європі на
стратегію стримування агресії РФ.
Про це командувач сухопутних сил США у Європі Бен Ходжес повідомив в інтервʼ ю
"Громадському".
"Для нас пріоритет №1 – це мати можливість призупинити подальшу агресію. Саміт НАТО
у Варшаві, я думаю, покаже, що союз переходить від страхування до стримування. Я поки не знаю,
як це буде виглядати. Моє завдання, як командувача армії, – це впевнитись у тому, що армія готова
виконати свою частину зобов’язань – зброя, артилерія, інженери і т.д.", – повідомив Ходжес.
Він наголосив на тому, що армія США в Європі повністю сфокусована на готовності
підтримати "наших партнерів, підтримати наших друзів, продемонструвати готовність виконувати
наші зобов’язання".
Зокрема, командував військ США у Європі відзначив посилення присутності Альянсу в
Польщі, балтійських країнах наступного місяця, у червні.
Ходжес також повідомив про те, що у лютому до Європи прибуде нова танкова бригада.
"Армія додасть танкову бригаду на початку лютого – вони будуть тут. Це речі, які ми
робимо", – розповів Ходжес.
За його словами, це буде бригада чисельністю близько 4 тисяч солдатів, яка матиме у
своєму складі танки, артилерію тощо. Бригаду на 9 місяців розмістять у Польщі, балтійських
країнах, Румунії, Болгарії.
Раніше повідомлялося, що Британія направить до Балтії танки та артилерію для
стримування РФ.
Європейська правда
Парламентська асамблея НАТО закликала відбити російську загрозу
31.05.2016
У декларації Парламентської асамблеї йдеться, що Альянс змушений розглядати
перспективу російської агресії серйозно і вживати відповідних заходів.
Парламентська асамблея НАТО закликала членів західного військового Альянсу бути
готовими до відповіді на «потенційну загрозу» російської агресії.
Асамблея одноголосно ухвалила декларацію за підсумками триденного засідання в Тирані,
напередодні липневого саміту НАТО у Варшаві.
«Виклик, що виходить від Росії – реальний і серйозний», – заявив голова асамблеї
американський конгресмен Майкл Тернер.
Членами асамблеї є близько 250 законодавців з 28 країн НАТО.
У декларації висловлюється жаль з приводу «використання Росією сили проти її сусідів і
спроб залякування союзників по НАТО».
У документі говориться, що «у НАТО не залишається іншого вибору, як розглядати
перспективи агресивних дій Росії проти члена Альянсу, як потенційну загрозу і приймати зважені,
пропорційні заходи».
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Декларація асамблеї також закликає союзників НАТО «надати гарантії» членам Альянсу,
які відчувають, що їх безпека перебуває під загрозою, особливо на східному і південному флангах
НАТО.
На саміті у Варшаві лідери НАТО офіційно затвердять план перебудови Альянсу через
розміщення додаткових військ в східноєвропейських країнах-членах НАТО в рамках стратегії
«стримування і діалогу».
Москва різко виступає проти цих перетворень, спрямованих на те, щоб заспокоїти
східноєвропейських членів Альянсу, наляканих російської анексією українського Криму в 2014
році і її підтримкою бойовиків-сепаратистів на сході України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив схожу з Парламентською
асамблеєю позицію під час візиту до Польщі в понеділок.
Виступаючи у Варшаві, він сказав, що НАТО надсилає «чіткий сигнал будь-якому
потенційному супротивникові, що атака на Польщу буде розглядатися, як атака на весь Альянс».
Голос Америки
Столтенберг: НАТО не хоче нової ―холодної війни‖ з Росією
31.05.2016
НАТО не бажає нової "холодної війни" з Росією та нової гонки озброєнь. Про це заявив
генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час зустрічі з міністром оборони Польщі
Антонієм Мачеревичем.
Політика Північноатлантичного альянсу не спрямована на розпалювання нової "холодної
війни" з Росією. Про це у вівторок, 31 травня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
у Варшаві після зустрічі з міністром оборони Польщі Антонієм Мачеревичем. "Ми не хочемо нової
"холодної війни". Ми не хочемо нової гонки озброєнь", – наводить слова Столтенберга агенція dpa.
"Наша мета – більш позитивні відносини з Росією, засновані на більшій співпраці. Принаймні, нам
слід працювати на досягнення більш прогнозованих відносин", – додав генсек Альянсу.
Крім того, на думку Столтенберга, НАТО зацікавлений у пошуку "каналів комунікації та
політичному діалозі". На тлі цього Альянс воліє провести наступну зустріч на рівні послів з Росією
до липня 2016 року, тобто до проведення наступного саміту НАТО, що має відбутися 8-9 липня у
Варшаві.
Саме на цьому саміті планують ухвалити рішення про розміщення чотирьох батальйонів з
інших країн-членів НАТО на території Польщі та трьох країн Балтії. Раніше ці плани викликали
критику з боку Росії.
"Критичний момент"
Попри те, що остаточного рішення ще не ухвалили, міністр оборони Польщі Антоній
Мачеревич впевнений у позитивному рішенні. "Наші сьогоднішні переговори підтвердили, що як у
Польщі, так і в державах Балтії розмістять чотири з'єднання – чотири батальйони, що
дислокуватимуться на засадах ротації", – сказав керівник оборонного відомства Польщі.
На погляд Столтенберга, Варшавський саміт НАТО відбудеться у "критичний момент" для
Альянсу на тлі агресивної політики Росії, загрози тероризму й інших викликів. Так, зокрема,
Столтенберг виокремив "агресивнішу Росію, що погрожує своїм сусідам", насильство на Близькому
Сході та Північній Африці, тероризм, кібератаки та поширення балістичних ракетних озброєнь,
передає агенція AP.
DW.COM
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ САВЧЕНКО І ПЕРСПЕКТИВИ МІНСЬКОГО /
«НОРМАНДСЬКОГО» ПРОЦЕСІВ
Звільнення української льотчиці Надії Савченко, попри безумовну
цінність цієї події з людської точки зору, породило в експертних колах чимало
запитань щодо ціни, яку вимагатимуть від Києва партнери по
«Нормандському» формату за цю «поступку» з боку Кремля.
Звільнення Надії Савченко стало єдиним знаковим досягненням в рамках
Мінського і Нормандського процесів за останні кілька місяців. 25 травня
українську льотчицю обміняли на двох російських ГРУшників – Євгена
Єрофеєва і Олександра Александрова, а президенти Володимир Путін і
Петро Порошенко підписали відповідні укази про помилування.
Президент Франції Франсуа Олланд розповів журналістам, що рішення
про обмін було узгоджено під час телефонних переговорів
«Нормандської» четвірки 23 травня.15 Сумнівно, щоб мова йшла лише про
сам обмін, без прив’язки до інших питань імплементації Мінських угод.
Прикметно, що під час зустрічі із Петром Порошенком, вже за кілька годин
після прибуття до України, Надія Савченко висловилася на підтримку
Мінських угод: «Дуже добре, що є Мінські домовленості. Дуже добре,
що вони будуть виконуватися. Тому що ми зробимо все для того,
щоб вони виконувалися».16 Цитування цих слів Н.Савченко на офіційному
інтернет-сайті Президента України свідчить про бажання наголосити на них.
У день звільнення Н.Савченко Міністр закордонних справ
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив: «Я сподіваюсь, що
сьогоднішній обмін полоненими допоможе розбудувати довіру між
країнами та створить позитивну ситуацію для Мінського
процесу».17 Є очевидним, що Ф.В.Штайнмаєр видає бажане за дійсне, адже
навіть сама процедура обміну Н.Савченко і російських військових засвідчила
вкрай невисокий рівень взаємної довіри Києва і Москви, які по хвилинам
вивіряли час, щоб обмін відбувся синхронно. Втім, можна не сумніватися, що
15

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/25/97001-20160525FILWWW00217-liberation-de-savtchenko-conforme-elysee.php
http://www.president.gov.ua/news/ce-lishe-pochatok-prezident-pro-povernennya-nadiyi-savchenko-37187
17
http://ukrainian.voanews.com/content/nimechchyna-savchenko/3345627.html
16
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німецький міністр буде повторюватиме свої слова на наступних «Нормандських»
зустрічах, наполягаючи, ніби Москва зробила крок до примирення і тепер
час вимагати від Києва зустрічних дій, а саме – виборів на Донбасі.
На підтвердження такого варіанту розвитку подій свідчить коментар
Держсекретаря США Джона Керрі, який назвав звільнення Н.Савченко
«важливою частиною виконання Росією взятих на себе зобов’язань у
рамках Мінських угод», що «має послужити поштовхом до їх
повного виконання».18 Далі в заяві говориться про необхідність дотримання
перемир’я, доступу ОБСЄ до всієї території конфлікту, і проведення виборів під
моніторингом Бюро по демократичним інститутам і правам людини ОБСЄ (ні про
яку озброєну поліцейську місію, як того вимагає Україна, не йдеться). І лише
потім Держсекретар США називає виведення іноземних військ і відновлення
українського контролю над кордоном (а не до виборів, як наполягає Київ).
До речі, в середині травня у Москві відбулася чергова зустріч помічника
президента РФ Владислава Суркова з помічником держсекретаря США
Вікторією Нуланд. Йшлося про виконання Мінських угод. Жодної конкретної
інформації за підсумками зустрічі не оприлюднювалося, але, судячи із тексту
цитованої вище заяви Дж.Керрі, позитивних новин для Києва немає. Навпаки,
інформація про завершення підготовки законопроекту про проведення виборів на
окупованих територіях, оприлюднена українськими журналістами,19 свідчить про
те, що Московсько-Берлінський сценарій врегулювання бере гору.
Що ж стосується ідеї Києва про озброєну поліцейську місію ОБСЄ, то
інформація президентського інтернет-сайту, що 23 травня, під час
«Нормандських» переговорів у телефонному режимі «керівники України, Франції,
Німеччини та Росії висловили підтримку розгортання поліцейської місії ОБСЄ на
Донбасі»,20 не була підтверджена ні Берліном, ні Парижем. А Москва її фактично
спростувала словами міністра Сергія Лаврова: «Зараз раптом тема
безпеки стала головною для Порошенка, і не тільки припинення
вогню, але й забезпечення якимись силами безпеки на всій території
Донбасу. Хочу сказати: на це Донбас ніколи не піде».21
Окрім проведення місцевих виборів, яких Берлін, Париж і Вашингтон тепер
вимагатимуть від Києва із подвійним заповзяттям, Москва також
небезпідставно розраховує отримати в обмін на свободу Н.Савченко –
скасування санкцій, або ж їх послаблення до прийнятного рівня. Віцеканцлер Німеччини Зігмар Габріель22 та Міністр закордонних справ ФранкВальтер Штайнмаєр вже закликали до поетапного скасування санкцій.23
Крім того, В.Путін небезпідставно розраховує, що Н.Савченко
може стати політичним конкурентом діючого Президента України
П.Порошенка, рейтинг якого суттєво знизився на тлі відсутності реформ і
офшорних скандалів. Зважаючи на членство Н.Савченко в опозиційній до
П.Порошенка партії «Батьківщина», такий розвиток подій цілком може мати
місце.
Звільнення Надії Савченко – безумовно важлива подія, але, на жаль, це
лише тактична перемога Києва, яку його опоненти спробують використати у
своїх стратегічних планах. З одного боку звільняючи заручницю, а з іншого –
посилюючи обстріли на Донбасі, Росія пропонує Заходу ілюзію вибору між
18

http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/05/257722.htm
http://gazeta.dt.ua/internal/viyna-i-minsk-_.html
20
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-u-normandskomu-f-37183
21
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/31/7050069
22
http://ukrainian.voanews.com/content/germany-russia-sanctions/3348508.html
23
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2016/160530_BM_DEU_RUS_Forum.html
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кращим і гіршим сценарієм розвитку подій. Прагнучи скасувати санкції і
повернутися до «бізнесу-як-завжди», Брюссель, Берлін і Вашингтон схиляються
прийняти Кремлівський сценарій. І вони можуть зробити це, якщо Київ не
запропонує реальної альтернативи і не доведе Заходу свою здатність провести
реформи.
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВЕЛИКА СІМКА
«Велика сімка» засудила «незаконну анексію» Криму
27.05.2016
Члени G7 зберегли санкції проти Росії, не виключивши можливості подальших
обмежувальних заходів.
«Велика сімка» в п'ятницю засудила «незаконну анексію» Криму Росією, пригрозивши
«подальшими обмежувальними заходами», щоб зробити наслідки агресії більш відчутними для
Москви.
Однак в 32-сторінковій підсумкової декларації, опублікованій після закінчення саміту G7 в
японському місті Ісе-Сіма, лідери Сполучених Штатів, Великобританії, Німеччини, Канади,
Франції, Італії та Японії також заявили, що економічні санкції щодо Москви можуть бути зняті,
якщо Росія виконає свої зобов'язання і буде поважати суверенітет України.
«Термін дії санкцій пов'язаний з повною реалізацією Росією Мінських угод, –
наголошується в декларації. - Санкції можуть бути зняті, коли Москва виконає ці зобов'язання».
Разом з тим, провідні світові держави відкинули саму ідею вирішення конфлікту в Україні
військовим шляхом.
«Ми єдині в тому, що криза в Україні може бути врегульована тільки дипломатичним
шляхом і при повному дотриманні міжнародного права», – йдеться в декларації.
Поряд із застереженнями на адресу Москви, лідери «Великої сімки» вказали на важливість
діалогу з Росією.
«Ми визнаємо важливість продовження діалогу з Російською Федерацією з метою
забезпечення узятих нею на себе зобов'язань і норм міжнародного права для досягнення
всеосяжного стійкого і мирного врегулювання кризи», – йдеться також в декларації.
Виступаючи в четвер перед журналістами, президент Обама розповів, що учасники саміту
обговорювали ситуацію в Україні. За його словами, вони «почали бачити якийсь прогрес на
переговорах, але все ще стурбовані занадто високим рівнем насильства, і цю проблему необхідно
вирішити».
Члени G7 також висловили занепокоєння з приводу ситуації в Східно-Китайському і
Південно-Китайському морях, де Китай все більш агресивно поводиться в територіальних
суперечках з Японією і низкою країн Південно-Східної Азії.
Коментуючи запланований на наступний місяць референдум в Великобританії про вихід з
Євросоюзу, члени «Великої сімки» заявили, що такий крок може створити «серйозний ризик для
зростання світової економіки».
Голос Америки
Лідери G7 зберегли санкції проти РФ і пригрозили їх посилити
27.05.2016
Країни "сімки" підтримали збереження санкцій відносно Росії до повної імплементації
мінських угод, а також пригрозили, в разі необхідності, їх посилити.
Про це йдеться в підсумковій декларації саміту G7, який проходив в Японії.
"Термін дії санкцій пов'язаний з повною реалізацією Росією мінських угод. Санкції можуть
бути зняті, коли Росія виконає взяті на себе зобов'язання. При цьому ми готові ввести подальші
обмежувальні заходи з метою тиску на Росію, якщо її дії цього будуть вимагати", – наголошується в
декларації.
Лідери "сімки" також підкреслили, що криза на сході України може бути вирішена тільки
дипломатичним шляхом і підтвердили важливість збереження діалогу з РФ.
Крім того, лідери G7 засудили анексію Криму Росією і висловили стурбованість через
триваючі бойові дії на Донбасі.
Українська правда

ОБСЄ
Місія ОБСЄ в Україні відкрила передову патрульну базу в Щасті
25.05.2016
Передова патрульна база розширить можливості місії у сфері моніторингу ситуації з
безпекою як у підконтрольних, так і непідконтрольних уряду районах.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) відкрила у середу нову передову
патрульну базу (ППБ) у підконтрольному уряду місті Щастя Луганської області.
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ППБ розширить можливості місії у сфері моніторингу ситуації з безпекою як у
підконтрольних, так і непідконтрольних уряду районах.
Про це у повідомленні, розміщеному на сайті ОБСЄ.
«Нова ППБ знаходиться менш ніж за 500 м від лінії розмежування, що дозволить нашим
спостерігачам бути ближче до районів, де спостерігається найбільша кількість порушень, а також
оперативно реагувати на повідомлення про інциденти», – зазначив Александр Гуґ, перший
заступник голови місії.
«Постійна присутність СММ також має стимулювати сторони більш ретельно
дотримуватися режиму припинення вогню і Мінських угод», – зазначив він.
СММ поінформувала Спільний центр з контролю та координації (СЦКК) про відкриття
нової ППБ і заручилася підтримкою української та російської сторін СЦКК.
Як зазначається у повідомленні ОБСЄ, ППБ у Щасті – дев'ята передова патрульна база місії
у Східній Україні і четверта в Луганській області.
З метою поліпшення моніторингу та звітності місія має намір відкрити нові такі бази по
обидва боки від лінії розмежування.
Голос Америки
ОБСЄ внесла свої пропозиції для проведення виборів на Донбасі
25.05.2016
ОБСЄ внесла пропозиції щодо направлення поліцейської місії для забезпечення безпеки
проведення виборів на Донбасі.
Про це прес-секретар голови ОБСЄ повідомив "Інтерфаксу".
"Питання безпеки проведення місцевих виборів на сході України – це один з важливих
предметів обговорення між країнами "нормандської четвірки". ОБСЄ внесла свої пропозиції на цей
рахунок, які зараз розглядаються", – сказав він.
Українська правда
Штайнмаєр закликає покарати винних в обстрілах СММ ОБСЄ на Донбасі
27.05.2016
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає
покарати винних в обстрілах Спостережної моніторингової місії цієї організації, яка працює в
Україні.
«Таке насилля проти цивільних, неозброєної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, є
неприпустимим.Це сталося на додачу до низки інших перешкод для виконання роботи місії, серед
яких і відключення камер спостереження СММ у районі Донецького аеропорту. Такі дії підривають
наші спільні зусилля для тривалого припинення вогню», – мовиться у заяві Штайнмаєра,
оприлюдненій ввечері 27 травня.
«Я закликаю всі сторони дотримуватися домовленостей. Всі сторони мають гарантувати
безпеку спостерігачів ОБСЄ і забезпечити їм повний доступ до всіх регіонів конфлікту. Всі винні у
нападі на спостерігачів мають понести відповідальність», – наголосив Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Раніше у п’ятницю перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ заявив, що патруль
спостережної місії потрапив під обстріл зі стрілецької зброї біля Авдіївки і Ясинуватої. За його
словами, ніхто не постраждав.
Раніше сьогодні сепаратисти з угрупування «ДНР» заявили, що спостерігачі місії ОБСЄ,
представники СЦКК в районі Авдіївки потрапили під обстріл. У цьому обстрілі вони звинуватили
українських військових.
У штабі АТО наразі ці звинувачення не коментували, водночас раніше повідомляли, що з
настанням сутінок підтримувані Росією бойовики обстрілювали позиції українських військових
поблизу Авдіївки та Опитного з великокаліберних кулеметів, гранатометів та 82-міліметрових
мінометів, згодом – з мінометів калібру 120 міліметрів.
Radio Free Europe/Radio Liberty

ООН
Виступ Президента під час Сегменту лідерів Всесвітнього гуманітарного
саміту ООН у Стамбулі
23.05.2016
Шановний Генеральний Секретарю,
Ваші Високоповажності,
Пані та панове,
Перш за все, хотів би відзначити дуже вчасну ініціативу Генерального Секретаря скликати
Саміт в цей неспокійний час, коли ми стикаємося з такими масштабами гуманітарними
26 of 33

INTERNATIONAL WEEKLY # 09 (16.05.2016 — 31.05.2016)

27 of 33

викликами, небаченими з часів Другої світової війни. Дозвольте також подякувати нашим
турецьким господарям за прекрасну організацію Саміту та їхню надзвичайну гостинність.
Сьогодні серед стількох лідерів, відданих подоланню гуманітарних викликів, я не можу не
розділити глибоку стурбованість Генерального секретаря щодо стану людства. Дійсно, за всю
історію ООН, ми інвестували значні спільні зусилля у просування миру та безпеки, протидію
бідності, попередження змін клімату, тощо.
Однак, світ знов до небезпечного рівня потерпає від жорстоких конфліктів, соціальних
зламів, природніх та техногенних катастроф. Універсальні цінності Статуту Об’єднаних Націй
ставляться під сумнів одним з тих, хто покликаний їх захищати. Геополітичні амбіції ставляться
понад принципи і норми міжнародного права, і навіть – понад людські життя.
Шановні колеги,
Нашою головною відповідальність є попередження та припинення конфліктів, які,
безсумнівно, стали найбільшою загрозою для людства та головним рушійним чинником
гуманітарних потреб. Я дуже добре знаю, що кажу.
Вже більше двох років моя країна є ціллю російської агресії. Гуманітарні наслідки цієї
агресії становлять більше 10 тисяч загиблих українців, більше 20 тисяч поранених, і близько 1,8
мільйонів внутрішньо переміщених осіб.
Виходячи з досвіду України подолання російської агресії, я б хотів окреслити три ключові
елементи того, як ми можемо посилити нашу відповідь конфліктам і, відповідно, гуманітарним
викликам.
По-перше, ми маємо зробити все від нас залежне, щоб відновити повагу до міжнародного
права та забезпечити ефективність міжнародних інструментів з метою врегулювання конфліктів та
притягнення до відповідальності тих, хто їх розпочав. Це є нашою колективною відповідальністю.
По-друге, щоб досягти успіху на цьому шляху, ми маємо бути об’єднаними та солідарними
і демонструвати міцне політичне лідерство. І ми маємо бути рішучими та послідовними. Маємо
сказати «досить» і дотримуватися цього постулату доти, доки ситуація не повернеться до status quo
ante. Маю на увазі, зокрема, дискусію щодо санкцій. Ніхто не має почуватися безкарним. Тільки
тоді, коли нам вдасться вгамувати конфлікт, ми зможемо взятися за вирішення левової частки
гуманітарних викликів.
По-третє, український досвід на Донбасі свідчить, що дуже важливим є не лише вчасно
приділити увагу вирішенню негайних гуманітарних потреб, але й пошуку довготривалих рішень.
Важливо приділяти довгострокову політичну увагу та забезпечувати стале інвестування у вразливе
та пост-конфліктне відновлення.
Ваші Високоповажності,
Україна повністю підтримує Порядок денний для людства, що є направду важливою
платформою для дій, змін та взаємної відповідальності. Ми справді віримо, що глобальне
зобов’язання перед Порядком денним для людства може та принесе справжні зміни, яких ми так
прагнемо.
Україна готова забезпечити свій внесок у підтримку виконання Порядку денного для
людства та заохочує до цього й інші держави.
Дякую за увагу.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

РАДА ЄВРОПИ
Президент провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи
Турб’єрном Ягландом
23.05.2016
Президент Петро Порошенко провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи
Турб'єрном Ягландом в рамках робочого візиту до Туреччини.
Президент звернув увагу на системні порушення прав кримських татар і українців в
окупованому Росією Криму, зокрема арешт заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.
Петро Порошенко закликав Раду Європи у зв'язку із цим посилити тиск на Росію.
Співрозмовники також обговорили хід українських реформ. Турб'єрн Ягланд привітав
обрання нового Генерального прокурора України та зусилля Президента України у реформуванні
судової гілки влади відповідно до європейських стандартів.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
США
CША і Україна підписали угоду про митну співпрацю
23.05.2016
Наша спільна мета – досягти належного дотримання закону і сприяти більш ефективній
торгівлі між нашими країнами – представник США Ґил Керліковські.
Уряди Сполучених Штатів і України підписали угоду про взаємну допомогу між митними
адміністраціями.
«Дуже символічно, що саме в цей період ми підписуємо угоду між прикордонними
органами США і України. Ми вважаємо, що митна система потребує стрімких реформ», – заявив
прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Від України угоду підписав голова ДФС Роман Насіров, з американського боку–
уповноважений з питань захисту митниці та кордону США Ричард Ґил Керліковські.
«У червні 2015 року, перебуваючи з візитом в США, ми домовилися з Ґилом Керліковські
підписати нову угоду. Протягом року ДФС та Прикордонно-митна служба США узгоджували текст
угоди. Після перемовин та узгодження остаточного варіанту вкрай важливої для нас угоди, вона
нарешті підписана», – заявив Насіров.
У свою чергу, Ґил Керліковські наголосив на важливості підписаної угоди. Зокрема, за його
словами, вона створює необхідну нормативно-правову базу для обміну інформацією щодо
виконання митних правил, дає можливість обміну досвідом у цій сфері та удосконалення співпраці
країн, що сприятиме забезпеченню національної і економічної безпеки.
«Угода, яку ми підписали сьогодні, є свідченням нашої спільної мети – досягти належного
дотримання закону і сприяти більш ефективній торгівлі між нашими країнами», – зазначив він.
Роберт Ґил Керліковські також високо оцінив роботу прикордонної служби України. Він
також подякував прем’єр-міністру за персональне лідерство і відповідальність у реформуванні
митної та прикордонної сфер.
Цей проект ініціювала українська сторона. У 2012 році американській стороні
запропонували розглянути питання підписання нової угоди між Кабміном України та урядом США
про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.
Голос Америки
Президент України відзначає необхідність посилення санкцій проти Росії –
телефонна розмова з Віце-Президентом США
27.05.2016
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом Сполучених
Штатів Америки Джозефом Байденом.
Віце-Президент США привітав Президента України зі звільненням із російського полону
Надії Савченко. Він також відзначив величезну роботу Президента задля її повернення до України.
Петро Порошенко подякував Джозефу Байдену особисто та Бараку Обамі за їхній внесок у
звільнення Надії.
Глава Української держави привітав рішення держав «Великої сімки» щодо продовження
санкцій проти Росії за агресію проти України. Президент також відзначив необхідність посилення
санкцій через системне переслідування і порушення прав кримських татар та українців в
окупованому Росією Криму.
Співрозмовники обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі, відзначивши
погіршення безпекової складової.
Віце-Президент США привітав перші реформаторські кроки Кабінету міністрів та
Генеральної прокуратури України.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

НІМЕЧЧИНА, ФРАНЦІЯ
Президент України провів телефонну розмову у «Нормандському форматі»
24.05.2016
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову у «Нормандському форматі»,
після завершення робочого візиту до Стамбула.
Петро Порошенко звернув увагу на погіршення безпекової ситуації, зокрема обстріли в
районі Авдіївки, що є реальною перешкодою для досягнення прогресу у мирному врегулюванні.
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Співрозмовники погодилися, що для продовження політичного діалогу потрібна рішуча
деескалація і повне припинення вогню.
Президент України наголосив, що для цього Росія має вивести війська з окупованої
частини України і припинити постачати туди зброю та найманців. Президент також звернув
окрему увагу на необхідність відновлення контролю за українсько-російським кордоном.
Керівники України, Франції, Німеччини та Росії висловили підтримку розгортання
поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і початку консультацій з цього питання.
Під час розмови було також наголошено на необхідності повного виконання Мінських
домовленостей, включно зі створенням безпекових передумов для проведення місцевих виборів у
деяких районах Луганської та Донецької областей на основі українського законодавства та норм
БДІПЛ/ОБСЄ.
Петро Порошенко закликав Росію звільнити всіх українських заручників, включно з
Надією Савченко, Геннадієм Афанасьєвим, Юрієм Солошенком.
Глава Української держави також назвав неприпустимим постійне порушення прав
кримських татар в окупованому Росією Криму і закликав припинити їх переслідування та негайно
відпустити усіх політичних в’язнів.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
ВР просить сенат Франції не підтримувати скасування санкцій.
Голосування за тиждень
31.05.2016
Верховна рада України ухвалила офіційне звернення до Сенату Франції через голосування,
яке призначене в Парижі на 8 червня.
Відповідну постанову підтримали 227 депутатів ВР, жоден не голосував проти, троє
утрималися.
Як повідомляла "Європейська правда", в квітні Нижня палата парламенту Франції –
Національна асамблея – проголосувала за резолюцію, що закликає уряд країни підтримати зняття
економічних санкцій, запроваджених проти РФ через агресію в Україні.
Це рішення є рекомендаційним. Крім того, воно не набуде чинності в разі, якщо Сенат не
підтримає його.
Верховна рада у своєму зверненні "закликає Сенат не допустити ухвалення рішення, яке
може бути сприйняте Російською Федерацією як послаблення єдності позиції ЄС", а також
"звертається до Сенату із закликом рішуче засудити порушення РФ основоположних норм і
принципів міжнародного права, яке проявляється у її насильницьких діях на території України" та
закликає до "продовження тиску на Російську Федерацію".
Необхідно зазначити, що резолюція на користь зупинки санкцій була підтримана нижньою
палатою парламенту Франції лише через те, що більшість провладних депутатів проігнорували
голосування.
У голосуванні в Національних зборах взяв участь 101 депутат, з яких 55 проголосували за
підтримку резолюції і 44 були проти при тому, що до складу падати входять 577 депутатів. У
Франції для ухвалення резолюцій достатньо простої, а не абсолютної більшості.
Європейська правда

НІДЕРЛАНДИ
Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте
23.05.2016
У рамках робочого візиту до Стамбулу на Всесвітній гуманітарний саміт ООН Президент
Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.
Основними питаннями порядку денного переговорів лідерів держав стали набуття чинності
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також завершення процесу ухвалення Євросоюзом
рішення щодо запровадження безвізового режиму для громадян України.
Співрозмовники також окремо обговорили ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко
наголосив, що розраховує на подальшу солідарність і єдність Європейського Союзу у питанні
підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема щодо
збереження санкцій ЄС щодо Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей та
відновлення територіальної цілісності нашої держави.
Лідери України і Нідерландів також скоординували спільні дії у рамках розслідування
катастрофи літака рейсу МН-17, збитого російськими бойовиками у липні 2014 року.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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Уряд Нідерландів підтримав безвізовий режим для України
31.05.2016
Кабінет міністрів Нідерландів ухвалив рішення про підтримку надання Україні безвізового
режиму з Євросоюзом.
Відповідна постанова ухвалена минулої п’ятниці і базується на висновках робочої групи з
оцінки пропозиції Єврокомісії.
"З досягнутого прогресу щодо цільових показників, представлених на розсуд комісії, можна
зробити висновок, що Україна все умови Плану дій візової лібералізації. Уряд також виступає на
користь цієї пропозиції", – йдеться у документі.
В той же час уряд Нідерландів вважає необхідним, щоб Єврокомісія продовжувала стежити
за досягнутими контрольними показники.
"Уряд вважає важливим, щоб після прийняття рішення про скасування візового режиму
країни, які звільняються від візових вимог, продовжували виконувати суворі правила, які були
визначені при підготовку до лібералізації візового режиму", – зазначається у документі.
Як відомо, Єврокомісія 20 квітня оголосила про подання законодавчої пропозиції щодо
візової лібералізації для України.
За процедурами Євросоюзу, після цього пропозиція Єврокомісії має пройти тривалу
процедуру узгодження – і між країнами-членами Євросоюзу, і на рівні Європарламенту.
Деякі країни-члени ЄС хочуть синхронізувати рішення український безвізовий з іншими,
масштабнішими рішеннями – зокрема, про загальний механізм призупинення безвізу.
Європейська правда

СЛОВАЧЧИНА
Президенти П.Порошенко та А.Кіска скоординували пріоритети співпраці в
контексті майбутнього головування Словаччини в ЄС
23.05.2016
У рамках робочого візиту до Стамбула на Всесвітній гуманітарний саміт Президент України
Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Словацької Республіки Андреєм Кіскою.
Сторони обмінялися думками з важливих питань порядку денного двосторонніх відносин
та міжнародного співробітництва.
Глави двох держав звернули окрему увагу на алгоритм взаємодії двох країн на
євроінтеграційному напрямку в контексті головування Словаччини в ЄС у другій половині 2016
року. Йшлося, зокрема, про практичну допомогу словацької сторони в реформуванні української
економіки, а також підтримку Словаччиною рішень керівних органів ЄС щодо впровадження
безвізового режиму для громадян України.
Петро Порошенко та Андрей Кіска розглянули шляхи активізації торговельноекономічного співробітництва між двома країнами. В цьому зв’язку відзначалася важливість
проведення в цьому році чергового засідання Міжурядової українсько-словацької комісії з питань
економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.
Президент подякував керівництву Словаччини за підтримку позиції України щодо
неприпустимості реалізації проекту «Північний потік – 2». Обговорювалися також питання
створення Східно-Європейського газового хабу за участю інших країн регіону.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
МЗС відкликає дипломата-контрабандистку зі Словаччини до України
24.05.2016
Міністерство закордонних справ ухвалило рішення відкликати до України із закордонного
відрядження першого секретаря посольства України в Словаччині Оксану Ліщишин, яка стала
фігурантом скандалу з контрабандою цигарок.
Про це заявив "Європейській правді" інформований співрозмовник в МЗС.
В міністерстві також підтвердили раніше оприлюднену інформацію "Європейської правди"
про те, що Ліщишин несподівано пішла у відпустку.
" Рішення про надання відпустки не відповідає позиції МЗС. Керівництво МЗС вже
офіційно ухвалило принципово інше рішення – відкликати цього співробітника з довгострокового
закордонного відрядження. Замість відпустки на дипломата чекає повернення до України", –
заявив дипломат.
Співрозмовник також висловив подив тим, що посол Олег Гаваші дозволив своїй
співробітниці піти у відпустку за таких обставин.
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Як повідомлялося раніше, громадянин України в автомобілі з дипломатичними номерами
намагався вивезти з країни майже 60 тисяч пачок цигарок під виглядом дипломатичного вантажу.
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль оприлюднив ім’я чоловіка, який намагався
провезти контрабанду – ним виявився Сергій Ліщишин, котрий є чоловіком першого секретаря
посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин.
Українська правда

ПОРТУГАЛІЯ
Президент у Стамбулі зустрівся з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу
Коштою
23.05.2016
В ході робочого візиту до Туреччини Президент Порошенко провів двосторонню зустріч із
Прем’єр-міністром Португальської Республіки Антоніу Луїшем Сантушем да Кошта.
Глава Української держави висловив вдячність португальському уряду за послідовну
підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в рамках ЄС та міжнародних
організацій.
При обговоренні поточної ситуації на Донбасі Президент України привернув увагу
співрозмовника до триваючого порушення Мінських домовленостей російською стороною. Він
закликав португальську сторону підтримати направлення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на
Донбасі.
Петро Порошенко висловив переконання, що численна українська громада Португалії й
надалі буде важливим чинником дружніх відносин між двома державами. Він наголосив, що
очікуване найближчим часом запровадження безвізового режиму ЄС для громадян України стане
черговим кроком до посилення міжлюдських контактів України та Португалії.
Співрозмовники наголосили на великих можливостях для посилення співпраці між двома
країнами, зокрема в економічній сфері.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

ТУРЕЧЧИНА
Українські поліцейські пройдуть тренування у Туреччині – зустріч
Президентів України та Туреччини
23.05.2016
Президент Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Турецької Республіки
Реджепом Таїпом Ердоганом в рамках робочого візиту до Стамбула.
Президент зазначив, що під час зустрічі було досягнуто домовленості щодо проведення
навчання та тренінгів для українських поліцейських турецькою стороною. «Спочатку навчання
пройдуть перші 1,5 тис. українських поліцейських, потім ще стільки ж поліцейських пройдуть таке
навчання. Загалом 3 тис. українських полісменів найближчим часом пройдуть навчання, тренінги
в Туреччині», – повідомив Петро Порошенко за підсумками зустрічі.
Глава держави підкреслив, що це дуже ефективна форма співпраці між поліцейськими
двох країн, та додав, що в рамках тренінгової програми «Навчи і обладнай» українським
поліцейським також буде надано відповідне обладнання.
Президент повідомив про домовленість здійснити такий самий обмін для навчання в
Національній гвардії та наголосив на дуже ефективній співпраці Збройних Сил двох держав.
За словами Глави держави, під час зустрічі було досягнуто низку дуже важливих
домовленостей. «Перше: остаточне узгодження угоди про взаємний захист інвестицій, угоди про
уникнення подвійного оподаткування, що відкриває взаємні інвестиційні можливості і для
турецьких інвесторів в Україні, і для українських інвесторів в Туреччині», – наголосив Петро
Порошенко.
Президент зазначив, що було досягнуто домовленість про активізацію переговорів щодо
зони вільної торгівлі для того, аби обидві сторони вийшли на компроміс і прибрали будь-які
перешкоди у взаємній, двосторонній, економічній співпраці.
Крім того, співрозмовники обговорили нові проекти в галузях машинобудування та
літакобудування, в оборонній промисловості.
Президент також повідомив про досягнення домовленості стосовно збільшення терміну дії
національних віз для безперервного перебування українців на території Туреччини до 90 днів.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
31 of 33

INTERNATIONAL WEEKLY # 09 (16.05.2016 — 31.05.2016)

32 of 33

АЗЕРБАЙДЖАН
Президент провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим
23.05.2016
Президент Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом
Алієвим в рамках робочого візиту до Стамбулу.
Під час зустрічі обговорювалось питання підготовки візиту Президента України до Баку.
Глави держав домовились про проведення найближчим часом Спільної міжурядової
українсько-азербайджанської комісії з торгово-економічного співробітництва.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

РОСІЯ
Порошенко помилував ГРУшників, їх везуть до Ростова – ЗМІ
25.05.2016
Президент Петро Порошенко помилував засуджених російських військовослужбовців
Євгена Єрофеєва й Олександра Александрова.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на російські ЗМІ й джерело.
Згодом на сайті президента оприлюднили указ про помилування Єрофеєва й Александрова
від 24 травня, який набув чинності у день підписання.
За даними агентства, двох росіян готуються обміняти на українку Надію Савченко.
Водночас "Интерфакс" повідомляє, що Єрофеєва й Александрова вже везуть до Ростова-наДону на літаку президента України Петра Порошенка.
За даними співрозмовника агентства, обмін здійснять в аеропорту.
Українська правда
Путін помилував Савченко
25.05.2016
Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про помилування українки
Надії Савченко.
Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує
"Интерфакс".
За словами Пєскова, помилувати Савченко Путіна просили родичі загиблих під Луганськом
у 2014 році журналістів ВГТРК Ігоря Корнелюка й Антона Волошина, а посередником для них
виступив Віктор Медведчук, повідомляє ТАСС.
Пізніше на сайті президента РФ опублікували указ про помилування Савченко, який
набуває чинності з дня його підписання. Тим самим Путін звільнив Савченко від подальшого
відбування покарання у вигляді позбавлення волі.
Вранці у середу Путін зустрівся з родичами журналістів ВГТРК – Маріанною Волошиною,
сестрою Антона Волошина, і Катериною Корнелюк, удовою Ігоря Корнелюка,
На їхній зустрічі був присутній лідер партії "Український вибір", кум президента Росії
Віктор Медведчук, як видно з повідомлення на сайті президента РФ.
"Цій зустрічі передували звернення на ім'я голови держави від згаданих мною родичів, які
були написані ще 22 і 23 березня відповідно, у якому Маріанна Дмитрівна й Катерина Сергіївна,
виходячи з міркувань гуманності, просять президента помилувати Савченко", – сказав Пєсков.
Путін подякував родичам загиблих російських журналістів за їхню позицію щодо
помилування.
"23 березня ви зустрічалися з Віктором Володимировичем Медведчуком і тоді за
результатами цієї зустрічі звернулися до мене із проханням про помилування Савченко, яку
засуджено російським судом", – сказав Путін на зустрічі з родичами загиблих журналістів.
"Я зараз не буду повертатися до тієї трагедії, у результаті якої ви втратили своїх близьких,
хочу вам лише подякувати за цю позицію й висловити сподівання, що подібні рішення,
продиктовані, насамперед, міркуваннями гуманізму, призведуть до зменшення протистояння у
відомій зоні конфлікту й допоможуть уникнути подібних жахливих і непотрібних втрат", – сказав
Путін.
Як відомо, 25 травня Савченко обміняли на російських ГРУшників Олександра
Александрова та Євгена Єрофеєва, яких цього ж дня помилував президент України Петро
Порошенко.
Раніше представники Росії говорили, що в разі видачі Савченко Україні вона мусить на
Батьківщині відбути покарання, до якого її засудив російський суд.
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22 березня Донецький міський суд Ростовської області РФ засудив Савченко до 22 років
ув’язнення в колонії і штрафу. А 18 квітня Голосіївський райсуд Києва засудив Єрофеєва й
Александрова до 14 років за злочини на Донбасі.
Російська влада заперечувала, що відправляла ГРУшників воювати на схід України, і
називала їх добровольцями.
Савченко своєї провини не визнавала.
Джерела у Міністерстві юстиції України дали зрозуміти "Українській правді", що
повернення Савченко відбувалося не по лінії міністерства, а по лінії Адміністрації Порошенка.
Українська правда
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