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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЗМІНА ВЛАДИ В ПОЛЬЩІ – МОЖЛИВОСТІ
ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
На парламентських виборах польська партія «Право і
справедливість» (PiS) закріпила успіх, здобутий кілька місяців тому на
президентських перегонах. Відтепер партія Ярослава Качинського матиме не
лише свого президента – Анджея Дуду, але й власні парламентську більшість та
уряд.
Серед інших чинників, на вибір поляків вплинуло і невдоволенням
політикою Євросоюзу, яку впродовж останніх років фактично одноосібно
здійснює Німеччина. Чимало поляків роздратовані нав’язуванням рішення
Євросоюзу про квоти розміщення біженців зі Сходу; блокуванням Берліном
прохання Варшави про розміщення постійної військової бази НАТО; небажанням
Німеччини допускати Польщу до більш активної участі в формуванні зовнішньої
політики ЄС, зокрема, і до переговорів з російсько-українського врегулювання.
З приходом до влади нового уряду обов’язково відбудеться корегування
зовнішньополітичного курсу Польщі, що може мати важливі наслідки для
України. Варшава однозначно спробує провадити більш незалежну від
Берліну політику. І хоча, попри певні песимістичні прогнози, до конфронтації
між цими столицями навряд чи дійде (хоча б тому, що Німеччина – головний
торговельний партнер Польщі), втім певне напруження таки може виникнути, у
т.ч. з питань, що стосуються Росії, по відношенню до якої Берлін проводить
політику умиротворення, тоді як риторика PiS доволі рішуча.
Складність для Києва полягає в тому, що нова українська влада зробила
головну зовнішньополітичну ставку саме на Берлін, як на найбільш впливово
гравця Євросоюзу, що формує порядок денний цього об’єднання. Німеччина й
справді доклала чимало зусиль, щоб переконати всіх членів ЄС погодитися на
впровадження і продовження економічних санкцій проти Росії. З іншого боку,
Ангела Меркель і Франк Штайнмаєр є найбільш активними
противниками надання Україні допомоги зброєю, перевершивши в
цьому питанні навіть Барака Обаму. В рамках переговорів у «Нормандському»
форматі Берлін все більше схиляється до сценарію фактичного
«заморожування» конфлікту на Донбасі – через легалізацію керованих
Кремлем сепаратистських режимів шляхом виборів і чисто формального
виконання Росією своїх зобов’язань за Мінськими угодами.1
1

http://fpri.kiev.ua/?p=20622&lang=en.
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Президент Польщі Анджей Дуда, навпаки, наголошує на
неприпустимості «заморожування» конфлікту чи закривання очей на
невиконання Росією Мінських угод: «Для Польщі важливо, аби в Україні не
було замороженого конфлікту і щоб Київ повернув собі повний контроль над
своїми кордонами… Не може бути так, що з Мінських домовленостей
виконуватимуть окремі пункти, і це буде визнано успішною реалізацією».2
Дипломатичний радник польського президента Марек Магеровський відзначає,
що Польща хоче брати участь в переговорах з російсько-українського конфлікту,
щоб «тиснути на росіян» і не допустити створення «замороженого» конфлікту, як
і закулісних домовленостей із Москвою.3
Це може видатися парадоксальним, але між чіткою проукраїнською
позицією Варшави і політикою «умиротворення» по відношенню до Росії, яку про
водить Берлін, офіційний Київ, схоже, робить ставку на останню, вочевидь, не
бажаючи ризикувати підтримкою Німеччини, яка має вирішальний вплив на
формування політики всього Євросоюзу. За таких обставин, спроби Польщі
активно просувати власне бачення зовнішньополітичного порядку денного
можуть поставити Київ перед складним вибором. Варто лиш пригадати, як різко
відреагувала Ангела Меркель на висловлені наприкінці серпня ідеї Анджея Дуди
про необхідність розширення «Нормандського» формату.
Щоб уникнути необхідності обирати між позиціями двох столиць,
підтримка обох з яких для Києва надзвичайно важлива, необхідно активізувати
дипломатичну роботу з вироблення власних пропозицій щодо можливого
формату залучення Варшави до вирішення російсько-українського конфлікту.
Київ надзвичайно зацікавлений у тому, щоб запобігти можливому погіршенню
відносин між Берліном і Варшавою, як зацікавлений він і в посиленні впливу
Польщі на прийняття загальноєвропейських рішень, зокрема, і щодо російськоукраїнського конфлікту. Позиція Варшави щодо необхідності припинення
російської агресії і повного відновлення суверенітету України над власною
територією повністю відповідає інтересам Києва, тож саме він має докласти
найбільших зусиль, щоб прагнення Польщі приєднатися до розв’язання кризи
могло бути реалізованим без внесення напруження у відносини із Німеччиною.
Київ має бути готовим і до можливих кроків Варшави,
спрямованих на нарощування впливу на прийняття рішень в
Євросоюзі загалом, швидше за все, через активізацію субрегіонального
співробітництва – із країнами Вишеградської групи, державами Балтії,
можливо, Румунією та Болгарією. Відповідна політика Польщі може відкрити
перед Україною нові можливості посилення співпраці з країнами ЦентральноСхідної Європи (зокрема, через формат «Вишеградська група +1»), а може й нести
ризики, якщо політика Варшави буде надто агресивною й призведе до зростанням
напруги в її відносинах з іншими країнами регіону. Вироблення оптимальної
активної позиції за таких обставин – важливе завдання для української
дипломатії.
Партія PiS також відома своєю активністю на білоруському
напрямку – вона сприяє функціонуванню незалежних білоруських ЗМІ й
підтримує білоруську опозицію. У цьому зв’язку існують ризики виникнення
певних непорозумінь між позиціями Варшави та Києва в їх ставленні до режиму
Лукашенка, адже українська влада демонструє активність в налагодженні дружніх
відносин із офіційним Мінськом.
Неоднозначні наслідки може мати й популярність серед лідерів PiS
ідей реінкарнації Речі Посполитої, а також концепції «Міжмор’я». З
2
3

http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/226701.
http://inopressa.ru/article/28Oct2015/lemonde/poland.html
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одного боку, це може посилити інтерес Польщі до співпраці з країнами Балтії,
Україною, Білоруссю. З іншого боку, потрібно бути готовими до того, що певні
кола у Варшаві хотіли би, щоб Польща виступала у відповідних інтеграційних
процесах в ролі «старшого брата», що є неприйнятним для України. Тож Києву
необхідно мати власні дипломатичні напрацювання в контексті субрегіональної
співпраці, які дозволять спрямувати відповідні тенденції в русло взаємовигідного
рівноправного співробітництва.
Потрібно бути готовими і до можливих складнощів щодо тлумачення
спірних сторінок історії, перш за все, йдеться про Волинську трагедію. Серед
політичних діячів PiS є чимало таких, чиє трактування діяльності ОУН-УПА не
відрізняється від радянсько-пропагандистського, і можна не сумніватися, що
російські гроші сприятимуть регулярному потраплянню таких спірних питань у
ЗМІ. Приміром, новообраний сенатор від PiS Ян Жарин вважає, що українці
мають визнати Волинську трагедію «актом геноциду проти польського народу», а
також заявляє, що «без Львова, міста, яке завжди було вірне Польщі, немає
польського народу».4
Отже, прихід до влади в Польщі партії «Право і справедливість» як
відкриває перед Україною нові можливості, так і створює певні ризики,
уникнення яких потребуватиме концентрації дипломатичних зусиль.
При налагодженні відносин із новою польською владою слід виходити, перш за
все, з того факту, що довгострокові геополітичні інтереси обох країн на світовій і
регіональній аренах значною мірою збігаються. Завдання дипломатів – не дати
другорядним розбіжностям взяти гору над базовими інтересами, передбачити й
упередити можливі суперечності, не дозволити жодним третім сторонам прямо чи
опосередковано зашкодити розвитку партнерських відносин між Україною та
Польщею.

4
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
22.10.2015. Україна бачить себе постійним надійним членом європейської
сім’ї – Президент за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Люксембургу
Президент Петро Порошенко та Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель під час
переговорів у Києві обговорили перспективи подальшої європейської інтеграції України та
допомоги у цьому з боку Європейського Союзу, в якому зараз головує Люксембург.
Президент за підсумками переговорів відзначив: «Головування Люксембургу зараз в
Європейському Союзі дає нам додаткові можливості, якими ми безумовно скористаємося. Ми
маємо однакові погляди і спільну позицію на цей процес. Інакше і бути не може, адже йдеться про
взаємини з Європейським Союзом, і Україна бачить себе постійним надійним членом європейської
сім’ї. Заради цього Україна реформує країну». За словами Глави держави, 16-17 листопада
«українське питання» стане пунктом порядку денного наступного засідання Ради ЄС із
закордонних справ. «Для нас це надзвичайно важливо», – підкреслив він.
Глава держави назвав Прем’єр-міністра Люксембургу Ксав’є Беттеля добрим другом
України та подякував цій країні та Європейському Союзу в цілому за постійну тверду підтримку
суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.
Президент повідомив, що докладно поінформував Прем’єр-міністра про перебіг реформ, та
наголосив, що Україна розраховує на підтримку Люксембургу у цьому процесі під час головування
в ЄС.
Співрозмовники окремо зупинилися на обговоренні імплементації Мінських угод та
ситуації у зоні проведення антитерористичної операції. «Незважаючи на те, що ми маємо півтора
місяці режиму припинення вогню, нажаль, у нас є і поранені внаслідок підриву на «розтяжках», і
загиблі українські солдати, і ми маємо докласти максимум зусиль для того, щоб перемир’я набуло
сталого характеру, і всі без виключення пункти Мінських угод були виконані, в тому числі – і
Російською Федерацією», – сказав Петро Порошенко.
За словами Президента, він поінформував, що зараз проходить процес реалізації
української пропозиції про відведення танків, артилерії калібром менше 100 мм, мінометів та
наголосив на важливості безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю
без виключення окуповану територію, включаючи доступ до кордону. Президент подякував за
всебічну підтримку Люксембургом і Європейським Союзом діяльності Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ в Україні.
Співрозмовники обговорили питання санкцій щодо Росії. «Ми наголошуємо на тому, що
санкції працюють і є ефективним механізмом забезпечення імплементації Мінських угод», –
сказав Президент, наголосивши, що всі пункти домовленостей у Мінську мають бути реалізовані в
цілому.
Український Президент також подякував Люксембургу за внесок до трастових фондів
НАТО, які допомагають реформувати сектор безпеки та оборони України, – з соціальної адаптації
військовослужбовців, постраждалих в АТО, та з утилізації легкого озброєння.
Співрозмовники також обговорили виборчий процес в Україні. «Для нас дуже важливо,
щоб вибори 25 жовтня пройшли вільно, і вільне волевиявлення громадян було забезпечено в
повній мірі», – заявив Президент.
Щодо виборів на Донбасі, Президент наголосив: «Ми наполягаємо, що вибори, які мають
пройти на звільненій від окупації території, також мають відповідати критеріям та стандартам
БДІПЛ ОБСЄ. Тимчасово переміщені особи повинні мати право голосу. Українським політичним
силам повинна бути забезпечена діяльність на території, звільненої від окупації. Українські масмедіа мають забезпечити проведення кампанії під час підготовки до виборів на звільненій
території».
Президент констатував значний прогрес у двосторонніх відносинах з Люксембургом та
досягнення компромісу щодо імплементації Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.
Досягнуто домовленості, що цей документ буде підписано найближчим часом.
Президент зазначив, що на головування Люксембургу у Раді Європейського Союзу
припадає історична місія, адже у грудні цього року Європейська Комісія має дати свій висновок
щодо лібералізації візового режиму України з ЄС. «Я висловив сподівання пану Прем’єр-міністру,
що цей висновок буде позитивним», – сказав Глава держави.
Прес-служба Президента України
26.10.2015. Україна просить ЄС створити фонд оплати праці чиновників
Україна просить Європейський Союз створити фонд оплати праці високопоставлених
чиновників.
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Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на брифінгу після зустрічі з міністром
торгівлі США Пенні Прітцкер, передають "Українські новини".
"Ми попросили наших європейських друзів забезпечити донорський фонд… для зарплат і
окладів для високопоставлених чиновників і тих, хто насправді може втілювати реформи в цій
країні", – сказав прем'єр.
Він зазначив, що при низькій зарплаті держслужбовці будуть продовжувати хабарничати.
Зі слів Яценюка, також необхідно вирішити проблему корупції у сфері правосуддя шляхом
проведення радикальної реформи.
Яценюк наголосив, що успішна реалізація реформи в цій сфері дасть змогу знизити
загальний рівень корупції в країні та залучити іноземні інвестиції.
Як повідомлялося, Яценюк вважає, що низькі заробітні плати державних службовців є
однією з основних причин корупції.
Українська правда
29.10.2015. Референдум у Нідерландах по Україні призначили на 6 квітня
Виборча рада Нідерландів призначила референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС
на середу 6 квітня 2016 року.
Про це йдеться на сайті Виборчої ради Нідерландів, передає Європейська правда.
Як зазначається, для голосування на референдумі виборець повинен мати громадянство
Нідерландів, бути старшим 18 років і дієздатним.
"У разі явки щонайменше 30% на консультативному референдумі уряд повинен
переглянути Угоду про асоціацію", – заявляли у Виборчій раді.
При цьому там наголосили, що референдум не має зобов’язуючого характеру і його
результати не можуть змусити уряд відкликати угоду.
Нагадаємо, суд у Нідерландах відхилив оскарження референдуму щодо Угоди про
асоціацію.
Як повідомлялося, виборча комісія Нідерландів оголосила про те, що консультативний
референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС буде проведений навесні наступного року.
Раніше в Нідерландах зібрали необхідну кількість підписів для проведення
консультативного референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.
Зібрати підписи вдалося завдяки інтенсивній онлайн-кампанії сатиричного блогу GeenStijl,
групи громадян Burgercomite ЄС ("Комітет громадян ЄС") і євроскептичного мозкового центру
"Форум для демократії".
Як відомо, парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС 7 липня.
Українська правда
29.10.2015. Парламент Кіпру ратифікував асоціацію Україна-ЄС
Парламент Кіпру ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Про це у своєму
Твіттері написав президент України Петро Порошенко. "Парламент Республіки Кіпр ратифікував
Угоду про Асоціацію України та ЄС!", – написав він.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін раніше заявляв, що очікує, що до кінця
поточного року має бути завершена процедура ратифікації Угоди про асоціацію в усіх країнах ЄС за
винятком Голландії, де вже призначено консультативний референдум. 24 з 28 країн-членів
Європейського союзу повністю завершили парламентський процес ратифікації Угоди про
асоціацію Україна-ЄС. Наразі країною-аутсайдером, яка ще не розпочала ратифікацію Угоди про
асоціацію, залишається Греція.
Українська правда

ВІЗОВА ПОЛІТИКА
19.10.2015. Президент закликає Уряд та Верховну Раду прискорити
виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС
Президент на 13-му засіданні Національної ради реформ наголосив на необхідності
прискорити завершення виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським
Союзом.
Глава держави нагадав, що до 9 листопада МЗС України має надати європейцям всю
інформацію про виконання цього Плану, і закликав Уряд і Парламент скоординувати дії для
забезпечення реалізації взятих Україною на себе зобов’язань.
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Президент наголосив, що за результатами роботи експертної місії ЄС з оцінки прогресу
України виконання критеріїв другої фази Плану дій оцінено позитивно в питаннях управління
кордонами, безпеки документів, міграції та притулку, боротьби з відмиванням коштів та
фінансуванням тероризму.
Глава держави відзначив важливість завершення роботи по тих напрямах, де ще є
відставання у виконанні рекомендацій Європейської Комісії. Йдеться про боротьбу з корупцією і
організованою злочинністю, питання дискримінації і внесення необхідних змін до Трудового
кодексу, що необхідно зробити Парламенту.
«Хотів би, щоб за результатами сьогоднішньої зустрічі ми попросили би Уряд
проаналізувати причини зволікання з виконанням окремих заходів Плану дій безвізового режиму,
і щоб були ухвалені всі необхідні рішення. Окремо хочу звернутися до Верховної Ради, насамперед,
до частини парламентської Коаліції, при розгляді цих питань винести за дужки свої політичні
симпатії і антипатії. Бо йдеться про долю України, про те, щоб дати всім українцям, за які б партії
вони не голосували, право безвізово подорожувати країнами Європейського Союзу», – заявив
Президент.
Прес-служба Президента України
21.10.2015. Протягом тижня необхідно знайти порозуміння щодо ухвалення
законів, які забезпечать надання Україні безвізового режиму з Європейським
Союзом – Д.Шимків
Протягом тижня необхідно знайти порозуміння щодо ухвалення законів, які забезпечать
надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом. Про це заявив Заступник Глави
Адміністрації Президента України, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків на
брифінгу за підсумками 13-го засідання Нацради, яке відбулося 19 жовтня і було присвячене
обговоренню питань європейської інтеграції.
«Президент закликав депутатів залишити амбіції за дужками та ухвалити відповідальні
рішення», – відзначив Дмитро Шимків, наголосивши, що під Коаліційною угодою, одним з
ключових пунктів якої був безвізовий режим з ЄС, стоять підписи усіх фракцій коаліції.
У контексті лібералізації візового режиму з ЄС Нацрада обговорила питання боротьби з
корупцією. Президент наполягає на тому, що корупціонери не повинні мати можливість впливати
на хід розслідування, і лише суд через 3 місяці має право відпустити підозрюваного під заставу,
якщо на це будуть підстави, зазначив Дмитро Шимків.
Надважливим для євроінтеграції є початок роботи Антикорупційного бюро, Національного
агентства із запобігання корупції та Антикорупційної прокуратури. Коментуючи створення
останньої, Дмитро Шимків наголосив на зміні в підході до формування складу спеціалізованої
конкурсної комісії. Якщо раніше діяв принцип 5 на 5 (5 членів комісії від громадськості і 5 від
Генеральної прокуратури), то нині — 7 на 4 (7 від громадськості і 4 від Генеральної прокуратури).
Дмитро Шимків також повідомив, що під час засідання представники різних гілок влади
висловлювались за постійний і глибокий моніторинг виконання рішень на шляху імплементації
Угоди про асоціацію, приєднання України до зони вільної торгівля та ухвалення рішення про
безвізовий режим з європейськими країнами.
Інструмент моніторингу було розроблено Міністерством закордонних справ та
Секретаріатом Національної ради реформ. «Система була запущена в роботу 31 серпня і є
доступною для усіх охочих, хто цікавиться прогресом стану виконання завдань зі спрощення
візового режиму. Інтерфейс сайту є дуже простим та дозволяє у 2-3 кліки побачити перелік
завдань, а також простежити за графіком», – повідомив заступник Глави АПУ.
На думку Павла Клімкіна, імплементація рішень, що стосуються безвізового режиму
потребують створення чіткої матриці завдань. «Дуже важливо мати можливість стежити за тим,
хто, в які терміни, а також за допомогою яких ресурсів має виконати те чи інше завдання. За
допомогою колег із Секретаріату Національної ради реформ ми поклали цю матрицю на
відповідне програмне забезпечення. Відтепер, будь-хто в режимі реального часу зможе
відстежувати успішні та провалені завдання», – зазначив він.
Рішення про запуск системи моніторингу покликане не лише зробити процес ухвалення
рішень більш прозорим, але й усунути будь-яку можливість суб’єктивного впливу на кінцевий
результат. «Такий інструмент дозволить дисциплінувати відповідальних осіб, адже є публічним.
Непогано було би поширити його застосування на інші важливі питання євроінтеграційного
процесу: підготовку до запровадження зони вільної торгівлі та імплементацію Угоди про
Асоціацію», – додав Дмитро Шимків.
Прес-служба Президента України
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БЕЗПЕКА
23.10.2015. Санкції проти Росії пов’язані із виконанням Мінських угод –
Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель дала зрозуміти, що термін санкцій проти Росії
пов'язаний із терміном виконання Мінських угод.
Про це вона сказала під час прес-конференції з Арсенієм Яценюком в п'ятницю.
"Санкції поєднанні із втіленням Мінських угод", – зазначила вона.
"Якщо виконання Мінських угод триває довше, відповідно санкції ми будемо розглядати у
сукупності з Мінськими угодами", – сказала Меркель.
Як відомо, раніше президент Франції Франсуа Олланд не виключив, що термін дії мінських
угод доведеться продовжити на 2016 рік.
Українська правда
23.10.2015. Меркель: Україна повинна мати контроль над кордоном з Росією
Україна повинна мати контроль над українсько-російським кордоном.
Про це в Берліні під час спільної із прем’єром України прес-конференції заявила канцлер
Німеччини Ангела Меркель.
Вона зазначила, що хоч на Донбасі і фіксується припинення вогню, проте це не можна
назвати стабільністю. Вона переконана, що Україна повинна мати доступ до своїх зовнішніх
кордонів.
"На сьогодні існує припинення вогню, хоча це не є стабільність. Україна повинна отримати
доступ до зовнішніх кордоні та стабілізацію в Луганську і Донецьку.", – сказала канцлер
Німеччини.
Вона також дождала, що і Німеччина, І Франція і надалі будуть супроводжувати Україну у
нормандському форматі.
Українська правда
28.10.2015. Меркель хоче швидкої домовленості щодо місцевих виборів на
Донбасі
Анґела Меркель та Петро Порошенко погодилися щодо необхідності швидкого досягнення
угоди про проведення місцевих виборів на контрольованих сепаратистами територіях. Меркель
запевнила також у подальшій підтримці реформ.
Під час телефонної розмови канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент України
Петро Порошенко у середу, 28 жовтня, визнали необхідність якнайшвидше визначити порядок
проведення місцевих виборів на підконтрольних сепаратистам територіях Донбасу. Про це йдеться
у повідомленні речника уряду ФРН Штеффена Зайберта, оприлюдненому на сайті канцлерки ФРН.
Як зазначається у повідомленні, під час розмови обидві сторони погодилися, що в рамках
Тристоронньої контактної групи та робочої підгрупи з політичних питань потрібно досягти
швидкої домовленості щодо порядку проведення виборів у районах, які контролюють сепаратисти
на Сході України. При цьому вибори повинні пройти на основі українського законодавства,
стандартів Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва
в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) та відповідно до мінських домовленостей.
У розмові канцлерка відзначила успішне проведення місцевих виборів в Україні, а також
закликала Порошенка продовжувати реформи, зокрема, в сфері боротьби з корупцією, а також
судової і фінансової системи та оподаткування, пообіцявши подальшу підтримку німецького уряду.
Як зазначається у повідомленні про розмову, оприлюдненому на сайті президента України,
лідери двох держав "наголосили на необхідності повного виконання російською стороною
мінських домовленостей". Порошенко та Меркель також підтвердили, що докладатимуть зусиль
для успішного завершення процесу виконання Україною критеріїв, необхідних для надання
безвізового режиму для українських громадян, наголошується у повідомленні.
DW.COM
29.10.2015. Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних
Сил України взяв участь у засіданні Військового комітету Європейського Союзу
29 жовтня, у Брюсселі делегація Збройних Сил України на чолі з начальником
Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом армії України
Віктором Муженком взяла участь у засіданні Військового комітету Європейського Союзу на рівні
начальників генеральних штабів.
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Під час засідання начальник Генерального штабу ЗС України поінформував присутніх
щодо ситуації в зоні проведення антитерористичної операції, змін, що сталися в Збройних Силах
України, а також досвіду ведення бойових дій у контексті протидії «гібридній війні».
Під час виступу генерал армії України Віктор Муженко зауважив, що запроваджений
країнами Заходу до Росії режим санкцій та підвищення бойових спроможностей Збройних Сил
України стали основними стримуючими факторами, які дозволили створити умови для
переведення вирішення кризи в політичну площину.
Також Головнокомандувач Збройних Сил України провів ряд двосторонніх зустрічей з
головами Військових комітетів Європейського Союзу та НАТО, начальниками генеральних штабів
держав-членів Європейського Союзу.
Під час двосторонніх зустрічей було обговорено безпекову ситуацію на сході України та
довкола кордонів, ймовірні сценарії її розвитку на короткострокову перспективу, стан виконання
Збройними Силами України Мінських домовленостей та домовленостей, досягнутих під час
Паризького саміту лідерів європейських країн у «Нормандському форматі» (02.10.2015 р.) щодо
дотримання режиму припинення вогню та відведення озброєння калібру менше 100 мм від лінії
розмежування сторін.
Крім того, було розглянуто найбільш актуальні питання військової співпраці Збройних Сил
України з Європейським Союзом, НАТО та збройними силами європейських держав, а саме:
залучення сил та засобів Збройних Сил України до багатонаціональних військових формувань
високої готовності, підготовки та розвитку Збройних Сил України відповідно до стандартів
провідних країн світу та з врахуванням досвіду участі в антитерористичній операції.
На завершення генерал армії України Віктор Муженко поспілкувався з представниками
українських засобів масової інформації та поділився своїми враженнями щодо ходу та підсумків
візиту.
Міністерство оборони України (mil.gov.ua)

ЕКОНОМІКА
21.10.2015. Прискореному виконанню ЗВТ з ЄС перешкоджає Росія
Європейський союз не готовий піти назустріч побажанням українського уряду перейти з
2016 року не на перший, а на третій рік реалізації економічної частини Угоди про асоціацію.
Про це кореспонденту "Європейської правди" розповів співрозмовник у Єврокомісії, який
бере участь у переговорах з Києвом.
"Це погана ідея. Точніше – ідея хороша і мені вона подобається, але її неможливо
реалізувати. Зараз основна наша позиція в переговорах з Москвою полягає в тому, що ми не
можемо вносити зміни в текст угоди, як вони хочуть. Уявляєте, що буде, якщо ми внесемо зміни?",
– говорить він.
За його словами, це дасть Кремлю можливість посилити свій тиск на ЄС, вимагаючи
перегляду умов угоди з Україною.
"Москва подзвонить в Берлін і скаже, чому на прохання Порошенка можна вносити
правки, а на прохання Путіна – ні? Берлін подзвонить в Брюссель і буде тиснути на нас",- додав
він.
Крім того, за словами чиновника, перехід на третій рік дії угоди означає збільшення квот
для України лише на 5%, що не вирішує проблеми українського бізнесу.
Нагадаємо, після відмови ЄС збільшити квоти для України, українські переговорники
висунули нові ініціативи, у тому числі – прискорену реалізацію економічної частини угоди.
Українська правда
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЧЛЕНИ НАТО З ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ЄВРО
ПРОСЯТЬ
ЗБІЛЬШИТИ ПРИСУТНІСТЬ
ПРИСУТНІСТЬ АЛЬЯНСУ В РЕГІОНІ
Напередодні саміту,
саміту, запланованого на 4 листопада, дев’ять членів блоку з
Центральної та Східної Європи – Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія,
Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія – домовилися виступити із
спільним проханням розширити присутність Альянсу в регіоні.
регіоні
Причина занепокоєння Центрально-Східної
Центрально Східної Європи очевидна – наростаюча
агресія Росії на тлі неготовності західних союзників спрогнозувати наступні дії
Кремля. Захопивши Захід зненацька вторгненням до України і окупацією частини
її території,
ї, Росія так само неочікувано розпочала бомбардування позицій
сирійської поміркованої опозиції, яку Захід підтримував постачанням озброєння й
тренуваннями. Всіма своїми діями Москва демонструє, що вона готова
застосовувати силу так, як вважатиме за необхідне,
необхідне, і в тому регіоні, де захоче.
Враховуючи російську військову присутність в Калінінградському анклаві,
Білорусі, Придністров’ї, а також постійні військові навчання вздовж кордонів
Балтійських країн, жодна з держав регіону не почувається захищеною від
раптового
тового російського вторгнення.
При цьому, населення країн регіону не має певності, що в разі російської
збройної агресії – «гібридної» чи конвенційної – члени Альянсу зможуть швидко
дійти згоди щодо рішучих дій у відповідь, які фактично означали би військові
військо дії
проти РФ. Тому держави Центрально-Східної
Центрально Східної Європи хотіли би, щоб західні члени
Альянсу розташували на їх території хоча б невеликі постійні контингенти,
які відігравали би роль своєрідних «запобіжників» проти можливого
вторгнення.
Як повідомляє The Wall Street Journal,, прохання центральноцентрально
східноєвропейських союзників викликало дискусію в Альянсі, і наразі
розглядаються дві опції: розміщення по батальйону (800-1000
(800
солдатів) в кожній з країн регіону, або ж один батальйон на всіх.
всіх В
цілому, ідею посилення
ння присутності НАТО в регіоні підтримують всі члени
Альянсу, окрім Німеччини.5 При цьому, пропонується розміщувати сили НАТО в
регіоні на ротаційній, а не на постійній основі, щоб не допустити формального
порушення обіцянок, які Альянс свого часу дав Росії.
Росі
Слід відзначити, що розміщення одного НАТОвського батальйону на
всі країни Центрально-Східної
Центрально Східної Європи буде абсолютно недостатньо,
недостатньо
5

http://www.wsj.com/articles/nato
nato-looks-at-stationing-more-troops-along-eastern-flank
flank-1446050987.
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навіть в якості «запобіжника». Адже це буде приблизно по 100-150 солдатів на
країну, і у випадку масованого вторгнення російської армії такий невеликий
контингент буде змушений прийняти рішення про відступ, не вступаючи в бій (бо
не матиме жодних шансів успішно чинити опір). Відступивши, війська НАТО не
понесуть втрат, але й принцип «запобіжника» в цьому разі не спрацює. У випадку
ж «гібридної» війни, сотня солдат НАТО може бути швидко знищена значно
переважаючими силами «повстанців», за яких РФ формально не нестиме
відповідальності, і в Альянсі знайдеться чимало охочих «повірити» в
непричетність Москви – так само, як зараз вони вірять у «громадянський»
конфлікт в Україні. Можуть знову зазвучати слова, що конфлікт «не має
військового вирішення», і потрібно домовлятися.
Військові генерали США усвідомлюють помилковість рішень про
радикальне зменшення американської військової присутності в Європі, проте
мають складнощі з тим, щоб переконати в цьому Білий Дім, а також керівництво
Німеччини. Не даремно саме під час свого візиту до ФРН начальник штабу
сухопутних військ США Марк Міллі заявив про необхідності
посилення військової присутності в Європі для протидії Росії.6
Заступник генсека НАТО Александер Вершбоу визнав на
конференції в Мадриді, що вторгнення російських військ до України
було не першою агресією Росії, адже раніше вона вже захопила
частини територій Грузії та Молдови.7
Офіційні представники НАТО і ЄС воліють не говорити про перспективи
членства України в цих організаціях; все рідше про перспективи членства
згадують і в Києві, посилаючись на неготовність, необхідність тривалих реформ, а
потім референдуму, хоча останній не значиться серед вимог Альянсу.
Що стосується реформування збройних сил, то 29 жовтня 2015 р.
начальник Генштабу України Віктор Муженко відвідав штаб-квартиру
НАТО, де під час зустрічі із головою Військового комітету НАТО
Петером Павелом домовився до січня 2016 р. спільно розробити
Концепцію реформування Збройних Сил України відповідно до
стандартів НАТО на середньострокову перспективу.8
Промовистим
свідченням того, що саме вважають в НАТО однією з головних перешкод на шляху
реформування ЗСУ, стала тема засідання 28 жовтня Комісії Україна-НАТО
– обговорювалися зусилля України зі зниження корупційних ризиків у
роботі оборонних інституцій, а також взаємодія з Альянсом у цій сфері.
Привітавши перші кроки України в напрямку боротьби з корупцією у секторі
безпеки та оборони, представники НАТО закликали швидше переходити до
практичних дій.9
Втім, звинувачення в корумпованості лунають не лише на адресу України,
але ту ж Чорногорію, уряд якої місцева опозиція також звинувачує в непрозорій
політиці, це не зупиняє на шляху до НАТО. У Чорногорії, як і в Україні, має місце
сильний вплив російського капіталу на економіку; проросійську позицію займає
найбільша в державі конфесія – митрополія Сербської православної церкви.
Рівень ризиків «гібридного» «повстання» у цій країні досить високий через сильні
проросійські й просербські настрої та наявність спільного кордону із Сербією.
При цьому, збройні сили Чорногорії незрівнянно слабші за
українські, а рівень підтримки вступу до НАТО нижчий, ніж в Україні –
6

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/americas/article4599843.ece
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_124170.htm
8
http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/41439-viktor-muzhenko-uzgodiv-z-golovoju-vijsykovogo-komitetunato-plan-grafik-vzajemodiji-z-reformuvannya-zbrojnih-sil-ukrajini
9
http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/41438-nato-skhvalyno-ocinila-pershi-kroki-aparatu-rnbo-tanacionalynogo-antikorupcijnogo-byuro-ukrajini-na-napryami-borotybi-z-korupcijeju-v-oboronnomu-sektori
7
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52% «за» при 46% «проти».10 Проте уряд Чорногорії не планує
проводити референдуму, на якому наполягає проросійська опозиція, і жорстко
протистоїть спробам останньої дестабілізувати ситуацію. Завдяки принциповій
позицій, Чорногорія має всі шанси вже наприкінці цього року отримати офіційне
запрошення, а на Варшавському саміті в липні 2016 р. стати повноцінним членом
НАТО. Саме на таку модель поведінки потрібно орієнтуватися й
офіційному Києву, який має підстави претендувати на спрощені
вимоги до членства, зважаючи на особливу значимість України для
безпекової ситуації в регіоні, і на відповідальність провідних членів
НАТО за безпеку нашої держави відповідно до Будапештських гарантій
1994 р.

10

http://www.cdm.me/politika/istrazivanje-ipsosa-za-nato-52-odsto-gradana
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
21.10.2015.
У
штаб-квартирі
НАТО
презентовано
створений
на
Яворівському полігоні Міжнародний центр миротворчості
Презентація Міжнародного центру миротворчості та безпеки при Академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський полігон) відбулась у рамках щорічної
виставки партнерських навчально-тренувальних центрів НАТО. Центр презентував його директор,
підполковник Збройних Сил України Павло Рожко.
Головними завданнями Центру є забезпечення комплексної підготовки військових частин і
підрозділів, удосконалення знань та практичних навичок військовослужбовців, а також підготовка
контингентів та персоналу багатонаціональних сил з підтримання миру та безпеки.
Місія України при НАТО
27.10.2015. У Національній Академії Сухопутних військ ім. гетьмана
Сагайдачного розпочалися Дні НАТО
Дні НАТО в Україні були організовані за підтримки Північноатлантичного альянсу і
триватимуть до 30 жовтня 2015 р.
З метою участі в заході до України прибула делегація НАТО на чолі із заступником
начальника Штабу Стратегічного командування НАТО з операцій, генералом-майором Джерсі
Бізевські.
Під час проведення Днів НАТО в Україні українські курсанти опановуватимуть знання за
трьома основними напрямами: операції під проводом НАТО, гібридні загрози, інформаційна
боротьба.
До кінця цього року Дні НАТО пройдуть також у Військовому інституті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) та Військовій академії (м. Одеса).
Місія України при НАТО
29.10.2015. НАТО схвально оцінила перші кроки Апарату РНБО та
Національного антикорупційного бюро України на напрямі боротьби з корупцією
в оборонному секторі
Водночас НАТО наголошує на необхідності якомога скорішого переходу до практичних дій
28 жовтня ц.р. відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних
представників для обговорення зусиль України зі зниження корупційних ризиків в роботі
оборонних інституцій, а також результатів взаємодії між нашою державою та Альянсом на цьому
напрямі.
Від України участь у засіданні взяли Директор Національного антикорупційного бюро
(НАБ) України Артем Ситник та Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України – національний координатор реалізації Ініціативи НАТО з розбудови
доброчесності, прозорості та зниження корупційних ризиків в структурах сектору безпеки і
оборони України, генерал-полковник Михайло Коваль.
У рамках засіданнях українська сторона поінформувала присутніх про реалізацію
Антикорупційної стратегії України на 2015-2017 рр. та діяльність новоствореного НАБ України,
зокрема в контексті боротьби з корупцією в оборонних та безпекових інституціях нашої держави,
контролю за використанням вітчизняного оборонного бюджету.
Також було обговорено стан імплементації відповідних рекомендацій експертів НАТО.
Союзники привітали перші кроки України щодо запобігання та боротьби з корупцією у
національному секторі безпеки та оборони, наголосили на важливості якомога швидшого переходу
до практичних дій, засвідчили наміри продовжити допомогу нашій державі на зазначеному
напрямі, в т.ч. з метою посилення спроможностей НАБ України.
Місія України при НАТО
29.10.2015. Віктор Муженко узгодив з Головою Військового комітету НАТО
план-графік взаємодії з реформування Збройних Сил України
Зокрема було домовлено до січня 2016 р. спільно розробити Концепцію реформування
Збройних Сил України відповіно до стандартів НАТО на середньострокову перспективу
29 жовтня ц.р. начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил
України генерал армії України Віктор Муженко відвідав штаб-квартиру НАТО, де провів зустріч з
Головою Військового комітету Альянсу генералом Петером Павелом.
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В ході зустрічі було обговорено безпекову ситуацію на сході України, ймовірні сценарії її
розвитку в короткостроковій перспективі.
Петер Павел відзначив вже досягнуті Начальником Генштабу ЗС України відчутні
результати в реформуванні ввіреного йому відомства особливо на фоні триваючих зусиль зі
стримання російської військової агресії.
Окрему увагу було приділено питанням подальшого реформування Збройних Сил України
відповідно до стандартів НАТО та подальшої допомоги з боку Альянсу на цьому напрямі.
Місія України при НАТО
30.10.2015.
В рамках
Днів
НАТО
Одесу відвідали представники
Північноатлантичного альянсу
Військову академію (м. Одеса) відвідали представники Північноатлантичного альянсу на
чолі із головою делегації заступником начальника штабу Стратегічного командування НАТО з
питань планування генерал-майором Єжи Біжевські. В рамках Днів НАТО вони зустрілися з
керівним, професорсько-викладацьким складом, курсантами військового вишу та факультету
Військово-морських сил Одеської національної морської академії.
Іноземні гості розповіли про структуру, основні завдання та сучасні операції Альянсу, а
також зосередили увагу присутніх на пошуку можливих шляхів розв’язання викликів, які постали
перед ЗС України в умовах агресії з боку Російської Федерації. Зокрема, вони обговорили з
майбутніми українськими офіцерами питання, пов’язані з протидіями гібридним загрозам та
інформаційною боротьбою, а також з інших актуальних аспектів трансформації сучасних збройних
конфліктів та ролі України в зміцненні безпеки у світі.
Окрім цього, під час перебування у Військовій академії представники НАТО відвідали
навчальні класи й аудиторії вишу, ознайомились з ходом навчального процесу, здійснили
екскурсію до музею Академії, де залишили свій запис у Книзі почесних гостей.
Підбиваючи підсумки візиту до Одеси, в ході брифінгу генерал-майор Єжи Біжевські
повідомив, що до Одеси вони прибули, щоб ознайомитися зі структурою та ходом навчального
процесу двох військових навчальних закладів.
— До цього ми відвідали військові виші у Києві та Львові. Мушу констатувати, що всюди ми
мали змогу плідно працювати та обмінятися думками з курсантами та викладачами з низки
важливих питань. Ми зацікавлені в таких зустрічах. Окрім цього, ми відчули таку ж зацікавленість
і з боку українських військових, що є дуже важливим чинником щодо нашої подальшої
конструктивної взаємодії в рамках «Україна — НАТО», — наголосив генерал-майор Єжи Біжевські.
Він підкреслив, що на даний час вже успішно реалізується велика низка програм,
спрямованих на зміцнення співробітництва між Україною та країнами-членами Альянсу. Це
стосується спільних проектів щодо надання практичної допомоги українським військовим у
вивченні англійської мови, яка за словами генерала Єжи Біжевські, є основою досягнення
оперативної взаємосумісності між натовськими та нашими військовими. Також він зазначив, що
нині у визначених форматах ведеться активне обговорення та обмін думками щодо покращення
рівня взаємодії в напрямку обміну слухачами, які матимуть змогу проходити навчання та
стажування за кордоном як на короткостроковій, так і довгостроковій основі.
Генерал-майор Єжи Біжевські висловив упевненість, що цей візит стане ще одним кроком
як на шляху вдосконалення військової освіти, так і подальшого розвитку стратегічного
партнерства між Україною та НАТО.
Міністерство оборони України (mil.gov.ua)

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
21.10.2015. США вперше випробували морську систему ПРО в Європі
США та їхні союзники провели успішне перехоплення балістичної ракети в Європі.
Навчання відбулись у берегів Шотландії.
США та їхні союзники по блоку НАТО вперше провели випробування морської системи
протиракетної оборони (ПРО) в Європі. Навчання пройшли у вівторок, 20 жовтня, у берегів
Шотландії. Крім американських військових у них взяли участь представники армії та флоту ще
дев'яти країн: Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії та
Великобританії, повідомляє у ніч на 21 жовтня агенція Reuters.
За інформацією військово-морських сил США, з ракетного полігона на Гебридських
островах булла випущена ракета малої дальності Terrier Orion. Її координати відстежили
голандські військові моряки та повідомили дані на америкнаський есмінець Ross. Випущена з
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судна зенітна ракета SM-3 уразила ціль. Таким чином, військовий флот союзників провів перше
учбове перехоплення у повітряному просторі Європи.
Командувач американського військово-морського угруповання у Європі та Африці Марк
Фергюсон заявив, що "навчання продемонстрували готовність США захистити Європу з допомогою
корабельної бойової інформаційно-керованої системи Аegis та берегової бази ПРО в Румунії".
Американський адмірал відзначив також високий професіоналізм союзників під час випробувань.
DW.COM
27.10.2015. Польща готується до проведення саміту НАТО
Підготовка до саміту НАТО у Варшаві наступного року буде однією із головних тем
сьогоднішнього засідання польського уряду.
Стан підготовки членам кабінету Еви Копач представить віце-прем’єр і міністр оборони
Томаш Сємоняк.
Перед початком зустрічі політик повідомив, що витрати на проведення варшавського
саміту складуть понад 155 млн. злотих (25 млн. євро). До столиці приїде 2,5 тис. делегатів, 1500
журналістів та 500 експертів. Загалом у Варшаві очікують на 65 державні делегації на чолі із
президентами та прем’єрами.
Саміт проходитиме 8-9 липня 2016 року. Урочистий обід для глав держав-членів
Північноатлантичного Альянсу запланований у тому самому залі Президентського палацу, де 1955
року був підписаний Варшавський договір. «Це буде символічний момент», – сказав міністр
оборони.
За словами Томаша Сємоняка, підготовка до саміту у Варшаві проходить без затримок. У
столиці працює спеціальне бюро та міжнародна робоча група з питань саміту.
Два тижні тому інформацію по стану підготовки до варшавського саміту НАТО отримав
генеральний секретар військового союзу. Міністр Сємоняк зустрівся у Брюсселі із Єнсом
Столтенберґом, де політики обговорили політичні очікування Польщі щодо саміту.
Польський уряд підтримує попередні заяви щодо зміцнення східного рубежу НАТО та
подальших інвестицій у інфраструктуру задля зміцнення сил підтримки в регіоні. Польща теж
наполягає на оптимізації структур командування НАТО і зобов’язанні країн-членів до розвитку так
званих важких сил, які потрібні для оборонних операцій.
Польське радіо
28.10.2015. НАТО: Україна і союзники виграли інформаційну битву за МН17
Україна і союзники виграли інформаційну битву з Російською Федерацією щодо
правдивого інформування світової громадськості про причини аварії малазійського літака рейсу
MH-17.
Про це заявив керівник відділу стратегічних комунікацій штабу Об'єднаних збройних сил
НАТО в Європі Марк Лейті в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Більшість людей на Заході переконані, що постріл був зроблений з комплексу "Бук", який
знаходився на території, підконтрольній сепаратистам. І це був сильний удар по репутації всіх
причетних. Ми всі програли, тому що загинуло багато людей , але ми виграли битву за правду", –
сказав Лейті.
Він підкреслив, що відразу після аварії літака проросійські ЗМІ і мас-медіа, які
симпатизують РФ, поширили безліч варіантів причин катастрофи.
"Наприклад – лайнер збив український винищувач; це змова ЦРУ, літак вже був
заповнений мертвими людьми; судно збили з "Бука" з підконтрольної Україні території. Мета цих
"вкидань" – відволікання уваги. Замість максимального інформування громадськості про події ми
змушені були боротися з безліччю безглуздих історій", – додав Лейті.
Представник Альянсу підкреслив, що на сьогодні відсутність покарання винних в
авіакатастрофі можна називати поразкою, "однак нашою перемогою є те, що не багато людей
вірять в ці неправдиві версії та історії".
Як повідомлялося, технічний звіт Радбезу Нідерландів говорить про те, літак Boeing-777
рейсу MH17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" був збитий над Донецької областю в липні 2014
року ракетою, запущеною російським зенітно-ракетним комплексом "Бук".
Цей звіт містить інформацію тільки щодо обставин катастрофи літака, але не називає
винних у тому, що сталося.
Визначенням конкретних осіб, причетних до катастрофи, займається інша група слідчих,
звіт яких оприлюднять наступного року.
Українська правда
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28.10.2015. В НАТО обговорюють збільшення чисельності військ біля
кордонів з РФ
Члени Північноатлантичного альянсу обговорюють збільшення чисельності своїх військ на
східному фланзі НАТО і підпорядкування їх формальному командуванню.
Про це пише Wall Street Journal з посиланням на дипломатів і військових офіцерів.
За словами джерел видання, наразі обговорюються можливості як розміщення батальйонів
від 800 до 1000 солдатів в Польщі і в кожній з країн Балтії, так і розміщення одного батальйону на
весь регіон.
В той же час представники НАТО стверджують, що плани значного розгортання війська
поблизу РФ навряд чи будуть підтримані Берліном, однак ФРН може погодитись на один
батальйон в регіоні. Так, німецькі чиновники в приватних розмовах стверджують, що не хочуть
ставитись до Росії як до постійного ворога чи ізолювати її, незважаючи на суперечності в питанні
України.
При цьому плани з розгортання сил, як зазначає видання, перебувають у початковій стадії і
ще не були представлені на засіданні Північноатлантичної ради. Тому втілення цих планів
неможливе до липневого саміту у Варшаві.
Однак високопоставлені чиновники альянсу стверджують, що досі лишається потреба
сильних дій, покликаних показати РФ, що НАТО захищатиме своїх союзників.
Раніше країни Балтії і Польща неодноразово наполягали на збільшенні військової
присутності НАТО на своїй території.
Українська правда
29.10.2015. Країни Східної Європи попросили НАТО збільшити присутність в
регіоні
Дев'ять держав Центральної та Східної Європи домовилися звернутися до НАТО з
проханням розширити присутність альянсу в регіоні.
Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, передає BBC.
За його словами, крім Румунії такий крок підтримали Болгарія, Чехія, Словаччина,
Угорщина, Естонія, Латвія, Литва і Польща.
Офіційно прохання буде передане керівництву НАТО на саміті альянсу, який пройде 4
листопада.
Американська газета Wall Street Journal з посиланням на джерела стверджує, що
розширення присутності НАТО на сході Європи вже обговорюється в самому альянсі.
За даними видання, розглядається варіант, згідно з яким у Польщі та кожній з трьох
прибалтійських держав розмістять по батальйону чисельністю до тисячі військовослужбовців.
Офіційно ця інформація не підтверджена.
Держави Східної Європи останнім часом все частіше висловлюють побоювання за свою
безпеку у зв'язку з агресивною політикою Москви.
Українська правда
30.10.2015. Командувач НАТО: я не розглядаю Росію як партнера
Протягом останніх десятиліть Захід намагався поводитись з Росією як з партнером, однак її
дії наразі не дозволяють вбачати в ній партнера.
Про це заявив головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав на
брифінгу в Пентагоні.
"В останні кілька десятиліть ми прагнули, щоб Росія була нашим партнером. В 2008 році
РФ вторглася в Грузію. Це викликало занепокоєння, однак світ повернувся до того, щоб
продовжувати вбачати в Росії партнера, а потім сталася анексія Криму", – нагадав він.
"Зараз я не бачу в Росії партнера. Ви самі можете виставити оцінку їхнім діям в останні 18
місяців" – наголосив Брідлав.
Водночас він не виключає повернення до партнерських стосунків з РФ у майбутньому.
"Якщо Європа буде цілісною, вільною, мирною і процвітаючою в майбутньому, і вони
певним чином змінять свою поведінку, ми зможемо перейти до співпраці з РФ чи чомусь іншому в
такому ж роді", – зазначив Брідлав.
Раніше Брідлав заявляв, що Росія своїми діями в Сирії намагається відволікти увагу від
конфлікту в Україні та продемонструвати світові, що досі залишається ключовим гравцем на
міжнародній арені.
Європейська правда
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЄВРОПА ГОТУЄТЬСЯ СКАСОВУВАТИ
СКАСОВУВАТИ САНКЦІЇ В ТОЙ
Т
ЧАС,
ЯК РОСІЯ ПРОДОВЖУЄ САБОТУВАТИ
САБОТУВАТИ МІНСЬКІ УГОДИ
УГ
Українська сторона продовжує планомірно виконувала взяті на себе в
рамках мирних переговорів зобов’язання, зокрема, 30 жовтня прес-центр
прес
АТО
повідомив про завершення відведення артилерії калібром менше 100 мм вздовж
всієї лінії розмежування. Вогонь по противнику
ивнику сили АТО не відкривають навіть у
випадках обстрілів з протилежного боку.
Керовані Росією сепаратисти також заявляють про відведення озброєнь,
проте не дають можливості місії ОБСЄ повноцінно контролювати цей процес,
часто блокуючи доступ до місць зберігання
зберігання «відведеної» техніки. Крім того,
впродовж останнього тижня жовтня бойовики щодня відкривали вогонь по
українським позиціям,
позиціям, внаслідок чого два українських бійці загинули, ще
кількох поранено.
Росія блокує створення в рамках Тристоронньої контактної групи
окремої підгрупи для вирішення питання відновлення Україною
контролю над кордоном.
кордоном 11 Лідер луганських сепаратистів Ігор Плотницький
заявив, що Україні «нема чого робити» на майбутніх місцевих виборах в
т.зв. «ЛНР»,, а виборчій закон в самопроголошеній
самопроголошеній республіці напишуть самі.12
Не мають на окупованих територіях намірів і виконувати досягнуті
раніше
домовленості
про
відновлення
роботи
українського
телебачення,, що фактично випливає зі слів того ж І.Плотницького.13 Попри
досягнуті на Паризькому саміті
саміті «Нормандської» четвірки домовленості про
відновлення доступу міжнародних гуманітарних місій до окупованих територій, у
другій половині жовтня самопроголошена «ДНР» заборонила діяльність
14
організації «Лікарі без кордонів», що опікується хворими і пораненими.
поран
Слід також відзначити, що місія ОБСЄ фізично не має можливостей
повноцінно контролювати відведення озброєнь,
озброєнь, адже місця зберігання
військової техніки не перебувають під постійним наглядом спостерігачів, і зброя
може переміщатися в перервах між перевірками.
перевірками. Та й до сумлінності персоналу
11

http://www.pravda.com.ua/news
news/2015/10/21/7085740
http://lug-info.com/news/one/zayavlenie
info.com/news/one/zayavlenie-glavy-lnr-igorya-plotnitskogo-po-vyboram-na-ukraine
ukraine-7905
13
http://lug-info.com/news/one/ukrainskie
info.com/news/one/ukrainskie-telekanaly-smogut-rabotat-v-lnr-esli-budut-pokazyvat
pokazyvat-pravdu-plotnitskii-7941
14
http://tass.ru/mezhdunarodnaya--panorama/2375454
12
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ОБСЄ виникають великі запитання, особливо після викриття українськими
журналістами факту роботи у складі місії співробітника російської розвідки.15
Спеціальний уповноважений німецького уряду з питань
головування в ОБСЄ Ґернот Ерлер визнає, що виконання Мінських
угод затягується, і «ніхто не може сказати, коли це закінчиться».
Ґ.Ерлер вважає, що затягування часу вигідне Росії, адже в січні
закінчується термін дії економічних санкцій проти неї: «Росія
зацікавлена в створенні атмосфери, яка б призвела до консенсусного
припинення цих санкцій з боку усіх країн ЄС. Аргументом Росії буде те, що вона
зробила все, що від неї залежить, та покладатиме провину на Україну».16
Під час зустрічі із українським прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком 23
жовтня, канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що термін дії
санкцій проти Росії пов’язаний із строками виконання Мінських
угод: «Якщо виконання Мінських угод триває довше, відповідно санкції ми
будемо розглядати у сукупності з Мінськими угодами».17
Та вже 28-29 жовтня віце-канцлер та міністр економіки Німеччини
Зігмар Габріель відвідав Москву, де провів низку зустрічей, у т.ч. і з
Володимиром Путіним. Утаємниченість візиту, про який повідомили лише за
добу до його початку, здивувала німецьких журналістів, які пригадали, що віцеканцлер висловлювався на користь скасування санкцій проти Росії.18
Крім того, віце-канцлер займається проектом розширення потужностей
газопроводу «Північний потік», що спрямований проти українських інтересів і
різко критикується східноєвропейськими членами ЄС.
28 жовтня Москву також відвідав екс-президент Франції Ніколя
Саркозі, який теж виступає за скасування санкцій проти Росії. І хоча
партія Н.Саркозі перебуває в опозиції, проте зберігає чималий вплив на
французьку політику, і має можливість чинити на уряд політичний тиск.
Одночасний візит до Москви двох лояльних політичних важковаговиків з країнучасниць «Нормандського» формату не передвіщає для України нічого доброго.
На цьому тлі не дивує, що того ж таки 28 жовтня євродепутат від Литви
Габріелюс Ландсбергіс, після зустрічі з верховним представником ЄС
із зовнішньої політики Федерікою Могеріні, сказав, що деякі
держави-члени налаштовані скасувати частину санкцій проти
Росії вже під час найближчого обговорення цього питання.19
Проводячи політику затягування часу і «тихого» саботажу Мінських угод,
Росія розраховує добитися скасування частини найбільш болючих для неї санкцій,
фактично запропонувавши взамін лише «заморожування» конфлікту на Донбасі,
який вона зможе періодично «розморожувати», щоб тиснути на Київ у прийнятті
тих чи інших рішень, приміром, щодо курсу на членство в НАТО. Криза з
біженцями, економічні проблеми, а також тиск проросійських політичних сил
може зрештою змусити уряди Німеччини й Франції поступитися і скасувати
санкції. Тож Києву потрібно максимально ефективно скористатися тими
місяцями, що залишилися до перегляду санкційного питання в ЄС, щоб
переконали своїх партнерів у необхідності й надалі підтримувати
Україну. Зробити це можна лише продемонструвавши здатність ефективно
проводити реформи і вміння пропонувати власні реалістичні рецепти вирішення
кризи.
15

http://tsn.ua/ukrayina/tsn-vikrila-sered-sposterigachiv-obsye-rosiyskogo-shpiguna-521849.html
http://www.dw.com/uk/ерлер-затягування-мінських-домовленостей-на-руку-кремлю/a-18813035
17
http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/23/7085971
18
http://www.dw.com/ru/почему-вице-канцлер-не-афишировал-визит-в-москву/a-18812884
19
http://ru.delfi.lt/news/politics/landsbergis-opasaetsya-chto-es-mozhet-smyagchit-sankcii-dlyarossii.d?id=69412546
16

20 of 33

INTERNATIONAL WEEKLY # 17 (17.10.2015 — 31.10.2015)

21 of 33

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ООН
18.10.2015. Україна повною мірою використає отримані можливості члена
Радбезу ООН – Президент
Президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, коментуючи обрання
України непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, зазначив, що для
України це було надзвичайно важливою дипломатичною перемогою.
За словами Глави держави, в першу чергу, це підтвердило глобальну підтримку українців,
оскільки Росія робила все можливе, щоб країни ООН не проголосували і Україна не потрапила до
Радбезу ООН. «Не можна порівнювати з Єгиптом чи Японією. У них немає протистояння, а у нас,
на жаль, є агресія постійного члена Радбезу ООН – Росії проти України. Для нас політично це є
надзвичайно важливо. Вперше, за всю історію Організації Об’єднаних Націй в Раді Безпеки будуть
сидіти агресор-РФ та об’єкт агресії», – наголосив Петро Порошенко. Президент додав, що,
незважаючи на активну роботу російських представників, Україна отримала 177 голосів підтримки,
залишивши Росію в глобальній міжнародній ізоляції.
Петро Порошенко зазначив, що завдяки обранню непостійним членом Україна отримала
унікальні можливості. Президент нагадав, що Українська держава не в перше увійшла до складу
Радбезу ООН. «В чому відрізняється ситуація – важливо не просто бути або стати членом Ради
Безпеки, а стати саме зараз, коли проти України йде агресія, бо можливості для України
відкриваються достатньо широкі», – сказав Глава держави, запевнивши, що Україна використає їх
в повній мірі.
В першу чергу, як наголосив Президент, у випадку різноманітних акцій проти України, в
тому числі чергові утиски РФ кримськотатарського народу, ескалація війни на сході країни, напад
бойовиків на представників СММ ОБСЄ чи недопуск до пошуку зниклих українських військових на
окупованій території, Українська держава отримає право в будь-який час вимагати скликання
засідання Ради Безпеки. «Раніше ми мали звертатися до друзів та партнерів, сьогодні ми можемо
робити це самі», – зазначив Глава держави.
Президент наголосив, що ситуація на Донбасі, незважаючи на перемир’я, дуже далека від
сталого миру і ескалація конфлікту може відбутися в будь-яку хвилину. «Для стабілізації ситуації, я
не виключаю – особливо якщо пункти Мінських Угод не будуть імплементовані відповідно до
погодженого графіку, – що ми можемо повернутися до необхідності пропозиції щодо введення в
Україну миротворчих підрозділів ООН. Рішення про миротворців приймає Рада безпеки ООН», –
заявив Петро Порошенко, додавши, що аргументовано відстоювати свою позицію можливо більш
ефективно у якості члена Радбезу ООН.
Також Україна разом з партнерами Францією та Мексикою запропонувала певні ініціативи
щодо реформування Ради Безпеки ООН, в тому числі про обмеження право вето постійних членів.
«Робити програму реформування Радбезу ООН ефективніше зсередини», – зауважив Президент.
Крім того, наступного року відбудуться вибори Генерального секретаря ООН, і рекомендацію
кандидатури дає Рада Безпеки ООН. «І Україна отримає свою можливість впливу на міжнародну
політику», – сказав Петро Порошенко.
«Перебування України в складі Ради безпеки ООН дозволить тримати українське питання
на перших шпальтах світової уваги. Це теж дуже важливо для України», – резюмував Президент.
Прес-служба Президента України
24.10.2015. Звернення Президента України з нагоди 70-річчя набуття
чинності Статуту ООН (Дня ООН)
Дорогі співвітчизники!
Щиро вітаю вас із 70-річчям Організації Об’єднаних Націй – єдиної у світі універсальної
міжнародної організації, яка покликана бути для всіх та кожної з 193 її держав-членів гарантом
миру і стабільності. Саме 24 жовтня 70 років тому набув чинності основоположний документ ООН
– її Статут, тому цей день рішенням Генеральної Асамблеї ООН щорічно відзначається у світі як
День ООН.
Я пишаюся тієї роллю, яку відіграла Україна у створенні та діяльності ООН. Наша держава
70 років тому на конференції в Сан-Франциско виступила не лише однією із засновниць
Організації, а й зробила значний внесок у підготовку її ключового документа – Статуту. Більше
того, саме українська делегація очолила процес розробки фундаментальних засад Організації – її
Цілей та Принципів. Україна активно обстоювала назву «Об’єднані Нації», пропагувала
включення до Статуту положень про рівні права чоловіків і жінок обіймати посади в ООН,
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виступала за якомога ширшу географічну представленість держав-членів у Секретаріаті
Організації.
Розвиток дружніх і добросусідських відносин між націями, суверенна рівність держав,
утримання в міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування, мирне врегулювання
міжнародних спорів – усі ці принципи, закладені в Статут ООН, стали основою сучасного
світоустрою.
Протягом тривалого періоду існування ООН Україна всіма своїми діями доводила
відданість ключовим завданням Організації – запобігати страхіттям війни, сприяти соціальному
прогресу і процвітанню та захищати гідність кожної людини. З цією метою ми брали активну
участь у миротворчих операціях ООН, слугували зразковим прикладом у питаннях роззброєння,
позбувшись третього за розмірами ядерного арсеналу, докладали зусилля в боротьбі за права
людини і викоренення бідності. Видатні дипломати України обиралися на керівні посади в ООН –
Геннадій Йосипович Удовенко був Головою 52-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації, яка
увійшла в історію ООН як «сесія реформ».
Минулого тижня Україна отримала чергове визнання своєї діяльності в рамках ООН: 177
держав – фактично уся прогресивна цивілізована спільнота народів світу – віддали свої голоси за
обрання нашої країни непостійним членом Ради Безпеки ООН на період 2016–2017 років.
Розцінюємо це як вотум довіри міжнародного співтовариства продовжити нашу шляхетну місію з
відновлення поваги до засадничих Цілей і Принципів Організації, які зухвало й цинічно
порушуються Російською Федерацією – постійним членом Ради Безпеки. Так дії агресора
підривають авторитет ООН та заохочують зневагу до її засадничих принципів, становлять
глобальну загрозу міжнародному миру та безпеці з далекосяжними наслідками для майбутнього
всіх націй.
Українська держава високо цінує внесок ООН у реагування на гуманітарні наслідки
російської агресії проти України, а також вдячна за привернення уваги до масштабних порушень
прав людини в окупованих Донбасі та Криму. Водночас розраховуємо на активнішу участь
Організації, яка є головним світовим арбітром у питаннях глобального миру й безпеки, в зусиллях,
спрямованих на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
У ювілейний для ООН рік хочу висловити щире переконання в успішному майбутньому
Організації, яке є можливим лише за умови повної відданості всіх її держав-членів Статутові ООН,
70-річчя якого ми відзначаємо сьогодні.
З Днем ООН!
Слава Україні!
Прес-служба Президента України

ОБСЄ
20.10.2015. ОБСЄ знайшла біля Маріуполя 27 танків бойовиків
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі заявляє,
що зафіксувала розміщення 27 танків та іншої військової техніки бойовиків на Маріупольському
напрямку.
"В порушення пов'язаних із відведенням (озброєння – ред.) ліній, безпілотні літальні
апарати Спеціальної моніторингової місії помітили наступну військову техніку на підконтрольних
"ДНР" територіях: в районі Безіменного (30 км на схід від Маріуполя) – два основних бойових
танки та в районі Сонцевого (60 км на північний схід від Маріуполя) – 25 основних бойових танків
та іншої військової техніки", – сказано у звіті.
Додамо, що бойовики також не надали ОБСЄ інформації про відвід важкого озброєння,
хоча з сьогоднішнього дня він повинен був початися на Дебальцевському напрямку. У свою чергу
українські військові заявляють, що в районі Артемівська відведення танків завершено.
УНІАН
22.10.2015. Геращенко хоче більш жорсткої позиції ОБСЄ у гуманітарних
питаннях
Представник України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи
Ірина Геращенко розраховує на те, що ОБСЄ займатиме більш жорстку позицію при обговоренні
шляхів вирішення гуманітарних питань під час роботи тристоронньої контактної групи.
Про це вона сказала в інтерв'ю "5 каналу".
"У цьому контексті, звичайно, хочеться, щоб більш жорстку позицію займала ОБСЄ", –
сказала уповноважений президента, коментуючи переговори тристоронньої контактної групи з
гуманітарних питаннях.
З її слів, бойовики не тільки висувають необґрунтовані вимоги для допуску на окуповану
ними територію міжнародних гуманітарних вантажів, але також і безпідставно не дозволяють
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українській стороні вивозити важко хворих дітей і висувають безглузді умови для переведення на
контрольовану владою територію ув'язнених.
Як відомо, Міністерство закордонних справ вважає безвідповідальним і неприпустимим
блокування незаконними збройними формуваннями на території окремих районів Донецької та
Луганської областей міжнародних гуманітарних організацій і доставки гуманітарних вантажів.
Управління Верховного комісара зі справ біженців (УВКБ) Організації Об'єднаних Націй
раніше заявило про рішення бойовиків "ЛНР" заборонити діяльність співробітників гуманітарних
установ на непідконтрольній Україні території.
Українська правда
23.10.2015. Бойовики продовжують порушувати умови відведення озброєнь
– ОБСЄ
Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжують фіксувати порушення
бойовиками умов відведення озброєнь і заявляють про відсутність на майданчиках відведеного
раніше озброєння та техніки.
Про це повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу в п'ятницю по
Skype з Донецька, передає "Інтерфакс-Україна".
"(…) у Сонцевому, підконтрольному "ДНР", мало місце порушення умов відведення. Наш
безпілотник зафіксував вісім нових танків. Також ми фіксували техніку в Первомайську. Постійна
присутність озброєнь – для навчань чи з іншою метою – створює напруження", – сказав Хуг.
Він зазначив, що спостерігачі СММ ОБСЄ продовжують відвідувати майданчики, на які
раніше було відведено озброєння, і ситуація там не змінюється – "озброєння відсутнє, і з
українського боку, і з боку "ДНР".
"Ми отримали доступ до місць відведення техніки "ЛНР", але також зафіксували
відсутність того, що раніше було заявлено як відведене", – наголосив він.
Хуг розповів, що спостерігачі продовжують стикатися з випадками обмеження їхньої
свободи пересування.
"В окремих випадках "ЛНР" відмовляють нам у доступі до місць, до яких ми хочемо
потрапити. Це порушення Мінських домовленостей і мандата СММ. А 17-18 жовтня наші
безпілотники глушили в н. п. Заїченко", – поінформував він.
Хуг також розповів, що на сьогодні місія налічує 591 спостерігача.
Українська правда
24.10.2015. На лінії зіткнення відвели не все важке озброєння – СММ ОБСЄ
В окремих місцях на лінії зіткнення важке озброєння у вигляді "Градів" і великокаліберної
артилерії все ще залишаєтья на місцях.
Про це заявив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг журналістам у суботу
ввечері.
"Як тільки відведуть танки, ситуація повинна стабілізуватися. Зараз ми займаємося
верифікацією. Ми будемо продовжувати здійснювати моніторинг всієї 30-км зони безпеки.
Верифікація – процес довготривалий, ми повинні отримати доступ до тих ділянок, де зберігається
техніка, і ми будемо відвідувати такі місця не одноразово, а регулярно", – сказав Хуг.
Він наголосив, що цю техніку повинні були відвести ще в лютому.
"Мінські угоди не передбачають участі такої техніки в навчальних стрільбах", – підкреслив
заступник голови СММ.
Говорячи щодо нинішніх заходів щодо відведення озброєнь, Хуг нагадав, що "пакет заходів
передбачає відведення танків і артилерії калібром менше 100 мм, мінометів". "Інша техніка типу
БМП і БТР, а також перебування пiхоти не потрапляє під дані положення", – пояснив він.
Українська правда
27.10.2015. ЗМІ: ОБСЄ відсторонила спостерігача за те, що агітував за
“русский мир”
ОБСЄ відсторонила співробітника спеціальної моніторингової місії в Україні через
порушення кодексу поводження організації.
Про це сказано в повідомленні прес-служби місії.
"Після інциденту з неналежним поводженням одного зі спостерігачів у Сіверськодонецьку
минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні вжила термінових заходів і того
самого дня відсторонила цього співробітника", – сказано в повідомленні.
Зазначається, що місія вжила такі заходи, оскільки поводження зазначеного спостерігача,
імовірно, під дією алкоголю, було явним порушенням Кодексу поводження ОБСЄ.
23 of 33

INTERNATIONAL WEEKLY # 17 (17.10.2015 — 31.10.2015)

24 of 33

Водночас місія не уточнює, про який саме інцидент йдеться.
Водночас ТСН повідомляє, що журналісти зловили спостерігача на тому, що він у вільний
від патрулювання час був напідпитку, та ще й проводив пропаганду за "русский мир" містянам на
Луганщині.
За даними телеканалу, згодом виявилося, що чоловік не лише член місії, а й
спецпризначенець головного розвідуправління РФ.
Українська правда
27.10.2015. У Мінську домовилися про частковий обмін полоненими
Спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік повідомив про досягнення домовленості в Мінську
про частковий обмін полоненими 29 жовтня. Він також анонсував зустріч міністрів закордонних
справ "нормандської чертвірки" у Берліні.
Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі на зустрічі в Мінську у
вівторок, 27 жовтня, домовилася про частковий обмін полоненими, заявив журналістам після
завершення зустрічі спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік.
"Досягнуто домовленості про звільнення 11 осіб з України та 9 з окремих районів Донецької
та Луганської областей. Звільнення відбудеться 29 жовтня", – цитує Зайдіка агентство "Інтерфакс".
За словами спецпредставника ОБСЄ, обмін полоненими відбуватиметься в присутності
представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він також закликав сторони до
звільнення всіх полонених, яких ще "дуже багато".
Крім того, Мартін Зайдік повідомив, що відтепер агентства Організації Об'єднаних Націй
(ООН) зможуть знову працювати на непідконтрольних Києву територіях Луганської області та
висловив сподівання на відновлення їхньої роботи в окремих районах Донецької області.
Спецпредставник ОБСЄ повідомив також, що на зустрічі контактної групи українська
сторона представила документ, який регламентує особливості застосування українського
законодавства до місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Як зазначив Мартін Зайдік, наступна зустріч контактної групи повинна відбутися 17
листопада в Мінську, а зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції та
Росії у "нормандському форматі" – 6 листопада в Берліні.
DW.COM
28.10.2015. Місія ОБСЄ хоче відкрити ще 8-9 спостережних пунктів на
Донбасі
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має намір відкрити ще 8-9 спостережних пунктів у
Донецькій і Луганській областях.
Про це на прес-конференції в Києві в середу сказав спеціальний уповноважений
Федерального уряду з питань головування Німеччини в ОБСЄ Гернот Ерлер, передають
"Українські новини".
"Планується створення 8, а то й 9 спостережних постів, і внаслідок цього ОБСЄ зараз
розглядає розширення своїх функцій, в тому числі і (придбання) додаткового обладнання. Зараз є
тендер, який передбачає оснащення місії додатковим обладнанням, зокрема безпілотниками,
приладами нічного бачення і т.д." – сказав він.
Ерлер додав, що місія має намір збільшити кількість спостерігачів до 650, з яких 570 будуть
перебувати на Донбасі.
Українська правда

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
НІМЕЧЧИНА
23.10.2015. Айварас Абромавичус підписав Угоду про створення Німецькоукраїнської промислово-торговельної палати в Україні
В Україні буде створено Німецько-українську промислово-торговельну палату. Відповідну
Угоду сьогодні підписав Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус з
Державним секретарем Федерального Міністерства економіки та енергетики Німеччини Матіасом
Махнігом та Державним секретарем Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини
Маркусом Едерером. Підписання відбулося в ході відкриття першого Українсько-німецького
бізнес-форуму високого рівня, у присутності Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та
Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.
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«Німецький бізнес зацікавлений в Україні, а тому в нашій державі буде створено Німецькоукраїнську промислово-торговельну палату. Це створить правові основи для посилення
торговельних відносин та позитивно вплине на розвиток торговельно-економічних відносин
українських та німецьких підприємств», – повідомив Міністр економічного розвитку і торгівлі
України Айварас Абромавичус.
Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування
Німецько-української промислово-торговельної палати сприятиме посиленню двосторонніх
торговельних відносин, формалізації визнання України у якості важливого торгового партнера
Німеччини та розвитку перспективних напрямів двостороннього співробітництва.
За словами Міністра, заснування двосторонньої Німецько-української промисловоторговельної палати в м. Києві, яка замінить Бюро делегата Німецької економіки в Україні, фіксує
перехід двосторонніх торговельних відносин на новий рівень. Сам факт створення палати дає
позитивний сигнал німецьким компаніям про нові можливості для бізнесу, інвестування та
співпраці з Україною.
«Багато років німецька сторона планувала це підписання, щоб створити Німецькоукраїнську промислово-торговельну палату в Україні. І, якраз, на фоні зростання інтересу
німецького бізнесу до нашої країни, ми – новий Уряд, новий склад Мінекономрозвитку, зробили
все, щоб така можливість з'явилася», – зазначив Міністр.
Метою діяльності Палати є сприяння розвитку торговельно-економічних відносин між
підприємствами, організаціями України та ФРН, а також сприяння економічному обміну.
Як повідомлялось, Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус
разом з Першим заступником Міністра Юлією Ковалів та Торговим представником України
Наталією Микольською бере участь у першому Українсько-німецькому бізнес-форумі. На заході
присутні понад 600 німецьких бізнесменів та високопосадовців. Зокрема, форум відвідують
представники таких компаній як Siemens, KfW Bankengruppe, Deutsche Bank, Metro Cash & Carry,
RWE та Bayer. В рамках бізнес-форуму відбудеться спільне пленарне засідання, а також чотири
тематичні панелі: індустрія та енергія, транспорт і логістика, сільське господарство, інноваційна та
високотехнологічна економіка.
Урядовий портал
23.10.2015. Глава Уряду України здійснив робочий візит до Німеччини
У п’ятницю, 23 жовтня, делегація Уряду України на чолі з Прем’єр-міністром України
Арсенієм Яценюком здійснила візит до Берліна, де відбувся Українсько-Німецький економічний
форум за участі понад шістсот представників українського бізнесу та провідних німецьких
компаній, що зацікавлені у започаткуванні, розширенні та розвитку співпраці з Україною.
Відкрили захід Арсеній Яценюк і Канцлер ФРН Ангела Меркель.
У рамках візиту пройшли переговори Глави Уряду України з Федеральним Канцлером
Німеччини Ангелою Меркель. У центрі уваги керівників обох Урядів перебувало зміцнення
економічної взаємодії, підтримка ходу економічних реформ і внутрішніх перетворень у нашій
державі, безпекова співпраця.
У рамках форуму було укладено двосторонню угоду про заснування Німецько-Української
промислово-торговельної палати, а також відбулося підписання кредитної угоди між НАК
«Нафтогаз України» та Європейським банком реконструкції та розвитку
щодо надання
українській стороні 300 мільйонів доларів США для придбання природного газу на західному
кордоні.
Прес-центр МЗС України

ПОЛЬЩА
29.10.2015. Дуда: Для Польщі важливо, аби в Україні не було замороженого
конфлікту
Для Польщі важливо, аби в Україні не було замороженого конфлікту і щоб Київ повернув
собі повний контроль над своїми кордонами.
Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з французьким колегою
Франсуа Олландом у Парижі, передає Польське радіо.
Дуда наголосив, що Мінські домовленості мусять бути виконані в повному обсязі, а його
погляди на розв’язання української кризи збігаються з поглядами президента Франції.
"Не може бути так, що з Мінських домовленостей виконуватимуть окремі пункти, і це буде
визнано успішною реалізацією. Франція, яка є одним з авторів цього порозуміння, має у цьому
питанні однозначну позицію", – додав голова польської держави.
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Під час розмови між Дудою та Олландом обговорювалися також теми конфлікту у Сирії та
міграційної кризи в ЄС. Дуда вважає, що першочергова мета – це надати допомогу тим біженцям,
котрі зараз перебувають у таборах в Туреччині.
"Треба робити кроки поза Європою, аби хвиля біженців зменшилася. Потрібне передусім
збільшення фінансування для біженців, які перебувають у таборах, аби вони мали безпечне та
гідне життя. Треба, аби ці люди залишалися якомога ближче своєї країни, бо це збільшить
вірогідність їх повернення додому після війни".
Президенти Польщі та Франції також звернулися до енергетичної тематики. Розмови про
енергетику продовжаться на початку грудня, коли Анджей Дуда знову приїде до Парижа на
Кліматичний саміт ООН.
Українська правда
29.10.2015. Польща виділить $1 млн допомоги переселенцям Донбасу
Польща виділить Україні $1 млн для допомоги внутрішнім переселенцям.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Павлік в Маріуполі,
йдеться в повідомленні на сайті Маріупольської міськради.
Як зазначається, обговорення можливих шляхів допомоги внутрішньо переміщеним
особам в Україні з боку ЄС стало головною темою зустрічі керівництва Донецької області і мерії
Маріуполя з делегацією польських дипломатів.
Так, Конрад Павлік зазначив, що на сьогодні польська сторона здійснює аналіз можливої
участі в проекті, за яким за країнами ЄС закріплюються окремі міста, яким вони надають допомогу
у відновленні інфраструктури.
За його словами, кінцеві постанови буде вироблено до кінця поточного року, і з нового року
спільно з європейськими партнерами буде можливість реалізувати комплексний проект, який буде
скоординовано з європейськими інститутами.
"Крім того, заступник міністра закордонних справ Польщі повідомив, що завтра в Києві він
підпише договір з одним з європейських агентств, згідно з яким Польща передає $1 млн Україні на
надання допомоги громадянам із числа вимушених переселенців. Таким чином, сім'ї з цієї
категорії зможуть отримати до $5 тис.", – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що до кінця листопада Польща вивезе етнічних поляків з
Маріуполя.
Європейська правда

ЛАТВІЯ
27.10.2015. Президенти України та Латвії домовились про розширення
співробітництва країн
Президент Петро Порошенко та Президент Латвії Раймондс Вейоніс за підсумками
переговорів у Києві заявили про плани розширення стосунків двох країн задля подальшої
євроінтеграції України. Європа зацікавлена у сильній та стабільній Україні, наголосив Президент
Латвії.
Президент України назвав дуже символічним той факт, що один з перших офіційних
візитів Президент Латвії Раймондс Вейоніс здійснює в Україну. «Ми дуже дякуємо Латвії за
потужну підтримку, яку вона демонструє Україні у ці нелегкі часи, в умовах російської агресії,
анексії Криму», – сказав Президент у заяві для представників ЗМІ після переговорів.
Президент України відзначив ефективну взаємодію двох країн в ООН та інших
міжнародних організаціях. «Дуже тверда і потужна позиція Латвії щодо невизнання анексії Криму,
окрема позиція, коли Латвія під час головування в Раді Європейського Союзу твердо підтримувала
Україну і запровадила санкції проти російської делегації, ваша тверда позиція під час виступу в
Організації Об’єднаних Націй на 70-й сесії Генеральної Асамблеї щодо рішень з трибуналу по
терористичному акту проти малайзійського «Боїнгу» рейсу MH-17 і необхідності реформування
Ради безпеки ООН, тверда позиція адвоката України в Раді Європейського Союзу викликає у нас
повагу, шану і вдячність», – відзначив Петро Порошенко.
Президенти відзначили важливість проведених в цю неділю в Україні місцевих виборів.
Президент Порошенко особливо наголосив на тому, що, за оцінками численних міжнародних
спостерігачів, ці вибори відбулися без будь-якого втручання адміністративного ресурсу,
відповідають критеріям БДІПЛ ОБСЄ і визнані такими, що забезпечили вільне волевиявлення
громадян. «Це є яскравим свідченням того, що Україна розвивається в європейському напрямку»,
– підкреслив Петро Порошенко.
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Президент Латвії привітав Україну з успішним проведенням місцевих виборів. «Ми
сподіваємося, що нові члени рад зможуть реалізувати нещодавні зміни до українського
законодавства і забезпечити економічний розвиток для ваших громадян», – сказав він.
Президент України висловив подяку Латвії за співпрацю в галузі оборони і безпеки, а саме
у підготовці і обміні досвідом капеланів, фахівців-психологів. Україна готова поділиться досвідом
Збройних Сил у забезпеченні захисту суверенітету, територіальної цілісності та участі у гібридній
війні, яку нав’язує Росія.
Окрему увагу під час переговорів було приділено виконанню Мінських домовленостей.
Президент Порошенко поінформував про зусилля України для повної імплементації Мінських
домовленостей та наголосив, що при подальшому їх невиконанні з боку Росії міжнародні санкції
проти неї мають бути продовжені.
Президенти обговорили перспективи співпраці країн у процесі імплементації реформ в
Україні. Глава держави висловив подяку Президенту Латвії за потужну підтримку українських
реформ, європейського прагнення України та надання Україні безвізового режиму з боку ЄС з 1
січня 2016 року.
У контексті питань двосторонньої співпраці Глава держави відзначив підписаний
Меморандум між Міністерством аграрної політики України та Міністерством землеробства Латвії,
який має забезпечити доступ для українських виробників на ринок Європейського Союзу. З 1 січня
2016 року в повному обсязі почне діяти Угода про вільну торгівлю з ЄС, і українські виробники
зможуть скористатися досвідом латвійських виробників, їх логістичними, транспортними,
консультативними можливостями. Президент відзначив важливість таких домовленостей в умовах
фактичного блокування доступу продукції українських виробників на ринки Росії.
Досягнуто домовленості про подальші контакти на рівні президентів, парламентів та
урядів. 6 листопада відбудуться урядові зустрічі України та країн Балтії. Також обговорювалось
питання співпраці регіонів.
У свою чергу, Президент Латвії Раймондс Вейоніс зазначив, що результатом сьогоднішніх
переговорів стане розширення двостороннього співробітництва України та Латвії.
Р.Вайоніс підкреслив, що Латвія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.
«Латвія ніколи не підтримувала анексію Криму, і ми не збираємося це будь-коли визнавати. Крим
був, є і має залишатися українським», – наголосив латвійський Президент.
Раймондс Вейоніс висловив підтримку своєю країною європейських прагнень України.
«Впевнений, що Україна зацікавлена у Латвії, а Латвія – дуже зацікавлена в Україні і в тому, щоб
обидві країни були економічно незалежними з сильними національними кордонами. Це важливо
не тільки для нас, а й для всієї Європи, оскільки Європа зацікавлена в сильній Україні і в тому, щоб
ситуація залишалася стабільною як в Україні, так і в балтійських державах», – наголосив Глава
Латвійської держави.
Раймонд Вейоніс підкреслив, що Латвія цінує досягнення, які Україна демонструє останнім
часом на шляху реформ. «Маємо залишатися єдиними, солідарними у процесі реформування,
який відбувається сьогодні в Україні», – сказав він.
Прес-служба Президента України

ЛЮКСЕМБУРГ
22.10.2015. Перегляд санкцій можливий лише після повного виконання
Мінських домовленостей – Президент України та Прем’єр-міністр Люксембургу
Президент України Петро Порошенко та Прем’єр-міністра Люксембургу Ксав’є Беттель за
підсумками зустрічі у Києві заявили, що санкції проти Російської Федерації можуть бути скасовані
лише після виконання всіх пунктів Мінських домовленостей.
«Лише при виконанні усіх пунктів домовленостей – санкції скасовують. Якщо цього не
відбувається – політика санкцій має бути тим інструментом, який мотивує агресора і окупанта
сідати за стіл переговорів і забезпечувати виконання тих зобов’язань, які були досягнуті в
Мінську», – заявив Президент України, відповідаючи на питання журналіста.
Президент подякував Прем’єр-міністру Люксембургу, який зараз головує в Європейському
Союзі, за чітку позицію на підтримку України. «Санкції є інструментом для звільнення нашої
країни від окупації», – наголосив Петро Порошенко, додавши, що є неприйнятною позиція Росії –
«заговорити» процес і, базуючись лише на режимі припинення вогню, послабити або скасувати
санкції.
Глава держави зазначив, що повне виконання Мінських домовленостей – це припинення
вогню, виведення окупаційних військ, відновлення контролю над українсько-російським
кордоном, реалізація політичних, гуманітарних, соціально-економічних та інших складових
Мінського процесу.
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В свою чергу, Прем’єр-міністр Люксембургу зазначив: «Не можна говорити про санкції
лише у прив’язці до одного пункту Мінських домовленостей. Потрібно імплементувати усі
домовленості. І якщо лише один пункт виконується, ми не можемо зняти санкції».
Ксав’є Беттель наголосив, що «санкції є результатом розгляду усієї ситуації». «І, якщо
розглядати увесь контекст, треба користуватися усіма наявними можливостями. Це не є моєю
персональною позицією. Це позиція усього Європейського Союзу, в якому усі 28 країн бачать
ситуацію однаково», – підкреслив Прем’єр-міністр Люксембургу та додав, що «санкції не
вводяться заради санкцій».
Ксав'є Беттель також зауважив, що санкції застосовуються, якщо ЄС бачить, що ситуація
розвивається не в тому напрямку. «В Мінських угодах є багато пунктів. І якщо імплементація цих
угод буде йти в напрямку виконання усіх пунктів, ми можемо відповідно реагувати», – сказав він.
«На сьогодні – мир занадто крихкий, і ми не можемо сказати точно, яким буде рішення 31 грудня»,
– зазначив Прем’єр-міністр Люксембургу.
Прес-служба Президента України

США
17.10.2015. Павло Клімкін провів низку робочих зустрічей у Білому домі та
Державному департаменті США
У ході візиту до Вашингтона Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів
низку робочих зустрічей у Білому домі та Державному департаменті США. Зокрема, глава
українського зовнішньополітичного відомства зустрівся з Радником Президента США з питань
національної безпеки Сюзан Райс, Першим заступником Державного секретаря США Тоні
Блінкеном, Помічником Держсекретаря з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд,
Спеціальним посланником і координатором з питань міжнародної енергетики Держдепартаменту
США Амосом Хокстіном, Координатором Держдепартаменту США з питань політики санкцій
Деніелом Фрідом.
Американські високопосадовці привітали Україну з обранням непостійним членом Ради
Безпеки ООН за солідарної підтримки з боку 177 країн.
Під час зустрічей був обговорений стан імплементації Мінських домовленостей,
підкреслено необхідність виконання підтримуваними Росією бойовиками положень щодо
відведення озброєнь, припинення вогню, а також повного допуску спостерігачів ОБСЄ як умов
проведення місцевих виборів на Донбасі, які мають відбуватися у повній відповідності до
українського законодавства. Сторони погодились щодо необхідності дотримання режиму санкцій і
його посилення у разі порушення Мінських домовленостей та продовження російської агресії, а
також щодо надання Сполученими Штатами максимального сприяння нашій державі у
координації санкційної політики з ЄС до повного відновлення територіальної цілісності України,
включаючи повернення Криму.
Павло Клімкін та представники американського уряду обмінялись думками стосовно
актуальних питань двостороннього порядку денного, включаючи підтримку Сполученими
Штатами реалізації Україною масштабних реформ, співпрацю у фінансовій, енергетичній сферах,
включаючи підвищення енергоефективності та диверсифікацію маршрутів енергопостачання, а
також обговорили взаємодію України та США на міжнародній арені, у рамках міжнародних
організацій та проблематику глобальної безпеки.
Прес-центр МЗС України
22.10.2015. США “модифікують” радари для України, щоб ЗСУ не могли
відповісти на обстріли з Росії – WSJ
Просунуті американські контрбатарейні радари AN/TPQ-36, які за рішенням Обами має
незабаром отримати Україна, зазнають змін, які зроблять неможливими їх використання для
завдання удару-відповіді по території Росії. Про це з посиланням на джерело в уряді США
повідомляє видання The Wall Street Journal.
Видання повідомляє, що радарні системи загальною вартістю у 10 мільйонів доларів
прибудуть на Яворівський полігон у середині листопада.
Видання повідомляє, що радари AN/TPQ-36 буде "модифіковано" з тим, щоб українські
військові не змогли "загострити конфлікт, використовуючи їх для контрударів по артилерії, яка
веде обстріл з території Росії".
"З огляду на дотримання режиму припинення вогню на сході України та зменшення
кількості артилерійських обстрілів, США не хочуть, щоб нові системи дратували Росію", –
відзначає WSJ.
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Повідомляється, що сенатор-республіканець Джон Маккейн, який очолює Сенатський
комітет зі збройних сил, заявив, що внесення до радарів зазначених модифікацій є симптомом
"неадекватного переконання" адміністрації Барака Обами, що Путін змінить свою лінію щодо
України.
"Це є частиною зусиль адміністрації замирити Володимира Путіна. Це надсилає сигнал
Росії та Україні, що ми не бажаємо серйозно протистояти агресії Володимира Путіна", – цитує
Маккейна WSJ.
Радарна система AN/TPQ-36 дозволяє негайно і точно визначати місце розташування
ворога на мапі з моменту першого завдання артилерійського, ракетного (з відстані до 18 км) чи
мінометного (до 24 км) удару по території, безпеку якої запезпечує система. AN/TPQ-36 здатна
відстежувати до 10 джерел ворожого вогню, визначати ціль ворожого вогню та попереджати про
час до ураження ворожою артилерією цієї цілі.
Система також може бути використана для наведення та корегування вогню дружньої
артилерії.
Модифікації, які згадуються у матеріалі WSJ можуть стосуватись (з огляду на уточнення
про те, що метою змін є унеможливлення вогню з боку українців по ворогу, який веде обстріл з
території Росії - прим. ГА), як повного відключення опції використання системи для наведення та
корегування вогню власної артилерії, так і відключення мап, які деталізують територію Росії.
Голос Америки
23.10.2015. США передали Україні 3 FM-трансмітери для мовлення на
Донбасі
США передали Україні 3 FM-трансмітери для налагодження радіомовлення на території
Донбасу.
Про це повідомила прес-служба посольства США в Україні.
"Обладнання, передане сьогодні урядом США, дасть змогу значно підвищити можливості
донецького теле- і радіомовлення у здатності досягати більшої аудиторії й допоможе значно
поліпшити якість свого мовлення", – цитує прес-служба заступника міністра інформаційної
політики Тетяну Попову.
У свою чергу, посол США Джеффрі Пайєтт додав, що США продовжують підтримувати
Україну в її прагненні налагодити комунікацію з жителями окупованих територій і забезпечити їх
достовірною й точною інформацією.
Українська правда
26.10.2015. США продовжать підтримку реформ в Україні – підсумки
зустрічі Президента та Міністра торгівлі США
Президент України Петро Порошенко провів зустріч та переговори з Міністром торгівлі
США Пенні Пріцкер. Пані Міністр наголосила на підтримці Сполученими Штатами процесу
реформ в Україні. «США підтримують і вірять в Україну сьогодні і в майбутньому», – заявила
Пенні Пріцкер.
Президент України особливо відзначив підтримку США у макрофінансовій та
макроекономічній сферах – як у двосторонньому режимі, через виділення двосторонніх гарантій,
так і у багатосторонньому режимі через підтримку в міжнародних фінансових організаціях.
Президент повідомив про рішення Уряду США виділити третій транш кредитних гарантій на суму,
яка перевищує 1 мільярд доларів. «Це позиція справжнього друга і партнера», – наголосив Петро
Порошенко.
«Допомога наших стратегічних партнерів, наших друзів Сполучених Штатів Америки є
надзвичайно важливою для нас», – зазначив Президент у заяві для ЗМІ за підсумками переговорів
з американської делегацією. «Ми дійсно сьогодні ефективно взаємодіємо з нашими
американськими партнерами», – наголосив Президент, відзначивши політичну підтримку України
з боку Президента США Барака Обами, його Адміністрації, американського Уряду, Конгресу та з
боку американського народу.
Під час переговорів домовлено про координацію дій зі створення привабливого
інвестиційного клімату. Президент повідомив про детальну розмову з представниками бізнес-кіл
США, які мають величезний досвід роботи на українському ринку та які мали можливість
порадити подальші кроки щодо реформ.
«Ми збираємося далі координувати наші дії з рішучої боротьби проти корупції. Створення
спеціального антикорупційного бюро, призначення за прозорою процедурою антикорупційного
прокурора, перезавантаження судової гілки влади створить нам додаткові можливості, щоб ми
продемонстрували рішучість наших намірів щодо боротьби з корупцією», – відзначив Петро
Порошенко.
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Президент поінформував високу американську делегацію щодо планів проведення
прозорої, відкритої приватизації. «Мені було приємно почути, що американські інвестори
зацікавлені в тому, щоб підвищити рівень американських інвестицій в економіку нашої держави»,
– сказав він.
«Ми скоординували результати бізнес-форуму, який відбувся у липні цього року за участю
пані Міністра і більше 150 інвесторів, які висловили зацікавленість в інвестиціях в Україну», –
також повідомив Глава держави.
«Рівень нашої співпраці дуже великий», – відзначив Президент, додавши, що він може
бути ще збільшений.
Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер відзначила значні зміни, які відбулися в країні з часу
її попереднього візиту восени 2014 року, особливо – реформи в енергетичній сфері, контролі ринку
капіталу, боротьбі з корупцією та судовій реформі. Але, додала пані Міністр, ще багато чого треба
зробити.
«США, наші союзники, міжнародні фінансові інститути готові підтримувати ваші зусилля з
покращення інвестклімату, інтеграції України в глобальну економіку і переходу на шлях
самодостатнього зростання», – наголосила пані Пріцкер.
Міністр повідомила, що Президент США у співробітництві з Конгресом США має намір
зробити необхідні кроки для надання 3-ї кредитної гарантії на суму 1 млрд доларів в наступні
місяці. За її словами, під час зустрічі з Петро Порошенком обговорювалося питання, яким чином
використати вказані кошти для досягнення ефективного результату в реформах.
Міністр торгівлі США назвала її сьогоднішній візит в Україну прикладом комерційної
дипломатії. Разом з Міністром торгівлі до України прибули лідери великого американського
бізнесу, серед яких компанії DuPont, Citibank, Westinghouse, NСH Capital, Honeywell, Cargill.
Прес-служба Президента України

МОЛДОВА
21.10.2015. Україна і Молдова побудують залізницю в обхід Придністров’я
Залізничники України та Молдови планують реалізувати проект будівництва залізничної
ділянки Березине-Басарабяска та капітального ремонту колії ділянки Арциз-Березине.
Про це домовилися в ході переговорів 20 жовтня в Одесі голова Одеської
облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі, в. о. голови "Укрзалізниці" Олександр Завгородній, а
також начальники ДП "Залізниця Молдови" та Одеської залізниці, повідомляє пресс-служба "УЗ".
"Це прямий шлях з Молдови на одеські порти. Ділянка Березине-Басарабяска має важливе
значення як можливість сполучення з Молдовою в об’їзд Придністров’я", – сказав Завгородній.
Він також заявив, що після відновлення ця залізнична колія створить додаткові зручності
для ефективної логістики у сфері вантажоперевезень.
Як наголошується, проведення переговорів з питання будівництва залізничної ділянки
Березине-Басарабяска та капітального ремонту колії ділянки Арциз-Березине ініціювала Одеська
обласна державна адміністрація.
У ході переговорів домовлено про відновлення колії та капітальний ремонт інфраструктури
цієї ділянки.
"Необхідними умовами реалізації проекту є організація руху не менш ніж 6 пар поїздів на
добу згідно з чинним законодавством України та Молдови, а також внесення його до фінансового
плану залізниць на 2016 рік", – йдеться у повідомленні.
"Учасники проекту також шукатимуть інвесторів. За попередніми розрахунками, роботи
розпочнуться влітку 2016 року", – повідомляє прес-служба.
Крім того, учасники зустрічі домовилися ініціювати процедуру відкриття міжнародного
залізничного суміщеного пункту пропуску "Березине". Для цього потрібно внести відповідні зміни
до прикордонних угод залізничних адміністрацій обох країн.
Українська правда

ТУРКМЕНІСТАН
29.10.2015. Україна та Туркменістан підписали низку міжурядових угод
Під час першого офіційного візиту Президента України до Туркменістану за результатами
переговорів було підписано низку міждержавних угод в сфері сільського господарства,
промисловості, подальшого розвитку та зміцнення співпраці в усіх галузях внутрішнього та
зовнішнього туризму. спільної реалізації інвестиційних проектів у туристичній сфері, навчання
фахівців.
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Так, між Урядом України та Урядом Туркменістану була підписана Угода про
співробітництво у сфері сільського господарства. З українського боку документ підписав Міністр
аграрної політики та продовольства України О.Павленко, туркменську сторону представляв
Міністр сільського господарства Туркменістану Ч.Чариєв.
Документ забезпечить взаємний обмін інформацією, досвідом та новітніми технологіями у
галузі сільського господарства, зміцнить двостороннє співробітництво на основі взаємної вигоди,
взаємоповаги та суверенної рівності.
Віце-прем’єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Г.Зубко та Міністр промисловості Туркменістану
С.Оразмирадов підписали Угоду про співробітництво в галузі промисловості між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Туркменістану. Угода укладена з метою створення взаємовигідного
конкурентного середовища на ринках промислової продукції двох країн та передбачає створення
міжурядової Ради з промислової політики, яка аналізуватиме стан співпраці у цій сфері та
вироблятиме відповідні пропозиції для поглиблення промислового співробітництва, створення
сприятливих умов для інноваційного промислового розвитку економіки країн.
Також було підписано Угоду про взаєморозуміння між Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України та Державним комітетом Туркменістану з туризму щодо
співробітництва в сфері туризму. Документ сприятиме подальшому розвитку та зміцненню
співпраці в усіх напрямках внутрішнього та зовнішнього туризму. Передбачає обмін
презентаціями, спільну реалізацію інвестиційних проектів у туристичній сфері, навчання фахівців.
Також був підписаний Протокол між Міністерствами закордонних справ України та
Туркменістану про інвентаризацію договірно-правової бази українсько-туркменських відносин.
Крім цього, було підписано низку угод між університетами України та Туркменістану, які
передбачають обмін досвідом щодо роботи з підготовки висококваліфікованих спеціалістів, роботу
над спільними освітніми та науково-дослідними проектами, взаємні обміни студентами,
викладачами та дослідниками. Україна була представлена п’ятьма університетами в особі ректорів
цих навчальних закладів: Дніпропетровським національним університетом залізничного
транспорту імені академіка В.Лазаряна, Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу,
Національним університетом біоресурсів та природокористування України, Харківським
національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка.
Прес-служба Президента України
29.10.2015. Україна та Туркменістан активізують політичний діалог та
значно розширять торгово-економічне співробітництво – президенти
Президент України Петро Порошенко за підсумками переговорів в Ашгабаті з
Президентом Тукменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив про значний потенціал
двостороннього співробітництва та особливо відзначив перспективи співпраці у паливноенергетичній та транспортній галузях. Лідер Туркменістану заявив, що його країна готова
збільшити поставки до України продукції паливно-енергетичного комплексу, а також до реалізації
спільних проектів у цій сфері.
«Ми підтвердили взаємну зацікавленість в активізації політичного діалогу і подальшому
розвитку торговельно-економічних та гуманітарних зв'язків між Україною і Туркменістаном», –
заявив Петро Порошенко, зауваживши, що під час перемовин було обговорено широке коло
питань двосторонньої співпраці і низка міжнародних проблем.
«Ми впевнені, що українсько-туркменське співробітництво має значний потенціал», –
додав Президент України.
Петро Порошенко зазначив, що переговори були багатоплановими, та подякував
Гурбангули Бердимухамедову за конструктивний та дружній діалог. «Туркменістан є для нас
важливим, надійним і давнім партнером. Сьогоднішня зустріч це підтвердила», – підкреслив
Український Президент.
Президент України відзначив, що під час перемовин особливо було наголошено на
перспективності співпраці у паливно-енергетичній сфері, а також будівельній, транспортній,
машинобудівній сферах, сфері сільського господарства, переробній промисловості. «Саме на цих
напрямках має сконцентрувати свою діяльність Міжурядова українсько-туркменська комісія з
економічної та гуманітарної співпраці. Ми домовилися, що вона активізує свою діяльність», –
сказав Петро Порошенко.
Президент України зазначив високий рівень співробітництва держав у будівельній сфері,
додавши, що українські фахівці отримали високу оцінку своєї роботи у Туркменістані.
З метою створення конкурентного середовища сторони домовилися про створення Ради з
промислової політики.
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Говорячи про співпрацю у агропромисловому комплексі, Президент зазначив: «Документи,
що сьогодні підписані, дозволять реалізувати потенціал, який є в України, для збільшення обсягів,
розширення номенклатури продукції українських виробників, яка постачається до
Туркменістану».
Окремо зупинилися на питанні створення спільних підприємств переробної промисловості,
які б працювали не лише для Туркменістану, а й на ринки сусідніх країн.
Президент акцентував увагу на ролі туризму у розвитку відносин двох країн та наголосив
на необхідності розширення та спрощення транспортного сполучення між Києвом та Ашгабатом.
Президент подякував Президенту Туркменістану за запрошення відвідати країну з
офіційним візитом і можливість ознайомитися з її досягненнями. Глава держави від імені народу
України привітав Туркменський народ з 24-ю річницею незалежності держави.
«В Україні високо цінують дружбу, співпрацю між нашими країнами і народами. Я справді
здивований вражаючими досягненнями Туркменістану та бажаю вашому народу миру,
благополуччя та процвітання», – заявив Президент України.
У свою чергу, Президент Туркменістану заявив: «В особі України ми маємо давнього
партнера». За його словами, прикладом реалізації спільного потенціалу є діяльність українських
компаній у Туркменістані, які працюють на спорудженні об'єктів міської і транспортної
інфраструктури, у низці інших важливих галузей економіки. «Буде вжито заходів для збільшення
обсягів взаємної торгівлі», – додав Г.Бердимухамедов.
Значну увагу під час переговорів було приділено перспективам співпраці у транспортній
сфері. Президент Туркменістану зазначив, що наразі його держава працює над створенням
розгалуженої транспортної мережі і логістичної інфраструктури у напрямках Схід-Захід та ПівнічПівдень. Ці трансконтинентальні коридори мають з’єднати регіони Каспійського моря,
Чорноморський басейн, Північне море та Балтію.
«Ми розглядаємо Україну, яка має потужну портову інфраструктуру і вигідне географічне
положення, перспективним партнером у реалізації цих планів», – сказав Гурбангули
Бердимухамедов.
Велике значення надається питанню розширення бізнес зв'язків – йдеться про створення
спільних підприємств у сфері виробництва, сервісу, переробки та інших напрямків. «Ми
домовились, що держави підтримуватимуть ці взаємні ділові зв'язки», – відзначив Президент
Туркменістану.
Щодо співробітництва у гуманітарній сфері, Гурбангули Бердимухамедов відзначив
важливість вивчення культурного та історичного надбання Українського та Туркменського
народів. Будуть створюватись умови для творчої співпраці діячів культури, мистецтва. Також було
домовлено про розширення співробітництва у науковій та освітній сферах. «Ми розглядаємо
Україну як одного з наших головних партнерів у підготовці кадрів і надалі нарощуватимемо
співробітництво у цьому напрямку», – сказав Президент Туркменістану.
«Українсько-туркменська співпраця має довгострокову перспективу», – заявив Гурбангули
Бердимухамедов.
Діалог на найвищому рівні буде продовжено під час офіційного візиту Гурбангули
Бердимухамедова до Києва, який має відбутися у першій половині 2016 року.
Прес-служба Президента України

РОСІЯ
21.10.2015. Україна подала у СОТ перший позов проти Росії
Україна подала до СОТ позов проти РФ щодо обмеження експорту вагонів і стрілочних
переводів.
Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник
Наталія Микольська, повідомляє Інтерфакс Україна.
"Сьогодні Україна подала до СОТ перший позов проти РФ пов'язаний з обмеженнями, які
були введені на українські вагони та стрілочні переводи", – сказала вона.
За її словами, Україна неодноразово намагалася врегулювати цей спір на рівні відповідних
комітетів СОТ, але безуспішно, у зв'язку, з чим змушена вдатися до процедури врегулювання
суперечок у СОТ.
Наталія Микольська зазначила, що Україна очікує від Росії, що цей спір буде врегульовано
на стадії консультації протягом 30 днів.
Українська правда
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29.10.2015. Коментар МЗС України у зв’язку з проведенням обшуків в
Бібліотеці української літератури в Москві
Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест у зв’язку з проведенням
28 жовтня 2015 року російською владою обшуків у приміщенні Бібліотеки української літератури в
Москві – єдиного спеціалізованого державного закладу, що покликаний сприяти забезпеченню
національно-культурних, мовних, інформаційних потреб української громади.
Це вже не перша спроба Кремля наклеїти ярлики «русофобства» та «екстремізму» на все
українське – так само 23 грудня 2010 і 14 січня 2011 років місцева влада “шукала” в Бібліотеці
“екстремістську літературу”.
Ці грубі і невмотивовані дії російської влади вкотре підтверджують агресивну політику РФ
проти України.
Закликаємо російську владу припинити тиск на роботу Бібліотеки – культурного осередку
багатотисячної української громади та покласти край цілеспрямованій політиці зі знищення
усього українського.
Прес-центр МЗС України
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