
INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (01.07.2016 — 15.07.2016) 1 of 31 

 

1 of 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 12 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  



INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (01.07.2016 — 15.07.2016) 2 of 31 

 

2 of 31 

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ..................................................................... 5 
 
АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ .......................................................................................... 5 
  
НОВА СТРАТЕГІЯ ЄС ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ І БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ: 
ПРАГНЕННЯ "СТРАТЕГІЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ"ТА  ДИСТАНЦІЮВАННЯ  
ВІД ПРОБЛЕМ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ......................................................................... 5 
 
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ................................................................................................................. 8 
 
Добрі новини привіз до Києва єврокомісар Ган .......................................................................... 8 
 
Президент України провів зустріч з Комісаром ЄС з питань Європейської  
політики сусідства та переговорів з розширення .................................................................... 8 
 
ВІЗОВА ПОЛІТИКА ........................................................................................................................ 8 
 
У Європарламенті схвалили механізм призупинки, що гальмує безвіз для України ............ 8 
 
Комітет Європарламенту рекомендував надати Україні безвізовий режим...................... 9 
 
 
УКРАЇНА – НАТО .................................................................................................... 10 
 
АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ .......................................................................................... 10 
САМІТ НАТО: БАТАЛЬЙОНИ ДЛЯ ЗАСПОКОЄННЯ БАЛТІЙСЬКИХ  
КРАЇН,  МІЛЬЯРДИ НА ПІДТРИМКУ АФГАНІСТАНУ,  ПАКЕТ  
НЕОЗВУЧЕНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРАЇНИ ............................................................. 10 
 
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ............................................................................... 14 
 
Опитування: за вступ до НАТО на референдумі проголосували б 78% українців ............... 14 
 
Керрі: Говорити про членство України в НАТО – зарано ........................................................ 14 
 
Президент Польщі: двері НАТО мають бути відкриті для України, Грузії та  
Молдови ............................................................................................................................................ 15 
 
НАТО просить Україну показати майбутнього посла, затримка за Порошенком ............ 15 
 
МЗС Британії: двері НАТО відкриті для України, ми допоможемо на цьому шляху ........... 15 
 
Президент утворив Комісію з питань координації євроатлантичної  
інтеграції України .......................................................................................................................... 16 
 
Комісія Україна-НАТО: Україна та Альянс поглиблюють співпрацю.  
Затверджено комплексний пакет допомоги у секторі безпеки та оборони ........................ 16 
 
Ващиковський: Україна у майбутньому має стати членом НАТО ....................................... 17 
 
Столтенберг: Україна не порушує питання про членство в НАТО ...................................... 17 
 
Климпуш-Цинцадзе: Поступки РФ можливі, але забути про НАТО – це  
капітуляція ..................................................................................................................................... 18 
 
У зв’язку з гібридними загрозами з боку Росії, НАТО вперше в історії  
розпочало співробітництво з Україною у сферах стратегічного аналізу і  
планування ...................................................................................................................................... 18 



INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (01.07.2016 — 15.07.2016) 3 of 31 

 

3 of 31 

 
НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ ............................................................................................................... 19 
 
Лідери НАТО посилюють здатність до колективної оборони і стримування ..................... 19 
 
НАТО схвалило створення румунсько-болгарської бригади .................................................... 19 
 
НАТО розмістить нові батальйони у Балтії та Польщі з наступного року ...................... 19 
 
Лідери НАТО підтвердили рішучу підтримку України ............................................................ 20 
 
НАТО затвердило комплексний пакет допомоги для України ................................................ 20 
 
НАТО засуджує агресію РФ в Україні і не визнає анексію Криму – рішення саміту ............ 20 
 
Рішення саміту НАТО: діалог з РФ продовжиться, в тому числі військовий ....................... 21 
 
НАТО продовжить підтримувати реформи в Україні – Варшавська декларація ............... 21 
 
Столтенберг: У НАТО домовилися про єдину політику стримування і діалогу з РФ ......... 21 
 
Росія і НАТО знову не порозумілися щодо України .................................................................... 22 
 
 
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ......................................................................................... 23 
 
АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ .......................................................................................... 23 
 
ВІЗИТИ ДО УКРАЇНИ ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ США ДЖОНА КЕРРІ ТА  
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА КАНАДИ ДЖАСТІНА ТРЮДО .............................................. 23 
 
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ........................................................................................................ 25 
 
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила підсумкову декларацію з резолюцією  
щодо Криму ...................................................................................................................................... 25 
 
Коментар МЗС України у зв’язку з рішенням Постійної Ради ОБСЄ щодо  
продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на двох прикордонних  
пунктах пропуску Росії на українсько-російському державному кордоні ............................. 25 
 
ОБСЄ: кількість обстрілів на Донбасі зросла втричі ............................................................... 25 
 
ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ ....................................................................................................... 26 
 
Зустріч Петра Порошенка та Джона Керрі: Україна безперечно просувається  
вперед ................................................................................................................................................ 26 
 
США залишаються ключовим союзником України у протидії безпековим  
викликам – зустріч Президента з Державним секретарем США.......................................... 26 
 
Канада продовжить навчання українських військових – зустріч Президента  
та Прем’єр-міністра Канади ....................................................................................................... 27 
 
Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою дозволить посилити  
економічну взаємодію між державами – Президент ................................................................ 28 
 
Політики та громадські діячі Польщі відповіли на лист прощення від українців ............... 28 
 



INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (01.07.2016 — 15.07.2016) 4 of 31 

 

4 of 31 

 
Міністр оборони України та Міністр національної оборони Польщі  
підписали Протокол щодо питань військово-технічного співробітництва ........................ 29 
 
Cенат Польщі закликав визнати Волинську трагедію геноцидом ......................................... 29 
 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом  
Республіки Польща Анджеєм Дудою ............................................................................................ 29 
 
Норвегія є надійним партнером України на шляху реформ та у боротьбі з  
агресором – зустріч Президента з Міністром закордонних справ Норвегії ........................ 30 
 
Президент України провів зустріч із Президентом Туреччини ............................................. 30 
 
Переговори Петра Порошенка та Ільхама Алієва: Україна і Азербайджан  
посилять співробітництво у паливно-енергетичній сфері, проект «Одеса-Броди» 
 буде відновлено ............................................................................................................................... 31 
 
Україна та Азербайджан підписали низку двосторонніх документів ................................... 31 
 
 
  



INTERNATIONAL WEEKLY # 12 (01.07.2016 — 15.07.2016) 5 of 31 

 

5 of 31 

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

НОВА СТРАТЕГІЯ ЄС ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ І БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ: 
ПРАГНЕННЯ "СТРАТЕГІЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ"ТА  

ДИСТАНЦІЮВАННЯ ВІД ПРОБЛЕМ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 

28 червня 2016 р. Верховний комісар ЄС з питань зовнішньої та безпекової 
політики Федеріка Могеріні представила нову "Глобальну стратегію для 
зовнішньої і безпекової політики Європейського Союзу". Цей документ ставить 
за мету здобути "стратегічну автономність" Євросоюзу в безпековій 
політиці, але не наповнює таку мету реальним сенсом і не визначає належних 
інструментів для її реалізації.  

 
Через тринадцять років після презентації попередньої, дуже оптимістичної 

безпекової стратегії Євросоюзу, що мала заголовок "Безпечна Європа у кращому 
світі" (2013 р.), відомство Федерики Могеріні розробило новий документ, який 
претендує на більш тверезу оцінку стану речей, зокрема констатує, що "мир і 
стабільність в Європі більше не є само собою зрозумілою даністю".1 
Щоправда, мир взагалі ніколи не був даністю, тож слова "більше не є" свідчать 
проте, що Європа так і не переосмислила подій минулих років, продовжуючи 
вважати нинішній стан справ прикрою аномалією, а не логічним розвитком 
півторадесятилітнього нарощування Росією своїх військових потужностей – 
переважно за кошти того ж таки Євросоюзу, сплачені за російську нафту й газ. 

Загалом, у документі говориться багато правильних речей, зокрема, щодо 
очікувань партнерами більш вагомої ролі ЄС в якості "глобального 
провайдера безпеки" (с.3 Стратегії), необхідності посилити внесок Євросоюзу в 
безпеку регіону і світу (с.5), нести більше відповідальності за розвиток подій у світі 
(с.18). Відзначається, що лише об'єднавши зусилля члени Євросоюзу матимуть 
достатню вагу і потенціал, щоб забезпечити власну безпеку і зробити вагомий 
внесок для світу (с.16).  

Не може не радувати, що в Брюсселі нарешті декларують усвідомлення того, 
що "у нашому крихкому світі м'якої сили недостатньо", і щоб захистити 
Європу – члени Євросоюзу мають збільшити оборонні витрати і 
"наростити безпековий і оборонний потенціал" (с.44). Щоправда, 
конкретні завдання з нарощування такого потенціалу мають бути вказані пізніше, 
у секторальній стратегії, яку ще мають розробити і затвердити на рівні 
Європейської Ради. У Глобальні стратегії лише в загальних рисах згадується, що 

                                                             
1
 http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf 
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потрібно інвестувати у розвиток розвідки, безпілотники і супутникове 
спостереження, кращий контроль за кордонами, посилення спроможностей 
кіберзахисту, а також "повний спектр спроможностей на суходолі, в повітрі та на 
морі" (с.45). Зазначається про необхідність підвищити взаємну сумісність військ 
країн Євросоюзу шляхом тренувань, вирішити "процедурні, фінансові і політичні 
перешкоди, що заважають розміщенню бойових груп" Євросоюзу (с.47). 
Говориться також про намір Євросоюзу "створити потужну європейську оборонну 
індустрію" (с.11).  

У Стратегії декларується намір добитися шляхом розвитку власних 
оборонних потужностей "автономності в рішеннях і діях" (с.11), "стратегічної 
автономності" (с.19). При цьому, відзначається, що співробітництво з НАТО й 
надалі буде поглиблюватися, а США залишатимуться ключовим партнером 
у тому, що стосується "більш широкого порядку денного з питань 
безпеки" (с.37).  Очевидно, йдеться про прагнення ЄС стати спроможним 
забезпечувати власну безпеку своїми силами, залишивши для співпраці з США і 
НАТО питання глобальної безпеки. Такі плани чітко лягають у контекст заяв 
німецьких та французьких політиків про необхідність створення власної армії 
Євросоюзу, як і в помітне бажання Берліну й Парижу відтіснити Вашингтон від 
вирішення європейських справ. 

Щоправда, втілення відповідних планів вимагатиме від країн Євросоюзу 
значного нарощування оборонних витрат – не на долі відсотка, а в рази, адже 
доведеться надолужувати відставання, що виникло за десятиліття 
недофінансування безпекового сектору. Слід враховувати, що наразі Європа 
критично залежить від США в питаннях безпеки, і надто поспішні спроби 
добитися "стратегічної автономії" на тлі неготовності більшості країн 
ЄС різко наростити військові витрати – можуть призвести до 
поширення вакууму безпеки зі сходу Європи на весь континент. Без 
допомоги США, Євросоюз (надто після виходу Британії) не матиме паритету з 
Росією навіть по конвенційних озброєннях, не кажучи вже про ядерні.  

Амбіції Берліну і Парижу щодо самостійності в питаннях безпеки 
Європи не підкріплені готовністю витрачати на це значні додаткові 
кошти, а слабкість їх теперішньої геополітичної ваги чітко демонструється 
нездатністю "Нормандського" формату змусити Росію виконувати Мінські мирні 
угоди. Бажання лідерів ЄС фактично відтіснити США з європейських 
справ несе загрозу, перш за все, для країн Східної Європи, які в питанні 
захисту від Росії покладають основні надії саме на Сполучені Штати. 

Не додає особливого оптимізму бачення Євросоюзом своєї роді у вирішенні 
регіональних конфліктів, у т.ч. у Східній Європі. Хоча ЄС і обіцяє бути 
залученим до вирішення тривалих конфліктів у країнах Східного 
партнерства (с.29), проте "ключовими інструментами" будуть лише два: 
"ретельно зважені" санкції та дипломатія (с.32). Тобто на більшу підтримку, 
ніж зараз, Києву розраховувати не варто. Більш того, у Стратегії говориться, 
що "Євросоюз не зможе самостійно вирішити" жоден з конфліктів у 
регіоні, тому буде "залучати гравців, які присутні в конфліктах і 
необхідні для їх вирішення" (с.29). Очевидно, йдеться про Росію, яка 
причетна до виникнення всіх тривалих конфліктів у країнах Східного партнерства 
і є головною перешкодою для їх врегулювання. Зрозуміло, що залучення агресора 
до "вирішення" конфліктів нічого гарного для країн-жертв не передбачає. 

Глобальна стратегія ЄС називає "впорядкування відносин з Росією" – 
"ключовим стратегічним викликом" (с.33). Більш доречним було би 
говорити про загрозу, а не виклик, але Євросоюз навіть викликом назвав не саму 
Росію, не її агресивні дії, а "впорядкування відносин" із нею. У цій надобережності 
– вся суть безпекової політики ЄС щодо РФ і Східної Європи. І хоча Стратегія 
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говорить, що ЄС "не визнає незаконну анексію Росією Криму і не прийме 
дестабілізації України", проте висловлює готовність співпрацювати із 
РФ "якщо і коли інтереси збігаються". Стратегія також декларує підтримку 
поглиблення із РФ суспільних зв'язків і бізнесу (с.33), що не дуже в'яжеться 
із економічними санкціями. Про заходи на підтримку України взагалі не 
згадується – йдеться лише про намір ЄС "посилювати стійкість 
(resilience) східних сусідів і захищати їх право вільно визначати підхід до 
відносин з Євросоюзом" (с.33). Поняття "стійкості" визначається у Стратегії як 
"здатність держав і суспільств реформуватися і таким чином витримувати і 
відновлюватися від внутрішніх та зовнішніх криз" (с.23). Реформи, звісно, 
необхідні, але наївно вважати, що самих лише реформ вистачить, щоб стримати 
російські танки і артилерію.  

 
Нова Стратегія ЄС для зовнішньої і безпекової політики 

декларує необхідність посилити власні оборонні спроможності 
Євросоюзу, але не з метою бути здатними захиститися від 
російської агресивної поведінки, а щоб стати більш незалежними від 
США. Важко уявити, як ЄС буде на практиці втілювати поставлені завдання 
на тлі хронічного недофінансування галузі безпеки і оборони, особливо після 
виходу з ЄС найсильнішого в питаннях безпеки члена – Великобританії.  

Нічого втішного не несе Стратегія для України та інших країн Східного 
партнерства – питання їх безпеки не значиться в пріоритетах ЄС, а 
розв'язання регіональних конфліктів Брюссель планує вирішувати разом із 
агресором – Москвою. 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 

Добрі новини привіз до Києва єврокомісар Ган 
11.07.2016  
Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган привіз 

до Києва добрі новини. Найближчими днями Україна отримає 50 мільйонів євро на боротьбу з 
корупцією. Саме ця «ахіллесова п’ята» найбільше гальмує успіхи держави, вважає єврокомісар. 
Рішення щодо безвізового режиму мають ухвалити не пізніше жовтня. Загалом у Євросоюзі бачать 
результати українських реформ, утім радять зосередитись на оздоровленні судової системи, 
державного сектору та прокуратури. 

«Не вірте тим, хто каже, що ми надто зайняті іншими проблемами. Україна залишається 
нашим головним пріоритетом», – заявив комісар Європейського союзу з питань політики сусідства 
і розширення Йоганнес Ган. 

Європосадовець приїхав до Києва для неформального діалогу «Східного партнерства», – 
наведення мостів між Євросоюзом та східними сусідами. 

Підтримка України, про яку багато говорив Ган, матиме не лише дипломатичну, а й цілком 
матеріальну основу. 

Єврокомісія планує виділити Україні 50 мільйонів євро на боротьбу з корупцією. «Це 
стосуватиметься всіх органів, які забезпечують боротьбу з корупцією, парламенту й суспільства та 
медіа», – сказав комісар. За словами Гана, зараз в Україні поширена «демократизована» корупція 
– настільки щільно вона проникла у систему. «Слід забезпечити стабілізацію ситуації в країні», – 
додав він. 

Радіо Свобода 

 
Президент України провів зустріч з Комісаром ЄС з питань Європейської 

політики сусідства та переговорів з розширення 
11.07.2016  
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Комісаром Європейського Союзу з 

питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганессом Ганом. 
Глава держави наголосив, що позитивна динаміка реалізації реформ лише підтверджує 

відданість та готовність України рухатися шляхом змін, незважаючи на зовнішні виклики. 
Він підкреслив, що лібералізація візового режиму та завершення процесу набуття чинності 

Угоди про асоціацію з ЄС стане не лише визнанням досягнутих Україною результатів, але й 
історією успіху самого Європейського Союзу та відповіддю на євроскептичні настрої.  

Єврокомісар запевнив, що Європейський Союз й надалі підтримуватиме Україну всіма 
можливими засобами на шляху імплементації внутрішніх реформ. 

Під час зустрічі важлива увага була приділена безпековій ситуації на Донбасі та виконанню 
Мінських домовленостей. 

Було підтверджено, що для ефективного просування політичного процесу врегулювання на 
Донбасі ключовою передумовою є повне припинення вогню російськими бойовиками та 
виконання інших безпекових компонентів Мінська. 

Й.Ган підтвердив незмінність політики Європейського Союзу щодо невизнання окупації 
Криму з боку РФ. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 

 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА 
 

У Європарламенті схвалили механізм призупинки, що гальмує безвіз для 
України 

07.07.2016  
Комітет Європарламенту з громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) з поправками 

схвалив пропозицію щодо механізму призупинки безвізового режиму для третіх країн. 
Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту. 
Законодавчий звіт, підготовлений євро депутатом від Європейської народної партії 

Агустіном Діасом де Мера, був схвалений 42 голосами проти 9, 1 євродепутат утримався. 
"Нам потрібно забезпечити себе гнучким і гучним інструментом, який одночасно 

влючатиме надійні гарантії і забезпечуватиме повагу до прав людини" – пояснив Діас де Мера. 
Нові правила дозволять державам-членам повідомляти Єврокомісію і одне одного про 

ситуації, в яких безвізовий режим може бути призупинено – початково на період до 6 місяців і 

http://fpri.kiev.ua/?p=22563
http://fpri.kiev.ua/?p=22516
http://fpri.kiev.ua/?p=22605
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160707IPR36115/Civil-liberties-MEPs-back-plans-to-make-it-easier-to-suspend-visa-waivers
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процедура буде проходити швидко. ЄК також зможе запускати механізм призупинки з власної 
ініціативи. 

При цьому депутати ЄП в четвер підтримали більшість змін, запропонованих Єврокомісією 
і внесли власні поправки, зокрема, розширивши коло підстав, за якими безвізовий може бути 
призупинено. 

Слід зазначити, що за політичним рішенням в ЄС, саме схвалення рішення про механізм 
призупинення гальмує розгляд безвізового режиму для України. Для розблокування українського 
"безвізу" має бути створений механізм його призупинки. 

Європейська правда 
 
Комітет Європарламенту рекомендував надати Україні безвізовий режим 
07.07.2016  
Комітет Європейського парламенту з закордонних справ під час позачергового засідання 7  

липня ухвалив рішення щодо надання безвізового режиму Україні, повідомив доповідач комітету з 
цього питання Яцек Саріуш-Вольський. 

Остаточне рішення Європарламенту, за його словами, очікується восени. 
"У документі, що я підготував, міститься заклик якомога швидше надати Україні безвізовий 

режим без жодних зволікань", – заявив пан Саріуш-Вольський. 
Він наголосив, що Україна зробила великий прогрес на своєму європейському шляху з часу 

Євромайдану. 
У повідомленні вказано, що рішення комітету є важливим кроком для надання безвізового 

режиму Україні та схвалення цього рішення Європейським парламентом восени. 
Яцек Саріуш-Вольський наголосив на важливості проведення Україною реформ та 

запровадження спеціального європейського моніторингового механізму їхньої імплементації. 
Комітет із закордонних справ не є профільним щодо надання безвізового режиму, а 

допоміжним. 
Головним доповідачем щодо безвізового режиму Україні є комітет з питань громадянських 

свобод, юстиції та внутрішніх справ. Він ще не ухвалював рішення та не надавав рекомендації 
Європарламенту щодо безвізового режиму. 

У квітні Єврокомісія зробила законодавчу ініціативу щодо запровадження безвізового 
режиму з Україною. 

Для початку роботи режиму потрібне схвалення цієї ініціативи Європарламентом та Радою 
ЄС. 

ВВС Україна 
 

  

http://fpri.kiev.ua/?p=22554
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

САМІТ НАТО: БАТАЛЬЙОНИ ДЛЯ ЗАСПОКОЄННЯ БАЛТІЙСЬКИХ 
КРАЇН,  МІЛЬЯРДИ НА ПІДТРИМКУ АФГАНІСТАНУ,   

ПАКЕТ НЕОЗВУЧЕНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
8-9 липня 2016 р. у Варшаві пройшов саміт НАТО, який прийняв рішення, 

спрямовані на заспокоєння країн Балтії та Польщі, багатомільярдну допомогу 
армії Афганістану, підтримку підготовки Грузії до членства, посилення 
практичної допомоги Україні фактично в обмін на її відмову від перспективи 
членства…  

 
Найбільш довгоочікуваним стало рішення Альянсу про розміщення з 

2017 р. у країнах Балтії та Польщі, на ротаційній основі, чотирьох 
багатонаціональних тактичних груп чисельністю в батальйон (пункт 40 
Варшавського комюніке). За сили Альянсу в Польщі будуть відповідати США, за 
Естонію – Великобританія, за Латвію – Канада, і лише за Литву – країна 
материкової Європи – Німеччина. Чотири тисячі солдатів, звісно ж, не зможуть 
відбити можливу російську агресію, тож їх основне призначення – заспокоїти 
місцеве населення балтійських держав, які висловлюють сумніви в дієвості 5 статті 
Вашингтонського договору. Фактично, ці солдати будуть виконувати роль 
"живого щита", який у разі російської агресії має автоматично 
включити дію 5 статті. Щоправда, не факт, що це спрацює, якщо події 
розгортатимуться за гібридним сценарієм, приміром, у вигляді 
інспірованого Росією місцевого повстання, як мало місце на Донбасі. 72-й пункт 
Варшавського комюніке НАТО, де йдеться про застосування 5 статті у випадку 
гібридної агресії, звучить не надто переконливо: "Основний обов'язок по 
реагуванню на гібридні загрози або напади покладається на 
державу, проти якої вони вчинені… Північноатлантичний Альянс міг би 
прийняти рішення про приведення в дії статті 5 Вашингтонського 
договору".2 Різниця між "міг би" і "прийме" – очевидна. 

Ще одне рішення Альянсу, що мало резонанс: визнання кіберпростору 
новою "сферою операцій, нарівні із повітрям, суходолом і морем (п.70 
комюніке). Відтепер кіберзахист буде інтегровано до оперативного планування, 
операцій і місій НАТО. Маємо відзначити запізнілу реакцію Альянсу, адже таке 
рішення назріло ще кілька років тому, коли розпочалися перші 
масовані кібератаки Росії проти балтійських країн.  

                                                             
2
 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm 
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НАТО також вирішило посилити свою присутність у Чорноморському 
регіоні, підтримавши румунську ініціативу по створенню 
"багатонаціональної рамкової бригади" (п.41), але детально у Варшавському 
комюніке це питання не розкривається.  

На саміті було заявлено про готовність "початкового оперативного 
потенціалу" європейської системи ПРО НАТО, що включає об'єкти ПРО в 
Іспанії (американські кораблі), Румунії (перехоплювачі) і Туреччині (радар). 
Підтверджується намір добудувати об'єкт ПРО в Польщі (п.57). Стратегічні 
ядерні сили США названі "вищою гарантією безпеки країн НАТО" 
(п.53).   

Генсек НАТО висловив задоволення, що країни НАТО почали потроху 
нарощувати військові витрати, щоправда наразі лише п'ять з двадцяти 
восьми членів виконують норму про витрати на оборону на рівні 2%. 
Союзники США по НАТО зобов'язалися до 2020 р. виділяти щороку до $1 млрд. 
на фінансувати армії Афганістану (на додачу до тих мільярдів, які виділяють 
Сполучені Штати). Якщо порівняти цифру з тим, що виділяють союзники Україні, 
то пріоритети стають очевидними. НАТО також ухвалило рішення посилити 
тренувальні місії для військових Іраку (в контексті протистояння ІДІЛ) 
та про допомогу іншим країнам-партнерам на Близькому Сході та в Північній 
Африці. 

Чимало положень Варшавського комюніке присвячено 
агресивним діям Росії – як щодо України, так на Балтиці, Чорному і 
Середземному морях, у Сирії; відзначається "провокаційна військова діяльність на 
периферійній території НАТО" (пп. 5, 9, 10, 16, 17, 18, 19 комюніке). Заявляється, 
що своїми діями РФ порушила низку правових і політичних зобов'язань, зокрема 
положення Основоположного акту Росія-НАТО 1997 р. (п.9). Важливо, що 
вперше заявлено про "всю повноту відповідальності" Росії за 
погіршення становища з правами людини в окупованому Криму, 
зокрема, дискримінацію кримських татар та інших національних меншин (п.17 
комюніке).  

Втім, вирішальне значення для поведінки Москви, очевидно, матимуть не 
всі ці пункти Варшавського комюніке з критикою на її адресу, а п.39, де 
говориться, що "стримування має бути доповнено змістовним діалогом та 
взаємодією із Росією". Готовність до діалогу в Кремлі традиційно 
сприймають як ознаку слабкості, а слабкість – як заохочення до 
нарощування агресії. Росія не забарилася довести це на практиці, і через день 
після чергового безрезультатного засідання Ради НАТО-Росія на рівні 
послів, що пройшло 13 липня в Брюсселі, російські військові заявили 
про намір розмістити в Криму в серпні 2016 р. зенітно-ракетні 
комплекси С-400 "Тріумф".3 Такою була відповідь Москви на заклики Єнса 
Столтенберга до діалогу, заклики Франка Штайнмаєра уникати "зайвих 
загострень",4 на слова Франсуа Олланда, що Росія – не загроза, а 
"партнер, який, щоправда, іноді, як ми бачили в Україні, 
використовує силу".5 

 
Що стосується України, до в п.117 Варшавського комюніке відзначено її 

"принципову важливість"  для євроатлантичної безпеки, і обіцяно підтримку в 
проведенні реформ "у рамках особливого партнерства". У п.118 
говориться, що НАТО буде надавати Україні "стратегічні консультації і 

                                                             
3
 http://tass.ru/armiya-i-opk/3456809 

4
 http://www.dw.com/uk/штайнмаєр-застрерігає-від-рецидиву-конфронтації-між-росією-та-нато/a-19386566 

5
 http://www.rferl.org/content/hollande-russia-is-a-partner-not-a-threat/27847690.html 
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практичну допомогу у справі реформ сектора безпеки і оборони, 
зокрема, як це передбачено Пакетом всеохоплюючої допомоги" 
(Comprehensive Assistance Package). Домовленість про відповідний пакет було 
підписано під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та 
урядів. У Спільній заяві Комісії Україна-НАТО говориться, що йдеться про 
"понад 40 напрямів, в яких НАТО підтримуватиме Україну в 
реформах,"6 але жодної конкретики ні щодо напрямів допомоги, ні 
щодо її обсягів. Така утаємниченість загалом нехарактерна для НАТО, і, 
приміром, в Спільній заяві за підсумками засідання Комісії Грузія-НАТО 
на рівні міністрів закордонних справ – названо конкретні напрямки 
допомоги: тренування, навчання, стратегічні комунікації, протиповітряна 
оборона, безпека на Чорному морі.7 

Підсумком саміту, що матиме наслідки стратегічного характеру 
для подальших відносин України із Альянсом, стало зняття з порядку 
денного питання членства. У п.111 Варшавського комюніке згадується 
рішення Бухарестського саміту 2008 р. лише щодо Грузії, але ні слова 
про те, що таку ж обіцянку членства тоді отримала і Україна. У п.110 
Варшавського комюніке НАТО "підтверджує свою відданість політиці відкритих 
дверей", але в переліку партнерів, що прагнуть членства, згадані лише Грузія, 
Македонія, Боснія і Герцеговина. Немає жодного слова про перспективи членства 
і в Спільній заяві Комісії Україна-НАТО. 

Після засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві, Єнс Столтенберг 
заявив, що Україна не порушує питання про членство: "Президент 
Порошенко чітко вказав, що питання членства наразі не на порядку 
денному".8 Натомість, Петро Порошенко сказав, що досягнуто 
домовленості "запустити процес, який дозволить Україні отримати 
статус партнерства з розширеними можливостями", маючи на увазі 
"Enhanced Opportunities Programme", по якій з 2014 р. працюють Австралія, 
Фінляндія, Швеція, Йорданія та Грузія.9 Але, по перше, про таку домовленість 
не згадується ні у Варшавському комюніке, ні в Спільній заяві Комісії 
Україна-НАТО, а по-друге, Грузії участь у цій програмі чомусь не заважає 
одночасно претендувати на членство. 

Варто відзначити, що рішення Президента зняти з порядку 
денного питання членства відбулося на тлі безпрецедентного рівня 
підтримки українцями вступу до НАТО. За травневим опитуванням, 
проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" та соціологічною службою Центру 
Разумкова, 78% громадян Україні, які взяли би участь у відповідному 
референдумі, проголосували би "за" членство в НАТО.10 

 
Попри гучні анонси, Варшавський саміт НАТО не прийняв рішень, які 

принципово змінюють безпекову ситуацію на Сході Європи. Чотири 
батальйони – це лише політичний сигнал, розрахований на здоровий 
глузд, наявність якого Кремль давно не виявляє. Що Москва бачить 
реально – це своє домінування в живій силі і техніці, і простягнуту руку 
Альянсу із закликом до діалогу.  

Що стосується України, то рівень її амбіцій у відносинах із НАТО 
остаточно скотився до найнижчого рівня з 1992 р., до звичайного 

                                                             
6
 http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/49117-spilyna-zajava-komisiji-ukrajina-nato-pid-chas-varshavsykogo-

samitu 
7
 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133175.htm 

8
 http://www.radiosvoboda.org/a/27849253.html 

9
 http://www.dw.com/uk/столтенберг-україна-не-порушує-питання-про-членство-в-нато/a-19390454 

10
 http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/samit-nato-perspektivi-ukraini.htm 
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співробітництва. Навіть за часів президентства В.Януковича 
рівень відносин з Альянсом був вищим і позначався тоді як 
―конструктивне партнерство‖. Тож про перспективи членства в 
НАТО, за часів президенства Петра Порошенка, Україні можна 
забути. Така позиція ―гаранта‖ національної безпеки України є тим 
більш ганебною, що відмова від членства в НАТО була зроблена з його 
власної ініціативи на догоду Росії і в супереч волі українського 
народу, 78% якого підтримують членство України в НАТО. І це не 
дивно, адже кращі сини України гинуть сьогодні  на фронті 
російсько-української війни від російських куль. Тож таку позицію і 
політику Президента цілком обгрунтовано можна вважати 
антинародною. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 
Опитування: за вступ до НАТО на референдумі проголосували б 78% 

українців 
06.07.2016  
Якби референдум про вступ України до НАТО було проведено, то 77,7% опитаних українців 

підтримали б приєднання України да альянсу. Про це свідчать дані опитування, проведеного 
фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру 
Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року. 

Як повідомляють у фонді, найбільш переконливою була б перемога прихильників НАТО у 
західному (95% «за» і 3,5% – «проти») і центральному (82% та 11%, відповідно) регіонах, на півдні 
України 64% учасників голосування виступили б за приєднання до альянсу, а проти – 31%. 

Крім того, за даними соціологів, на Сході України прихильників членства в НАТО під час 
референдуму стало більше: якщо восени 2015 року на Сході серед учасників волевиявлення «за» 
виступили б 57%, а «проти» – 41%, то у травні 2016 року – 71,5% проголосували б «за», а 24% – 
«проти». 

На Донбасі за останні півроку відбулося кількісне «зближення» табору прихильників і 
супротивників членства: підтримали б приєднання 48%, а виступили би проти 47%. 

Відповідно до результатів опитування, якби волевиявлення щодо приєднання України до 
НАТО відбувалося в травні 2016 року, то участь у ньому взяли б 58% населення, найвищу 
гіпотетичну явку демонструють жителі Заходу (82%). 

Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком 
Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не 
перевищує 2,3%. 

За даними опитування Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра 
Разумкова, проведеного 11–23 грудня 2015 року, відносна більшість – 44% українців – у разі 
проведення референдуму на той чачс проголосували б за вступ України в НАТО, а не брали б участі 
в референдумі і не визначилися загалом 31% опитаних 

Зокрема, в липні 2015 року на ймовірному референдумі за вступ до НАТО проголосували б 
64 відсотки опитаних у дослідженні Центру «Демократичні ініціативи» спільно з тим самим 
Фондом Разумкова, проти були б тоді 28,5 відсотка. Це, як виглядає, було досі історично найвище 
число. У вересні 2015 року на уявному референдумі щодо вступу до НАТО за це голосували б 48 
відсотків опитаних, проти тоді були б 28 відсотків в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг». 

Вступ країни до НАТО не вимагає згоди більшості її населення чи більшості учасників 
такого голосування. Із країн-членів НАТО тільки дві, Угорщина і Словенія, проводили напередодні 
вступу референдум про це, всі інші вступали за рішеннями своїх влад без отримання окремої 
«згоди народу». 

Україна відмовилася від запровадженого владою попереднього президента Віктора 
Януковича позаблокового статусу наприкінці 2014 року, але формально досі не відновила 
попереднього курсу безпосередньо на вступ до НАТО, що був чинний до початку 2010 року. 

Радіо Свобода 
 
Керрі: Говорити про членство України в НАТО – зарано 
07.07.2016  
Держсекретар США Джон Керрі ввжажає, що на даний момент іще передчасно говорити 

про членство України в Північноатлантичному альянсі та заохочує Київ продовжувати реформи, 
зокрема судової системи. 

Говорити про членство України в НАТО – передчасно, заявив державний секретар США 
Джон Керрі у четвер, 7 липня, на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу. 
При цьому держсекретар додав, що США вітає зусилля України з реформування Збройних сил і 
висловив впевненість, що військова співпраця між двома країнами посилюватиметься надалі. 

Представник США наголосив на важливості продовження реформ в Україні. За словами 
Керрі, Україна, "без сумнівів, просувається вперед", однак потрібно ще багато зробити для 
зміцнення демократії. "З президентом та іншими керівниками України я сьогодні обговорюю 
очищення Генеральної прокуратури та судової системи, боротьбу з корупцією та усунення впливу 
олігархів, посилення співпраці з МВФ, зміцнення української фінансової системи, проведення 
приватизації", – сказав держсекретар США. 

Водночас Порошенко заявив, що розраховує на посилення військової співпраці між Києвом 
та Вашингтоном. "Допомога США в реформування Збройних сил України, поставки споряджень, 
техніки, проведення спільних навчань, тренінгів – це дуже важливий етап побудови ефективного 
співробітництва та координації в оборонній сфері", – цитує главу української держави 
інформагентство "Інтерфакс-Україна". 

http://fpri.kiev.ua/?p=22573
http://www.radiosvoboda.org/a/27784693.html
http://www.radiosvoboda.org/a/27189562.html
http://www.radiosvoboda.org/a/27189562.html
http://www.radiosvoboda.org/a/27310692.html
http://www.radiosvoboda.org/a/27310692.html
http://fpri.kiev.ua/?p=22571
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Як повідомлялося, в інтерв'ю DW генерал Великобританії у відставці Річард Шірреф 
заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО, оскільки її приєднання до Альянсу може 
означати війну. 

DW.COM 
 
Президент Польщі: двері НАТО мають бути відкриті для України, Грузії та 

Молдови 
07.07.2016  
НАТО повинен залишити відкритими двері альянсу для України, Грузії та Молдови. 
Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю агентству РАР. 
За його словами, альянс має тісніше співпрацювати з Швецією, Фінляндією, оскільки ці 

держави стратегічно пов’язані з НАТО і їх співпраця має бути поглиблена. 
"На мою думку, альянс передусім повинен провадити політику відкритих дверей. Не можна 

казати, що Північноатлантичний союз вже повний і в зв’язку з цим жодна держава до нього не 
вступить", – сказав Дуда. 

При цьому, за словами президента Польщі, його тішить факт приєднання до НАТО 
Чорногорії, оскільки він показує, що політика відкритих дверей продовжується. 

"Я також вважаю, що НАТО повинен підтримувати і залишити відкритими також для 
України, Грузії та Молдови. Звісно, це можуть бути дуже довготривалі  процеси, якщо говорити 
про час, але закриття дверей до НАТО було б дуже поганим сигналом" – заявив Дуда. 

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко очікує, що на саміті НАТО у 
Варшаві буде підтверджено перспективу членства України в Альянсі.  

Європейська правда 
 
 
НАТО просить Україну показати майбутнього посла, затримка за 

Порошенком 
07.07.2016  
Країни члени НАТО раніше отримали обіцянку Києва про призначення представника 

України при альянсі, або хоча б про його представлення під час саміту Альянсу, однак наразі немає 
сигналів, що Україна виконає домовленість. 

Про це непорозуміння повідомив редактор ЄП Сергій Сидоренко. 
В.о. керівника місії при альянсі Єгор Божок не став заперечувати, що чув про такі 

очікування західних партнерів, однак не став коментувати, чи відбудеться це представлення у 
Варшаві. 

"Я теж чув про очікування партнерів, для них принциповим є політичне значення 
наявності посла України в НАТО. 

Однак остаточне рішення з цього питання – в компетенції президента, і не мені це 
коментувати", – пояснив він. 

Як відомо, місія України при НАТО протягом більше ніж року працює без посла. 
Попередній керівник місії Ігор Долгов в травні 2015 року був призначений заступником міністра 
оборони з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Європейська правда 
 
МЗС Британії: двері НАТО відкриті для України, ми допоможемо на цьому 

шляху 
08.07.2016  
Держсекретар міністерства закордонних справ Великої Британії Філіп Хеммонд наполягає, 

що "політика відкритих дверей" Північно-Атлантичного альянсу поширюється на Україну. 
Про це він заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" перед початком 

саміту НАТО. 
"Статус спостерігача, який отримала для Чорногорія, доводить, що двері альянсу 

лишаються відкритими. Тож ми розрахуємо на те, що рівень співпраці з Україною також виросте", 
– заявив він. 

"У нас і нині дуже сильна співпраця з Україною. Сподіваюся, що вона вийде на новий 
рівень" 

Але треба пам’ятати, що країни, які претендують на тісніші стосунки з НАТО, мають 
поступово досягти стандартів НАТО", – наголосив він. 

Керівник МЗС  Британії окремо наголосив, що Британія готова допомогти Києву  на цьому 
шляху і вже надає допомогу з реформування українських збройних сил. 

Європейська правда 
 

http://dw.com/p/1JKpt
http://fpri.kiev.ua/?p=22603
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,556369,prezydent-dla-pap-nato-wysyla-jasny-sygnal-solidarnosci.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/7/7051758/
http://fpri.kiev.ua/?p=22607
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2016/07/7/7051629/
http://fpri.kiev.ua/?p=22609
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Президент утворив Комісію з питань координації євроатлантичної 
інтеграції України 

09.07.2016  
Президент Петро Порошенко підписав Указ «Питання координації євроатлантичної 

координації» (№296/2016), яким утворив Комісію з питань координації євроатлантичної 
інтеграції України, як допоміжний орган при Президентові. 

Головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України призначено Віце-
прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-
Цинцадзе. 

Комісія створена з метою забезпечення координації заходів щодо інтеграції України у 
євроатлантичний безпековий простір, підвищення ефективності виконання пріоритетних завдань 
із досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного 
договору (НАТО), у тому числі в рамках річних національних програм співробітництва Україна – 
НАТО. 

Основними завданнями Комісії є проведення моніторингу, аналіз та оцінка стану 
діяльності, пов'язаної з виконанням завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України і 
співробітництва з НАТО, зокрема діяльності центральних органів виконавчої влади, інших 
державних органів, залучених до виконання річних національних програм співробітництва 
Україна – НАТО, індивідуальних програм, галузевих планів співробітництва з Організацією 
Північноатлантичного договору. 

Комісія також готуватиме та вноситиме Президентові України пропозицій щодо розвитку 
співробітництва між Україною та НАТО, визначення шляхів та способів вирішення проблемних 
питань у сфері євроатлантичної інтеграції України, підвищення ефективності діяльності 
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо виконання завдань у 
зазначеній сфері, удосконалення нормативно-правової бази з питань співробітництва між 
Україною та НАТО. 

Указом визначено, що до національної системи координації євроатлантичної інтеграції 
України входять центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, діяльність яких 
пов'язана з виконанням завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з 
НАТО. 

Цим актом також затверджено Положення про Комісію з питань координації 
євроатлантичної інтеграції України та її персональний склад. 

Указ приводить у відповідність попередні акти Президента України та набирає чинності з 
дня його опублікування. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
Комісія Україна-НАТО: Україна та Альянс поглиблюють співпрацю. 

Затверджено комплексний пакет допомоги у секторі безпеки та оборони 
09.07.2016  
За підсумками засідання Комісії Україна-НАТО Президент Петро Порошенко повідомив, 

що  у Варшаві відбулися дуже відверті, відкриті і конструктивні переговори як між істинними 
друзями, партнерами і де-факто союзниками. 

Глава Української держави відзначив хорошу організацію Саміту, подякувавши за це 
очільнику Альянсу  та Президенту Польщі Анджею Дуді, під час спільної прес-конференції з 
Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Петро Порошенко нагадав, що 9 липня відзначається 19-та річниця Хартії про особливе 
партнерство між Україною та НАТО. За його словами, на заходах в рамках цьогорічного Саміту 
Альянсу у Варшаві було прийнято рішення про подальшу активізацію особливого партнерства 
Україна-НАТО. «Ми домовилися почати процес, який дозволить Україні отримати статус партнера 
з посиленими можливостями. Цей статус передбачає поглиблення відносин в сфері безпеки і 
забезпечення більш тісної взаємодії з союзниками по НАТО», – сказав Петро Порошенко. 
Президент підкреслив, що таке рішення свідчить про тверду підтримку України з боку Альянсу. 

Петро Порошенко зазначив, що НАТО продовжить підтримку України для посилення її 
оборонних можливостей. 

«Комплексний пакет допомоги НАТО для України, який був схвалений сьогодні, є цінним 
інструментом, щоб допомогти нам в досягненні цієї мети. Це унікальний пакет. Ніколи в історії 
НАТО така тверда і суттєва підтримка у середньостроковій перспективі не надавалась країнам-
партнерам», – наголосив Президент. За його словами, пакет допомоги включає матеріали і 
практичну допомогу в 40 сферах, які в основному спрямовані на оборонний потенціал України та 
сектор безпеки. 

Така допомога Україні надаватиметься через 8 спеціальних цільових фондів, один з яких 
щодо стосується розмінування, був запущений сьогодні. Буде започатковано 5 спеціальних 
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програм, низка двосторонніх проектів тощо. Кількість радників НАТО в Україні буде збільшена з 
метою ефективної координації цієї діяльності, включаючи розгортання спеціального 
координатора Альянсу. 

В свою чергу, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що під час 
засідання Комісії, ще раз обговорювалось ситуація безпеки в Україні. «Ми ще раз наголосили на 
продовженні підтримки України НАТО, нашому співробітництві з Києво і також вітаємо плани 
Україні, її Уряду у проведені реформ», – сказав Єнс Столтенберг. 

Генеральний секретар НАТО підкреслив, що незважаючи на виклики, продовження 
конфлікту Україна віддана значним реформам, а також боротьбі з корупцією. За його словами, 
НАТО надає як консультаційну допомогу, так і цільову підтримку для того, щоб зробити Збройні 
Сили та оборонні інституції більш ефективними. 

«Це є основою пакету, який сьогодні був узгоджений», – зазначив Генеральний секретар 
НАТО і наголосив, що «ключовим для безпеки НАТО – є безпечна Україна, Україна, яка віддана 
верховенству права». 

Єнс Столтенберг зауважив, що Альянс розробив плани аби продемонструвати стабільність 
за межами своїх кордонів і працює з такими партнерами як Україна: «Ми також визначили плани 
виконання цих рішень і ми віддані тому, щоб ці плани стали реальністю». 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
Ващиковський: Україна у майбутньому має стати членом НАТО 
09.07.2016  
Україна буде добрим кандидатом у члени НАТО, коли завершиться відкритий конфлікт із 

Росією 
Розмовляючи з журналістами після зустрічі Вишеградської групи на полях саміту НАТО, 

голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський віднісся до питання про потенційне членство України в 
НАТО в майбутньому. Він підкреслив, що наразі головна дискусія на цю тему триває у самій 
Україні. 

«Серед багатьох політичних сил там зростає переконання, що в майбутньому Україна 
також має стати членом НАТО. В зв’язку з цим Альянс зараз відкриває для України такі 
можливості. Хоча всі ми усвідомлюємо, що Україна буде добрим кандидатом у члени (НАТО), коли 
завершиться відкритий конфлікт між Росією та Україною», – сказав міністр, додаючи, що зараз 
слід переконати союзників, аби прийняти до Північноатлантичного альянсу Грузію. 

Польське радіо 
 
 
Столтенберг: Україна не порушує питання про членство в НАТО 
09.07.2016  
Генсек НАТО Столтенберг та президент України Порошенко вважають, що Україна має 

зосередити зусилля на реформах, а не питанні членства в Альянсі. Але в Києві все ж сподіваються 
на новий статус у відносинах з НАТО. 

Україна не порушує зараз питання про членство у НАТО, заявив генеральний секретар 
Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом 
України Петром Порошенком у суботу, 9 липня, після засідання комісії Україна-НАТО у Варшаві. 

За словами Столтенберга, про це йому сказав Порошенко. Український президент вважає, 
що зараз Україна має зосередити свої зусилля на тому, щоби відповідати стандартам НАТО, 
досягненні сумісності збройних сил країни з Альянсом, а також на проведенні реформ. Утім, генсек 
НАТО запевнив, що членство в НАТО є справою України та членів Альянсу, в яку ніхто не може 
втручатися. "Ми будемо далі надавати Україні політичну та практичну підтримку", – заявив 
Столтенберг. 

Єдність НАТО у підтримці України 
На прес-конференції генсек також заявив, що Альянс єдиний у підтримці українського 

суверенітету та територіальної цілісності. За його словами, НАТО не визнає анексію Криму та 
засуджує дестабілізацію ситуації на Донбасі, а також закликає Москву покінчити з підтримкою 
сепаратистів. "Незалежна, суверенна, стабільна Україна – ключ до євроатлантичної безпеки", – 
заявив Столтенберг. 

У свою чергу, президент України Петро Порошенко сказав, що для нього було важливо 
почути від країн-членів НАТО, що вони ніколи не визнають анексію Криму Росією та засуджують 
російську агресію на Сході України. "Російська агресія почалася з анексії Криму, і саме деокупацією 
півострова вона і має завершитися. Тому важливим є подовження санкцій проти агресора", – 
вважає український президент. 

Київ сподівається на новий особливий статус 
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Порошенко також повідомив, що у Варшаві було ухвалене рішення розширити особливе 
партнерство України та НАТО. "Ми домовилися запустити процес, яки дозволить Україні отримати 
статус партнерства з розширеними можливостями", – заявив він, посилаючись на програму, що 
має назву Програма розширених можливостей (Enhanced Opportunities Programme). Такий статус, 
запроваджений у 2014 році, на сьогодні мають уже п'ять країн – Австралія, Фінляндія, Швеція, 
Йорданія та Грузія. 

Нагадаємо, що 9 липня на саміті НАТО було схвалено рішення про надання Україні 
комплексного пакету допомоги, який включатиме такі напрямки, як кібербезпека, логістика та 
реабілітація військових. 

DW.COM 
 

Климпуш-Цинцадзе: Поступки РФ можливі, але забути про НАТО – це 
капітуляція 

09.07.2016  
Україна може погоджуватися на компроміси заради своєї боротьби проти агресії  Російської 

Федерації, однак такі поступки повинні мати чіткі обмеження. 
Про це заявила віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-

Цинцадзе у виступі на експертному саміті НАТО, повідомляє з Варшави кореспондент 
"Європейської правди". 

Вона, зокрема, зазначила, що Україна опинилася в ситуації, коли вимушена протидіяти 
сильнішому противнику. 

"Стати ворогом РФ – не було нашим вибором. І ми розуміємо, що ми отримали сильного 
ворога", – пояснила віце-прем’єр. 

За словами Климпуш-Цинцадзе, у протидії російській агресії влада часом вимушена йти на 
тактичні поступки. 

 "Нам доводиться йти на компроміси, але потрібно проводити межу між компромісом і 
капітуляцію. Позбавлення України права на членство в НАТО було би, на мою думку, капітуляцію", 
– підкреслила вона. "Не давати перспективу членства (зокрема, Україні – ЄП) означає зменшити 
рівень безпеки в регіоні", – заявила вона. 

На думку віце-прем’єра, в нинішній ситуації Україна має просуватися до членства, 
здійснюючи необхідні реформи, а НАТО має надавати нашій країні "всі типи співпраці крім 
формального членства, чекаючи на той момент, коли ми будемо відповідати вимогам альянсу". 

Європейська правда 
 
 
У зв’язку з гібридними загрозами з боку Росії, НАТО вперше в історії 

розпочало співробітництво з Україною у сферах стратегічного аналізу і 
планування 

13.07.2016  
В.о. Глави Місії України при НАТО Єгор Божок взяв участь у заході «Гібридна війна і 

політика Росії в Європі». На заході також виступили Якуб Каленський(член East StratCom Task 
Force), Юрій Федоров (експерт у питаннях безпеки та зовнішньої політики Росії), Михайло Гончар 
(голова Центру Глобалістики «Стратегія XXI») і Михайло Самус (заступник директора Центру 
дослідження армії, конверсій і роззброєння).  

У своєму виступі В.о. Глави МУН розповів про результати досягнуті на сьогодні у взаємодії 
у сфері підвищення готовності до протидії гібридним загрозам. 

Він також коротко презентував результати Комісії України-НАТО в частині, що стосується 
подальшого співробітництва з Альянсом по відповідним напрямкам і окреслив плани взаємодії на 
ближчу та середньострокову перспективу. 

Окрема увага була приділена безпековій ситуації на сході країни та елементам гібридної 
війни, які вживає Російська Федерація для подальшої дестабілізації в регіоні. 

Місія України при НАТО 
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 
Лідери НАТО посилюють здатність до колективної оборони і стримування 
08.07.2016  
28 лідерів НАТО на першому робочому засіданні Варшавського саміту в п'ятницю (8 липня 

2016 року) прийняли рішення щодо посилення здатності Альянсу до стримування і оборони. 
Лідери вирішили відправити більше військ до східної частини Альянсу, оголосили про черговий 
етап розвитку системи оборони від балістичних ракет і вирішили визнати кіберпростір 
оперативною сферою. Генеральний секретар Єнс Столтенберг схвалив цей результат, сказавши: 
«Рішення, які ми ухвалили сьогодні, допоможуть підтримувати безпеку наших країн у дедалі більш 
небезпечному світі». 

 Лідери домовилися посилити військову присутність НАТО на сході за рахунок чотирьох 
батальйонів в Польщі, Естонії, Латвії та Литві на ротаційній основі, починаючи вже з початку 
наступного року. Генеральний секретар схвалив рішення Канади очолити батальйон у Латвії, 
Німеччини – у Литві, Великої Британії – в Естонії і США – у Польщі. Він також похвалив інших 
членів Альянсу за оголошені внески в ці батальйони і подякував країнам, що приймають, за 
підтримку. Члени Альянсу також домовилися забезпечити присутність передових сил, залежно від 
необхідності, в східно-європейській частині Альянсу. 

Лідери також оголосили про готовність Перших оперативних засобів системи оборони 
НАТО від балістичних ракет. «Це означає, що американські кораблі, що базуються в Іспанії, радар 
в Туреччині і перехоплювачі в Румунії вже здатні діяти разом під командуванням і управлінням 
НАТО», – сказав пан Столтенберг. 

Лідери зобов’язалися посилити власні сили і засоби кіберзахисту і визнали кіберпростір 
новою оперативною сферою. «Це означає кращий захист наших мереж і наших місій та операцій, з 
особливою увагою до підготовки персоналу і планування в  сфері кібертехнологій» , – зазначив 
Генеральний секретар. 

Лідери також обговорили і підтвердили необхідність витрачати більше, і витрачати краще, 
на оборону. Генеральний секретар із задоволенням зазначив, що в 2015 році вперше за багато 
років відбулося невелике зростання оборонних видатків, і що розрахунки на 2016 рік вказують на 
подальше зростання у 3% або 8 мільярдів доларів США. «У нас усе ще довгий шлях попереду, але я 
вірю, що вже повернули за ріг», – сказав він. 

Генеральний секретар підкреслив, що «НАТО не становить ніякої загрози для жодної 
країни» і продовжує пошуки конструктивного діалогу з Росією. Назвавши Раду НАТО-Росія 
«важливим інструментом керування нашими відносинами», пан Столтенберг нагадав, що нове 
засідання Ради НАТО-Росія відбудеться на рівні послів в Брюсселі 13 липня. 

Лідери НАТО сьогодні ввечері будуть обговорювати поточні завдання в галузі безпеки. До 
них приєднаються колеги із Фінляндії і Швеції та президенти Європейської Ради і Європейської 
Комісії. 

NATO.int 
 
 
НАТО схвалило створення румунсько-болгарської бригади 
08.07.2016  
НАТО посилить присутність у чорноморському регіоні, розмістивши свої сили на базі нової 

румунсько-болгарської бригади. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками першого дня саміту у Варшаві, 

повідомляє кореспондент "Європейської правди". 
"Ми обговорювали збільшення присутності у Чорному морі, не тільки у Румунії, але і в 

Туреччині. Ми узгодили розширення присутності на основі болгарсько-румунської бригади. Буде 
більше навчань і більше сил у південно-східній частині альянсу", – сказав Столтенберг. 

В той же час генсек НАТО підкреслив, що йдеться про розміщення наземного компоненту. 
У жовтні міністри оборони країн НАТО на зустрічі у Брюсселі розглянуть питання 

посилення морського і повітряного компоненту у Чорному морі. 
Європейська правда 

 
НАТО розмістить нові батальйони у Балтії та Польщі з наступного року 
08.07.2016  
НАТО ухвалило рішення про розміщення чотирьох багатонаціональних батальйонів у 

країнах Балтії та Польщі. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками першого дня саміту у Варшаві, 

повідомляє кореспондент "Європейської правди". 
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"Ми вирішили розширити нашу військову присутність у східній частині альянсу чотирма 
батальйонами в Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Вони будуть мультинаціональними і 
розміщуватимуться на ротаційній основі", – сказав Столтенберг. 

За його словами, затверджено "лідируючі нації", військові яких сформують основу нових 
підрозділів. За Латвію буде відповідати Канада, за Литву – Німеччина, до Естонії прибудуть 
військові Великої Британії, до Польщі – із США. 

"Ці батальйони продемонструють силу альянсу і дадуть зрозуміти, що атака на одного 
члена НАТО буде розглядатися як напад на весь альянс", – додав він. 

За словами Столтенберга, розміщення нових підрозділів почнеться вже у 2017 році. 
Європейська правда 

 
Лідери НАТО підтвердили рішучу підтримку України 
09.07.2016  
Лідери НАТО, на останньому робочому засіданні Варшавського саміту в суботу (9липня 

2016 року), домовилися посилити підтримку України. Під час засідання Комісії Україна – НАТО 28 
лідерів країн Альянсу обговорили стан безпеки з Президентом Порошенком, схвалили плани 
уряду щодо реформ, і ухвалили Пакет комплексної допомоги Україні. Цей пакет має допомогти 
українським оборонним і безпековим інституціям стати більш дієвими, ефективними і 
підзвітними. 

«Цільові фонди, які ми заснували на нашому попередньому саміті, вже допомагають 
Україні в таких сферах, як кіберзахист, логістика і реабілітація поранених військовослужбовців», – 
зазначив  Генеральний секретар Єнс Столтенберг. «У майбутньому ми працюватимемо і над 
іншими сферами – наприклад, як протидіяти саморобним вибуховим пристроям та гібридній 
війні»,  – сказав він. 

Лідери висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України і підкреслили 
невизнання ними незаконної і нелегітимної анексії Росією Криму. Вони також засудили дії Росії з 
дестабілізації сходу України і закликали усі сторони до цілковитого виконання Мінських угод. 
Україна отримала схвальну оцінку основних реформ і антикорупційних ініціатив і її закликали до 
подальшого їх здійснення. 

Генеральний секретар підкреслив, що «незалежна, суверенна і стабільна Україна, повністю 
віддана демократії і верховенству права, є ключем до євроатлантичної безпеки», і що «НАТО 
обіцяє допомагати Україні в досягнені цієї мети». 

NATO.int 
 
НАТО затвердило комплексний пакет допомоги для України 
09.07.2016  
Країни НАТО затвердили новий Комплексний пакет допомоги для України для 

реформування оборонного сектору. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з Петром 

Порошенком у Варшаві, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 
"На останньому саміті ми запропонували допомогу у таких сферах як кіберзагрози, 

лікування поранених солдатів і розмінування", – зазначив він. 
Столтенберг додав, що Україна вже здійснила низку реформ, необхідних для відповідності 

стандартам НАТО і подальше здійснення залишається дуже важливим. 
"Україна залишається відданою реформ і боротьби з корупцією. Ми будемо продовжувати 

надавати практичну і політичну підтримку", – зазначив генсек НАТО. 
Як повідомлялося, пакет допомоги НАТО для України передбачає 40 нових напрямків 

співпраці та допомоги Україні. Детально про них читайте в інтерв'ю "Ми не лише просимо – 
Україна має серйозні пропозиції для Альянсу". 

Європейська правда 
 
 
НАТО засуджує агресію РФ в Україні і не визнає анексію Криму – рішення 

саміту 
09.07.2016  
Країни НАТО рішуче засуджують агресивні дії Росії проти України і ніколи не визнають 

незаконну анексію Криму. 
Про це йдеться у Варшавській декларації за підсумками саміту НАТО. 
"Ми рішуче засуджуємо агресивні дії Росії проти України та триваюче порушення 

міжнародного права і своїх міжнародних зобов'язань, які мають серйозні наслідки для стабільності 
та безпеки євроатлантичного регіону", – йдеться у заяві. 

"Триваючу незаконну і нелегітимну анексію Криму ми не визнаємо і не будемо визнавати і 
закликаємо Росію скасувати її", – зазначається у документі. 
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У декларації також засуджуються дії Росії із силового порушення суверенних кордонів і 
навмисної дестабілізації ситуації на сході України. 

Європейська правда 
 
 
Рішення саміту НАТО: діалог з РФ продовжиться, в тому числі військовий 
09.07.2016  
Варшавський саміт Північно-Атлантичного альянсу в суботу одноголосно ухвалив 

підсумкову декларацію, в якій, зокрема, встановлена політика альянсу у відносинах з Росією 
Текст Варшавської декларації опублікований на офіційному сайті НАТО. 
Зокрема, в ньому є рішення продовжувати діалог з РФ з метою "уникнення непорозумінь". 
"Ми домовилися про те, що розмови з НАТО дозволять нам комуні кувати свою позицію, і 

за нинішніх обставин першим пунктом нашої розмови лишатиметься кризова ситуація в Україні та 
навколо неї", – йдеться в документі. 

Країни-члени НАТО, зокрема, вирішили залишити Раду НАТО-Росія основним каналом 
політичної комунікації. 

Йдеться про "періодичний, сфокусований та змістовний діалог в рамках Ради НАТО-Росія 
на основі взаємності, з метою уникнути непорозуміння, прорахунків та небажаних ситуації, а 
також підвищити підзвітність та прозорість". 

Також окремо наголошується, що альянс вирішив зберегти військові лінії комунікації. 
"Ми домовилися продовжити використання цих каналів зв’язку щоби вирішувати критичні 

питання, які виникають, а також закликаємо Росію використовувати ці лінії зв’язку", – йдеться в 
декларації. 

Раніше в НАТО скаржилися, що Росія не використовує лінії військової комунікації та, 
зокрема, не повідомляє НАТО про заплановані військові навчання. 

Європейська правда 
 
 
НАТО продовжить підтримувати реформи в Україні – Варшавська 

декларація 
09.07.2016  
Стабільна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки і НАТО продовжить підтримувати 

суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. 
Про це йдеться у Варшавській декларації за підсумками саміту НАТО. 
"Україна є давнім та особливим партнером Альянсу. Незалежна, суверенна і стабільна 

Україна, твердо віддана демократії та верховенству права, є ключем до євроатлантичної безпеки. 
Ми тверді у нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її 
міжнародно визнаних кордонів і права України вирішувати своє майбутнє і курс зовнішньої 
політики, вільної від втручання ззовні, викладених в Гельсінському заключному акті", – йдеться в 
документі. 

У документі відзначається, що Росія продовжує порушувати суверенітет України, її 
територіальну цілісність та незалежність, але попри це уряду України вдалося досягти прогресу у 
здійсненні широкомасштабних реформ на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції. 

"Ми вітаємо кроки, вже зроблені Україною для боротьби з корупцією, домовленості з 
Міжнародним валютним фондом, реформу судової системи, і рух в напрямку децентралізації, але 
серйозні проблеми залишаються і вимагають постійних зусиль", – йдеться у декларації. 

НАТО настійно закликає Україну зберігати прихильність повного здійснення цих та інших 
необхідних перетворень і забезпечення їх стійкість. 

"Згадуючи наші попередні рішення самітів, НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в 
проведенні реформ, у тому числі в рамках річної Національної програми в рамках нашого 
особливого партнерства", – зазначається у документі. 

Європейська правда 
 
Столтенберг: У НАТО домовилися про єдину політику стримування і 

діалогу з РФ 
09.07.2016  
Лідери НАТО під час неформальної вечері на саміті у Варшаві в п'ятницю ввечері 

домовилися дотримуватися єдиної політики стримування і діалогу з Росією. 
Про це заявив на прес-конференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, 

повідомляє кореспондент "Європейської правди". 
"Основна ідея полягає в тому, що Альянс об’єднаний, що ми тримаємося разом. Я дуже 

радий бачити, що ця думка дуже сильна серед країн. Головний меседж цієї вечері в тому, що 
оборона і діалог це те, що лежить в основі наших відносин", – сказав Столтенберг. 
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Відповідаючи на питання, чи згоден він з коментарями президента Франції Франсуа 
Олланда, що Росія не загроза, а партнер, Столтенберг заявив, що НАТО зараз в абсолютно новій 
ситуацію. 

"Ми не бачимо якихось безпосередніх загроз проти будь-якого союзника НАТО. Росія не є 
стратегічним партнером, ми не в стратегічному партнерстві з Росією, яке ми намагалися 
розвинути, але ми і не в ситуації "холодної війни", – додав він. 

Європейська правда 
 
 
Росія і НАТО знову не порозумілися щодо України 
13.07.2016  
Засідання Ради НАТО – Росія стало першою зустріччю, відколи на саміті у Варшаві 

Північноатлантичний альянс заявив про посилення своєї присутності у Східній Європі, 
спричинене агресією Москви в Україні. Ця зустріч послів 28 країн альянсу і Росії є лише другою з 
2014 року, коли через кризу в Україні відносини між Кремлем і Північноатлантичним альянсом 
погіршилися. Сторони обговорили ситуацію в Україні та посилення східного флангу альянсу, але 
розбіжностей не подолали. 

«Під час цієї зустрічі не було одностайності, але це була можливість висловити наші позиції 
та обмінятися думками», – сказав генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ за підсумками 
засідання Ради НАТО – Росія. 

Питання України, зазначів він, було першим у порядку денному зустрічі. «Це важливо, 
оскільки дії Росії в Україні підривають євроатлантичну безпеку, союзники і Росія мають глибокі 
розбіжності щодо цієї кризи», – сказав генсекретар НАТО. 

Російська ж сторона продовжує запевняти: ніякої воєнної активності Росії в Україні немає, 
а для врегулювання кризи, мовляв, потрібно виконати політичну частину мінських домовленостей. 

«Вирішення української кризи залежить від здатності київської влади виконувати ті кроки, 
які були намічені», – заявив журналістам постійний представник Росії при НАТО Олександр 
Грушко за підсумками засідання Ради НАТО – Росія. 

«У будь-якому випадку, ніякої російської воєнної активності в Україні немає», – сказав 
Грушко. 

Лінії військового зв’язку НАТО для Росії відкриті – Столтенберґ 
Єнс Столтенберґ повідомив, що Росія і НАТО обговорили також ініціативу Фінляндії, згідно 

з якою польоти військових літаків над Балтикою мають здійснюватися лише з включеним 
транспондером – пристроєм, що приймає, підсилює і передає далі подані сигнали. 

Він зазначив, що лінії військового зв’язку між Росією і НАТО відкриті, тепер потрібно 
домогтися, щоб вони ефективно працювали. 

«Це ключовий елемент для зниження ризиків воєнних інцидентів» – сказав Столтенберґ. 
Він зауважив, що під час засідання Ради обговорювалася тема раптових перевірок 

боєготовності збройних сил Росії. 
«НАТО підтримує модернізацію Віденського документа ОБСЄ щодо військової прозорості 

та створення механізмів ефективного спостереження за раптовими навчаннями», – наголосив Єнс 
Столтенберґ. 

Радіо Свобода 

  

http://fpri.kiev.ua/?p=22560
http://www.radiosvoboda.org/a/27849253.html
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ВІЗИТИ ДО УКРАЇНИ ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ США ДЖОНА КЕРРІ ТА 
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА КАНАДИ ДЖАСТІНА ТРЮДО 

 
Візит американського Держсекретаря ознаменувався відмовою України 

від перспектив членства в НАТО; приїзд канадського прем'єра – підписанням 
Угоди про вільну торгівлю.  

 

Візит до Києва Держсекретаря США Джона Керрі відбувся якраз 
напередодні Варшавського саміту НАТО, тож експерти очікували, що під час його 
зустрічей із українським керівництвом, серед іншого, йтиметься про остаточне 
узгодження позицій щодо допомоги Україні та внесення до підсумкових 
документів саміту нагадування про рішення Бухарестського саміту 2008 р. щодо 
перспективи членства України в НАТО. 

Втім, реалії виявилися іншими. На спільній прес-конференції після 
переговорів з Президентом України Джон Керрі заявив: "Порошенко сам 
сказав, що Україна ще не ухвалила рішення, чи хоче вона подати 
заявку на членство в НАТО".11 Зрозуміло, що про вступ прямо зараз мова в 
будь-якому разі не йшла би – головне було закріпити перспективу. Але якщо Київ 
сам знімає це питання з порядку денного під приводом "невизначеності", то й 
Альянс не почуватиме себе відповідальним за обіцянки членства такому 
непослідовному партнеру. Відповідно, в підсумкових документах саміту НАТО 
рішення Бухарестського саміту згадувалося вже лише в контексті Грузії, але не 
України. Фактично Київ вже виконав вимогу Москви відмовитися від 
перспектив членства в НАТО, при цьому, не отримавши взамін жодної 
поступки від Кремля. 

Згідно з інформацією офіційного інтернет-сайту Президента України, Джон 
Керрі "подякував Президентові Петру Порошенко та його команді за 
наполегливість та відданість реформам": "Завдяки важким рішенням, які прийняв 
Президент Порошенко, економіка в Україні зростає".12 А от "Німецька хвиля" 
(DW) пише, що Джон Керрі наголошував, як багато ще належить 
зробити: "З президентом та іншими керівниками України я сьогодні обговорюю 
очищення Генеральної прокуратури та судової системи, боротьбу з корупцією та 

                                                             
11

 http://gazeta.dt.ua/internal/samit-nato-shidne-krilo-z-sino-zhovtoyu-vidznakoyu-_.html 
12

 http://www.president.gov.ua/news/zustrich-petra-poroshenka-ta-dzhona-kerri-ukrayina-bezperech-37579 
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усунення впливу олігархів, посилення співпраці з МВФ, зміцнення української 
фінансової системи, проведення приватизації". 13 

Звичайно ж, йшлося і про російсько-український конфлікт, хоча офіційної 
інформації про результати такого діалогу небагато. Сайт Президента цитує 
переважно Петра Порошенка, а позиція Джона Керрі наводиться в загальних 
рисах – щодо підтримки повного виконання Мінських домовленостей і 
невизнання анексії Криму.14 Повідомлялося також, що Джон Керрі пообіцяв 
виділення Україні 23 млн. доларів гуманітарної допомоги для 
постраждалих від війни на Донбасі.  

Більше інформації про справжню позицію американської сторони можна 
дізнатися з інтерв'ю посла США до України Джеффрі Пайетта, опублікованого 
якраз під час візиту Джона Керрі. Джеффрі Пайетт чітко сказав: "Спочатку 
– повне припинення вогню, лише потім – вибори".15 Тобто для 
Вашингтону, як і для Берліну та Парижу, передумовою виборів є 
припинення стрілянини, а не виведення російських військ, як 
наполягає Київ. Посол, в якого закінчується каденція, був відвертим і в питанні, 
що найбільше непокоїть США: "Найчастіше мені доводитися 
пояснювати у Вашингтоні, чому реформи в Україні йдуть не так 
швидко, як усім хотілося б. А також чому олігархи залишаються 
при владі, чому, попри сильне бажання українців перемогти 
корупцію, вона усе ще існує".16 

 
За кілька днів після Джона Керрі, до Києва прибув із візитом Прем'єр-

міністр Канади Джастін Трюдо. Його приїзд ознаменувався підписанням 11 
липня 2016 р. Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Цей 
безумовно важливий документ передбачає зняття впродовж семи років 99% 
бар’єрів у двосторонній торгівлі, а також відкриває взаємний доступ 
товаровиробників до систем державних закупівель Канади та України. 

Джастін Трюдо відвідав Яворівський полігон у Львівській області, де 
ознайомиться з роботою 22 канадських військових інструкторів. За словами 
Президента України, було домовлено, що роботу канадських інструкторів буде 
продовжено і на 2017 р. 

 

Останнім часом візити високих гостей зі США не позначаються якимись 
значними домовленостями щодо співпраці. Найчастіше говорять про 
виконання Мінських домовленостей, причому в не надто вигідному для Києва їх 
тлумаченні. Цього разу під час візиту Джона Керрі ще й фактично було 
поставлено крапку в євроатлантичних амбіціях України. Очевидно, окрім 
відсутності симпатій Барака Обами до України, дається взнаки і 
роздратованість Вашингтону відсутністю політичної волі Києва до реформ 
та викорінення корупції, яка власне і залишається основою діючої влади в 
Україні.  

Візит канадського прем'єра ознаменувався підписанням важливої Угоди 
про вільну торгівлю. Втім, скористатися її перевагами, як і у випадку 
відповідної угоди із Євросоюзом, Україна зможе лише в разі проведення успішних 
реформ. Якщо все залишиться як зараз, то переваги будуть лише для 
товаровиробників країн-партнерів, а Україна буде споживачем чужої продукції. 

 

                                                             
13

 http://www.dw.com/uk/керрі-говорити-про-членство-україни-в-нато-зарано/a-19386424 
14

 http://www.president.gov.ua/news/ssha-zalishayutsya-klyuchovim-soyuznikom-ukrayini-u-protidiy-37577 
15

 http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/8/7114133 
16

 http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/8/7114133 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

ОБСЄ 
 
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила підсумкову декларацію з 

резолюцією щодо Криму 
05.07.2016  
Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі (ПА ОБСЄ) ухвалила 

резолюцію, яка засуджує анексію Росією українського Криму. 
Про це повідомила у своєму Twitter речниця українського МЗС Мар’яна Беца. 
«Щойно в Тбілісі ПА ОБСЄ ухвалила підсумкову декларацію, а також українську резолюцію 

про порушення прав людини в Криму», – написала вона. 
Беца зазначила, що ухвалення резолюції є перемогою української парламентської 

дипломатії. 
Резолюція, внесена на розгляд Парламентської асамблеї ОБСЄ українськими 

представниками, називається «Про порушення прав людини і основних свобод в Криму, 
порушення прав кримськотатарського населення». 

У документі засуджуються репресивні заходи з боку «де-факто влади» проти Меджлісу 
кримськотатарського народу і його керівників, а також жорсткі обмеження свободи мирних 
зібрань, що поширюються в тому числі і на традиційні заходи, приурочені до річниці депортації 
кримських татар. 

ПА ОБСЄ, наголошується в документі, засуджує обмеження свободи ЗМІ та свободи 
вираження думок в анексованому Криму, а також висловлює стурбованість у зв’язку зі зникненням 
можливості отримання освіти українською мовою. 

У резолюції є заклик до Росії «невідкладно і беззастережно» звільнити політв’язнів-
кримчан, «які були незаконно затримані або ув’язнені за сфабрикованими звинуваченнями де-
факто влади в окупованому Криму». 

Російська делегація раніше відмовилася брати участь в обговоренні проекту резолюції і 
покинула зал засідань. 

Голос Америки 
 

 
Коментар МЗС України у зв’язку з рішенням Постійної Ради ОБСЄ щодо 

продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на двох прикордонних пунктах 
пропуску Росії на українсько-російському державному кордоні 

07.07.2016  
У МЗС України відзначають важливість рішення Постійної Ради ОБСЄ від 7 липня 2016 

року продовжити до 31 жовтня 2016 року мандат Місії спостерігачів ОБСЄ, яка діє на двох 
російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк». 

Водночас Міністерство висловлює жаль і обурення з приводу чергового блокування 
російською стороною пропозиції розширити мандат цієї Місії на всю неконтрольовану ділянку 
російсько-українського державного кордону і таким чином запобігти подальшій ескалації. Така 
позиція Російської Федерації кардинально суперечить її зобов’язанням згідно з Мінським 
протоколом від 5 вересня 2014 року. 

Виходимо з незмінної позиції, що ефективний моніторинг з боку ОБСЄ вздовж всієї 
неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону є невід'ємною передумовою успішного 
мирного врегулювання. 

Тому відвертий опір Росії реалізації цього важливого елемента безпеки є її 
цілеспрямованою протидією мирному процесу. Адже повномасштабна присутність міжнародних 
спостерігачів не дозволить РФ продовжувати таємне переправляння своїх військ і постачання 
озброєння на територію України. 

МЗС України 
 
 
ОБСЄ: кількість обстрілів на Донбасі зросла втричі 
08.07.2016  
За минулий тиждень кількість обстрілів в зоні проведення АТО на Донбасі зросла втричі – 

до 3 тисяч. 
Про це заявив у п'ятницю, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ Олександр Хуг, передає "Інтерфакс-Україна". 
"За минулий тиждень в порівнянні з попередньою кількість обстрілів збільшилася в три 

рази і склало близько 3 тисяч", – сказав він.  на брифінгу в п'ятницю в Києві. 

http://fpri.kiev.ua/?p=22552
http://fpri.kiev.ua/?p=22575
http://fpri.kiev.ua/?p=22591
http://interfax.com.ua/
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Хуг підкреслив, що "загроза інтенсифікації ситуації залишається, тому що позиції сторін 
конфлікту знаходяться дуже близько один до одного". 

Європейська правда 
 
 

 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

США 
 
Зустріч Петра Порошенка та Джона Керрі: Україна безперечно 

просувається вперед 
07.07.2016  
Державний секретар США Джон Керрі  відзначив значні позитивні зміни, які відбулися в 

Україні за останній рік, наголосивши на створенні нової поліції, нового Національного 
антикорупційного бюро та підвищення прозорості в урядуванні, конституційних змінах щодо 
системи правосуддя, реформі державної служби, проведенні інших реформ. Він також наголосив 
на значних позитивних зрушеннях в енергетиці. 

За результатами зустрічі з Президентом Петром Порошенком Держсекретар США зазначив 
представникам ЗМІ:«Завдяки важким рішенням, які прийняв Президент Порошенко, економіка в 
Україні зростає». 

Джон Кері подякував Президентові Петру Порошенко та його команді за наполегливість та 
відданість реформам і відзначив позитивні зміни в системі Генеральної прокуратури, проведенні 
серйозної антикорупційної діяльності, руйнуванні олігархічного ярма, зміцненні банківської 
системи та поліпшенні інвестиційного клімату в Україні. 

«В будь-якій країні світу, в будь-який час – це величезний порядок денний і величезні 
досягнення. Але враховуючи ситуацію і певні виклики з точки зору безпеки у вашій країні – це 
вражає навіть більше, доводячи досягнення українського народу. Україна безперечно просувається 
вперед», – сказав Джон Керрі. 

Під час спільної прес-конференції Президент України та Державний Секретар США 
відзначили дієвість взаємодії між країнами у створенні ефективної системи боротьби з корупцією в 
Україні. «Вдячні американським партнерам за постійну увагу до України в ці складні часи – за 
потужну експертну допомогу, потужну фінансову допомогу, яку ми отримуємо з Вашингтону, і це 
відіграє важливу роль у відновленні економічної стабільності та зростання, а також проведенні 
реформ», – зазначив Петро Порошенко. 

Президент також нагадав, що Україні «з нуля» вдалося побудувати нову систему 
антикорупційних органів. Нові інститути вже демонструють ефективну роботу, зокрема нещодавнє 
затримання співробітників прокуратури, заступника голови ОДА, чиновників в Уряді. «Впевнені в 
тому, що це лише початок рішучої боротьби з корупцією, для якої немає і не повинно бути 
"своїх" та "чужих". Ніякого «даху» для корупціонерів не буде», – наголосив Глава Української 
держави. 

Петро Порошенко зазначив, що сьогоднішні переговори були ефективними та підтвердили 
широке змістовне наповнення україно-американського стратегічного партнерства – від співпраці в 
сфері реформ до спільної протидії в сфері безпеки. 

 Українська сторона також сподівається на підтримку США у питанні судової реформи, яка 
буде відбуватись при активному залученні громадянського суспільства, проведенні прозорих 
конкурсів та формуванні нового Верховного Суду. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 
США залишаються ключовим союзником України у протидії безпековим 

викликам – зустріч Президента з Державним секретарем США 
07.07.2016  
Президент Петро Порошенко зазначив, що візит Державного секретаря США Джона Керрі 

засвідчив підтримку України з боку США, довіру та ефективну координацію між Києвом та 
Вашингтоном. 

"Безперечно, ми не обійшли увагою тему надання гарантій безпеки Україні з боку США на 
фоні Будапештського меморандуму. Для українського народу важливо відчувати, що у 
протистоянні складним зовнішнім викликам з нами поруч стоїть потужний стратегічний партнер", 
- наголосив Петро Порошенко на брифінгу для представників ЗМІ за результатами зустрічі з 
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Держсекретарем США. Україна розраховує, що Конгрес та нова Адміністрація США і надалі 
сповідуватимуть принцип наступництва та ефективної підтримки української держави. 

Глава держави підкреслив: «У контексті протидії безпековим викликам ми відзначили, що 
США є і залишаються ключовим союзником України на міжнародній арені. Нас об’єднують спільні 
цінності та розуміння, що цивілізований світ тільки разом може ефективно протистояти спробам 
дестабілізувати глобальну систему міжнародної безпеки та співробітництва». 

Петро Порошенко та Джон Керрі детально обговорили питання російської агресії проти 
України, ситуації на Донбасі і в анексованому Росією Криму. «Існує повне розуміння, що Росія та 
підтримувані нею бойовики несуть виключну відповідальність за пробуксовування мирного 
процесу на Донбасі. Ми, українці, віддані імплементації Мінських домовленостей, які вважаємо 
дорожньою картою для мирного врегулювання на Донбасі», – наголосив Петро Порошенко. 
Президент додав: «Ми наголошуємо, що не може бути дієвого врегулювання без забезпечення 
сталої і всеохоплюючої безпеки. Впевнені, що безпековий компонент є одним з ключових 
компонентів Мінських домовленостей і ми наполягаємо на його втіленні в життя». 

У свою чергу, Державний Секретар США Джон Керрі наголосив на тому, що його країна 
уважно стежить за ситуацією на сході України та вимагає повного виконання Мінських 
домовленостей: реального припинення вогню, необмеженого доступу ОБСЄ до усієї території 
Донбасу, включно з кордоном, звільнення заручників, виведення усіх військових сил та техніки. 
«Якщо Росія не виконає всі свої зобов’язання з деескалації, тоді санкції залишаються в силі. Так 
само аналогічно стосовно Криму», – підкреслив він. При цьому Джон Керрі ще раз наголосив, що 
США не визнають анексію Росією українського півострова. Він також запевнив у підтримці зусиль 
української влади у виконанні Мінських домовленостей. 

Президент подякував за принципову позицію США у питанні суверенітету, територіальної 
цілісності України, включно з питанням Криму. «Це позиція держави, яка дійсно відчуває 
відповідальність за гарантування верховенства принципів та норм міжнародного права. 
Порушення базових засадничих принципів післявоєнного світоустрою не можуть і не будуть 
толеруватися», – зазначив Глава Української держави. 

Петро Порошенко та Джон Керрі обговорили україно-американську співпрацю в оборонній 
сфері. «Ми відзначили важливість нашої співпраці в питаннях посилення обороноздатності 
України. Допомога США в реформуванні Збройних Сил України, в постачанні спорядження і 
техніки, спільні навчання та тренінги є дуже важливим етапом в побудові ефективної співпраці та 
координації в оборонній сфері», – зазначив Глава Української держави, висловивши сподівання на 
подальше посилення такого співробітництва. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 

 
КАНАДА 

 
Канада продовжить навчання українських військових – зустріч Президента 

та Прем’єр-міністра Канади 
11.07.2016  
Україна та Канада продовжать співробітництво у військово-технічній сфері. Про це під час 

спільної прес-конференції з Прем’єр-міністром Канади заявив Президент Петро Порошенко. 
Глава Української держави подякував Уряду Канади за допомогу у військово-технічній 

сфері. Петро Порошенко наголосив, що саме професійна армія є першим форпостом захисту 
суверенітету і територіальної цілісності України та відзначив внесок канадських військових 
інструкторів, які працюють в Україні у реальне зміцнення національної безпеки України. 

Джастін Трюдо в рамках свого офіційного візиту в Україну планує відвідати 12 липня 
Львівську область та особисто ознайомиться з роботою канадських військових інструкторів на 
Яворівському полігоні. Президент повідомив: «Ми домовилися, що ця програма співпраці буде 
продовжена. Це допомога Канади у створенні нової професійної української армії». 

Канадський Прем’єр-міністр наголосив, що його країна й надалі буде допомагати Україні в 
протидії російській агресії. «Ми зосередженні на навчальній місії, яку проводить Канада, надаючи 
підтримку українським військовослужбовцям, щоб вони були більш ефективними у захисті від 
ворога, що посягає на українські території. Ми раді брати у чому участь», – повідомив він 
журналістам. За його словами, у майбутньому Канада буде координуватися з міжнародними 
союзниками. «Ми будемо спостерігати за ситуацією і оцінювати як найкраще підтримати 
Україну», – сказав він. 

Джастін Трюдо також повідомив, що Канада збільшить кількість поліцейських офіцерів для 
підготовки українських колег. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою дозволить посилити 
економічну взаємодію між державами – Президент 

11.07.2016  
У присутності Президента Петра Порошенка та Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у 

Києві було підписано Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Підпис під документом 
поставили Перший Віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України 
Степан Кубів та Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд. 

«Укладена Угода стане інструментом, який дозволить значно спростити і відповідно 
посилити економічну взаємодію між нашими країнами», – зазначив Глава Української держави. 

Президент підкреслив, що документ передбачає не просто зняття тарифних обмежень, а 
чітке зобов’язання протягом 7-ми років зняти 99% бар’єрів у міжнародній торгівлі. «Це є 
преференційний доступ для товарів походженням з території України та Канади відповідно. Це 
нові можливості для розширення ринків збуту товарів і прозорі умови торгівлі», – наголосив 
Петро Порошенко, додавши, що Угода відкриє доступ українським виробникам до системи 
державних закупівель Канади, а канадським – до системи держзакупівель в Україні. Крім того, 
угода стане ще одним інструментом у сфері боротьби з корупцією в Україні. 

У свою чергу, Джастін Трюдо зазначив, що підписана Угода створить більш передбачувані 
умови торгівлі між країнами. «Усуваючи тарифи та бар’єри майже на всі товари, ця Угода піде на 
користь обом країнам та створить нові можливості, робочі місця, нові ринки для товарів і 
сприятиме поліпшенню рівня життя. Це дасть новий сплеск розвитку наших економік», – 
зазначив Прем’єр-міністр Канади. 

Президент підкреслив, що українська та канадська сторона не зупиняються на Угоді про 
вільну торгівлі й продовжать працювати над розширенням сфери дії документу. 

Петро Порошенко наголосив, що Канада та Україна мають величезний потенціал співпраці, 
зокрема, Україна запросила канадських інвесторів та бізнес брати активну участь у процесі 
приватизації, яка має відбуватись прозоро та ефективно. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 

 
ПОЛЬЩА 

 
Політики та громадські діячі Польщі відповіли на лист прощення від 

українців 
05.07.2016  
Польські політики, журналісти і громадські діячі відповіли на лист українців, в якому 

йдеться про взаємне прощення злочинів часів Другої світової війни. 
У тексті листа, який наводить Польське радіо, йдеться про необхідність взаємного 

примирення. 
"Брати українці … ми високо цінуємо ваш лист з настільки значущими словами "прощаємо 

і просимо прощення", де ви не уникаєте відповідальності за шкоду, заподіяну полякам у сорокові 
роки ХХ століття", – відзначають підписанти листа. 

Громадські діячі та польські політики у своєму зверненні вшановують пам'ять про жертв 
братовбивчих польсько-українських конфліктів. 

"Ми дякуємо за Ваш лист і просимо пробачити гріхи, вчинені нашим братам українцям 
польськими руками. Раніше про це говорили представники польської Католицької церкви, до 
взаємного прощення наші народи закликав Папа Римський Іван Павло ІІ", – продовжується у 
зверенні. 

Також у листі йдеться про необхідність продовжувати традиції Єжи Гедройця і Яцека 
Куроня, а також президентів Польщі та України, які працювали у напрямку примирення народів 
обох країн. 

"Провина потребує компенсації, а в нашому випадку вона згуртувала нас і стала основою 
істинного братства", – наголошується у зверененні. 

"Ми продовжуємо Вами захоплюватися, і ми солідарні з Вами в боротьбі проти агресора, 
який вже більше двох років окупує частину української землі, бажаючи не допустити втілення в 
життя вашої мрії – жити в об'єднаній Європі", – резюмують автори листа 

Під листом підписалися колишні президенти Польщі: Лех Валенса, Александр 
Квасьнєвський, Броніслав Коморовський, колишні міністри: Влодзімеж Цимошевич, Анджей 
Олеховський, Адам Ротефельд, Радослав Сікорський, Павло Коваль, голова партії "Громадянська 
платформа" Гжегож Схетина, віце-спікер Сейму Малгожата Кидава-Блонська, а також діячі 
"Солідарності", публіцисти, видавці, головні редактори видань Gazeta Wyborcza, Polityka, 
Rzeczpospolita, Newsweek Polska, Liberte!, Kultura Liberalna, Krytyka Polityczna, голова Товариства 
журналістів Северин Блюмштайн, письменник Анджей Стасюк та ін 
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видатні українські громадські та політичні діячі 
звернулися до польського суспільства з листом покаяння та прощення. 

Європейська правда 
 
Міністр оборони України та Міністр національної оборони Польщі 

підписали Протокол щодо питань військово-технічного співробітництва 
09.07.2016  
У суботу, дев’ятого липня, в рамках заходів Саміту НАТО у Варшаві (Республіка Польща) 

відбулась зустріч Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака та Міністра 
національної оборони Польщі Антоні Мацеревича. 

Під час зустрічі сторони обговорили процес реформування українського оборонного 
відомства та питання ситуації на сході країни. 

Главами оборонних відомств двох країн був підписаний Протокол між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Польща про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом 
Республіки Польща щодо питань військово-технічного співробітництва. 

Протоколом передбачено створення Робочої групи з питань військово-технічного 
співробітництва. Зазначена робоча група діятиме в рамках українсько-польської Міжурядової 
комісії з питань економічного співробітництва. 

З підписанням Протоколу унормовано діяльність з питань військово-технічного 
співробітництва, що дає змогу визначити перспективні проекти двостороннього співробітництва 
у зазначеній сфері. 

http://goo.gl/P6sqnv 
Міністерство оборони України  

 
Cенат Польщі закликав визнати Волинську трагедію геноцидом 
08.07.2016  
Верхня палата польського парламенту ухвалила постанову щодо Волинської трагедії. 
Як повідомляє Wirtualna Polska, у резолюції сенатори закликають польський Сейм 

встановити 11 липня Національним днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого українськими 
націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої". 

"За ухвалення резолюції проголосували 60 сенаторів, 23 були проти, 1 утримався", – 
йдеться у повідомленні. 

За словами голови комісії із зв'язків з поляками за кордоном Міхала Дворчика, основою 
резолюції Сенату був законопроект щодо вшанування памʼяті жертв Волинської трагедії, авторства 
депутатів від ПіС, представлений в Сеймі. 

"Важливо, що Сенат встиг прийняти резолюцію до 11 липня, дня, коли традиційно 
вшановуються жертви геноциду, вчиненого українськими націоналістами. На жаль, Сейм не встиг 
зі своїм рішенням", – додав Дворчик. 

"Сенат Республіки віддає шану памʼяті громадян II Республіки, по-звірячому убитих 
українськими націоналістами", – йдеться в постанові. У резолюції також висловлюється "шана і 
подяка тим українцям, які ризикуючи власним життям, рятували поляків". 

Також у тексті резолюції йдеться про те, що "памʼять про жертв злочину, скоєного в 1940-ві 
роки українськими  націоналістами, досі не була належним чином увічнена, а масові вбивства не 
були названі, за історичною правдою, геноцидом". 

У звʼязку з цим Сенат Польщі закликає Сейм встановити "день 11 липня Національним 
Днем Пам'яті Жертв Геноциду, здійсненого українськими націоналістами на громадянах ІІ 
Республіки Польщі". 

Як відомо, в четвер у стосунках Києва та Варшави з’явився додатковий привід для 
напруженості через те, що міська рада Києва перейменувала Московський проспект на проспект 
Степана Бандери. В Польщі сприйняли цю дію як недружню. 

Нагадаємо, за кілька днів польський Сейм може проголосувати визнання волинських подій 
геноцидом поляків, здійсненим українцями, а також встановити спеціальний день їхньої пам'яті – 
17 вересня. 

Детальніше про нове загострення у двосторонніх відносинах між Україною та Польщею 
читайте у колонці на ЄвроПравді: Напередодні катастрофи: чи витримають українсько-польські 
відносини нову кризу. 

Європейська правда 
 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 

Республіки Польща Анджеєм Дудою 
09.07.2016  
У рамках робочого візиту до Варшави Президент України Петро Порошенко провів зустріч 

з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/06/3/7050234/
http://fpri.kiev.ua/?p=22565
http://fpri.kiev.ua/?p=22599
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http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/07/8/7051784/
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Анджей Дуда подякував Петру Порошенку за вшанування жертв Волинської трагедії у 
Варшаві та назвав це дуже потужним жестом, який розпочне новий етап у стосунках між 
українським та польським народами. 

Президент України запропонував Президенту Польщі разом відвідати польське село 
Сагринь, де  поховані загиблі українці. 

Співрозмовники також обмінялися думками щодо безпекової ситуації та низки питань 
двосторонніх взаємовідносин. 

Глава Української держави висловив вдячність польському Президенту за запрошення на 
Саміт країн НАТО та проведення у рамках цього заходу засідання Комісії Україна – НАТО на 
найвищому рівні. 

Співрозмовники високо оцінили рівень двостороннього співробітництва у сфері оборони. В 
цьому контексті було відзначено важливість укладення двосторонньої угоди про співробітництво в 
сфері оборони. 

Лідери також наголосили на важливості спільного успішного досвіду взаємодії в рамках 
українсько-польсько-литовської бригади. 

Петро Порошенко запросив Анджея Дуду відвідати Україну під час святкування 25-ї 
річниці незалежності нашої держави. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 

 
НОРВЕГІЯ 

 
Норвегія є надійним партнером України на шляху реформ та у боротьбі з 

агресором – зустріч Президента з Міністром закордонних справ Норвегії 
06.07.2016  
Президент Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ Норвегії Бьорге 

Бренде, який перебуває в Україні з робочим візитом. 
Глава Української держави ознайомив керівника норвезького зовнішньополітичного 

відомства з безпековою ситуацією на Донбасі та ходом виконання Мінських домовленостей. 
Міністр закордонних справ Норвегії запевнив, що його країна й надалі застосовуватиме 

санкції щодо Російської Федерації допоки територіальна цілісність та суверенітет України не будуть 
цілковито відновлені. «Ми не можемо миритися з перебуванням російських збройних сил на 
українській території», – заявив норвезький міністр. 

Президент подякував Уряду Норвегії за активну фінансову підтримку України як у процесі 
реформ, так і в гуманітарній сфері. «Дуже цінуємо, що Норвегія у важкий і дуже відповідальний 
для України час підставляє нам своє плече», – зазначив Глава держави. 

Сторони обговорили також підготовку майбутнього офіційного візиту Президента України 
до Норвегії, який стане першим заходом такого рівня за усю історію двосторонніх відносин.  

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
 

ТУРЕЧЧИНА 
 
Президент України провів зустріч із Президентом Туреччини 
08.07.2016  
У рамках робочого візиту до Варшави для участі в Саміті НАТО Президент України Петро 

Порошенко провів переговори з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом 
Ердоганом. 

Глава Української держави висловив співчуття турецькому народу у зв'язку з трагедією, яка 
сталася у стамбульському аеропорту. 

Президент Туреччини наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності 
України і вчергове засудив переслідування кримських татар в окупованому Криму. 

Реджеп Тайїп Ердоган підкреслив: ніщо не вплине на зміцнення українсько-турецького 
стратегічного партнерства. 

Петро Порошенко та Реджеп Ердоган домовилися про подальшу координацію у сфері 
регіональної безпеки та активізацію економічної співпраці між державами. 

Було досягнуто домовленості про проведення у Києві чергового засідання Стратегічної 
ради високого рівня під співголовуванням Президентів України та Туреччини. Глави держав 
доручили Міністрам закордонних справ підготувати його. 

Петро Порошенко висловив вдячність турецькій стороні за нещодавнє рішення про 
збільшення строку безвізового перебування громадян України в Туреччині з 60 до 90 днів 

http://fpri.kiev.ua/?p=22530
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протягом 180-денного періоду. У цьому контексті Президент Туреччини відзначив зростання 
кількості українських туристів. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 

 
АЗЕРБАЙДЖАН 

 
Переговори Петра Порошенка та Ільхама Алієва: Україна і Азербайджан 

посилять співробітництво у паливно-енергетичній сфері, проект «Одеса-Броди» 
буде відновлено 

14.07.2016  
Президент Петро Порошенко в рамках офіційного візиту до Азербайджанської Республіки  

обговорив з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим перспективи співпраці у паливно-
енергетичній сфері. 

Глава держави наголосив, що основна увага була приділена тому, щоб задіяти ресурсний 
потенціал Азербайджану і транзитні можливості України. Зокрема, були обговорені конкретні 
проекти щодо доступу азербайджанських інвесторів на український паливний ринок. «Ми будемо 
всіляко сприяти цьому доступу», – зазначив Президент. У свою чергу, Ільхам Алієв нагадав, що в 
Україні вже активно працює азербайджанська державна нафтова компанія Socar, яка інвестувала 
понад 200 млн доларів та має більше 60 заправних станцій. 

Під час переговорів мова йшла про спільну роботу, спрямовану на те, щоб азербайджанські 
енергоресурси потрапляли до країн Європейського Союзу найбільш ефективним та економічно 
вигідним шляхом. 

Президент Азербайджану повідомив, що було детально обговорено питання реалізації 
проекту «Одеса-Броди». «Дано доручення, щоб відродити цей проект, бо Азербайджан постачає на 
європейський ринок дуже великі обсяги своє нафти та стає транзитною країною для держав, що 
розташовані на східному узбережжі Каспійського моря. Тому відновлення цього проекту створює 
хороші можливості», – зазначив Президент Азербайджану. За його словами, «трикутник між 
Каспійським, Чорним та Балтійським морем» має потенціал для співробітництва. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 

 
Україна та Азербайджан підписали низку двосторонніх документів 
14.07.2016  
У рамках візиту Президента України Петра Порошенка до Азербайджанської Республіки 

було підписано низку документів, спрямованих на поглиблення двостороннього співробітництва 
країн. 

Петро Порошенко та Ільхам Алієв підписали Протокол п'ятого засідання Ради президентів 
України та Азербайджану. 

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров та голова Державного 
митного комітету Азербайджанської Республіки А.Алієв підписали Протокол про взаємодію між 
відомствами у сфері боротьби з митними правопорушеннями, пов'язаними з переміщенням 
товарів повітряним транспортом. Метою такого співробітництва є підвищення ефективності 
боротьби з контрабандою та іншими правопорушеннями, які належать до компетенції митних 
органів. Як результат підписання документа очікується оперативне налагодження обміну 
інформацією між уповноваженими органами та, як наслідок – зменшення правопорушень 
митного законодавства, що завдають збитків економічним, соціальним і культурним інтересам 
держав. 

Міністр закордонних справ України П.Клімкін та Міністр культури і туризму Азербайджану 
А.Караєв підписали Програму про співробітництво у сфері культури і мистецтва на 2016-2020 
роки. 

Документом передбачається створення сприятливих умов для ефективної співпраці між 
культурними і художніми установами країн, організації культурних і мистецьких заходів, виступів і 
гастролей в обох державах, участі експертів в галузі культури і мистецтва у міжнародних 
фестивалях, конкурсах, симпозіумах, конференціях, семінарах та інших заходах, обміну художніми 
та фотовиставками, обміну досвідом у галузі охорони, збереження та відновлення культурної 
спадщини й історичних пам'яток. Очікується, що Програма сприятиме розвитку співпраці в галузі 
культури, мистецтва, музеєзнавства і бібліотечного обслуговування, сприятиме взаємному 
культурному зближенню між діячами та закладами цієї сфери. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
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