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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЄВРОСОЮЗ ДАЄ ЗАДНІЙ ХІД АСОЦІАЦІЇ З УКРАЇНОЮ 
 

10 червня 2016 р., на засіданні у Люксембурзі, міністри юстиції та 
внутрішніх справ країн-членів Євросоюзу зробили те, що давно прогнозували 
експерти, але спростовували політики, – питання запровадження безвізового 
режиму для України відкладено на невизначений термін, разом із Грузією, 
Туреччиною та Косово.  

 

Формально дату запровадження безвізового режиму не переносили, адже її 
офіційно ніде не фіксували, проте всі пам’ятають, що спочатку йшлося про весну 
ц.р., потім про липень-серпень; ще на початку червня Петро Порошенко говорив 
про літо – максимум вересень як про крайній термін.1 І ось виявляється, що 
насправді осінь 2016 р. – це ще найбільш оптимістичний сценарій, хоча й щодо 
нього плекати ілюзій не варто. 

Питання безвізового режиму для України прив’язали не лише до 
аналогічного питання по Грузії (що можна пояснити одночасним виконанням 
вимог до візової лібералізації), але й до Туреччини та Косово (на що немає жодних 
підстав, окрім бажання «підвісити» питання України). Це призводить до 
абсурдної ситуації, коли безвізовий режим для України блокується 
через суперечки між європейськими столицями та Анкарою, а також 
побоювання Берліну щодо потоків злочинців із Грузії. Прив’язка рішення 
щодо України до дати вироблення Євросоюзом загального механізму 
призупинення безвізових режимів також позбавлена логіки, адже дія такого 
механізму все-рівно буде поширюватися на всі держави, незалежно від дати 
надання їм безвізу. 

Внесення українського питання в один пакет із грузинським, турецьким та 
косовським свідчить про низьку оцінку Євросоюзом цінності України як 
окремого партнера. Її справу не бачать сенсу розглядати окремо, 
поклавши до однієї папки із проблемною Туреччиною та з маленьким і не всіма 
визнаним Косово.  

З іншого боку, ніхто не винен Києву, що він майже два роки 
тягнув із виконанням вимог ЄС до безвізового режиму, дочекавшись 
настільки несприятливого моменту, що тепер українське питання 
залежить від цілої низки сторонніх чинників – міграційної кризи, 

                                                             
1
 http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/3/7110676/ 
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BREXIT і т.п.  

Відстрочку із наданням громадянам України безвізового режиму 
не вважають важливим питанням в Євросоюзі, проте воно може мати 
вкрай негативну ланцюгову реакцію. Проросійські сили і кремлівська 
пропаганда не втратять нагоди посилити настрої розчарування в 
українському суспільстві, наголошуючи, що вони попереджали – «Євросоюз 
обдурить, використає і залишить ні з чим». Авторитет Євросоюзу буде 
підірвано, і хоча розворот в бік Росії вже неможливий, проте антиєвропейська 
риторика буде використана як привід для гальмування і без того 
млявих реформ, а в деяких питаннях можливий відхід назад. Зокрема, 
це може стосуватися ненависного корупціонерам електронного декларування 
майна, яке цілком можуть скасувати під приводом «помсти» Євросоюзу. 

До речі, країни ЄС не лише відклали питання надання безвізового режиму 
для громадян України, але і суттєво погіршили ситуацію із видачею 
шенгенських віз, системно порушуючи діючу Угоди про спрощення 
візового режиму між Україною та Євросоюзом. Про порушення з боку 
посольства Франції, у т.ч. щодо строків видачі віз та невмотивованих відмов, 
детально писала «Українська правда».2 Та насправді, перепони для отримання віз 
громадянами України створюють мало не всі країни ЄС, включно із державами-
сусідами. Від українців вимагають непередбачені Угодою про спрощення візового 
режиму «підтверджуючі» документи, а вартість віз фактично виросла вдвічі за 
рахунок доплат за «послуги» візових центрів, які нав’язуються громадянам 
України шляхом штучного обмеження можливості записатися на прийом напряму 
до консульств.  

Та візове питання – не єдине, і навіть не головне, чим слід перейматися 
Києву в контексті євроінтеграційних планів. У червні 2016 р. з’явилася 
інформація, що уряд Нідерландів все ж таки хоче змінити деякі 
положення Угоди про Асоціацію Україна-ЄС. За даними австрійського 
видання «Die Presse», йдеться про виключення або суттєве послаблення умов 
пункту угоди про співробітництво в оборонній сфері, обмеження доступу України 
до фінансових джерел ЄС, а також відсутність згадок про перспективи членства в 
Євросоюзі.3 Фактично, йдеться про вихолощення документу в напрямку формату, 
більш притаманного для угод ЄС із країнами Північної Африки. У разі ж 
непоступливості Києва, Угода про Асоціацію може взагалі не вступити в силу – 
прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про ймовірність, що 
його країна не підпише асоціацію з Україною.4  

 

Відкладання запровадження безвізового режиму із Україною, попри 
формальне виконання Києвом всіх необхідних вимог, свідчить не стільки про 
недалекоглядність Берліну та Парижу, як про відсутність значного 
інтересу до України як до партнера. Дії «нової» української влади 
розчаровують Захід, який втрачає надію, що Україна взагалі здатна до 
системних реформ, які перетворили б її на сильного міжнародного партнера і 
на привабливий для співпраці ринок.  

У стосунках із зовнішнім світом Україна залишається 
прохачем допомоги, із своїми вічними проблемами з корупцією, 
зубожілим населенням і багатіючою владною верхівкою. ЄС не має 

                                                             
2
 http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/06/8/7050488 

3
 http://diepresse.com/home/politik/eu/5004414/Den-Haag-will-UkraineVertrag-

aendern?_vl_backlink=/home/politik/index.do 
4
 http://nos.nl/artikel/2110780-rutte-uitslag-oekraine-referendum-desastreus.html 
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потужних стимулів рахуватися із інтересами такого партнера, тож 
питання безвізового режиму і Угоди про Асоціацію не входять до числа 
пріоритетних, і будуть реалізовуватися за залишковим принципом – після 
вирішення інших, більш нагальних для Євросоюзу питань. 
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 

Президенти України та Європарламенту обговорили перспективи 
схвалення безвізового режиму та підготовку до політичних консультацій 
високого рівня Україна-ЄС 

09.06.2016  
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом 

Європейського Парламенту Мартіном Шульцем для узгодження позицій у контексті підготовки до 
політичних консультацій високого рівня Україна-ЄС 27 червня у Брюсселі та обговорення 
перспектив запровадження безвізового режиму. 

Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною на шляху реформ. У цьому контексті 
Президент Європарламенту привітав Главу держави зі схваленням конституційних змін в частині 
правосуддя, що стало важливим сигналом про відданість української влади курсу проєвропейських 
демократичних реформ. 

Мартін Шульц підтвердив, що Україна належним чином виконала всі необхідні критерії 
для запровадження Євросоюзом безвізового режиму для українських громадян. У цьому зв’язку він 
запевнив, що докладає всіх зусиль для схвалення Європейським Парламентом позитивного 
рішення вже ближчим часом. 

Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили важливість 
подальшої координації зусиль з метою продовження санкційного тиску на Росію, який має діяти 
допоки Україна не відновить свій суверенітет над Донбасом і Кримом. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
ЄС відклав рішення щодо безвізового режиму для України та Грузії до 

вересня – ЗМІ 
10.06.2016  
Країни ЄС відклали схвалення рішення щодо надання безвізового режиму для України, 

Грузії та Косово до вересня. 
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів. 
Як відзначає видання, Комітет постійних представників країн ЄС на своєму засіданні в 

середу не зміг дійти одностайної згоди щодо цього питання. 
Згідно з джерелами, надання безвізового режиму гальмує Німеччина, яка висловлює 

занепокоєння щодо грузинських організованих злочинних угруповань. 
Зокрема в середу Берлін попросив Єврокомісію представити доповідь щодо присутності 

грузинських злочинців у країнах ЄС. 
Водночас Італія та Франція закликають дочекатися схвалення загального механізму 

призупинення безвізового режиму. 
За словами дипломатів, є також країни, які не хочуть приймати рішення щодо безвізового 

режиму для України, Грузії та Косово до того, поки не буде розглянуто запровадження безвізу для 
Туреччини. 

Детально про ситуацію із запровадженням безвізового режиму читайте в статті "Як 
поверталися візи: детально про те, чому та як надовго відкладено безвізовий режим". 

Європейська правда 
 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 

Нідерланди хочуть змінити угоду про асоціацію Україна-ЄС – ЗМІ 
07.06.2016  
Уряд Нідерландів хоче змінити деякі положення із Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС. 
Про це повідомляє австрійське видання Die Presse, посилаючись на інформацію 

голландських дипломатів. 
На такий крок голландський уряд має намір піти через квітневий референдум, на якому 

голландці проголосували проти ратифікації Угоди про асоціацію. 
"Уряд в Гаазі надає перевагу тихій дипломатії за лаштунками. І зараз, коли Нідерланди 

головують у ЄС, у них є можливість спробувати змінити деякі пункти в договорі ЄС та України", – 
йдеться в статті. 

Зокрема, йдеться про виключення пункту угоди про співробітництво між Україною та ЄС в 
оборонній сфері, або, як мінімум, про пом'якшення умов такого співробітництва. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22265
http://fpri.kiev.ua/?p=22309
http://www.wsj.com/articles/georgia-kosovo-ukraines-visa-free-access-to-eu-delayed-1465486485
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/06/10/7050556/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/06/10/7050556/
http://fpri.kiev.ua/?p=22315
http://diepresse.com/home/politik/eu/5004414/Den-Haag-will-UkraineVertrag-aendern?_vl_backlink=/home/politik/index.do
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Гаага пояснює свою позицію тим, що збереження безпеки в Європі та Україні не входить у 
завдання ЄС, цим має займатися НАТО. 

Крім того, голландці хочуть гарантій, що Україна "не отримає автоматичний доступ до 
фінансових джерел ЄС". 

"По-третє, Угода про асоціацію ЄС з Києвом не повинна гарантувати, що Україна могла б 
бути прийнята в якості 29 держави-члена ЄС", – сказав дипломат. 

Для зміни тексту угоди Україна-ЄС Гаазі доведеться добиватися згоди всіх членів ЄС, які 
вже ратифікували її в нинішньому вигляді. 

"Ми отримуємо від інших 27 країн-членів позитивні сигнали. У країнах-членах ЄС існує 
розуміння нашої проблеми, яку ми отримали після цього референдуму", – сказав голландський 
дипломат. 

У той же час, проти зміни угоди виступають Польща і три країни Балтії, згода яких теж 
необхідна. Зокрема, вони наполягають на збереженні пункту про військово-технічне 
співробітництво між ЄС і Україною. 

Видання зазначає, що Нідерланди навряд чи досягнуть якогось рішення до 23 червня, коли 
відбудеться референдум про членство Великої Британії в ЄС. Крім того, для зміни умов угоди 
потрібна і згода України. 

Минулого тижня президент Петро Порошенко заявив, що Нідерланди незабаром можуть 
запропонувати алгоритм, що дозволить завершити ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

На консультативному референдумі у Нідерландах 6 квітня проти Угоди про асоціацію 
України з Євросоюзом проголосували 61% голландців, які прийшли на дільниці. 

Також повідомлялося, що свою позицію щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
уряд Нідерландів визначить не раніше кінця червня. 

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що уряд Нідерландів, а не ЄК має 
розробляти альтернативний план після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

Європейська правда 
 

 
Прем’єр Нідерландів припускає, що угода з Україною так і не буде підписана 
13.06.2016  
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що досі існує ймовірність, що країна так і 

не підпише Угоду про асоціацію з Україною. 
Про це повідомляє голландський мовник NOS. 
Однак Рютте висловив сподівання, що все це не зайде аж так далеко і угода все ж буде 

підписана. 
За його словами, результати квітневого референдуму в Нідерландах щодо української угоди 

про асоціацію були жахливими. 
"Я категорично проти референдумів. І я категорично, абсолютно і повністю проти 

референдумів стосовно багатосторонніх угод. Вони просто не мають сенсу", – заявив Рютте. 
На консультативному референдумі у Нідерландах 6 квітня проти Угоди про асоціацію 

України з Євросоюзом проголосували 61% голландців, які прийшли на дільниці. 
Також повідомлялося, що свою позицію щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

уряд Нідерландів визначить не раніше кінця червня. 
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що уряд Нідерландів, а не ЄК має 

розробляти альтернативний план після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

Європейська правда 
 

 

БЕЗПЕКА 
 
Міноборони приєдналося до угоди бойової тактичної групи ЄС 
06.06.2016  
6 червня, у штаб-квартирі НАТО, м. Брюссель, відбулося підписання Ноти про приєднання 

Міністерства оборони України до Технічної угоди між Міністерством національної оборони 
Республіки Польща, Міністерством оборони Словацької Республіки, Міністерством оборони 
Угорщини та Міністерством оборони Чеської Республіки стосовно їх співробітництва в рамках 
Бойової тактичної групи Європейського Союзу, сформованої країнами Вишеградської четвірки, яка 
знаходиться в стані готовності для ЄС у першій половині 2016 року. 

Технічна угода була підписана від імені міністрів оборони відповідних держав Військовими 
представниками: Республіки Польща – генерал-лейтенантом Анджеєм Фалковським, Словацької 
Республіки – генерал-майором Мірославом Косіаном, Угорщини – генерал-майором Ласло 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/06/3/7050277/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/06/3/7050277/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/12/7047679/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/14/7047837/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/19/7048067/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/19/7048067/
http://fpri.kiev.ua/?p=22311
http://nos.nl/artikel/2110780-rutte-uitslag-oekraine-referendum-desastreus.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/12/7047679/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/14/7047837/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/19/7048067/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/19/7048067/
http://fpri.kiev.ua/?p=22317
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Домжаном, Чеської республіки – генерал-лейтенантом Мірославом Жижком, а також радником 
Представництва України при ЄС з питань безпеки, оборони, військового, військово-технічного 
співробітництва полковником Сергієм Речичем. 

З підписанням Ноти було завершено нормативно-правове врегулювання досягнутих 
домовленостей, загальних зобов’язань, принципів та процедур, згідно з якими сили та засоби 
Збройних Сил України визначеним складом беруть участь у оперативному чергуванні БТГ ЄС В4. 
Залучення українських підрозділів до формування БТГ ЄС разом з підрозділами держав-членів ЄС 
є свідченням відданості України забезпеченню стабільності та безпеки у світі, а також готовності 
робити для цього свій активний внесок. 

Участь в оперативному чергуванні БТГ ЄС дає змогу Збройним Силам України розвивати 
оперативні спроможності, набувати кращих військових стандартів та підтримувати 
взаємосумісність з арміями держав-членів ЄС у контексті спільної діяльності щодо врегулювання 
криз.  

Україна має намір і надалі розвивати плідне співробітництво з Європейським Союзом у 
сфері політики безпеки та оборони, зокрема шляхом залучення до формування БТГ ЄС у 
майбутньому.  

Mission of Ukraine to the EU 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

СТРАТЕГІЧНІ БЮЛЕТЕНІ ТА КОМПЛЕКСНІ ПАКЕТИ НЕ ЗАМІНЯТЬ 
РЕАЛЬНИХ РЕФОРМ ТА ДІЄВОЇ ДОПОМОГИ 

 
06 червня 2016 р. Президент України своїм указом ввів у дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 р. «Про 
Стратегічний оборонний бюлетень України». 15 червня, під час засідання 
комісії Україна-НАТО у Брюсселі було погоджено Комплексний пакет допомоги 
НАТО для України, який має бути затверджений на Варшавському саміті. Та 
попри гучні анонси, пов’язувати значні очікування із цими подіями не варто. 

 

Стратегічний оборонний бюлетень5 визначає основні напрями 
реалізації воєнної політики України та розвитку сил оборони до кінця 2020 р. У 
Бюлетені зазначається, що він спрямований на «забезпечення практичної 
реалізації положень Воєнної доктрини України та Концепції 
розвитку сектору безпеки і оборони України», але насправді Бюлетень 
має такий же загально-концептуальних характер, що й названі два документи, і, 
як і вони, потребує для своєї практичної реалізації прийняття цілої низки 
додаткових актів нормативного характеру.  

Відповідний висновок підтверджує й аналіз тексту Бюлетеню – всі його 
положення мають бути виписані в окремих документах. Значна кількість завдань 
визначені загальними словами типу «налагодження тісної співпраці», 
«підвищення прозорості», «оптимізація апарату», «удосконалення», «підвищення 
персональної відповідальності», «у відповідності з найкращою практикою держав 
– членів НАТО». Без належного уточнення, такі завдання неможливо ні виконати, 
ні перевірити їх виконання. Приміром, завдання оборонної реформи 2.6.3 
передбачає «запровадження новітніх технологій виробництва військової техніки, 
створення замкнених циклів розроблення і виробництва основних видів 
озброєння, військової і спеціальної техніки». Але що це за «новітні технології» і 
«види техніки» – не конкретизовано. Інший приклад: завдання 5.3 передбачає 
реформування системи мобілізації та мобілізаційної підготовки «на основі 
базових європейських підходів». Але ж єдиного європейського підходу до системи 
мобілізації та мобілізаційної підготовки не існує – вони дуже відмінні в різних 
країнах Європи. 

Із головних нововведень відзначимо намір чіткіше визначити 

                                                             
5
 http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 
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розподіл повноважень і відповідальності ключових керівних фігур в 
системі командування. У Бюлетені зазначено, що Міністр оборони України 
підпорядковуватиметься Президенту України – Верховному Головнокомандувачу 
Збройних Сил України, буде підзвітним Верховній Раді України та Кабінету 
Міністрів України. При цьому, для узгодження з євроатлантичними нормами та 
стандартами, до кінця 2018 р. планується призначити цивільного 
Міністра оборони, його заступників та Державного секретаря 
Міністерства оборони України. 

Планується до 2020 р. ввести окремі посади "Головнокомандувач 
Збройних Сил України" та "Начальник Генерального штабу Збройних 
Сил України", які на цей час об'єднані. Начальник Генерального штабу 
Збройних Сил України підпорядковуватиметься Головнокомандувачу ЗСУ. 
Генеральний штаб ЗСУ буде головним військовим органом з 
планування оборони держави, стратегічного планування застосування 
Збройних Сил та інших складових сил оборони, координації і контролю за 
виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування та силами оборони. Генштаб в особливий період є 
робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача і виконує функції 
стратегічного керівництва ЗСУ, іншими складовими сил оборони. Принцип 
розмежування повноважень Міноборони та Генштабу сформульований 
у Додатку 1 до Бюлетеня: «Міноборони формує політику у сфері 
оборони, а Генеральний штаб її реалізовує». 

 

Стратегічний оборонний бюлетень визначає п’ять стратегічних цілей:  

Стратегічна ціль 1. Об'єднане керівництво силами оборони, що 
здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – 
членами НАТО. 

Стратегічна ціль 2. Ефективна політика, системи планування і 
управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних 
євроатлантичних підходів. 

Стратегічна ціль 3. Оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил 
оборони, необхідні для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, 
підтримання миру та міжнародної безпеки. 

Стратегічна ціль 4. Об'єднана система логістики і система медичного 
забезпечення здатні надати підтримку всім компонентам сил оборони. 

Стратегічна ціль 5. Професіоналізація сил оборони та створення 
необхідного військового резерву. 

Більш детально стратегічні та оперативні цілі виписані у Додатку 1 до 
Бюлетеня «Матриця досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань 
оборонної реформи». Там же вказані й строки виконання завдань, деякі з яких 
викликають запитання. Приміром, такі цілі, як «створення ефективної системи 
оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження»; 
«удосконалення системи кібербезпеки та захисту інформації»; «створення 
ефективної системи воєнної розвідки з урахуванням принципів і стандартів 
НАТО» – планується виконати «до кінця 2020 р.». До цієї дати більше чотирьох 
років, а в умовах війни ефективна система управління, зв’язку та розвідки потрібні 
вже зараз. До кінця 2020 р. планується і створення Сил спеціальних 
операцій як окремого роду військ за стандартами НАТО, хоча Україна гостро 
потребує таких сил вже зараз, і на їх створені давно наполягають радники з 
Альянсу. 
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«Підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів та 
незалежних контролюючих інституцій з метою зменшення корупційних ризиків у 
діяльності сил оборони» планується завершити до кінця 2018 р.; а «визначення 
системи електронних закупівель як основного методу для здійснення всіх 
закупівель» заплановано аж до кінця 2019 р. Викають питання: чи не забагато – 
два з половиною роки на «зменшення корупційних ризиків», і навіщо зволікати 
ще три роки для повного переходу до системи електронних закупівель, якщо ця 
система («ProZorro») вже рік успішно функціонує? 

Натомість, деякі визначені Бюлетенем завдання виконати 
неможливо, приміром забезпечення до кінця 2020 р. Збройних Сил України 
«найсучаснішими зразками озброєння та військової техніки від провідних 
держав світу». Такого не змогли собі дозволити за два десятиліття реформ наші 
багатші сусіди – Польща, Угорщина, Чехія, які досі змушені значною мірою 
використовувати застарілу техніку. Те ж саме стосується і завдання сформувати до 
2020 р. «військово-морські спроможності України, адекватні загрозам та 
достатні для забезпечення оборони морського узбережжя Чорного і Азовського 
морів, захисту інтересів держави у територіальному морі та виключній 
(морській) економічній зоні». Нереальні завдання зазвичай призводять до 
профанації їх виконання і нераціонального використання ресурсів.  

Попри те, що, представляючи Стратегічний оборонний бюлетень, 
Президент назвав його «початком реальної перебудови сектору оборони та 
безпеки для вступу до НАТО»,6 цілі вступу в Альянсу Бюлетень не ставить. 
Замість цього, традиційно йдеться про «досягненням критеріїв, необхідних для 
набуття повноправного членства», а також «підвищення рівня оперативної 
сумісності». 

 

15 червня 2016 р. Міністр оборони України Степан Полторак 
представив Стратегічний оборонний бюлетень під час засідання комісії 
Україна-НАТО у Брюсселі, що відбулося в рамках зустрічі міністрів оборони 
країн Альянсу. Було погоджено Комплексний пакет допомоги НАТО для 
України, який має бути затверджений на Варшавському саміті, а також 
підписано Угоду між Міністерством оборони України й Агенцією НАТО з 
підтримки та постачання.  

Слід відзначити, що якщо рішення міністерського засідання НАТО з 
посилення балтійських країн було чітке й зрозуміле – погоджено розгортання на 
ротаційній основі чотирьох багатонаціональних батальйонів чисельністю 800-
1000 бійців кожний, то щодо допомоги Україні конкретики немає. Міністр 
оборони Степан Полторак заявив, що йдеться про допомогу за 
такими напрямками: «розвиток обороноздатності, системи 
управління та зв'язку, логістика та стандартизація, військово-
технічна співпраця, кіберзахист, медична реабілітація, стратегічні 
комунікації, протидія гібридним загрозам».7 Генсек НАТО Єнс 
Столтенберг повідомив, що «йдеться про радників, йдеться про 
трастові фонди, про логістику, про протидію саморобним 
вибуховим пристроям, про систему управління і контролю, про 
медичну реабілітацію».8 Фактично це ті ж самі пункти, по яким 
Україна вже й так співпрацює з НАТО, зокрема, в рамках трастових 
фондів. Отже, розраховувати на якийсь «прорив» у допомозі не варто.  

                                                             
6
 http://www.president.gov.ua/news/mi-pochinayemo-realnu-perebudovu-sektoru-oboroni-ta-bezpeki-37135 

7
 http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/15/7111872/ 

8
 http://ukrainian.voanews.com/content/nato-defense-ukraine/3376690.html 
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Очевидно, що прийняття Стратегічного оборонного бюлетеню України 
не стане проривом для реформування Збройних Сил, так само як не стане 
проривом і схвалення на Варшавському саміті Комплексного пакету допомоги 
НАТО для України. Адже Київ досі не має ні придатного до безпосередньої 
практичної імплементації пакету нормативних документів для проведення 
реформ, ні чітко сформульованих реалістичних запитів до партнерів щодо 
необхідної допомоги. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
Віце-прем’єр-міністр України І.Климпуш-Цинцадзе здійснила офіційний 

візит до штаб-квартири НАТО 
01.06.2016  
У рамках візиту І.Климпуш-Цинцадзе зустрілась з Генеральним секретарем НАТО 

Є.Столтенбергом, а також взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.  
Комісія Україна-НАТО обговорила питання взаємодії нашої держави з Альянсом у 

контексті підготовки до засідання КУН на рівні міністрів оборони 15 червня ц.р. та Саміту Україна-
НАТО у Варшаві 9 липня ц.р., кроки Уряду України з реформування держави для досягнення 
європейських та євроатлантичних стандартів у контексті виконання Плану пріоритетних дій Уряду 
на 2016 рік.  

Союзники привітали І.Климпуш-Цинцадзе з призначенням на посаду Віце-прем'єр-
міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції України та висловили впевненість, що її 
робота сприятиме відновленю внутрішньодержавної координації взаємодії України з Альянсом та 
удосконаленю річних національних програм. 

Комісія також розглянула питання виконання Мінських домовленостей та складностей, які 
виникають на цьому шляху, та необхідність збереження санкцій проти Росії до тих пір, поки вона 
не повернеться в рамки норм міжнародного права та до виконання своїх зобовязань за Мінськими 
домовленостями. 

Країни-члени НАТО засвідчили тверду налаштованість продовжити надання Україні 
допомоги у реформуванні національного сектору безпеки і оборони, а також підтвердилу незмінну 
позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. 

Місія України при НАТО 
 
Україна і НАТО вперше провели спільний семінар з реформування оборонної 

промисловості 
03.06.2016  
Україна і НАТО вперше провели спільний семінар, на якому обговорили трансформацію 

вітчизняної оборонної промисловості та можливості співробітництва України з НАТО. У заході 
взяли участь члени делегації Міжнародного секретаріату НАТО, представники «Укроборонпрому», 
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів місцевої 
влади. Семінар відбувся 1 червня у Львівський Національної академії сухопутних військ. 

«Рівень представництва іноземних країн та компаній з Європи та Америки на 
сьогоднішньому форумі дасть правильний, якісний та дієвий поштовх до трансформації оборонної 
промисловості, а саме – реформування ОПК. Це нагальна потреба сьогодення», – зазначив 
Заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» із зовнішньоекономічної діяльності 
Денис Гурак. 

Механізми взаємодії між компаніями ОПК країн-членів НАТО, національними 
міністерствами оборони та іншими державними органами, а також імплементація відповідних 
стандартів у виробництві військової техніки в Україні стали головними  темами семінару. 

«Це чудова нагода обмінятися досвідом, що буде рушієм розвитку оборонного комплексу 
як в плані створення нових видів озброєння та військової техніки, так і модернізації існуючих 
зразків», — зазначив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук. 

Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав 
Замлинський зазначив, що для Львівщини цей захід є надзвичайно важливим. «Наша область є не 
лише місцем підприємницької діяльності, проведення різних наукових та творчих дискусій, а 
центром ділової активності України та загалом Європи», – додав він. 

Нагадаємо, у 2016 році «Укроборонпром» розвивається в рамках стратегії «Український 
щит», яка передбачає перехід на високотехнологічне виробництво, міжнародні стандарти (НАТО) 
та оснащення армії сучасними зразками озброєння. Концерн максимально розширює співпрацю з 
країнами НАТО і ЄС, як це визначено стратегічним курсом держави. 

УкрОборонПром 

 
Україна і НАТО визначили пріоритети оборонно-технічного 

співробітництва на друге півріччя 2016 року та 2017 рік 
03.06.2016  
У Львові відбулося чергове засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-

технічного співробітництва (СРГО). 

http://fpri.kiev.ua/?p=22273
http://fpri.kiev.ua/?p=22301
http://fpri.kiev.ua/?p=22271
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Українську делегацію очолив Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України Олег Гладковський, а делегацію НАТО – помічник Генерального секретаря НАТО 
з оборонних інвестицій Патрік Оруа. 

Сторони обговорили положення Державної цільової оборонної програми розвитку 
озброєння та військової техніки на період до 2020 року, хід реалізації проектів у рамках Трастових 
фондів НАТО для України, а також питання реформування національного оборонно-промислового 
комплексу. 

За результатами засідання було схвалене Положення про діяльність СРГО та оновлену 
версію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва, які планується 
підписати на Саміті НАТО у Варшаві. 

Місія України при НАТО 

 
Вступ до НАТО підтримує 44% українців – опитування 
07.06.2016  
Соціологічне дослідження провели 11-23 грудня 2015 року в усіх регіонах України за 

винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. 
Відносна більшість – 44% українців у разі проведення референдуму проголосували б за 

вступ України в НАТО. 
Про це свідчать дані опитування Центру економічних і політичних досліджень імені 

Олександра Разумкова – повідомляє Радіо «Свобода». 
«Якщо б відбувся референдум про вступ України до НАТО, то «за» проголосували б 

відносна більшість – 44%, проти – 26%. Не брали б участі в референдумі і не визначилися загалом 
31% опитаних. У 2007-му за вступ до НАТО готові були проголосувати 19% респондентів, проти – 
54%. Не брали б участі в референдумі в не визначилися загалом 27% опитаних», – йдеться в 
опитуванні. 

За словами авторів дослідження, референдум щодо вступу до НАТО також мав би шанси 
бути успішним, передусім за рахунок голосів заходу (70%) і центру України (49%). Противники 
НАТО переважають на сході (44% проти 31%) в Донбасі (37% проти 21%), на півдні частки 
противників і прихильників значно не відрізняються (34% проти 30%). 

«У питанні підтримки вступу до НАТО в період 2014-2015 років було досягнуто перелому: 
ідея вступу вперше за часи незалежності України здобула підтримку відносної більшості громадян 
і більшості тих, хто взяв би участь в уявному референдумі. Водночас у ставленні до цього питання, 
на відміну від ставлення до вступу до ЄС, ще не досягнуто переваги позитивного ставлення над 
негативним у всіх регіонах», – йдеться в дослідженні. 

Водночас, за опитуванням, на гіпотетичному референдумі стосовно вступу до Євросоюзу 
«за» проголосували б 56% опитаних, проти – 18%, 26% опитаних не брали б участі в референдумі 
або не визначились. 

Соціологічне дослідження провели 11-23 грудня 2015 року в усіх регіонах України за 
винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитали 10 071 
респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 1%. 

Голос Америки 

 
Іванна Климпуш-Цинцадзе обговорила з Фредеріком Пежо питання 

вдосконалення взаємодії України з НАТО у реалізації Трастових фондів 
09.06.2016  
9 червня 2016 року Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з керівником секції Програм НАТО «Партнерство 
заради миру» Агенції НАТО з підтримки та постачання доктором Фредеріком Пежо, який також є 
керівником проектів у рамках Трастових фондів (ТФ) НАТО на підтримку України. 

Головною темою розмови стали ТФ з медичної реабілітації та протезування українських 
військовослужбовців і ТФ з реформування систем логістики та стандартизації Збройних Сил 
України, а також вдосконалення взаємодії України з НАТО у реалізації Трастових фондів, 
оціночний бюджет яких складає близько 40 млн. євро. 

«Співпраця з НАТО, зокрема у питаннях реалізації Трастових фондів, має для України 
виняткове значення. Практична підтримка Альянсу демонструє також і політичну позицію 
Альянсу стосовно військової агресії РФ проти України. І в цьому контексті ми високо цінуємо 
допомогу в рамках Трастових фондів з медичної реабілітації українських військових та з 
реформування систем логістики та стандартизації ЗСУ», – розпочала зустріч Віце-прем’єр-міністр. 

Фредерік Пежо поінформував Віце-прем’єр-міністра про поточний стан реалізації вже 
функціонуючих Трастових фондів НАТО з безпечного перезахоронення радіоактивних відходів, 
утворених на території України за часів оборонних програм СРСР; та з утилізації в Україні 
застарілих боєприпасів та протипіхотних мін.  

http://fpri.kiev.ua/?p=22281
http://fpri.kiev.ua/?p=22288
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Особливу увагу Віце-прем’єр-міністр приділила обговоренню перспектив у рамках 
Трастових фондів з реформування логістики та стандартизації Збройних Сил України та з 
медичної реабілітації та протезування поранених військовослужбовців.  

Іванна Климпуш-Цинцадзе високо оцінила допомогу, що надає НАТО у рамках Трастового 
фонду з медичної реабілітації. Зокрема, вона зазначила важливість започаткування Програми 
активної реабілітації «Повернення до життя» для поранениху ході АТО 
військовослужбовцівУкраїни. Вона також привітала передачу від сторони НАТО реабілітаційного 
обладнання для потреб Медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари», 
наголосивши при цьому, що реалізація проектів у рамках Трастових фондів і надалі буде 
знаходитись у центрі уваги Уряду України. 

За результатами зустрічі сторони домовилися розширити співпрацю у рамках Трастових 
фондів, зокрема у сфері поводження з радіоактивними відходами та використання відповідної 
інфраструктури Чорнобильської зони відчуження, активізації роботи у сфері реформування 
логістики, посилення інформаційної роботи щодо допомоги НАТО та налагодження комунікації 
між координаційними механізмами України та НАТО щодо успішної реалізації Трастових фондів. 

Урядовий портал 

 
Під час тактичної підготовки в ході навчання «Анаконда-2016» польсько-

український підрозділ відпрацював оборону та контрнаступ 
10.06.2016  
На полігоні Нова Демба у Польщі механізований батальйон ЛИТПОЛУКРБРИГ, 

підсилений українським аеромобільним взводом, закінчив період вогневої підготовки 
та приступив до виконання тактичних завдань в рамках навчання «Анаконда-2016». 

Відповідно до сценарію операції зі стабілізації багатонаціональної бригади, польсько-
українська рота виконувала завдання у визначеному районі. При наближенні противника 
підрозділ зайняв оборону та виконав маневр. 

Після цього польські піхотинці і українські десантники на Хаммерах швидко вийшли 
у фланг і тил атакуючого підрозділу. Оточений противник був змушений відступити. 

— Протягом кількох днів ми досягли повного порозуміння з польськими партнерами щодо 
виконання завдань. Ми живемо і тренуємося разом, що сприяє кращій координації і субординації. 
У нас дещо відрізняються підходи з виконання тактичних завдань, але згуртованість стирає всі 
межі і дозволяє досягати успіхів, — розповів командир аеромобільної роти капітан Юрій Руденко. 

Заступник командира ЛИТПОЛУКРБРИГ полковник Володимир Юданов зазначив, 
що такий комбінований підхід до навчання є продуктивним. Він полегшує взаємодію 
підпорядкованих підрозділів і забезпечує підвищення їх взаємосумісності під час миротворчих 
операцій. 

Олександр Гайн, офіцер зв’язків з громадськістю ЛИТПОЛУКРБРИГ 
http://goo.gl/G0X9te 

Міністерство оборони України 

 
Співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО вітають поглиблення 

співпраці України та НАТО 
14.06.2016  
У Києві триває засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО, а також було проведено 

92-ий семінар Роуза-Рота «Трансформація України у неспокійному регіональному контексті». 
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відзначив динамічний розвиток 

парламентського співробітництва по лінії Україна-НАТО, а також подякував стороні НАТО за 
послідовну підтримку територіальної цілісності України, її незалежності та суверенітету. Він 
наголосив, що з метою сприяння активному реформуванню Збройних сил України кожного 
пленарного тижня Верховною Радою ухвалюються закони, спрямовані на зміцнення 
обороноздатності нашої країни, а також для досягнення стандартів НАТО. 

А.Парубій привернув увагу до того, що зростання громадської підтримки курсу на членство 
України в НАТО, яке спостерігається за час російської агресії, свідчить про фундаментальні зміни в 
свідомості українців за останні роки. 

За результатами засідання співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО зробили 
спільну заяву, у якій підтвердили підтримку територіальній цілісності та незалежності України, 
засудили агресивну політику РФ та підтримали продовження міжнародних санкцій проти Росії до 
її повного повернення до міжнародного права, а також закликали держави-члени Альянсу 
збільшити допомогу Україні на двосторонньому рівні. 

Співголови МПР висловили переконання, що Саміт НАТО у Варшаві стане вагомою 
нагодою для союзників оцінити прогрес України у проведенні реформ, а також заявили про 
подальшу активізацію роботи в рамках Міжпарламентської ради Україна-НАТО. 

Місія України при НАТО 

http://fpri.kiev.ua/?p=22275
http://fpri.kiev.ua/?p=22331
https://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/nato/files/Statement_ukr.doc
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У Брюсселі підписано Угоду між Міноборони України та Агенцією НАТО щодо 

підтримки Збройних Сил України 
14.06.2016  
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак взяв участь у церемонії 

підписання Угоди між Міноборони України та Агенцією НАТО з підтримання та постачання про 
встановлення відносин у сфері купівлі-продажу на підтримку Збройних Сил України. 

Від Агенції НАТО Угоду підписав в.о. генерального менеджера пан Ті Хоффман. 
Угоду від української сторони підписав в.о. Глави Місії Україна-НАТО Єгор Божок. 
http://goo.gl/9RbCfv 

Міністерство оборони України  

 
В уряді розраховують на ще 2 трастові фонди НАТО 
14.06.2016  
Уряд розраховує, що Північноатлантичний альянс створить ще два трастові фонди для 

надання допомоги Україні – щодо розмінування і щодо стратегічних комунікацій. 
Про це віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна 

Климпуш-Цинцадзе заявила під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО у вівторок 
у Києві, передає УНІАН. 

"Ми вдячні за ті ініціативи, які вже набули сили і розвиваються в Україні (в рамках 
партнерства з Альянсом), за ті 5 трастових фондів, які було створено протягом останнього року",  - 
відзначила вона. 

"Ми розраховуємо, мінімум, на створення ще одного, який буде займатися розмінуванням, 
що стає нагальною проблемою на лінії розмежування; а також потенційно – заснування трастового 
фонду з точки зору стратегічних комунікацій", – сказала Климпуш-Цинцадзе. 

Нагадаємо, раніше Україна та НАТО домовилися разом розробити Державну програму 
реформування Збройних сил України на період до 2020 року, яку на саміті Альянсу у Варшаві 
представить президент Петро Порошенко. 

Європейська правда 

 
Парубій: Весь парламент переконаний, що Україна буде членом НАТО 
14.06.2016  
Голова ВР Андрій Парубій наголошує, що вступ до НАТО є стратегічною метою України. 
Про це він заявив з трибуни парламенту, розповідаючи про засідання міжпарламентської 

ради України-НАТО, яке він відкривав. 
"Я переконаний, що для України в час російської агресії вступ в НАТО – це стратегічний 

напрямок нашого розвитку. І цей напрямок не має іншої альтернативи", – сказав він. 
"Я наголосив на тому, що для нас рішення Бухарестського саміту про вступ України в НАТО 

залишається чинним, і повідомив, що ми усі, весь парламент переконані, що Україна буде членом 
НАТО. Нехай це питання часу, але це питання для України є принциповим не тільки в мілітарному 
вимірі, а також у вимірі стратегічному і геополітичному", – сказав він. 

Украинська правда 

 
Міністр оборони України взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 
15.06.2016  
14-15 червня 2016 р. Генерал Армії України С.Полторак відвідав з робочим візитом штаб-

квартиру НАТО з метою участі у заходах Альянсу на рівні міністрів оборони. 
У рамках візиту Степан Полторак провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом 

Столтенбергом і взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів оборони. 
Під час засідання КУН сторону НАТО було поінформовано про безпекову ситуацію на сході 

Україні, а також про кроки, які здійснюються українською владою для її стабілізації. Було 
наголошено, що гібридна війна, розв'язана Російською Федерацією проти України загрожує не 
лише нашій країні, а також є викликом безпеці на всьому євроатлантичному просторі. 

Окрему увагу під час засідання КУН було приділено прогресу в реалізації Україною 
 оборонної реформи і основним положенням нещодавно затвердженого Президентом України 
Петром Порошенком Стратегічного оборонного бюлетеня. 

Сторона НАТО наголосила на незмінній підтримці суверенітету і територіальної цілісності 
України, а також заявили про продовження та посилення допомоги нашій країні у реформуванні 
сектору безпеки і оборони. 

За підсумками міністерського засідання КУН погоджено Комплексний пакет допомоги 
НАТО для України, який має бути затверджений главами держав та урядів на Саміті Комісії 
Україна-НАТО у Варшаві. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22338
http://fpri.kiev.ua/?p=22351
http://www.unian.ua/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/7/7044481/
http://fpri.kiev.ua/?p=22353
http://fpri.kiev.ua/?p=22355
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У рамках візиту до штаб-квартири НАТО Міністр оборони України провів двосторонні 
зустрічі зі своїми колегами з Грузії, Польщі Португалії Румунії та США. Крім того, було підписано 
Угоду між Міністерством оборони України й Агенцією НАТО з підтримки та постачання про 
встановлення відносин у сфері купівлі-продажу на підтримку Несистемних брокерських послуг для 
Збройних Сил України. 

Місія України при НАТО 

 
Міністр оборони України Степан Полторак у Штаб-квартирі НАТО провів 

зустріч із Міністром оборони США Ештоном Картером 
15.06.2016  
У ході зустрічі міністри оборони обговорили ситуацію на сході України та результати 

проведення реформ в українському війську. 
Міністр оборони США Ештон Картер відзначив успіхи, яких вже вдалося досягти, він також 

відмітив, що проводити реформи під час ситуації, в якій опинилася Україна, надскладне завдання. 
— Ми повністю підтримуємо той шлях реформ, за яким наразі рухається Україна, — сказав 

Ештон Картер. — Ми працюємо над тим, аби найкращі американські інструктори навчали 
українських військових. 

Міністр оборони України подякував за підтримку, що надають Сполучені Штати Америки 
Україні: «США першими прийшли на допомогу, коли Україна опинилася у складній ситуації. 
Не менш важливою є сьогодні й політична підтримка, яка так необхідна нашій державі». 

— Наразі конструктивно та динамічно розвивається співпраця з іноземними радниками, 
які долучилися до процесу реформ в українському оборонному відомстві — відзначив генерал армії 
України Степан Полторак. — Також ми працюємо над вдосконаленням матеріально-технічної бази 
навчальних полігонів де проходять підготовку військовослужбовці. 

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

 
Міністри оборони НАТО схвалили всеосяжний пакет допомоги Україні 
15.06.2016  
У Брюсселі також відбулося засідання Комісії Україна-НАТО за участю міністра оборони 

Степана Полторака.  
У НАТО схвалили всеосяжний пакет допомоги Україні. 
Про це у Брюсселі, де триває другий день засідання міністрів оборони країн Альянсу, 

повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. 
«Цей план об’єднує різні напрямки нашої допомоги», – зазначив він. 
«Йдеться про радників, йдеться про трастові фонди, про логістику, про протидію 

саморобним вибуховим пристроям, про систему управління і контролю, про медичну 
реабілітацію», – додав Єнс Столтенберґ. 

Він зазначив, що остаточно пакет допомоги буде затверджений на саміті НАТО у Варшаві у 
липні. 

«Наша мета – щоб в Україні з’явилася більш дієва структура безпеки й оборони», – 
наголосив генсекретар Альянсу. 

Єнс Столтенберґ розповів, що НАТО також має намір співпрацювати з Україною щодо 
низки нових проектів. 

«Це частково стосується протидії саморобним вибуховим пристроям, частково – протидії 
гібридній війні, ми також працюємо над новими науковими проектами, мета яких – розробити 
кращі методи й оснащення для розмінування», – заявив генеральний секретар НАТО. 

У рамках зустрічі міністрів оборони НАТО у середу у Брюсселі також відбулося засідання 
Комісії Україна-НАТО за участю міністра оборони України Степана Полторака. 

Виступаючи на спільній прес-конференції після засідання, генсек НАТО заявив, що Росія 
знову і знову порушує режим припинення вогню в Східній Україні. 

Як повідомляє інформагентство Reuters, Столтенберґ заявив, що Росія має припинити 
дестабілізацію ситуації на території України, має вивести війська та озброєння. Режим припинення 
вогню та Мінські угоди мають виконуватися, – сказав він. 

Столтенберг нагадав, що Росія продовжує підтримувати бойовиків, постачаючи озброєння, 
техніку, надаючи консультації, вздовж українсько-російського кордону зосереджена велика 
кількість російських військовослужбовців. 

«Ми продовжуємо закликати Росію поважати територіальну цілісність і суверенітет 
України. Це також стосується Криму. Розгортання військ у Криму також є порушенням 
суверенітету України», – наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. 

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу мають цього місяця винести рішення у справі 
продовження санкцій проти Росії за її агресивні дії в Україні. 

Голос Америки 

http://fpri.kiev.ua/?p=22329
http://fpri.kiev.ua/?p=22325
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Полторак пояснив, чим саме допоможе НАТО 
15.06.2016  
Новий комплексний пакет допомоги НАТО для України включатиме низку стратегічно 

важливих для нашої країни напрямків. 
Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак після засідання комісії Україна-

НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент Європейської правди. 
"Комісія Україна-НАТО на рівні міністрів оборони погодилакомплексний пакет допомоги 

Україні за наступними напрямками: розвиток обороноздатності, системи управління та зв'язку, 
логістика та стандартизація, військово-технічна співпраця, кіберзахист, медична реабілітація, 
стратегічні комунікації, протидія гібридним загрозам", – сказав Полторак. 

За його словами, після остаточного затвердження на саміті у Варшаві можна буде більш 
детально говорити, що входитиме до кожного напрямку допомоги. 

"За умови виконання всіх напрямків реформ до 2020 року Збройні сили України будуть 
відповідати критеріям НАТО практично по всім параметрам", – сказав міністр. 

Європейська правда 

 
НАТО вірить у прогрес реформ української оборони й безпеки – голова 

Пентагону 
15.06.2016  
Міністр Полторак висловив сподівання, що план щодо подальшої підтримки реформ в 

Україні буде схвалений під час саміту НАТО у липні. 
Країни-члени НАТО переконані у прогресі реформування збройних сил України. 
Таку заяву зробив міністр оборони США Ештон Картер після зустрічі у вівторок у Брюсселі 

з міністром оборони України Степаном Полтораком і засідання Комісії НАТО-Україна. 
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони США, опублікованому на 

офіційному сайті Пентагону. 
У ході зустрічі, міністри оборони США та України обговорювали питання продовження 

агресії Росії на Донбасі. Картер підкреслив, що США і їх союзники залишаються відданими ідеї 
повного виконання Мінських угод в підтримку суверенітету і територіальної цілісності у рамках 
міжнародно визнаних кордонів. 

У Пентагоні повідомляють, що американський міністр оборони також наголосив, що США 
надалі дотримуватимуться політики невизнанння спроби незаконної анексії Криму Росією. 

Голова Пентагону заявив, що в протистоянні російській агресії НАТО продовжує допомогу 
Україні як державі-партнеру, – зазначається у повідомленні. 

«Натовські трастові фонди працюють для підтримки українських збройних сил, 
кібербезпеки, матеріально-технічного забезпечення, медичної підтримки, знешкодження 
вибухових засобів», – заявив Картер, нагадуючи, що окрім цього, на двосторонньому рівні, від 2014 
року США надали понад 600 мільйонів доларів на підтримку сфери безпеки України. 

У Міністерстві оборони України повідомляють, що Степан Полторак, зі свого боку, 
висловив сподівання, що план щодо подальшої підтримки реформ в Україні буде схвалений під час 
саміту НАТО на рівні глав держав і урядів у липні. 

За словами Міноборони, Полторак заявив, що при виконанні усіх напрямків реформ до 
2020 року, збройні сили України будуть готові діяти спільно і відповідати критеріям НАТО за усіма 
параметрами. 

Голос Америки 

 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
У Польщі розпочалися навчання НАТО «Анаконда-16» 
07.06.2016  
Польща і більше 20 країн і партнерів НАТО, у томі числі у вівторок розпочали 

великомасштабні військові навчання в рамках зусиль щодо запевнення безпеки країн Центральної 
та Східної Європи, стурбованих діями Росії в сусідній Україні. 

Метою навчань є випробування координації партнерів – сказав міністр національної 
оборони Польщі Антоні Мацєревич: «Особливо нам потрібно перевірити ефективність координації 
дій військових і командувань. Особливо в умовах гібридної війни. В усіх районах: на суші, в повітрі 
і в морі, а також у діях спеціальних сил». 

Він подякував особливо тим державам, чиї солдати беруть участь у маневрах уперше: 
Україні, Грузії, Македонії, Швеції і Фінляндії. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22333
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/06/15/7050800/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/06/15/7050800/
http://fpri.kiev.ua/?p=22361
http://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/799690/readout-of-secretary-of-defense-ash-carters-meeting-with-ukrainian-minister-of
http://fpri.kiev.ua/?p=22283
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Кремль засудив навчання вранці у вівторок, заявивши, що вони не сприяють атмосфері 
довіри і безпеки на континенті. 

Відносини між Росією і Заходом сьогодні більш напружені, ніж після закінчення «холодної 
війни». 

Хоча Росія виступає проти експансії НАТО на територію колишніх радянських республік, 
генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ запевнив, що «холодна війна пішла в історію, і ми 
хочемо, щоб вона там і залишалася». 

У десятиденних навчаннях «Анаконда-16», в яких провідну роль відіграє Польща, участь 
беруть 31 тисяча військовослужбовців, 3 тисячі одиниць техніки, 105 літаків і 12 військових 
кораблів. 

Своє місце у сценарії навчань має також ЛитПолУкрбриг (Литовсько-польсько-українська 
бригада). На території полігона Нова-Демба бригада повинна розгорнути свій командний пункт і 
взяти на себе командування над афільованими підрозділами, що має на меті перевірку 
інтеропераційності підрозділу з нинішніми та потенційними партнерами. 

Голос Америки 
 

 
У Латвії розпочалися навчання НАТО Saber Strike 
12.06.2016  
У суботу, 11 червня, в Латвії на полігоні в Адажі почався латвійський етап міжнародних 

військових навчань Saber Strike. 
Про це повідомляє Delfi. 
У Латвії в навчаннях беруть участь 2000 людей з Литви, Норвегії, Великобританії, Польщі 

та США. Головна мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами з різних країн в рамках 
бойових операцій широкого спектра. 

Маневри на полігоні в Адажі почалися з танкових стрільб з участю танків M1 Abrams 
третього покоління. Танки були доставлені в Латвію з Норвегії через Балтійське море на 
британському кораблі. З 1980-х років Пентагон розміщує танки, бронетранспортери, амуніцію та 
обладнання в штучних печерах в Норвегії, щоб в разі військового конфлікту в Європі оперативно 
бути готовими до бойових дій. 

Протягом найближчих днів американські танки візьмуть участь в симуляції бою разом з 
підрозділами морської піхоти і мотострільців латвійської армії і підрозділів інших країн. 

В цілому в навчаннях на території країн Балтії з 27 травня по 13 червня беруть участь 
близько 10 000 військовослужбовців з 13 країн НАТО. 

Українська правда 

 
НАТО погодить розміщення чотирьох батальйонів у Польщі та країнах 

Балтії 
13.06.2016  
Розміщення на ротаційній основі чотирьох батальйонів у Східній Європі погодять міністри 

оборони країн-членів НАТО, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Вони обговорять і питання 
додаткової допомоги Україні. 

Питання розміщення чотирьох багатонаціональних батальйонів на ротаційній основі в 
країнах Балтії та у Польщі стане однією з головних під час зустрічі міністрів оборони держав-
членів Північноатлантичного альянсу. Про це у понеділок, 13 червня, заявив генеральний секретар 
організації Єнс Столтенберг у Брюсселі на прес-конференції перед дводенною зустріччю міністрів, 
що триватиме 14-15 червня. 

"Впродовж наступних двох днів ми ухвалимо низку важливих рішень для зміцнення нашої 
колективної оборони та покращення співпраці з партнерами", – наводить його слова сайт Альянсу. 
Ці рішення підготують ґрунт для саміту НАТО, який пройде 8-9 липня у Варшаві, додав 
Столтенберг. 

"Ми погодимо розміщення на ротаційній основі чотирьох потужних багатонаціональних 
батальйонів в країнах Балтії та Польщі", – зауважив генсек. Він наголосив, що дислокація згаданих 
військових з'єднань – частина масштабного перегляду оборонної політики та політики 
стримування НАТО. 

Допомога Україні 
Ще однією важливою темою стане поглиблення співпраці між НАТО та Європейським 

Союзом. Крім того, керівники оборонних відомств держав-членів НАТО вивчать можливість 
розширення допомоги Україні та Грузії. "У середу ми зустрінемось з міністром оборони України в 
рамках Комісії НАТО-Україна. Нас непокоїть ситуація з безпекою, у тому числі й порушення 
режиму припинення вогню на Сході України, які й далі тривають", – додав Столтенберг. 

DW.COM 
 

http://fpri.kiev.ua/?p=22307
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-ucheniya-saber-strike-v-latvii-nachalis-s-tankovyh-strelb.d?id=47557063
http://fpri.kiev.ua/?p=22303
http://dw.com/p/1Igcu
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РФ має припинити підтримку сепаратистів і вивести зброю з України – 
генсек НАТО 

15.06.2016  
Росія має припинити підтримку сепаратистів і вивести своє озброєння і військових з 

території України. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання комісії Україна-НАТО у 

Брюсселі, повідомляє кореспондент Європейської правди. 
"Ситуація на сході України, спричинена російськими діями, викликає занепокоєння. 

Режим припинення вогню порушується кожен день. Мінські угоди лишаються єдиним рішенням і 
їх мають виконувати всі сторони", – сказав Столтенберг. 

Генсек НАТО підкреслив, що Альянс залишається прихильним підтримці територіальної 
цілісності України. 

"Партнери не визнають нелегальної анексії Криму і ми продовжуватимемо закликати 
Росію припинити дестабілізацію України", – сказав він. 

Столтенберг закликав РФ припинити підтримку сепаратистів і вивести своє озброєння і 
військових з території України. 

"У відповідь на дії Росії НАТО збільшує підтримку України. Режим припинення вогню 
порушується знову, і знову, і це викликає велике занепокоєння. Ми бачимо ці порушення 
впродовж тривалого періоду. Українські військові гинуть і це підкреслює складність ситуації. Ми 
підкреслюємо важливість виконання мінських угод, бо це є найкращим мирним способом 
вирішення конфлікту", – додав він. 

Європейська правда 

 
НАТО продовжить нарощувати присутність в Чорноморському регіоні 
15.06.2016  
НАТО продовжить нарощувати свою військову присутність в Чорноморському регіоні. 
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів 

оборони країн Альянсу, повідомляє кореспондент Європейської правди. 
"В цьому напрямку вже багато зроблено, включаючи розширення повітряного 

патрулювання і проведення додаткових навчань", – сказав Столтенберг. 
За його словами, міністри домовилися про заходи щодо посилення оборони і стримування 

в Чорноморському регіоні. 
"Там буде більше заздалегідь розміщеного обладнання. Сьогодні ми також підтвердили 

пропозицію Румунії про створення багатонаціональної бригади на її території і ми будемо 
продовжувати приймати інші збалансовані і вивірені заходи зміцнення південно-східного 
напрямку", – сказав він. 

Остаточне рішення щодо заходів у Чорноморському регіоні мають затвердити на саміті 
НАТО у Варшаві 8-9 липня. 

Європейська правда 

 
  

http://fpri.kiev.ua/?p=22335
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ФРАНЦІЯ ЗАПУСТИЛА ПРОЦЕС СКАСУВАННЯ САНКЦІЙ І 
ФАКТИЧНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ ЗАХОДУ ПЕРЕД КРЕМЛЕМ 

 
8 червня 2016 р. Верхня палата парламенту Франції підтримала 

звернення до уряду країни із закликом пом’якшити санкції, впроваджені 
Європейським союзом щодо РФ через агресію проти України. Прикметним є те, 
що рішення підтримала абсолютна більшість – 302 сенатори із 348, при лише 
16 голосах проти.  

 

Таким чином, Франція фактично запустила процес знаття санкцій з Росії, 
ослаблення яких може відбутися вже цього літа, максимум – взимку. Такими 
чином, може зникнути єдиний важіль тиску, який Захід наважився 
застосовувати щодо РФ внаслідок її агресії проти України.   

Важливо відзначити, що у своїй резолюції сенат назвав війну на Донбасі 
«конфліктом між українською армією і силами, що представляють себе як 
проросійські і оскаржують владу української держави». Мінські домовленості 
названі «єдиним шляхом до врегулювання конфлікту в окремих східних районах 
України»; окремо згадано «реалізацію політичної складової Мінських 
домовленостей щодо децентралізації».9 Отже, фактично французький 
парламент назвав конфлікт внутрішньоукраїнським, єдиний 
можливий вихід з якого – децентралізація.  

Таку позицію Франції можна справедливо вважати перемогою 
кремлівського сценарію розвитку подій на тлі провалу німецького 
лідерства в Євросоюзі. Москва переграла Берлін, нав’язавши своє бачення 
розв’язання конфлікту. Берлін і сам доклався до цієї перемоги Кремля, маючи 
міністром закордонних справ русофіла Франка-Вальтера Штайнмайєра, 
який не перестає закликати до «поступового зняття санкцій».10 
Одночасно, Ангела Меркель заявила, що в довгостроковій перспективі 
Європейський Союз повинен прагнути до створення єдиного 

                                                             
9
 http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/06/10/7050592 

10
 http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2032565-stajnmajer-zaklikav-postupovo-znimati-sankcii-z-moskvi.html 
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економічного простору з Росією.11 На тлі таких заяв, у Москви немає підстав 
вважати свої агресивні дії невірними та йти на поступки – адже  європейці самі 
поспішають їй назустріч, пропонуючи знаття санкцій та економічну інтеграцію. 

У своєму коментарі українське МЗС дорікнуло французьким 
сенаторам «недостатнім усвідомленням глибини порушення Росією 
міжнародного права».12 Втім, недостатня поінформованість 
французьких депутатів про події на сході України, це, мабуть, перш за 
все, оцінка якості роботи вітчизняної дипломатії, яка не зуміла належним 
чином донести українську позицію до західних партнерів. Не надто дипломатичну 
оцінку рішенню сенату Франції дав Міністр закордонних справ Павло Клімкін: 
«І всім важливо пам'ятати: політиків, які "годуються" росіянами, 
потрібно тримати в певних рамках... Тобто юридично це рішення можна 
не враховувати, але політично ми повинні пам'ятати, що такі тенденції 
існують багато де…».13  

Насправді, навряд чи абсолютна більшість французького сенату справді 
«годується» росіянами, і при оцінці несприятливих для себе рішень Києву 
варто бути більш самокритичним. Важко вимагати від Парижу 
визнати агресію, факт якої де-юре не визнав і сам Київ. Складно 
переконувати європейців нести збитки від санкцій, тоді як сама 
Україна продовжує торгувати із агресором. Наївно очікувати 
тривалої підтримки з боку Заходу за відсутності реформ та 
процвітання корупції. Марно сподіватися, що хтось інший розроблятиме 
замість нас реальні сценарії виходу із ситуації, доки Київ продукує фантастичні 
плани на кшталт озброєної поліцейської місії ОБСЄ.  

На такому тлі, не варто дивуватися, що Париж та Берлін схиляються до 
капітуляції перед Москвою в питанні «української кризи», як вони називають 
російсько-український конфлікт. Адже платити «контрибуції» по цій капітуляції 
доведеться не Парижу, і не Берліну, а Києву. 

 

Заклики французького парламенту і німецького МЗС ослабити санкції 
проти Росії дуже зручно для Кремля «співпали» із звільненням (шляхом обміну) 
політичних в’язнів Савченко, Солошенка і Афанасьєва. Це дає підстави західним 
політикам говорити про нібито часткове виконання Росією Мінських угод, і 
закликати посилити тиск на Київ з метою добитися місцевих виборів на 
Донбасі, провести децентралізацію і таким чином дати Москві той важіль 
впливу на українську державу, якого вона добивалася, розпочавши свою агресію. 

 
 
  

                                                             
11

 http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-germany-

idUSKCN0YW104?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_ca

mpaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29 
12

 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/48300-komentar-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-rezolyucijeju-senatu-franciji-

vid-8-chervnya-2016-r 
13

 http://www.ukrinform.ru/rubric-politycs/2031995-klimkin-prokommentiroval-resenie-senata-francii-sankciah-

protiv-rf.html 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

ОБСЄ 
 
«Ми очікуємо від ОБСЄ практичних кроків щодо зниження напруженості на 

Сході України» — генерал армії України Віктор Муженко 
13.06.2016  
13 червня начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України 

генерал армії України Віктор Муженко зустрівся з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 
в Україні паном Послом Ертурулем Апаканом. 

Сторони обговорили безпекову ситуацію на Сході України, а також діяльність Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ. Окремо порушувалося питання безпеки особового складу, залученого 
до проведення антитерористичної операції. 

Генерал армії України Віктор Муженко поінформував співрозмовника, що протягом червня 
Збройні Сили України втратили 5 військовослужбовців загиблими та 75 пораненими. 

— Нас дуже турбує таке зростання інтенсивності порушень мінських домовленостей з боку 
російських терористів, — підкреслив очільник Генштабу і додав, що очікує від СММ ОБСЄ в Україні 
практичних кроків щодо зниження рівня напруженості та дотримання Мінських угод. За його 
словами, Збройні Сили України чітко дотримуються взятих на себе зобов’язань. 

Ертурул Апакан подякував за підтримку, яку Україна, її уряд та оборонне відомство 
надають ОБСЄ. 

— Дякуємо за можливість працювати максимально ефективно і результативно, — 
підкреслив він і додав, що вважає головним завданням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 
повне та стале припинення вогню на Сході України. 

Крім того, Ертурул Апакан високо оцінив зусилля української сторони щодо врегулювання 
ситуації, зокрема, пропозиції щодо розведення сторін та підвищення ефективності діяльності 
Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін. 

http://goo.gl/cnfuE1 
Міністерство оборони України  

 
Глава держави провів зустріч із Президентом Парламентської Асамблеї 

ОБСЄ 
16.06.2016  
Президент Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Парламентської Асамблеї 

ОБСЄ Іллкою Канервою. 
Глава держави привернув увагу керівника ПА ОБСЄ до загострення безпекової ситуації на 

Донбасі, продовження провокацій з боку бойовиків та постачання Росією зброї і військ. 
Президент Порошенко відзначив важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 

контролі за виконанням Мінських домовленостей та забезпеченні процесу мирного врегулювання 
ситуації на Донбасі. 

Петро Порошенко наголосив на важливості направлення на Донбас поліцейської місії 
ОБСЄ, що сприятиме безпеці та деескалації ситуації. 

Співрозмовники особливо відзначили, що санкції залишаються ефективним інструментом 
спонукання Росії до повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної 
цілісності України. 

Глава держави висловив надію, що Парламентська Асамблея ОБСЄ надалі залишатиметься 
на сторожі міжнародного права і принципів Гельсінського заключного акту та виступатиме з 
рішучою позицією щодо неприйнятності порушення Росією зазначених норм. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

США 
 

Україна підписала із США угоду про кредитні гарантії на $1 млрд 
03.06.2016  
Україна та США уклали угоду про надання кредитних гарантій на суму 1 млрд. доларів. Це 

вже третя угода на таку суму, яка була підписана між двома країнами з травня 2014 року. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22299
http://fpri.kiev.ua/?p=22363
http://fpri.kiev.ua/?p=22321
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Про це йдеться у заяві посольства США в Україні. 
"Ця угода про кредитні гарантії на суму 1 млрд. доларів забезпечить урядові України 

підтримку у період подальшого втілення економічних реформ. Така гарантія – це потужний 
сигнал, що свідчить про подальшу підтримку України з боку США у ході впровадження реформ, 
які мають реалізувати прагнення українського народу до заможного та демократичного 
майбутнього", – сказав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт. 

Американські кредитні гарантії є частиною комплексного пакету міжнародної фінансової 
допомоги. 

Після отримання гарантій уряд України матиме доступ до фінансування на прийнятних 
умовах з боку міжнародних ринків капіталу, що дасть йому змогу забезпечити найуразливіши 
верстви населення критично важливими послугами і захистити від наслідків коригування 
економічного середовища, які необхідні для впровадження ключових реформ.   

Європейська правда 
 

Півмільярда доларів для оборони України пройшли Сенат – схвалено версію 
бюджету Пентагону на 2017 рік 

15.06.2016  
Сенат Конгресу США схвалив у вівторок законопроект, який визначає бюджет Пентагону 

на 2017 рік. Законопроект передбачає на наступний фіскальний рік близько 602 мільярдів доларів 
на війни та оборону. Очікується, що президент ветує законопроект. 

У тексті документа передбачена фінансова підтримка на оборонні потреби України в 
розмірі до 500 мільйонів доларів. 

«Для надання допомоги й підтримки, описаної в пункті (а) для уряду України можуть бути 
використані 250 мільйонів доларів», – йдеться в документі. При цьому вказується на можливість 
додаткового використання 250 мільйонів доларів за окремим рішенням міністра оборони та за 
узгодженням з главою Державного департаменту США. 

Законопроект схвалено Сенатом через кілька днів після смертельної стрілянини в Орландо, 
яку ФБР розслідує як акт тероризму. Напередодні голосування лідер більшості в Сенаті Мітч 
Маконнелл заявив, що зусилля адміністрації з подолання угруповання «Ісламська держава» є 
недостатніми та назвав законопроект про оборону «інструментом боротьби». 

«Наша країна у стані війни, ми опинилися під нападом. Ми повинні вдатися до певних 
кроків, щоб захистити нашу країну», – сказав Маконнелл. 

Сенат схвалив законопроект 85 голосами проти 13-ти. Раніше свою версію закону ухвалила 
Палата представників. Скоординована версія законопроекту про оборонний бюджет повинна бути 
подана на підпис президента Барака Обами до 30 вересня 2016 року. 

Голос Америки 
 

НІМЕЧЧИНА  
 
Штайнмаєр та Клімкін у Берліні говорили про Донбас, санкції та візи 
02.06.2016  
Центральною темою зустрічі глави МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та його 

українського колеги Павла Клімкіна 1 червня була незадовільна безпекова ситуація на Донбасі. 
Про це повідомляє сайт німецького дипломатичного відомства. 
Штайнмаєр, зокрема, дорікав, що після переговорів прогрес щодо поліпшення ситуації в 

галузі безпеки зупинявся на рівні робочих груп або рівні військових. 
"Я скаржуся не на наші розмови, а швидше на відсутність процесів реалізації після наших 

розмов", – сказав він. 
Ще однією важливою темою переговорів були європейські санкції проти Росії. Штайнмаєр 

знову повторив, що для прогресу в реалізації Мінських угод треба припустити можливість 
створення додаткових стимулів, маючи на увазі поетапне зняття санкцій з РФ. 

"Треба подумати про те, як ми реагуватимемо на будь-який суттєвий прогрес, якого ми, 
сподіваюся, досягнемо у виконанні Мінських домовленостей", – сказав він. 

Клімкін, у свою чергу, висловив позицію України, яка наполягає на збереженні санкцій ЄС 
щодо Росії до повного виконання Мінських угод. 

Штайнмаєр ще раз підтвердив підтримку України з боку Німеччини, яка виходить далеко 
за рамки питань Мінських угод. 

Він повідомив, що секретар Штайнлайн і вісім державних секретарів міністерств 
федерального уряду приїдуть наступного тижня до Києва, щоб підготувати більш конкретні 
проекти, через які Україна може отримати підтримку в складній економічній і політичній ситуації. 

Клімкін також говорив про очікуваний прогрес у рамках наміченої лібералізації візового 
режиму для українських громадян. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22327
http://fpri.kiev.ua/?p=22319
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Ukraine/160601_Steinmeier_trifft_Klimkin_Ukraine.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/31/7050049/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/31/7050049/


INTERNATIONAL WEEKLY # 10 (01.06.2016 — 15.06.2016) 27 of 31 

 

27 of 31 

"Штайнмайер запевнив його, що Німеччина в принципі зберігає позитивне ставлення до 
цього питання", – повідомляється на сайті. 

МЗС України дуже коротко повідомило про перебіг переговорів у Берліні. 
"Сторони обговорили ключові аспекти імплементації Мінських домовленостей та стан 

виконання "дорожньої карти" безвізового діалогу. Під час прес-конференції глава МЗС ФРН 
запевнив українського колегу, що Німеччина продовжує відстоювати лінію на всеосяжну 
підтримку України у політичній, економічній та безпековій площині", – йдеться у повідомленні. 

Європейська правда 
 

Президент провів телефонну розмову з Канцлером Німеччини і 
Президентом Франції 

06.06.2016  
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним 

канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Франції Франсуа Олландом. 
Глава держави наголосив на порушеннях режиму припинення вогню з боку проросійських 

бойовиків, що перешкоджає політичному врегулюванню. 
Співрозмовники погодилися, що питання безпеки і відновлення Україною контролю над 

кордоном є дуже важливими. Вони також констатували, що санкції проти РФ мають залишатися до 
повного виконання Мінських домовленостей. Сторони домовилися інтенсифікувати переговори. 

Президент Порошенко закликав прискорити вирішення в рамках Євросоюзу питання 
надання українцям безвізового режиму. 

Глава Української держави також звернувся до Президента Олланда посприяти видачі віз 
для українських вболівальників, які планують відвідати чемпіонат Європи з футболу, що 
відбудеться у Франції. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
Президент обговорив із делегацією німецьких держсекретарів процес 

реформ в Україні 
09.06.2016  
Президент Петро Порошенко провів зустріч із делегацією державних секретарів 

федеральних міністерств Німеччини, які прибули до України в рамках місії німецького уряду з 
надання допомоги у здійсненні реформ. 

Глава держави поінформував німецьку делегацію про зусилля, які докладаються 
українською владою в напрямку докорінного реформування сфери судоустрою. Президент 
наголосив, що нещодавно ухвалені Верховною Радою України зміни до Конституції та Закон «Про 
судоустрій і статус суддів» дозволять перезавантажити судову гілку влади відповідно до кращих 
європейських практик. 

Представники німецької сторони схвально оцінили створення нових антикорупційних 
органів, які сприятимуть посиленню верховенства права та якості роботи державного апарату в 
Україні. 

Президент висловив вдячність Німеччині за фінансову і технічну допомогу. 
Глава держави закликав німецький бізнес активніше використовувати переваги, які надає 

передбачена Угодою про асоціацію Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Він відзначив 
зацікавленість України в посиленні економічної та інвестиційної присутності ФРН та висловив 
сподівання на розширення двосторонніх торговельних зв’язків. 

Президент підкреслив, що важливим інструментом зміцнення економічної співпраці стане 
Українсько-німецька торгово-промислова палата, яка має розпочати свою роботу восени цього 
року. Глава держави також зазначив, що розраховує на проведення ближчим часом 9-го засідання 
українсько-німецької Групи високого рівня з економічного співробітництва. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 

ФРАНЦІЯ  
 

Коментар МЗС України у зв’язку з резолюцією Сенату Франції від 8 червня 
2016 р. 

09.06.2016  
У МЗС України взято до уваги текст резолюції Сенату Франції від 8 червня 2016 р. 
Розуміємо, що цей документ є декларативним і не має зобов’язуючого характеру. 
Водночас маємо наголосити, що повага до суверенітету і територіальної цілісності інших 

держав є одним з фундаментальних принципів міжнародного права. Порушення цих принципів 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/48117-pavlo-klimkin-u-berlini-nashi-vidnosini-z-nimechchinoju-syogodni-je-unikalynimi
http://fpri.kiev.ua/?p=22267
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ніколи не толерувалося міжнародною спільнотою, але гостро каралося із застосуванням усіх 
міжнародно-правових інструментів, зокрема санкцій. 

Саме за брутальне порушення Статуту ООН та міжнародного права – незаконну анексію 
Криму та військову агресію проти України – міжнародна спільнота, у т.ч. ЄС, запровадила санкції 
проти Російської Федерації. Наголошуємо: запроваджені проти Росії міжнародні санкції стали  
наслідком дій проти суверенної держави та мають на меті повернути Російську Федерацію у 
міжнародно-правовий простір. 

Резолюція Сенату Франції із закликом до поступового пом’якшення санкцій  свідчить про 
недостатнє усвідомлення сенаторами глибини порушення Росією міжнародного права. Росія 
продовжує бойові дії на Донбасі, внаслідок чого й далі гинуть громадяни України, і проводить 
репресивну політику в окупованому Криму, насамперед, щодо кримських татар та українців. Таким 
чином, наразі відсутні будь-які підстави для перегляду чи скасування запроваджених щодо цієї 
держави санкцій. Саме цю позицію нещодавно було підтверджено у підсумковій декларації лідерів 
країн ―Великої Сімки‖ на саміті в Японії.        

Розраховуємо, що Франція – як одна з держав-гарантів суверенітету та територіальної 
цілісності України та активний учасник Нормандського процесу – твердо залишатиметься на 
позиціях міжнародного права та поваги до європейських цінностей і надалі підтримуватиме 
міжнародні зусилля з метою припинення агресії РФ щодо України. 

МЗС України 
 
 

ПОРТУГАЛІЯ 
 
«Португалія надасть допомогу вітчизняному оборонному відомству на 

200 тисяч євро» – Степан Полторак 
15.06.2016  
Уряд Португалії позитивно розглянув питання щодо надання допомоги українському 

оборонному відомству на суму 200 тисяч євро. Зокрема, йдеться про підтримку у військово-
технічній сфері, лікуванні поранених у ході АТО військовослужбовців та допомогу у підготовці 
військ. 

Про це повідомив Міністр національної оборони Португалії Жозе Альберто Азередо Лопес 
під час зустрічі з Міністром оборони України генералом армії України Степаном Полтораком 
у Брюсселі. 

Міністр оборони України висловив вдячність за підтримку та сподівання, 
що у майбутньому співробітництво між Португалією та Україною буде розширено. 

— Ми маємо, зокрема, розвивати співробітництво у військово-промисловому комплексі, — 
наголосив Степан Полторак. 

Очільник оборонного відомства Португалії підкреслив, що Португалія підтримає 
українське питання, яке розглядатиметься невдовзі у Варшаві на Саміті країн НАТО. 

http://goo.gl/rSp7gt 
Міністерство оборони України 

 
 

АВСТРІЯ  
 
Зустріч Міністрів закордонних справ України та Австрії 
14.06.2016  
13 червня в ході перебування у Відні Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна 

відбулася його зустріч з Федеральним міністром у європейських і закордонних справах та з питань 
інтеграції Себастіаном Курцом. 

Під час зацікавленої бесіди були обговорені питання розвитку двосторонніх відносин, 
перспективи безвізового режиму та продовження санкцій ЄС проти Росії. 

МЗС України 
 
 

ПОЛЬЩА, ЛИТВА  
 
VII засідання Міжпарламентської Асамблеї ―Україна – Польща – Литва‖ 
07.06.2016  
На сьомій сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської 

Республіки, Сейму і Сенату Республіки Польща обговорили роль міжпарламентської складової в 
умовах військової агресії з боку Росії. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22344
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Розвиток тристоронньої українсько-польсько-литовської парламентської співпраці в 
рамках Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сейму 
та Сенату Республіки Польща є надзвичайно важливим напрямом. На сьогодні співголовами 
Асамблеї з українського боку є Голова Верховної Ради України А.Парубій, з польського – 
Маршалок Сенату Республіки Польща С.Карчевський, з литовського – Голова Сейму Литовської 
Республіки Л.Граужинєнє. Спікер українського парламенту Андрій Парубій розпочав свою 
промову з подяки литовському й польському народам за підтримку України в часи випробування. 
"На мою думку, такий формат парламентської співпраці є надзвичайно важливим. Він має 
великий потенціал. В час війни для України важлива й мілітарна, й економічна допомога. Але не 
менш важлива морально-психологічна підтримка, яку ми відчуваємо від Литви й Польщі, – 
наголосив він. – Наші народи добре знають, що таке російська агресія".  
За словами Голови Верховної Ради, в Україні досягнуто порозуміння між урядом і парламентом. 
"Багато сфер потребують нагального реформування. Ми ухвалили антикорупційні закони, 
законодавство оборонної галузі тощо. Не всі реформи й популярними, не завжди вітаються 
суспільством, складно здійснюються. Тим не менше ми робимо ці кроки, бо без них Україна не 
стане потужною європейською державою", – зазначив А.Парубій. 

Спікер Сейму Литовської Республіки Лорета Граужинєнє на початку промови привітала 
Україну з перемогою в Євробаченні. "Україна отримала змогу за рік показати себе усій Європі", – 
наголосила вона. " Україна, Польща й Литва святкують двадцятип'ятиріччя дипломатичних 
відносин. На сьогодні ми повинні накреслити нові плани й напрями співпраці на наступні роки. 
Україна прямує в НАТО, а Литва й Польща вже є її членами", – зазначила промовець. На її думку, 
саміт у Варшаві в липні 2016 року надзвичайно важливий для України. "Делегація парламенту 
Литви завжди готова до співробітництва для захисту наших спільних інтересів. Голови 
парламентів Балтійських країн вітають впровадження реформ у вашій державі. В реалізації цих 
реформ важливий парламентський компонент..Потрібно. щоб більше Європи було в Україні. а 
України в Європі", – сказала л. Граужинєнє. 

"Ми повинні діяти спільно в напрямі перешкоджання зміни звичного укладу та поділу на 
сфери впливу в Європі", – наголосив Маршалок Сенату Республіки Польща Станіслав 
Карчевський. На його думку, Україна, Литва й Польща мусять спільно протистояти тероризму, 
загрозі мільйонам людей втратити безпечне життя. " Як ніколи, є актуальною солідарність держав 
Європив боротьбі з тероризмом і організованою злочинністю. Цьогорічний саміт НАТО у Варшаві 
буде ключовою подією не лише через Україну. а й у зв'язку із зміцненням східного флангу НАТО", 
– зазначив промовець. 

МЗС України 
 
Польські священики відповіли на лист українців про каяття і прощення 
10.06.2016  
На думку польських священнослужителів, лист є ще одним кроком до польсько-

українського примирення.  
Польські священики відповіли на лист українців про каяття та взаємне прощення злочинів 

часів Другої світової війни. 
«Лист українців напередодні річниці Волинської трагедії, написаний українськими 

політиками, священнослужителями і інтелектуалами – це черговий крок на шляху до польсько-
українського возз'єднання», – вважає архієпископ і митрополит Перемисько-Варшавський Євген 
Попович. 

Він приєднався до заклику, адресованого політикам, щоб ті не використовували людські 
трагедії з метою накопичення політичного капіталу і не вдавалися до мови ненависті. Євген 
Попович також схвалив ініціативу створення загального дня пам'яті жертв українсько-польських 
конфліктів. 

Лист українців прокоментував також архієпископ і митрополит Люблінський Станіслав 
Будзяк. «Вивчення трагічних подій потрібно залишати історикам, а ми, християни, повинні йти по 
шляху примирення, приймати простягнуті до нас руки і дивитися в майбутнє, особливо зараз, коли 
Україна переживає важкі часи. Не варто також забувати, що будь-які непорозуміння та конфлікти 
між Польщею та Україною втішають наших ворогів», – сказав священнослужитель. 

«Давайте ж приймемо цей лист з відкритим серцем і підтримаємо Україну, яка цього не 
забуде, точно також, як вона не забула, що це Польща першою визнала її незалежність», – додав 
Станіслав Будзяк. 

Нагадаємо, раніше українські політики та громадські діячі написали полякам лист, в якому 
мова іде про взаємне прощення злочинів часів Другої світової війни. 

Польське радіо 
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ЕСТОНІЯ 
 
8-9 червня ц.р. Павло Клімкін здійснив офіційний візит до Естонської 

Республіки 
09.06.2016  
Відбулися зустрічі П.Клімкіна з Президентом Естонії Тоомасом Хендріком Ільвесом, 

Головою Рійгокогу (Парламенту) Ейкі Нестором, Міністром закордонних справ Мариною 
Кальюранд. 

Сторони обговорили ситуацію в окупованих Російською Федерацією Донбасі та АР Крим, 
перспективи запровадження поліцейської місії ОБСЄ, проблему звільнення політичних в’язнів 
України в РФ, стан виконання Мінських домовленостей, хід внутрішньодержавних реформ в 
Україні, можливості практичної взаємодії у процесі європейської інтеграції нашої держави, а 
також перспективи поглиблення українсько-естонських відносин у сферах взаємної зацікавленості. 

Під час спільної прес-конференції за результатами зустрічі Міністр П.Клімкін подякував за 
підтримку Естонією територіальної цілісності та суверенітету України, позиції нашої держави у 
діалозі з ЄС щодо запровадження безвізового режиму для громадян України та за надання 
естонською стороною вагомої гуманітарної допомоги. 

У рамках візиту Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з Міністром 
закордонних справ Естонії Мариною Кальюранд відвідали поранених в АТО українських 
військовослужбовців, які проходять курс реабілітації в Естонії.  

П.Клімкін подякував естонській стороні за виділення протягом 2015-2016 рр. необхідних 
коштів на лікування поранених в боях на Донбасі військовослужбовців Збройних сил України. 

Глави зовнішньополітичних відомств України та Естонії побажали швидкого одужання 
українським військовослужбовцям. 

Міністр П.Клімкін зустрівся також з українською громадою Естонії. 
П.Клімкін дав низку інтерв’ю естонським ЗМІ. 

МЗС України 
 

ІРАН 
 

Відбувся візит Міністра закордонних справ України П.А.Клімкіна до Ірану 
01.06.2016  
29-30 травня 2016 року на запрошення свого іранського колеги Міністр закордонних справ 

України П.Клімкін здійснив візит до Ісламської Республіки Іран.  
У ході візиту П.А.Клімкін зустрівся з Президентом, Міністром закордонних справ, Спікером 

Меджлісу Ісламської Ради та заступником Міністра нафти ІРІ.  
Сторони обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва,  а також 

актуальні питання міжнародного і регіонального порядку денного. 
Міністр наголосив на необхідності нової формули розвитку двосторонніх відносин і 

співробітництва з урахуванням реалізації Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної 
програми, а також потреб і невикористаного потенціалу сторін. 

Українська сторона готова до поглиблення співробітництва з Іраном з широкого кола 
питань, зокрема у контексті Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного сторонами у березні 
ц.р. за результатами П’ятого засідання міждержавної комісії із торгівельно-економічного 
співробітництва. 

МЗС України 
 

ІЗРАЇЛЬ 
 
Підписано Угоду між Україною та Ізраїлем про тимчасове 

працевлаштування українських працівників 
07.06.2016  
7 червня 2016 року в м. Києві відбулась церемонія підписання Угоди між Урядом Держави 

Ізраїль та Кабінетом Міністрів України про тимчасове працевлаштування українських працівників 
в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль. 

З української сторони Угоду підписав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, з 
ізраїльської – Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Еліав 
Бєлоцерковські. 

Ця угода має на меті забезпечити  унормоване працевлаштування українських працівників 
у певних галузях економіки Ізраїлю, переважно у будівництві,  на умовах надання щорічної квоти і 
соціальних гарантій відповідно до ізраїльського законодавства, попередження незаконного набору 
робочої сили та працевлаштування, боротьбу з нелегальною міграцією. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22290
http://fpri.kiev.ua/?p=22297
http://fpri.kiev.ua/?p=22295
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Відповідно до угоди 10-15 тис. українських фахівців, в першу чергу, будівельних 
спеціальностей із підтвердженою кваліфікацією зможуть працевлаштуватися в будівельних 
компаніях Ізраїлю й отримувати гарантовану зарплату, медичну страховку й мати належні умови 
праці, що дасть можливість підвищити рівень соціального та економічного захисту громадян 
України. 

Реалізація цієї Угоди дозволить задовольнити потреби ізраїльської економіки, в першу 
чергу будівельної галузі, в висококваліфікованих та досвідчених українських працівниках, 
сприятиме розвитку українсько-ізраїльського співробітництва у сфері трудової міграції та 
мобільності працівників. 

Виконання цієї Угоди також сприятиме вирішенню проблемних питань міграційної 
політики та запобіганню порушень безвізового режиму між Україною та Ізраїлем. 

Сторони домовилися вжити необхідних заходів для набуття чинності цією Угодою без 
затримок. 

МЗС України 
 

РОСІЯ 
 
Росія побудує нову військову базу біля кордону з Україною – ЗМІ 
08.06.2016  
Росія побудує ще одну військову базу біля кордону з Україною. 
Про це повідомляє Reuters. 
За інформацією видання, ця військова база стане останньою в низці нових військових 

об'єктів вздовж умовної лінії фронту з НАТО, як її бачить керівництво РФ. 
У повідомлення агентства йдеться про те, що біля російського міста Клинці (Брянська 

область), яке приблизно в 50 км від України, вже розгорнутий імпровізований військовий табір, в 
якому знаходиться велика кількість новоприбулих військовослужбовців і військової техніки 
(найбільш ймовірно, що поява цього табору означає початок будівництва військової бази). 

В російському міністерстві оборони офіційно не визнають введення військ в Клинці, 
містечко, яке зазвичай служить для зупинки водіїв вантажівок, які подорожують між Росією, 
Україною і Білоруссю. 

Однак за інформацією влади міста, Клинці були обрані як місце для розташування 
новоствореної дивізії, і що наразі туди приїхало 240 військовослужбовців. 

 "Що приховувати? Що вони прийшли? "Вони будуть дислокуватися тут", – цитує агенція 
заступника голови міськради Олега Клетного. 

Варто відзначити, що місто Клинці знаходиться в районі, який є найближчою точкою на 
російській території до Києва, в 280 км від столиці України. 

За словами заступника голови міськради, військовослужбовці з мотострілецької дивізії 
почали прибувати до міста 30 травня. Вони прийшли з бази в Єкатеринбурзі, що в 2000 км від 
Клинців. 

Також у міськраді Клинців повідомили про те, що на двох земельних ділянках загальною 
площею 142 га скоро розпочнуться будівельні роботи.  

Європейська правда 
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