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Генеральний секретар НАТО Єнс 
Столтенберґ заявив, що союзники 
об’єднані у своїй політиці “сильної оборо-
ни і конструктивного діалогу” щодо Росії.

“Союзники об’єднані, ми маємо 
спільні підходи”, – сказав Столтенберґ 9 
липня на прес-конференції під час дру-
гого дня саміту НАТО, який проходить у 
Варшаві. За його словами, це є “голов-
ним посилом” зустрічі лідерів НАТО, яка 
відбулася 8 липня, основною темою обго-
ворення якої була можлива загроза з боку 
Росії.

“Я дуже радий бачити наскільки 
чітким є цей посил і наскільки ми об’єднані 
щодо цього”, – зазначив Єнс Столтенберґ.

Відповідаючи на питання чому 
НАТО розглядає Росію як загрозу, 
Столтенберґ зазначив, що союзники не 
бачать “безпосередньої загрози будь-
якій країні Альянсу”, але Альянс не має 
“стратегічного партнерства” з Росією, 
яке, як він сказав, у НАТО прагнуть роз-
вивати з часу “холодної війни”.

“Ми маємо ситуацію, яка 
відрізняється від будь-якого досвіду, 
який ми раніше мали”, – зазначив генсе-
кретар НАТО. Пан Столтенберґ заявив, 
що Альянс посилює можливість реагу-
вати, щоб бути готовим до потенційних 
“сюрпризів” від Росії і країн Південної 
півкулі.

“Те, що ми бачимо, є більш неперед-
бачуваним, більш неясним. Ми також ба-
чимо більш напористу Росію”, – сказав 
Столтенберґ.

Він зазначив, що Росія посилює 
військові можливості, модернізує армію, 
і потроює свої оборонні витрати і “гото-
ва використовувати свої війська проти 
сусідів, проти України, нелегально анек-
сувавши Крим і дестабілізуючи ситуацію 
на Донбасі”.

За словами Столтенберґа, нові бри-
гади НАТО можуть бути використані не 
лише на східному фланзі, але і для про-
тистояння потенційним загрозам з країн 
Близького Сходу та Північної Африки. 
“НАТО має бути більш мобільним, більш 

підготовленим. Надзвичайно важко пе-
редбачати майбутнє, але не настільки 
важко бути підготовленим до сюрпризів”, 
– наголосив Єнс Столтенберґ. Генеральний 
секретар НАТО заявив, що укріплення 
східних кордонів відбувається саме через 
російську агресію в Україні.

НАТО та Євросоюз у п’ятницю, 8 
липня, у Варшаві підписали заяву, яка 
передбачає посилення співпраці. Зо-
крема йдеться про допомогу НАТО для 
ЄС у боротьбі з нелегальною міграцією. 
В цьому напрямку НАТО співпрацює з 
агентством із захисту зовнішніх кордонів 
ЄС Frontex. Окрім того, йдеться про 
тіснішу співпрацю у сфері боротьби з 
кібератаками.

Генеральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберг назвав це рішення 
“історичним” і додав, що співпраця 
набуває ще більшого значення у часи 
невизначеності. “ЄС та НАТО сьогодні 
стикаються з тими самими загрозами”, – 
прокоментував президент Європейської 
Ради Дональд Туск. Він додав, що попри 
те, що штаб-квартири обох організацій 
розташовані у Брюсселі, досі вони пово-
дилися так, “ніби перебувають на різних 
планетах”.

Як повідомлялося, у Варшаві роз-
почався дводенний саміт НАТО, на по-
рядку денному якого – обговорення 
наслідків Brexit та підтримка НАТО для 
міжнародної коаліції під проводом США, 
яка бореться з терористичною мережею 
“Ісламська держава”. Окрім того, на 
саміті планується обговорити збільшення 
оборонних бюжетів країн-членів Альянсу 
та визнати кібервійни окремою ділянкою 
операцій нарівні з повітряними, морсь-
кими та наземними операціями Альянсу.

Роман Вовк

Варшавський саміт НАТО



Варшавський саміт НАТО: перший 
день після

11 липня 2016 року на факультеті 
міжнародних відносин Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка відбулося засідання круглого сто-
лу «Варшавський саміт НАТО 2016: пер-
ший день після», який був зорганізований 
Центром міжнародної безпеки та пар-
тнерства.

Експерти Центру представили свою 
оцінку Варшавського саміту НАТО, що 
відбувся 8-9 липня, проаналізували ре-
зультати засідання комісії Україна-НАТО. 
Мова йшла про нові шляхи зміцнення 
колективної оборони, удосконалення 
кібербезпеки, цивільної оборони і здатності 
захищатись від атаки балістичних ракет, 
пакет допомоги Україні на сектор безпеки 
та оборони, партнерство з НАТО в сфері 
розвитку стратегічних комунікацій.

«У глобальній стратегії та філософській 
концепції Альянсу спостерігається се-
рйозна зміна. Якщо після закінчення 
«холодної війни» в основі цієї стратегії 
були партнерські відносини з іншими 
країнами, то зараз на зміну цьому 
приходять відносини, побудовані на 
стримуванні Росії, і підтримці безпеки», – 
аналізуючи оцінки закордонних експертів 
щодо результатів саміту, зауважив декан 
факультету міжнародних відносин, Над-
звичайний і Повноважний Посол, профе-
сор Маркіян Мальський.

За його словами, позиція НАТО у 
цьому питанні двояка і полягає в пошуку 

діалогу з Росією «не як з партнером, але і не 
як з ворогом». Водночас НАТО продовжує 
політику «відкритих дверей», застосовую-
чи при цьому «стратегію терпіння», тоб-
то виваженого вдумливого підходу до 
тих викликів, які сьогодні постали перед 
світовим співтовариством.

«Американські експерти вважають, 
що Росія і Путін дали НАТО друге дихан-
ня. Після «холодної війни» Альянс втра-
тив образ ворога. Варшавський саміт 
продемонстрував єдність НАТО, що 
він цементується. Навіть вихід Великої 
Британії з ЄС не похитнув монолітності 
Альянсу. Як інституція, яка гарантує 
міжнародну безпеку, НАТО – це, мабуть, 
єдиний ефектний безпековий інструмент», 
– зазначив дипломат.

Маркіян Мальський вважає, після 
саміту НАТО все ж деякі питання зали-
шились без відповіді, серед них, зокрема, 
чи може Україна стати членом НАТО в 
найближчій перспективі? «Однак під час 
саміту українська сторона питання член-
ства України в Альянсі не піднімала», – 
додав Маркіян Зіновійович.

За словами декана факультету 
міжнародних відносин, твердо декла-
руючи свою позицію щодо підтримки 
України, учасники Варшавського саміту, 
однак, уникали теми про надання нашій 
державі летальної зброї.

На думку дипломата, головний вис-
новок саміту полягає в тому, що НАТО 
знову показало, що Україна сама має 
вирішувати свої внутрішні проблеми. У 
тексті Варшавської декларації, прийнятої 
за підсумками саміту НАТО, також 
ідеться про те, що РФ повинна викону-
вати Мінські угоди та не провокувати 
конфлікту на Донбасі. Окрім того, країни 
НАТО затвердили новий комплексний па-
кет допомоги Україні.

На переконання експерта з питань 
міжнародного права, професора Михайла 
Микієвича, той факт, що під час саміту 
не йшлося про членство України в НАТО, 
варто розглядати з позитивного боку. За 
його словами, важливим є і те, що світові 
лідери на найвищому рівні задекларували 
підтримку України, що нашій дипломатії 
вдалось поставити українське питання на 
порядок денний саміту.



Долучився до обговорення но-
вих викликів та загроз, пов’язаних із 
діяльністю Альянсу й доцент кафедри 
міжнародних відносин та дипломатичної 
служби Роман Вовк, який звернув увагу 
присутніх на важливості акценту НАТО 
на новітніх викликах і загрозах, як-от: 
міжнародний тероризм, кіберзлочинність, 
гібридні загрози. Звідси необхідним 
видається розширення у перспективі 
співпраці з Альянсом, а особливо в рам-
ках реалізації Комплексного пакету допо-
моги, затвердженого на саміті у Варшаві.

Саміт НАТО у  Варшаві підтвердив 
глобальний характер Організації 
Північно-атлантичного договору

Північноатлантичний Альянс про-
демонстрував усій світовій спільноті, що 
залишається чи не єдиною безпековою 
структурою, яка розглядає питання, що 
стосуються не лише членів НАТО. Адже се-
ред ключових питань саміту були проблеми 
врегулювання у Сирії, Афганістан тощо. 
Зрозуміло, що такий підхід продемонстру-
вав не лише розширення сфери інтересів 
Альянсу, а підтвердив його глобальний ха-
рактер. Вакуум безпеки з одного боку, а з 
іншого наростання тенденцій загострен-
ня відносин з Російською Федерацією, 
змусив учасники окрему увагу приділили 
розробленню стратегії з метою протидії 
гібридним загрозам. «До ефективних 
кроків у відповідь гібридним загрозам слід 
віднести розміщення на ротаційній основі 
в країнах Балтії та Польщі батальйонів 
сил швидкого розгортання НАТО з чис-
ла військовослужбовців Великобританії, 
США, Канади та Німеччини, що посилить 
«зацікавленість у вибудовування безпе-
ки»,  У випадку наростання загрози та 
появі проявів гібридної війни у країнах 
Центрально-східної Європи, союзники 
відчують на собі цю небезпеку, й таким 
чином розділять частку відповідальності 
за юезпеку партнерів по Організації.

Говорячи про український вимір 
рішень саміту, слід наголосити на 
важливості активізації співробітництва 
в рамках створених Альянсом трасто-
вих фондів та їхньої діяльності у сфері 
модернізації української армії та оборон-

ного сектору нашої держави. Таким чином, 
Організація виступила своєрідним про-
моутером розширення співробітництва 
з Україною через механізм надання 
фінансової допомоги для зміцнення секто-
ру безпеки. При цьому слід констатувати, 
що пріоритетом стало розвиток стосунків 
з державами-учасниками НАТО, які, во-
дночас співпрацюватимуть через фонди, 
оминаючи саму Органіщацію. В умовах 
збройного конфлікту на сході України, 
це спричиняє відсторонення Організації 
як інституції, а з іншого покликане зня-
ти напруженість у стосунках між членами 
Альянсу. 

Комплексний пакет допомоги Україні 
в рамках якого затверджено понад чоти-
ри десятки напрямків співпраці став фак-
тичною «дорожньою картою співпраці 
для нашої держави на шляху зміцнення 
обороноздатності України та стабілізації 
та удосконалення сектору безпеки держа-
ви..

Важливою видається обставина, що 
засідання комісії НАТО–Росія відбувалося 
за кілька днів після саміту й, за деяки-
ми оцінками, було зумовлено бажання-
ми Росії «відкоригувати» несприйнятні 
для російської сторони рішення. Однак 
як показав розвиток подальших подій, 
Організація не пішла на кормпроміси зі 
своїми ухвалами, прийнятими у Варшаві.

Олександр Кучик

Реакція Російської Федерації на Вар-
шавський самміт НАТО 2016.

Рішення і риторика Варшавсь-
кого самміту, видається, не стали 
несподіванкою ні для експертного середо-
вища, ні для вищих посадових осіб Росії. 
Характерно, що на передодні проведення 
Самміту тон публікацій, що з’являлись у 
російських виданнях не відрізнявся осо-
бливою гостротою, хоча з іншого боку та-
кож і не вирізнявся оригінальністю рито-
рики.

Ключовими темами, які на передодні 
Самміту в Варшаві були присутні в пресі 
РФ, стали

- очікуванні переходу Альянсу до 
політики стримування РФ;



- звинувачення у відродженні абсо-
лютно нічим не виправданої концепції 
«російської загрози»;

- зв’язку української тематики з 
питаннями, що підніматимуться на 
Самміті (зокрема, звинувачення України 
в порушенні та ігноруванні Мінських до-
мовленостей, в чергове відкидання будь-
якого зв’язку Росії з подіями на Донбасі, 
демонструванні України як маріонетки 
США; необхідності конструктивного 
підходу до конфлікту на Донбасі з боку 
України – зокрема початок прямого 
діалогу між Києвом і сепаратистськими 
утвореннями ДНР/ЛНР);

- окремо слід відзначити звинува-
чення НАТО в ігноруванні «законних» 
інтересів РФ» і раніше досягнутих домов-
леностей, логіки міжнародних відносин» 
(В.Водолацкий голова комітету Думи по 
обороні, ИЗВЕСТИЯ Варшавський сам-
мит НАТО попытается обосновать нуж-
ность альянса). В цьому контексті дії 
Альянсу (і зокрема розміщення 4 бата-
льйонних груп у Польщі та країнах Балтії, 
по суті розглядається як втручання у «за-
конну» російську сферу впливу, не кажу-
чи вже про підтримку Альянсом України).

Характерно, що вже по завершен-
ню Самміту, ми не побачили особливих 
коментарів з боку офіційних осіб Російської 
Федерації з приводу прийнятих Альянсом 
рішень (не зважаючи на їх відверто «стри-
муючий» щодо Росії характер), окрім, 
так би мовити, «чергових» коментарів 
речниці МЗС Росії М. Захарової, яка за-
явила про підміну з боку НАТО реальних 
загроз на «ілюзорні», та коментарів голо-
ви комітету Держдуми РФ з міжнародних 
справ Алєксєя Пушкова, що така підміна 
загроз слугує в першу чергу намаганням 
виправдати сам факт існування Альян-
су, який після закінчення холодної війни 
втратив сенс свого існування.

В той же час на 13 липня запланова-
на зустріч раді Росія-НАТО. Саме на після 
цієї зустрічі варто остаточно підводити 
підсумки Варшавського самміту НАТО.  

Ігор Іжнін

Варшавський саміт НАТО: наслідки 
для України. (тези виступу)

Генерал Збройних Сил 
Республіки Польща 

Мєчіслав Бєнєк.

Сучасна ситуація в Європі.
Система відносин у світі кардиналь-

но змінилась в останні десятиріччя. Поль-
ща пройшла складний шлях, адаптуючись 
до цих змін. Ми побачили і пережили роз-
пад Організації Варшавського Договору 
і вступ Польщі в НАТО, відбувся розпад 
Ради Економічної Взаємодопомоги і Поль-
ща стала членом Європейського Союзу. 
Польщі довелося подолати т. зв. «security 
gap» і знайти своє місце у новій безпековій 
ситуації в Європі. Але зміни зачепили не 
лише інституційну організацію відносин, 
в першу, відбулись зміни у свідомості, 
ментальності.

Тому, коли ми говоримо про перспек-
тиви і майбутнє України в євроатлантичних 
структурах, ми повинні мати на увазі ве-
личезну роботу, яку необхідно зробити 
для того, щоб забезпечити перехід з однієї 
системи в іншу. І першочерговим завдан-
ням для України є досягнення суспільної 
єдності в баченні свого майбутнього, а до-
сягти цього треба в надзвичайно склад-
них умовах Так, орієнтовно 50-60% насе-



лення України сьогодні виступає за вступ 
в НАТО. Проте ми також маємо чинник 
Росії (Big Bear Behind the Wall), яка не 
бажає такого розвитку подій. Ми сьогодні 
маємо справу з неприйнятною, проти-
правною, хуліганською політикою Росі на 
міжнародній арені. Проведення «референ-
думу» в Криму і «приєднання» півострова 
до Росії є абсолютно протиправним. (Це 
все одно, що провести окремо референ-
дум в Шльонську з приводу приєднання 
до Німеччини -  в той час, як референдум 
з такого питання повинен проводитись 
на території всієї Польщі!). 

Україна –НАТО.
Україна має тривалий досвід 

співпраці з НАТО. Довгий час працю-
вав План дій Україна-НАТО, співпраця в 
рамках якого, була призупинена в період 
президентства В. Януковича. Також 
здійснювалась підтримка в рамках ре-
формування сектору безпеки (також за 
В.Януковича була призупинена). Сьогодні 
Президент П.Порошенко декларує, що 
співпраця з НАТО є одним з життєво 
необхідних пріоритетів в політиці України, 
і співпраця активно відновлюється. 
Україна є ключовим елементом безпеки в 
Центрально-Східній Європі. Україна має 
довготривалу історію співпраці з НАТО і 
показала себе надійним партнером (зга-
дати лише активну участь України у 
миротворчій діяльності). І сьогодні дер-
жави НАТО роблять все, щоб допомогти 
Україні -  як політично, так і технічно. 
Коли ж задають питання, чому НАТО без-
посередньо не помогла Україні в її боротьбі 
– відповідь проста: Україна не є членом 
НАТО. А отже НАТО може допомагати 
(і допомагає) лише політично і технічно 
– підтримка при веденні переговорів, 
здійснення політичного тиску).  

Архітектура безпеки в Європі.
Сьогодні архітектура європейської 

безпеки базується на  двох складових:
- «м’які» інструменти – економіка, ри-

нок, забезпечення верховенства права, 
забезпечення прав людини і т.п., і основ-
ним «донором» в цій сфері є Європейський 
Союз.

- «жорсткі» інструменти – і тут ос-
новну роль відіграє НАТО, як військово-
політичний союз.

Політика Путіна спрямована на зміну 
існуючої архітектури безпеки в Європі, 
Росія прагне знівелювати і підважити 
єдність Європи і використовує для цьо-
го широкий арсенал засобів – економічні 
і енергетичні, власних політичних 
прихильників в окремих державах 
Європи, пропаганду і мас-медіа). 

Коли сьогодні заходить мова про 
зміну існуючої системи безпеки в Європі, 
то такі дискусії є беззмістовними, оскільки 
вже існує. 23 держави Європи є одночасно 
членами і ЄС і НАТО і треба збільшувати 
безпековий потенціал і співпрацю через 
можливості Лісабонського договору. А 
також реально забезпечити витрати 2% 
ВВП держав-членів НАТО на оборону. В 
той час, як сама по собі НАТО забезпе-
чить командно-організаційну структуру, 
держави-члени нададуть безпосередньо 
силовий компонент у вигляді своїх армій.  

Відповідаючи на запитання 
учасників зустрічі генерал М. Бєнєк за-
чепив широке коло питань, пов’язаних 
з актуальною ситуацією в сфері 
міжнародної безпеки, охарактеризував 
політику ЄС і НАТО в секторі забезпе-
чення інформаційної безпеки та протидії 
агресивній російській пропаганді (зокре-
ма створення спеціальних інституцій, 
які відповідають за цей напрямок), про-
коментував політику НАТО, ЄС та  Росії 
щодо сирійського конфлікту (трактуючи 
йог здебільшого в розумінні  гри інтересів 
«великих» та регіональних держав, 
необхідності узгодження цих інтересів 
з метою врегулювання конфлікту); оха-
рактеризував агресивну політику В. 
Путіна як проекцію внутрішніх проблем 
Російської Федерації – що пов’язано з 
економічними проблемами, викликани-
ми санкціями – на зовнішньополітичну 
арену; прокоментував роль Туреччини в 
системі НАТО, та наголосив на можли-
востях НАТО як інструменту поширення 
«зони» безпеки в регіоні, наводячи при-
клад Греції і Туреччини, які заради член-
ства в Альянсі змушенні були змінити 
агресивну політику по відношенню одне 
до одного. 

Що стосується перспектив всту-
пу України в НАТО, генерал М. Бєнєк 
зазначив, що успішне вирішення цьо-



го завдання, в першу чергу, залежить 
від самих українців і політичних лідерів 
України, а також успішності проведен-
ня реформ, забезпечення внутрішньої 
єдності і підтримки такої політики з боку 
українського суспільства, і не в останню 
чергу вирішення проблеми територіальної 
цілісності держави.

Щодо перспективної оновленої 
Стратегічної концепції НАТО гість за-
значив необхідність внесення положень, 
що дозволили б реагувати на загрози в 
сфері кібербезпеки, інформаційної без-
пеки, енергетичної безпеки, а також 
актуальність внесення положень про 
ядерне стримування. 

Візит Петра Порошенка до США

21 вересня завершився візит прези-
дента України Петра Порошенка в Нью-
Йорк, де він взяв участь в роботі 71-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН. Під час візиту 
Президент України виступив на Саміті 
з питань біженців і мігрантів у рамках 
71-ї сесії ГА ООН, на основних дебатах 
Генасамблеї, а також на засіданні Ради 
Безпеки Організації.

На полях Асамблеї Президент провів 
двосторонні зустрічі з главами держав 
та урядів Катару, Японії, Аргентини, 
Нової Зеландії, Хорватії, Латвії, Туреч-
чини, Австралії, Угорщини і Словацької 
Республіки. 

Окремі переговори в Нью-Йорку 
відбулися з Президентом США Бара-
ком Обамою, віце-президентом Джозе-
фом Байденом, кандидатом на пост гла-
ви Білого дому від демократів Гілларі 
Клінтон. Крім того, Петро Порошенко мав 
розмову з директором-розпорядником 
МВФ Крістін Лагард і генеральним секре-
тарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава держави також в Нью-
Йорку провів зустрічі з представника-
ми української громади, єврейських 
організацій, американського бізнесу.

 Виступаючи з трибуни Генасамблеї, 
Петро Порошенко висловив необхідність 
реформування ООН. Зокрема, він ска-
зав, що “призупинення права вето у 
випадках масових злодіянь, а також 
тоді, коли держава-член Ради Безпеки 

ООН є стороною в спорі, повинно стати 
залізобетонним правилом без будь-яких 
виключень”. На думку Порошенка, Рада 
повинна стати справді демократичним і 
репрезентативним органом, позбавленим 
відлуння минулого.

Також президент Порошенко конста-
тував провал Будапештського меморан-
думу, підкресливши, що Україна у 1994 
році відмовилась від третього за величи-
ною ядерного арсеналу в обмін на гарантії 
її суверенітету і територіальної цілісності. 
“На превеликий жаль, усі ці гарантії за-
лишились на папері. Будемо відверті, ми 
провалили екзамен з Будапештського ме-
морандуму. Таким чином, демократич-
ний світ програв свою першу битву – мова 
йде не тільки про Україну, але також про 
довіру до договорів”, – сказав він. 

Також глава української держави 
в черговий раз поінформував світ про 
російську присутність на Донбасі. За його 
словами, значна частина з 38-тисячного 
угруповання бойовиків – озброєні до зубів 
російські найманці. У їх розпорядженні, 
за даними української розвідки, близько 
700 танків, 1200 бойових броньованих 
машин, більше тисячі артилерійських си-
стем і більше 300 реактивних систем зал-
пового вогню.

Особливу увагу Порошенко приділив 
інформуванню світового співтовариства 
про репресії окупаційних властей проти 
кримських татар на території окуповано-
го півострова. “Геноцид кримськотатарсь-
кого народу, який вже пережив трагедію 
депортації 70 років тому, не повинен по-
вторитися”, - заявив він.

“Ми також закликаємо вас не визна-
вати легітимність російських виборів, які 
були проведені кілька днів тому в окупо-
ваному Криму”, – додав Порошенко.

У своєму виступі Президент України 
засудив агресивну політику РФ в Сирії, 
яка за його словами “йде пліч-о-пліч з 
військовими злочинами і злочинами про-
ти людяності”.

Під час зустрічі Президента України 
Петра Порошенка з віце-президентом 
США Джо Байденом сторони домовили-
ся про надання Україні мільярда доларів 
кредитних гарантій, що повинно сприя-
ти покращенню фінансово-економічної 



ситуації та зміцненню стабільності 
національної валюти. Водночас, поряд з 
позитивними новинами від довелось по-
чути від Байдена і застереження. Висту-
паючи в раді з міжнародних відносин в 
Нью-Йорку, віце-президент США попере-
див про ризик скасування європейцями 
антиросійських санкцій. За його словами, 
в ЄС є принаймні п’ять країн, яке тільки 
і чекають приводу сказати: “Ми хочемо 
“вийти” з санкцій проти Москви”.

Щоб уникнути такого негативного 
сценарію, віце-президент настійно ре-
комендував Києву активно проводити 
економічні та політичні реформи. Лише 
за таких умов на його думку Вашингтон 
матиме реальні аргументи для переконан-
ня тих європейських колег, які вагають-
ся, продовжувати політику економічного 
стримування Москви.

Петру Порошенку не вдалося 
зустрітися з кандидатом в Президенти 
США Дональдом Трампом, який надав 
перевагу участі у своїй передвиборчій 
кампанії. Водночас зустріч з Гілларі 
Клінтон – претендентом на посаду Пре-
зидента від демократів – відбулася. 
Співрозмовники погодилися, що у 
протистоянні російській агресії важливим 
є зміцнення трансатлантичної єдності 
і солідарності з Україною. Було також 
відзначено дієвість санкційної політики 
проти Росії. 

На зустрічі з Генеральним секрета-
рем НАТО Єнсом Столтенбергом глава 

держави поінформував про ситуацію на 
Донбасі і наголосив, що санкції проти 
Росії мають бути продовжені до повного 
виконання нею Мінських домовленостей.

Єнс Столтенберг підтвердив, що 
Північноатлантичний Альянс підтримує 
позицію України щодо санкцій.

Співрозмовники обговорили 
подальші реформи оборонного сектора 
України для досягнення стандартів НАТО.

Петро Порошенко подякував Альян-
су за надання допомоги у лікуванні 
українських військовослужбовців.

Подальша співпраця із США та 
підтримка реформ в Україні були пред-
метом обговорення під час зустрічі Петра 
Порошенка з Президентом США Бараком 
Обамою.

 “У нас відбулася довга розмова з 
Президентом США Бараком Обамою. Ми 
мали можливість обговорити подальші 
кроки щодо імплементації Мінських до-
мовленостей, рішучі кроки з координації 
наших дій щодо того, щоб ми склали «до-
рожню карту” реалізації цих домовлено-
стей, пріоритети безпекового компоненту 
Мінських домовленостей та місце і дати 
реалізації політичних частин мінського 
процесу», - повідомив Петро Порошенко 
журналістам у Нью-Йорку.

Роман Вовк

Детальнішу інформацію про роботу Центру 
міжнародної безпеки та партнерства можна отримати за адресою

http://www.ispc.org.ua
facebook.com/ispc.org.ua

centre@ispc.org.ua


