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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ BREXIT ДЛЯ УКРАЇНИ
23 червня 2016 р., на референдумі 52% британців висловилися за вихід зі
складу Європейського Союзу. Втрата другої за потужністю економіки ЄС,
найбільшої в Європі військової потуги та одного з найвпливовіших
геополітичних гравців матиме серйозні наслідки не лише для Європейського
Союзу, але і для його партнерів, зокрема й України.
Прагнення Берліну та Парижу покарати Лондон, а також залякати інших
потенційних кандидатів на вихід з ЄС зробить «розлучення» з Британією
болючим процесом із складними політичними та економічними наслідками.
Процес «розлучення» триватиме щонайменше два роки, і подолання пов’язаних із
цим процесом внутрішніх проблем Євросоюзу може посунути Україну ще далі
в кінець списку порядку денного ЄС. Тож на суттєвий прогрес у відносинах
Україна-ЄС найближчим часом розраховувати не варто.
З іншого боку, вихід Британії з ЄС відкриває нові можливості для
нарощування двостороннього співробітництва між Києвом і Лондоном.
Членство України в Євросоюзі у будь-якому разі в найближчому майбутньому не
очікувалося, а Британія після Brexit потребуватиме зміцнення економічних
відносин поза межами ЄС.
Попри песимістичні прогнози, Brexit необов’язково відкладе
запровадження безвізового режиму ЄС із Україною. Звісно, Євросоюз
зараз потребуватиме посилення єдності, і ніхто не наважиться тиснути на ті
країни, які виступають проти надання безвізового режиму для України і Грузії.
Втім, є й зворотній бік медалі – Брюссель прагнутиме довести дієздатність
Євросоюзу і без Лондону, а це передбачає, серед іншого, виконання взятих раніше
обов’язків. Тож якщо Київ правильно вибудує стратегію і замість докорів на адресу
Брюсселю, докладе зусиль, щоб переконати у перевагах запровадження
безвізового режиму ті столиці, які досі виступають проти такого рішення,
результат може бути позитивним.
Берлін та Париж незграбно вирішили скористатися Brexit для посилення
власного лідерства і дуже невчасно запропонували більш тісну інтеграцію в
рамках ЄС.1 Це вже викликало стурбованість в східноєвропейських столицях, які
1

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/736264/publicationFile/217555/160624-BM-AM-FRADL.pdf
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не готові віддавати ще більше суверенітету, особливо зараз, коли після Brexit в
Євросоюзі стало ще менше збалансованості, і домінування Берліну та Парижу стає
незаперечним. Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек
сказав, що країни «Вишеградської четвірки» сумніваються в
актуальності пропозицій німецького і французького міністрів
закордонних справ щодо поглиблення політичного союзу в ЄС.2 А Роберт Фіцо,
прем'єр-міністр Словаччини, яка на півроку перебрала на себе
головування в Раді ЄС, запропонував припинити практику, коли
Франція, Німеччина та Італія заправляли всіма справами в
Євросоюзі: «Поворотні рішення щодо майбутнього Європи не можуть
визначатися однією-двома країнами-учасницями або ж державамизасновницями».3
Швидше за все, наполегливість Німеччини та Франції у
нав’язування свого лідерства і моделі посиленої інтеграції матиме
зворотній ефект і призведе до фрагментації Євросоюзу, в кращому разі –
у вигляді різнорівневої інтеграції. В такому разі Україна може розраховувати,
що східноєвропейські члени ЄС можуть включити її до своїх
субрегіональних інтеграційних проектів. Зокрема, може йтися про
посилення політичної та військової співпраці України із Польщею, країнами
Балтії та Румунією. До речі, якраз наприкінці червня 2016 р. спікер Сейму
Польщі Марек Кухчинський заявив, що на вересневому економічному
форумі в Криниці (Польща) планується запропонувати створення
Міжпарламентської асамблеї в форматі Вишеградська четвірка
(Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) + Румунія та Україна.4
У підтримці субрегіональних інтеграційних проектів може бути
зацікавлений Лондон, який після Brexit буде заново вибудовувати свою політику
щодо країн ЄС, і може розраховувати на країни Східної Європи як на певний
важіль свого впливу на політику ЄС в цілому. А оскільки німецько-французьке
лідерство в ЄС, швидше за все, буде тяжіти до автономності від трансатлантичних
відносин, то співпраця на субрегіональному рівні може викликати інтерес і у
Вашингтоні.
Пропозиції Німеччини та Франції посилити інтеграцію ЄС в
питаннях безпеки справедливо викликають підозри, що це може
призвести до підриву солідарності НАТО. По-перше, ні Німеччина, ні
Франція не мають досить сильних армій, щоб захистити країни ЄС в разі
великомасштабної агресії. По-друге, обом країнам не вистачить політичної волі,
щоб зробити це, особливо якщо йтиметься про російську загрозу. Соціологічні
опитування показують, що більшість населення Німеччини не має бажання
посилати своїх солдат на захист східноєвропейських членів НАТО/ЄС, 5 а отже
населенню цих країн немає підстав покладатися на Берлін як на гаранта своєї
безпеки.
За таких обставин, цілком природнім було би бажання східноєвропейських
членів ЄС вибудовувати власні відносини із Лондоном та Вашингтоном у
безпекових питаннях, перш за все орієнтуючись на НАТО, а не ЄС. І оскільки США
та Британія не мають намірів відправляти значну кількість власних солдат до
країн Східної Європи, можливі опції із посиленням субрегіональної
співпраці. І тут відкриваються можливості залучення до таких проектів
2

http://www.dw.com/uk/вишеградська-четвірка-проти-поглиблення-інтеграції-в-єс/a-19360632
http://www.dw.com/uk/словаччина-почала-головування-у-раді-єс-із-критики-брюсселя/a-19370438
4
http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/26/7112956
5
http://www.dw.com/uk/половина-німців-припускає-вторгнення-москви-у-балтію-опитування/a-19367961
3
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України, армія якої має досвід протистояння російській агресії.
Із виходом Британії, позиція ЄС щодо продовження санкцій проти
Росії ще більше ослабне. Політики в Берліні і Парижі й раніше прагнули
пом'якшити санкції, в той час як Лондон зберігав тверду позицію. Тепер же доля
цього питання – повністю в руках німецьких і французьких лідерів. З іншого боку,
ще до Brexit, питання про санкції рухалося в бік їх пом'якшення, і навряд чи
Лондон міг би цьому запобігти. Тепер же Німеччина та Франція будуть вимушені
або довести, що здатні і без Британії втримати сильну консолідовану позицію ЄС
щодо санкцій, або відкрито визнати, що вони не мають відповідних можливостей
та політичної волі.
Заклопотані Brexit Берлін та Париж прагнутимуть якнайскоріше знайти
більш-менш прийнятне (для них) вирішення російсько-українського конфлікту. У
цьому сенсі може посилитися їх тиск на Київ щодо децентралізації і
проведення (псевдо)виборів на Донбасі на російських умовах. З іншого
боку, позиція Німеччині та Франції і без Brexit ставала все менш сприятливою для
України – політики в цих країнах де-факто розпочали підготовку до майбутніх
виборів, активно спекулюючи на російській тематиці.
Серйозним спільним викликом як для України, так і для інших
східноєвропейських транзитерів газу загрожує стати можливе розширення
потужностей «Північного потоку». Після Brexit Берлін буде більш енергійно
намагатися протиснути цей спільний з росіянами проект, який може позбавити
Київ його транзитних можливостей і зробити більш вразливим перед
енергетичною зброєю Москвою. З іншого боку, Україна вже зробила низку
успішних кроків у напрямку зменшення залежності від російських енергоносіїв, і
цей шлях так чи інакше необхідно пройти до кінця.
Та можливо найбільші ризики Brexit несе для внутрішньої політики
України. Київ змарнував час підйому єврооптимістичних настроїв всередині
країни, і тепер реформи доведеться проводити на тлі посилення
аргументації євроскептиків, які критикуватимуть курс на інтеграцію до
Євросоюзу, що «розвалюється». У чинної влади буде також велика спокуса
перекласти відповідальність за всі провали у зовнішній та внутрішній політиці на
Brexit, виправдовуючи таким чином свою неефективність.
З іншого боку, давно слід припинити ставитися до реформ
виключно як до «домашнього завдання» заради євроінтеграції.
Ефективна влада, незалежна судова система, демократичний контроль і
конкурентна економіка потрібні Україні для власного розвитку, незалежно від
моделі інтеграції. Викорінення корупції – не забаганка Євросоюзу, а без
перебільшення – питання виживання Української держави.
Вихід Британії з Євросоюзу не лише створює додаткові ризики для
України, але й відкриває певні нові можливості. Щоб нівелювати ризики і
скористатися можливостями, Києву потрібно вибудувати системну
стратегію зовнішньої політики і провести ефективні внутрішні реформи, без
яких успіхи на міжнародній арені неможливі.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
Україна вступить в ЄС за 10 років – Гройсман
01.07.2016
Премʼєр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Україна за 10 років стане
членом ЄС.
Про це він заявив в інтервʼю газетам Funke Mediengruppe, повідомляє Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
"Я переконаний, що Україна буде через десять років в ЄС", – сказав Гройсман.
"Ми йдемо європейським шляхом, що для нас означає свободу, права людини і сильну
економіку", – додав голова українського уряду.
Гройсман відзначив, що угода про асоціацію з ЄС стане рушійною силою реформ.
Він також наголосив на успіхах України у сфері боротьби з корупцією і необхідності
гармонізації українського законодавства з європейським.
"Ми повинні привести наші норми у відповідність з нормами ЄС", – сказав Гройсман.
"Багато вже зроблено – особливо в сфері боротьбі з корупцією. Наприклад, ми створили
абсолютно прозору систему державних закупівель", – додав премʼєр.
Голова уряду України визнав, що країін багато ще чого потрібно зробити на шляху
євроінтеграції.
Він, наголосив на необхідності поліпшення інвестиційного клімату та судовій реформі.
Гройсман в інтервʼю німецьким ЗМІ також розкритикував рішення Великої Британії вийти
з ЄС і наголосив на тому, що молоді британці проголосували за ЄС.
"Важливим сигналом є те, що молоде покоління у Великій Британії проголосувало за те,
щоб залишитися в Європейському Союзі", – відзначив Гройсман.
Раніше повідомлялося, що Німеччина має виділити Україні кредит на суму 300 млн євро
на енергетику, інфраструктуру і залізничне господарство.
Європейська правда

Україна та Європейська організація з питань юстиції підписали Угоду про
співробітництво
27.06.2016
В рамках робочого візиту Президента Петра Порошенка до інституцій Європейського
Союзу було підписано Угоду про співробітництво між Україною та Європейською організацією з
питань юстиції (Євроюст).
Документ скріпили підписами Генеральний прокурор Юрій Луцено та Президент
Європейської організації з питань юстиції Мішель Конінкс.
Укладення Угоди є одним із критеріїв Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового
режиму і відповідає намірам України та ЄС розвивати відносини у сфері юстиції та внутрішніх
справ.
Набрання чинності Угодою створить правову основу для використання Україною
можливостей Євроюсту та передбачає реальне підвищення ефективності компетентних органів
України та ЄС у розслідуванні і переслідуванні тяжких злочинів транснаціонального характеру,
зокрема тероризму, незаконного обігу наркотиків, торгівлі людьми, корупції, кіберзлочинності,
відмивання коштів, шахрайства та інших злочинів, вчинених за участю транскордонних
злочинних організацій.
Співробітництво сторін здійснюватиметься шляхом створення спільних слідчих груп,
оперативного обміну інформацією, координації дій з протидії транскордонній злочинності,
сприяння збору доказів, проведення інших процесуальних дій та надання правової допомоги.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

ВІЗОВА ПОЛІТИКА
Прем’єр-міністр та Федеральний Президент Німеччини Йоахім Гаук
обговорили перспективи запровадження безвізового режиму для України та стан
виконання Мінських домовленостей
27.06.2016
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у рамках робочого візиту до Німеччини у
понеділок, 27 червня, провів зустріч із Федеральним Президентом Німеччини Йоахімом Гауком.
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Сторони обговорили питання перспектив запровадження ЄС безвізового режиму для України, стан
виконання Мінських домовленостей та хід проведення реформ в Україні.
Прем’єр-міністр розповів співрозмовнику, що Україна віддана виконанню Мінських
домовленостей, водночас Росія не дотримується взятих на себе зобов’язань. «Мінський процес є
єдиним шляхом повернення миру на Донбас», – наголосив він.
На переконання Володимира Гройсмана, санкції відносно Російської Федерації повинні
залишатися у силі до моменту повної імплементації Мінських домовленостей, а також відновлення
територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи Крим.
«Хочу привернути вашу увагу, український Крим – був курортом, окупований Росією Крим
– став військовою базою, яка несе загрозу усій Європі», – наголосив Володимир Гройсман.
У свою чергу, Федеральний Президент Йоахім Гаук запевнив Прем’єр-міністра в тому, що
Німеччина повною мірою підтримує заходи щодо імплементації Мінських домовленостей і рішуче
засуджує анексію Російською Федерацією Криму.
Окремо учасники переговорів приділили особливу увагу питанню запровадження
безвізового режиму для громадян України.
Володимир Гройсман зауважив, що Україна виконала усі вимоги, необхідні для
якнайшвидшої лібералізації Європейським Союзом візового режиму. У свою чергу, Йоахім Гаук
зауважив, що Німеччина підтримує прийняття відповідного рішення.
Прем’єр-міністр також поінформував співрозмовника про перші кроки Уряду на шляху
реформ, зокрема щодо початку публічної приватизації, призначення конкурсно обраного
менеджменту державних підприємств, забезпечення боротьби з корупцією, початку реформ
митниці, державної служби, дерегуляції у фармакологічних та енергетичній сферах.
МЗС України
Президент України та керівники європейських інституцій обговорили
питання запровадження безвізового режиму для українців
27.06.2016
Президент
Петро
Порошенко
та
Президент Європейської
Ради
Дональд
Туск, Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер та Президент Європейського Парламенту
Мартін Шульц обговорили питання скасування візового режиму для громадян України з країнами
Шенгенської зони під час політичних консультацій високого рівня між Україною та Євросоюзом.
"Ми обговорили низку важливих питань, у тому числі і скоординували наші дії по
безвізовому режиму. Я хотів би дуже подякувати і членам комітетів у закордонних справах
Європарламенту, і доповідачу, і іншим за надзвичайно професійну роботу, яка була зроблена для
розгляду. І ми чекаємо, що формальні процедури у комітетах будуть завершені до літніх канікул у
Парламенті", – сказав Глава держави по завершенні міні-саміту "Україна-ЄС" у Брюсселі.
На переконання Петра Порошенка, для продовження роботи, спрямованої на
запровадження безвізового режиму, немає жодних перешкод. "Я не бачу поки що будь-яких
ускладнень. Є об'єктивні труднощі, які з'явилися у зв'язку з Brexit, але вони носять лише
відтермінування на дні, можливо тижні", – зазначив він.
Президент підкреслив, що Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання Плану дій. "Нам
це було наголошено і підтверджено, що Україна виконала всі свої зобов'язання по Плану дій щодо
безвізового режиму і це було ще раз підтверджено сьогодні", – констатував він.
За словами Глави держави, сьогодні також було досягнуто домовленості щодо надання
Україні макрофінансової допомоги і він висловив сподівання, що питання буде вирішено
найближчим часом.
"Після того, як буде прийнято рішення Міжнародним валютним фондом про виділення
чергового валютного траншу Україні Європейський Союз приєднається до цього з наданням
Україні макрофінансової допомоги разом з кредитними гарантіями, які нам нададуть Сполучені
Штати Америки", – зауважив Петро Порошенко.
Підбиваючи підсумки роботи міні-саміту "Україна-ЄС, Президент констатував позитивну
оцінку керівниками ЄС зусиль української влади в частині конституційної реформи,
запровадження антикорупційного законодавства, обрання і початку роботи нового Генерального
прокурора, і реформи, в тому числі і щодо дерегуляції.
"В цілому, зустріч була дуже дружня і ми дякуємо, що в ці непрості часи як для України, так
і для Євросоюзу, ми маємо тверду, послідовну і принципову підтримку наших партнерів з ЄС", –
сказав Глава держави.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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БЕЗПЕКА
ЄС продовжив на рік санкції проти окупованого Криму
17.06.2016
17 червня Рада Євросоюзу продовжила обмежувальні заходи ЄС, введені у відповідь на
незаконну анексію Криму і Севастополя, до 23 червня 2017 року.
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Термін дії нинішніх санкцій спливає 23 червня цього року.
Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в
Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні
лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму,
зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
Очікується, що наступного тижня також будуть продовжені економічні санкції проти Росії,
введені через її роль у конфлікті на сході України.
Європейська правда
Стратегія ЄС: істотні зміни в стосунках з РФ поки неможливі, буде
вибіркова співпраця
29.06.2016
Істотні зміни в стосунках між ЄС і Росією можливі лише за умови поваги до міжнародного
права, у довгостроковій перспективі йдеться лише про "вибіркову співпрацю".
Про це йдеться у Глобальній стратегії зовнішньої і безпекової політики ЄС "Спільне
бачення, спільна дія: Сильніша Європа", оприлюдненій Зовнішньополітичною службою ЄС.
"Порушення Росією норм міжнародного права і дестабілізація України стало викликом для
самою суті європейського порядку. ЄС буде єдиним у відстоюванні міжнародного права,
демократії, прав людини, співробітництва і права кожної країни вільно обирати своє майбутнє", –
йдеться у документі.
У стратегії зазначається, що послідовний і єдиний підхід має лишатися наріжним каменем
у стосунках між Росією і ЄС.
"Істотні зміни у відносинах між ЄС і Росією базуються на повній повазі до міжнародного
права і принципів, що лежать в основі європейської безпеки, в тому числі до Гельсінського
заключного акту і Паризької хартії. Ми не визнаємо незаконну анексію Росією Криму і не
приймаємо дестабілізацію Східної України" – йдеться у документі.
Передбачається, що ЄС і надалі буде "зміцнювати східних сусідів, підвищуватиме їхню
стійкість і підтримувати їх право вільно будувати свої стосунки з Євросоюзом".
Водночас, зазначає документ, ЄС і Росія взаємозалежні.
"Тому ми будемо залучати Росію для обговорення розбіжностей і будемо співпрацювати,
якщо наші інтереси перетинатимуться. На додачу до тих питань зовнішньої політики, щодо яких
ми зараз співпрацюємо, вибіркова співпраця може бути в таких сферах європейського інтересу, як
клімат, Арктика, морська безпека, освіта, наукові дослідження і транскордонне співробітництво" –
зазначає стратегія.
Співпраця має передбачати глибші соціальні зв’язки шляхом полегшення пересування
студентів, представників громадянського суспільства і бізнесу.
Європейська правда
ЄС продовжив економічні санкції проти РФ до 2017 року
01.07.2016
Рада ЄС у п'ятницю продовжила економічні санкції проти Росії ще на півроку.
Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.
"1 липня 2016 року Рада ЄС продовжила термін дії економічних санкцій, що стосуються
окремих секторів російської економіки, до 31 січня 2017 року", – говориться в заяві.
Як відомо, санкції були введені 31 липня 2014 року і були посилені у вересні 2014 року.
9 березня 2015 року Європейська Рада вирішила зв'язати термін дії санкцій з повним
виконанням Мінських угод.
"У зв'язку з тим, що Мінські угоди не були виконані повністю до 31 грудня 2015 року, Рада
ЄС продовжив санкції до 31 липня 2016 року. Оцінивши реалізацію Мінських угод, Рада ЄС
вирішив продовжити термін дії санкцій ще на шість місяців, до 31 січня 2017 року", –
наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, раніше брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив,
що Італія може затримати продовження санкцій проти Росії.
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Окрім того ЗМІ писали, що Євросоюз готовий остаточно юридично затвердити
продовження економічних санкцій проти Росії, проте цей процес гальмує уряд Франції, який поки
що не погодив це питання в національному парламенті.
Крім того, процедурою так званого "парламентського резерву", що передбачає отримання
погодження з цього питання у національних парламентах, скористалися також Швеція та Велика
Британія.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз попередньо погодив рішення продовжити
економічні санкції проти Росії ще на півроку.
Європейська правда

ЕКОНОМІКА
Україна братиме участь у наукових програмах «Євратома»
27.06.2016
Під час робочої поїздки Президента Петра Порошенка до Брюсселю у його присутності
було підписано Угоду між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про
наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень
та навчання Євратом (2014-2018).
Документ підписали Міністр закордонних справ Павло Клімкін та Комісар з питань
досліджень, науки та інновацій Карлос Моедаш.
Метою укладення Угоди є набуття Україною статусу асоційованого члена у Програмі
наукових досліджень та навчання «Євратом (2014-2018)» та забезпечення нормативногоправового підґрунтя для участі у ній нашої держави.
Набуття статусу асоційованого члена «Євратом» відкриває Україні шляхи для участі
українських наукових установ у перспективних проектах сфери ядерної енергетики, що сприятиме
імплементації державою стандартів ядерної безпеки Європейського Союзу.
Імплементація Угоди сприятиме інтеграції України до європейської наукової спільноти та
посиленню міжнародного науково-технічного співробітництва в галузі ядерної енергетики.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
НАВЧАННЯ НАТО «АНАКОНДА-2016»
НА ТЛІ ДЕГРАДАЦІЇ СОЛІДАРНОСТІ В АЛЬЯНСІ
У Польщі пройшли військові навчання НАТО «Анаконда-2016», у яких
взяли участь і українські військовослужбовці. Можливий ефект від навчань,
попри їх масштабність, був знівельований заявами європейських лідерів, що
засвідчили деградацію солідарності в Альянсі.
У червні 2016 р., у Польщі пройшли масштабні військові
навчання «Анаконда-2016», в яких взяли участь 31 тис. військовослужбовців,
3 тис. одиниць техніки, 105 літаків і 12 військових кораблів з 23 країн-членів і
партнерів НАТО, у т.ч. України. Окрім відпрацювання злагодженості дій на
суходолі, в морі та повітрі, навчання мали на меті посилити відчуття захищеності
країн Центральної та Східної Європи. Втім, цієї важливої психологічної
мети навчання, на які було витрачено стільки зусиль і коштів, не
досягли. Адже навряд чи населення східноєвропейських країн-членів НАТО
може почуватися захищеним у той час, коли навчання Альянсу критикуються
офіційним представником найбільшого європейського члена НАТО – Німеччини.
До необґрунтованої критики з боку Москви всі вже звикли – у Кремлі впевнені,
що лише російські військові навчання є «мирними», а всі інші – це «брязкання
зброєю». Втім, цього разу позицію Кремля вирішив публічно підтримати
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр,
який заявив з приводу навчань НАТО: «Чого нам зараз не слід робити,
так це продовжувати загострювати ситуацію брязканням зброї і
бойовими кличами».6
Очевидно, такою заявою Ф.-В. Штайнмаєр озвучив свою позицію в якості
майбутнього кандидата в президенти Німеччини, а також одного з лідерів Соціалдемократичної партії на парламентських виборах, що мають відбутися наступного
року. Втім, оскільки Ф.В. Штайнмаєр досі залишається Міністром
закордонних справ Німеччини, його слова фактично є офіційною
позицією Берліну, тим більше, що вони не були дезавуйовані канцлером
Ангелою Меркель.
На підтримку позиції Ф.В. Штайнмаєра висловилося одне з
найвпливовіших видань Німеччини Die Zeit, яке закликає ігнорувати
прохання Польщі та країн Балтії щодо збільшення присутності НАТО в
6

http://www.dw.com/uk/штайнмаєр-закидає-альянсу-брязкання-зброєю/a-19339618
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регіоні. Більш того, Die Zeit пропонує визнати російську анексію
Криму, оскільки РФ все-рівно його не поверне, і взагалі це, мовляв, російська
земля, помилкою М.Хрущова подарована Україні.7
30 червня 2016 р. було оприлюднено результати опитування YouGov,
проведеного в Німеччині на замовлення агенції dpa. Опитування засвідчило, що
49% німців вважають імовірність військового вторгнення Росії до країн
Балтії можливим, проте лише 9% підтримують наміри уряду ФРН
направити в регіон німецьких військовослужбовців.8
Все це робить Німеччину ненадійним союзником в очах східноєвропейських
членів НАТО, і одночасно посилає сигнал Росії, що в разі її вторгнення до країн
Балтії консолідованого опору Альянсу не буде. Втім, не лише Німеччина
відзначилася заявами і діями, що характеризують її як «слабку ланку» в
Північноатлантичному Альянсі.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган, з яким київські
«стратеги» пророкували мало не військовий союз проти Росії,
звернувся до Володимира Путіна фактично із вибаченнями за збитий
минулого року російський військовий літак «СУ-24», і попросив про
нормалізацію відносин. Очевидно, у Москві вибачення прийняли, адже після
телефонної розмови В.Путіна з Р.Ердоганом було повідомлено про поступове
зняття санкцій, запроваджених проти Анкари, зокрема, російським туристичним
компаніям знову дозволили продавати ваучери на курорти Туреччини.
Місяцем раніше в Конгресі США висловили занепокоєння з приводу ще
одного «союзника»: виявилося, що Іспанія дозволяє російським військовим
кораблям, включаючи субмарини, заходити до її портів та
заправлятися там. З 2011 р. Іспанія обслужила на території свого анклаву Сеута
(на північному узбережжі Марокко) щонайменше 57 російських військових
кораблів, причому серед них були й ті, що здійснювали провокаційні небезпечні
маневри біля кораблів НАТО.9
Крім того, 16 червня 2016 р., під час спільної прес-конференції з
президентом Болгарії, прем'єр-міністр Бойко Борисов заявив, що Болгарія
не братиме участі у створенні флоту НАТО в Чорному морі, до чого
закликає Румунія у зв’язку із посилення російської військової присутності в
регіоні.10 До речі, до цієї ініціативи раніше висловлювали намір приєднатися
Туреччина та Україна, але після примирення Анкари з Москвою та відмови Софії,
ідея навряд чи взагалі буде реалізована.
Багаторічна відсутність лідерської позиції США в НАТО
дається взнаки: Альянс втрачає солідарність, а разом із нею –
здатність протистояти потенційним агресорам. Демонстрація ослаблення 5-ї
статті Північноатлантичного договору збільшує ризики збройної агресії Росії
проти членів НАТО, оскільки суперник помилково вважає, що зможе відбутися
«малою» кров’ю. Таким чином, псевдо-миролюбні заяви та дії окремих
представників Альянсу насправді наближають, а не зменшують
вірогідність великої війни.

7

http://www.zeit.de/politik/2016-06/frank-walter-steinmeier-nato-anakonda-16-russland/komplettansicht
http://www.dw.com/uk/половина-німців-припускає-вторгнення-москви-у-балтію-опитування/a-19367961
9
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/27/7049911
10
http://www.reuters.com/article/nato-bulgaria-blacksea-idUSL8N19835X
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
У штаб-квартирі НАТО презентували перші результати реалізації
Трастового фонду НАТО з розвитку системи медичної реабілітації України
17.06.2016
Захід був організований Постпредством Болгарії в НАТО, яка є провідною країною в
реалізації Трастового фонду, Місією України при НАТО та Політдиректоратом Міжнародного
секретаріату НАТО.
Участь у заході взяли В.о. Глави Місії України при НАТО Єгор Божок, Заступник
Генсекретаря НАТО з питань політичних відносин і політики безпеки, Посол Тері Стоматопулос,
Посол Болгарії в НАТО Іван Найденов, а також представники держав-членів і партнерів Альянсу.
На заході були презентовані наступні результати роботи Трастового фонду:
- Медичний центр Національної гвардії України «Нові Санжари» отримав нове
реабілітаційне обладнання;
- на базі Військово-медичного клінічного центру Західного регіону (м.Львів) відкрито
першу в Україні ерготерапевтичну кімнату із спеціалізованим реабілітаційним обладнанням;
- на базі Військово-медичного клінічного центру Західного регіону відкрито візкову
майстерню для обслуговування і ремонту інвалідних візків;
- на постійній основі проводяться тренінги і семінари для українських фахівців з питань
медичної реабілітації військовослужбовців.
Під час промови в рамках презентації В.о. Глави Місії України при НАТО подякував усім
державам-членам НАТО, які зробили свої внески до Трастового фонду, і закликав їх продовжити
цей процес.
У свою чергу, Посол Болгарії І.Найденов наголосив на важливості результативної
діяльності Трастового фонду оскільки, Росія та підтримувані нею бойовики не припиняють збройні
провокації на Сході України, в результаті яких українські бійці та мирне населення отримують
важкі поранення.
Посол Тері Стаматопулос заявив, що Альянс і надалі підтримуватиме Україну в ці важки
часи, про що чітко було задекларовано під час останнього засідання комісії Україна-НАТО на рівні
міністрів оборони.
Довідково: Метою Трастового фонду з медичної реабілітації та протезування поранених є
надання допомоги з медичної реабілітації (протезування), а також удосконалення в Україні
системи медичної реабілітації поранених та травмованих військовослужбовців. За реалізацію
проектів у рамках цього трастового фонду з української сторони відповідають Міністерство
соціальної політики України, Військово-медичний Департамент Міністерства оборони України, з
боку НАТО – Агенція НАТО з підтримки та постачання.
Місія України при НАТО
НАТО та Україна спільно створюють платформу з протидії гібридній війні
22.06.2016
Одним з рішень, ухвалених в рамках саміту НАТО в Варшаві, стане створення нового
механізму Альянсу, метою якого буде протидія проявам гібридної війни.
Про це заявив на прес-конференції в Києві заступник міністра оборони з питань
євроатлантичної інтеграції Ігор Долгов.
Він наголосив, що ключові рішення щодо допомоги Україні будуть стосуватися не стільки
нових інструментів, скільки систематизації існуючих: "Якщо прискіпливо читати документ, то
дійсно нового там можна не знайти. Більше йдеться про систематизацію старих програм".
"Принципово новим буде заснування платформи з протидії гібридній війні. Сподіваюся,
що після узгодження центр протидії гібридній війні відкриється в Києві", – заявив посадовець.
Він окремо наголосив, що ключовою умовою для успіху реформування за стандартами
НАТО є активність самої України.
"Пакет, який НАТО пропонує Україні – це пакет допомоги. Допомагати можна тільки тим,
хто щось робить. Тому якщо просто чекати, то нічого не вийде", – пояснив він
Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться у Варшаві на 8-9 липня. В його рамках
заплановано засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні.
Європейська правда
В Україні стартують військові навчання Rapid Trident за участю 14 країн
27.06.2016
На території Яворівського полігону у Львівській області 27 червня розпочинаються
масштабні українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2016.
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Участь у навчаннях візьмуть понад 1800 військовослужбовців з 14 країн світу. З
українськими військовими досвідом ділитимуться колеги переважно з країн-членів НАТО.
До військових маневрів залучатимуть бронетехніку і армійську авіацію, проводитимуть
також навчальні стрільби зі стрілецької зброї. Навчання триватимуть до 8 липня.
У Міноборони України раніше повідомили, що на 2016 рік запланована участь підрозділів
Збройних сил України у десяти багатонаціональних навчаннях.
Європейська правда
Президент Польщі закликав НАТО до політики відкритих дверей стосовно
України
29.06.2016
НАТО має тримати свої двері відкритими для країн стратегічного значення таких як
України.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній прес-конференції з президентом
Словаччини Андреєм Кіскою, повідомляє Reuters.
"НАТО повинен зберігати політику відкритих дверей, особливо коли йдеться про країни,
які є стратегічними, якщо говорити про їх характер і розташування" – сказав він.
"Альянс також має бути завжди готовий допомагати країнам, які зазнали нападу і стосовно
яких міжнародне право було порушене", – наголосив Дуда.
Як відомо, 8-9 липня у Варшаві пройде саміт НАТО. В його роботі візьме участь у президент
України Петро Порошенко.
Європейська правда
Військовослужбовці
Збройних
Сил
України
беруть
участь
у
багатонаціональних навчаннях НАТО CWIX-2016 в Польщі
30.06.2016
Цими днями представники Збройних Сил України беруть участь у багатонаціональних
навчаннях CWIX-2016, які проводяться у місті Бидгощ, Республіка Польща. Участь у заході беруть
українські військовослужбовці полковник Віктор Лісаконов та майор Дмитро Тюркін.
Метою даних навчань є функціональна сумісність та здатність багатонаціональних
підрозділів діяти спільно, що є основою для всіх операцій НАТО. CWIX є щорічною подією, яка
дозволяє країнам-членів НАТО та країнам-партнерам проводити тестування, перевірки
на стійкість, кібернетичну безпеку, інформаційну захищеність та оперативну сумісність
різноманітних інформаційних систем.
Під час CWIX-2016, з 13 червня по 30 червня, фахівці з більш ніж 21 країн-членів НАТО
і країн-партнерів проводять тестування інформаційних систем на захищеність, забезпечення
кібернетичної безпеки, сумісність та виконання ними покладених завдань.
23 червня проводився візит керівного складу Збройних сил та Міністерств оборони країн,
які беруть участь у проведенні багатонаціональних навчань, на чолі з Головою Військового
комітету НАТО генералом армії Петром Павелом. В ході переговорів і презентації торкнулись
питань взаємодії підрозділів, реалізації концепції мереж для майбутніх військових місій НАТО
Federated Mission Networking (FMN), забезпечення кібернетичної оборони від багатовекторних
кібернетичних атак та розвитку можливостей мережі на основі рішень представлених в ході
навчань.
Представники Збройних Сил України в цьому році беруть участь у багатонаціональних
навчаннях в якості «спостерігачів», що є останнім кроком на багаторічному та складному шляху
до включення України як повноцінного учасника даних навчань, та дасть змогу ознайомитись
з тенденціями розвитку провідних країн світу та здійснити перехід Збройних Сил України
до міжнародних стандартів у сфері інформаційних технологій, безпеки інформаційних систем
та нормативних документів, що допоможуть наблизити можливості української армії до стандартів
країн-членів НАТО.
http://goo.gl/08ME9Y
Міністерство оборони України
«НАТО є єдиним механізмом забезпечення міжнародної безпеки» —
Президент України
30.06.2016
Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна розвиває свою активну співпрацю
з НАТО та реформує сектор оборони і безпеки.
«Після анексії Криму, після агресії на Сході України, яка була здійснена в порушення усіх
норм міжнародного права, порушення Будапештського Меморандуму — гарантії, які були надані
нам п’ятьма країнами — постійними членами Ради безпеки ООН, вся глобальна система безпеки,
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яка базувалася на Раді безпеки ООН була зруйнована. Єдиним механізмом забезпечення цієї
безпеки є НАТО», — сказав Петро Порошенко під час спільної заяви для ЗМІ з Президентом
Болгарії Росеном Плевнелієвим, відповідаючи на питання журналістів щодо співпраці
з Північноатлантичним альянсом.
Глава Української держави нагадав, що Рада національної оборони і безпеки України
схвалила Стратегічний оборонний бюлетень, який є «дорожньою картою» реформування сектору
оборони і безпеки України з переходом на стандарти НАТО і він активно впроваджується.
Президент особливо підкреслив, що Україна дуже зацікавлена в співпраці з країнамипартнерами — такими, як Болгарія і Румунія. При цьому він зазначив, що мова йде не лише про
обговорення питання створення спільної флотилії. Він нагадав, що під час візиту до Румунії, ним
було чітко наголошено на підтримці цієї ініціативи.
Президент повідомив, що мова йде про створення спільної бригади за участю України,
Болгарії та Румунії на зразок українсько-польсько-литовської бригади. «І це лише початок», —
переконаний Петро Порошенко.
Своїм першим пріоритетом Президент назвав модернізацію українського війська,
ефективну співпрацю та взаємне навчання військовослужбовців з країн-партнерів в Україні
та підготовку українських військовослужбовців в країнах-партнерах, а також активізацію співпраці
з трастовими фондами НАТО. Він зауважив, що як Глава держави несе персональну
відповідальність за безпеку та зовнішню політику.
«Наша співпраця з Болгарією — нашим надійним партнером, і наші дружні відносини
з Президентом Болгарії є запорукою успіху цих проектів», — підсумував Президент.
http://goo.gl/JUeYSs
Міністерство оборони України
НАТО має посилити підтримку України – президент Болгарії
30.06.2016
Президент Болгарії Росен Плевнелієв виступає за збільшення підтримки України з боку
Північноатлантичного альянсу, рішення про що має бути ухвалено на Варшавському саміті НАТО
на початку липня.
Про це він заявив після переговорів з президентом України Петром Порошенко в Софії в
четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Під час зустрічі міністрів оборони НАТО було ухвалено рішення про збільшення
підтримки України. Ми очікуємо, що ця підтримка буде схвалена на зустрічі НАТО у Варшаві", –
заявив Плевнелієв.
Він додав, що очікує від майбутнього саміту НАТО у Варшаві затвердження пакета
допомоги Україні для зміцнення її безпеки.
"У форматі НАТО ми працюємо над підвищенням підтримки України з лінії пакета
всеохопної допомоги. Цей пакет допомоги, я впевнений, буде затверджений на саміті у Варшаві
через кілька днів", – сказав Плевнелієв.
Як відомо, саміт НАТО відбудеться 8-9 липня 2016 року в Варшаві.
Європейська правда

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
Болгарія відмовилася приєднуватися до флоту НАТО у Чорному морі
17.06.2016
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що його країна не братиме участі у
створенні флоту НАТО у Чорному морі.
Про це він розповів у четвер 16 червня на спільній прес-конференції з президентом
Болгарії Росеном Плевнелієвим, повідомляє Reuters.
Таким чином, Болгарія відмовилися від приєднання до флоту НАТО, головним завданням
якого мала би бути протидія російським військам на Чорному морі.
"Я завжди кажу, що я хочу бачити у Чорному морі вітрильники, яхти, великі катери з
туристами і не хочу, щоб це море стало ареною військових дій… не потрібна війна на Чорному
морі", – сказав Борисов.
"Давайте припинимо спекуляції, що у Чорному морі якийсь флот буде колись воювати.
Болгарія – це мирна країна, і її зовнішня політика не спрямована проти когось", – додав президент
Плевнелієв.
Агенція відзначає, що питання флоту у Чорному морі, як очікується, буде знову порушено
на Варшавському саміті НАТО.
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Як відомо, Туреччина і Румунія раніше закликали до створення флоту НАТО на Чорному
морі, адже цей регіон є важливим для Сходу і Заходу з урахуванням його енергетичних запасів та
близькості до Близького Сходу.
Втім, Болгарія висловила готовність взяти участь у розгортанні багатонаціональної
сухопутної бригади НАТО в Румунії.
Раніше повідомлялося, що Туреччина, Болгарія та Румунія можуть розширити морську
присутність НАТО у Чорному морі, що стане частиною значно ширшої стратегії стримування Росії.
Європейська правда
Штайнмаєр закидає Альянсу ―брязкання зброєю‖
18.06.2016
Крім загального прагнення оборонятися, завжди повинна бути готовність до діалогу,
вважає Штайнмаєр.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував
військові навчання за участю країн НАТО в Східній Європі і закликав активніше вести діалог з
Росією. "Чого нам зараз не слід робити, так це продовжувати загострювати ситуацію брязканням
зброї і бойовими кличами", – цитує Штайнмаєра тижневик Bild am Sonntag в номері, який вийде
друком 19 червня.
"Хто впевнений в тому, що символічні пересування танків забезпечать більше безпеки на
східних кордонах НАТО, той помиляється", – заявив глава МЗС Німеччини. За його словами, зараз
було б "фатальною помилкою" зосередити всю увагу на військових аспектах і шукати вихід лише в
політиці відлякування. Крім загального прагнення оборонятися, завжди повинна бути готовність
до діалогу, вважає Штайнмаєр.
З 7 по 17 червня, в Польщі пройшли найбільші в історії сучасних збройних сил цієї країни
навчання "Анаконда 2016" за участю партнерів по НАТО. У них брали участь 3000 одиниць бойової
техніки і 31 тисяча військовослужбовців з 24 країн. Вони відпрацьовували відбиття прихованого
нападу зі сходу без офіційного оголошення війни.
Крім того, у балтійському регіоні в червні відбувалися великі щорічні військово-морські
маневри західного Альянсу. В них взяли участь 43 кораблі та 6100 солдатів з 17 країн, повідомляє
агенція dpa. Тренування ставили за мету, за даними сайту НАТО, перевірити готовність країнпартнерів до підтримання безпеки та стабільності Балтійського регіону.
DW.COM
Столтенберг: Москва порушила угоду ―НАТО-Росія‖
21.06.2016
Москва не дотримується "Основоположного акту НАТО-Росія", але альянс не шукає
конфронтації з нею.
Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє DW.com.
"Все, що ми робимо на сході, є відповіддю на поведінку Росії. У цьому не може бути ніяких
сумнівів. Ніхто не говорив про таку військову присутність в східній частині альянсу, до того як
Росія незаконно анексувала Крим і за допомогою військової сили дестабілізувала ситуацію в
Україні", – розповів Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.
Глава альянсу нагадав, що "Основоположний акт НАТО-Росія" має на увазі повагу
суверенітету і територіальної цілісності всіх держав, а Росія продемонструвала неповагу до
територіальної цілісності Грузії і України, а, крім того, останнім часом істотно посилила свою
військову присутність.
"Ми повинні реагувати на дії Росії, яка в три рази збільшила свої військові витрати,
починаючи з 2000 року, веде себе агресивно і змінює сформовані європейські кордони за
допомогою військової сили", – пояснив Столтенберг.
Він також нагадав про постійні військові маневри Росії, в деяких з яких було задіяно понад
100 тисяч військовослужбовців, і про агресивну риторику Москви, спрямовану на залякування
сусідів.
При цьому, стверджує генсек НАТО, альянс продовжуватиме прагнути до більш
конструктивної співпраці з Москвою в рамках ради НАТО-Росія.
За словами Столтенберга, досягнуто згоди про проведення нової подібної зустрічі, темою
яких стане прозорість взаємин і мінімізація ризиків.
"Кілька місяців тому ми бачили знищення російського літака Туреччиною. Ми бачили
небезпечну поведінку російських літаків над Балтійським морем, де вони надмірно зближувалися з
американськими кораблями і літаками. Подібні інциденти небезпечні. Ми хочемо розробити
механізми і канали зв'язку для припинення подібних інцидентів", – зазначив глава альянсу.
Столтенберг в черговий раз підкреслив, що НАТО не шукає конфронтації з Росією.
"Холодна війна вже історія. І ми хочемо, щоб так і залишалося", – зазначив він.
Європейська правда
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ЧИ ПРИНЕСЕ УКРАЇНІ ДИВІДЕНДИ ДИПЛОМАТИЧНИЙ ТУРИЗМ ЇЇ
ВИСОКОПОСАДОВЦІВ?
У другій половині червня 2016 р. українські високопосадовці, включаючи
Президента і прем’єр-міністра, здійснили цілу низку закордонних візитів. При
цьому, кількість та рівень підписаних угод і досягнутих домовленостей явно не
відповідають кількості та рівню візитів.
21 червня 2016 р., в рамках робочого візиту до Франції, Президент
Петро Порошенко провів зустрічі з Головою Національних Зборів
Франції Клодом Бартолоном та з Головою Сенату Жераром Ларше.
П.Порошенко розповів про ситуацію на Донбасі, закликав до солідарності в ЄС
щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, а також
висловив жаль щодо підтримки обома палатами парламенту Франції резолюцій із
закликом скасувати санкції проти Росії. Щоправда, постає питання, чи не
доцільніше було би доносити аргументи України до французьких колег до
голосувань, а не після них.
Того ж дня Президент України зустрівся із своїм французьким
колегою Франсуа Олландом, якому він подякував «за чітку та принципову
позицію наших французьких та німецьких партнерів, президента Єврокомісії
та лідерів країн-членів ЄС щодо продовження санкцій».11 Важко сказати, що мав
на увазі П.Порошенко, адже саме Париж разом із Берліном та Римом кілька
тижнів гальмували прийняття рішення про продовження санкцій ЄС проти РФ.
Президент України також заявив, що співпраця з Францією «перебуває
зараз на найвищому рівні»,12 хоча про жодні прориви у відносинах
невідомо. Навпаки, Париж, окрім бажання пом’якшити санкції проти
РФ, відзначився також тим, що разом із Берліном блокує надання
Україні безвізового режиму.
27 червня Президент України відвідав з робочою поїздкою
Брюссель, де в його присутності Міністр закордонних справ Павло Клімкін та
Комісар ЄС з питань досліджень, науки та інновацій Карлос Моедаш підписали
Угоду між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії
11
12

http://www.president.gov.ua/news/prodovzhennya-sankcij-proti-rosiyi-napryamu-povyazano-z-proc-37417
http://www.president.gov.ua/news/spivpracya-mizh-ukrayinoyu-ta-franciyeyu-perebuvaye-na-najvi-37419
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про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у
Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018). Крім того,
Генпрокурор Юрій Луцено та Президент Європейської організації з питань
юстиції Мішель Конінкс підписали Угоду про співробітництво між Україною та
Європейською організацією з питань юстиції (Євроюст). Обидві угоди важливі
на технічному рівні, але не відповідають рівню Президента і не вимагали його
присутності для підписання.
У Брюсселі Петро Порошенко провів зустрічі із Президентом
Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Єврокомісії ЖанКлодом Юнкером та Президентом Європарламенту Мартіном
Шульцом. Сторони обговорили питання скасування візового режиму для
громадян України, хоча позиція названих посадовців і так відома – вони
підтримують запровадження безвізу. Це питання блокується не Брюсселем, а
Берліном та Парижем, і сприятливі для України заяви топових єврочиновників
навряд чимось зарадять.
30 червня 2016 р. Президент України перебував з офіційним
візитом у Болгарії, де в його присутності Міністр закордонних справ України
Павло Клімкін та Головний науковий секретар Болгарської Академії Наук Евдокія
Пашева підписали Угоду між Державним космічним агентством України та
Болгарською академією наук про співробітництво в рамках космічного
експерименту «Іоносат-Мікро» на космічному апараті «Мікросат-М». Крім того,
Павло Клімкін та Міністр молоді та спорту Республіки Болгарія Красен Кралев
уклали Меморандум про співробітництво в молодіжній сфері; а Голова
Держслужби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін і Заступник
міністра внутрішніх справ Республіки Болгарія Красімір Ципов підписали Угоду
про співробітництво в разі виникнення катастроф. При всій повазі, рівень
підписаних угод не потребував навіть присутності Міністра закордонних справ
України, не кажучи вже про Президента.
15-17 червня 2016 р. із робочого візитом у США перебував прем’єрміністр України Володимир Гройсман, який провів цілу низку зустрічей,
зокрема, із Директором-розпорядником та Головним операційним директором
Шрі Мульяні Індраваті, віце-президентом США Джо Байденом, міністром торгівлі
Пенні Пріцкером, міністром фінансів Джейкобом Лью, міністром енергетики
Ернестом Моніза, спікером Конгресу Полом Райаном, постійним представником
США в ООН Самантою Пауер, адміністратором USAID Гейл Смітом, з членами
Американської торговельної палати у м. Вашингтон та представниками
американського бізнесу. Переважно обговорювався хід реформ в Україні, а також
можлива підтримка Сполучених Штатів, зокрема, у реформуванні митної та
прикордонної служби, енергетичного сектора, розвитку українських доріг. Про
жодні підписані угоди не повідомлялося, лише прозвучали заяви про можливе
виділення Україні Світовим банком кредитів на $1 млрд., а також $220 млн. від
США на підтримку реформ.
21 червня 2016 р. Вашингтон відвідав також і Глава Адміністрації
Президента України Борис Ложкін, який провів робочу зустріч зі своїм
американським колегою Денісом Макдоноу, секретарем з питань торгівлі Пенні
Пріцкер і її першим заступником Брюсом Ендрюсом, помічником держсекретаря з
питань культури та освіти Еван Раян, заступником держсекретаря з політичних
питань Венді Шерман, а також із Збігнєвом Бжезінським та Мадлен Олбрайт. За
виключенням загальних дипломатичних фраз,13 жодної конкретики про
результати цих зустрічей, не повідомляється.
27 червня 2016 р. прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у
13
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рамках робочого візиту до Німеччини провів зустріч із Федеральним
Президентом Йоахімом Гауком. Обговорили питання перспектив
запровадження безвізового режиму для України і стан виконання Мінських
домовленостей, хоча в силу своїх конституційних повноважень німецький
Президент не має важелів впливу на ці питання. Наступного дня Володимир
Гройсман провів зустріч з міністром фінансів Німеччини Вольфгангом
Шойбле та Міністром економічного співробітництва та розвитку
Гердом Мюллером. Сторони обговорили можливості підтримки з боку ФРН
реформ у митній сфері та енергозбереженні, участь у приватизації, залучення
німецьких інвестицій. Про жодні конкретні домовленості не повідомлялося.
Ціла низка закордонних візитів українських високопосадовців у червні
2016 р. принесла лише кілька реально підписаних угод, жодна з яких не
потребувала присутності перших осіб держави. Смислове наповнення візитів
фактично відповідало рівню рутинної дипломатичної роботи МЗС,
телефонних переговорів або неформальних зустрічей, які регулярно
відбуваються під час міжнародних заходів. Візити на високому рівні без значної
доданої вартості у вигляді конкретних вагомих угод можуть розмити і без
того деградуючий інтерес Заходу до України, і цей чинник варто враховувати у
майбутньому.
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
РАДА ЄВРОПИ
Генсек РЄ ―не помітив‖ проблем в Криму та на Донбасі, українська делегація
обурена
20.06.2016
Українська делегація в ПАРЄ обурена відсутністю в щорічній доповіді Генсека Ради Європи
про права людини згадки про порушення прав людини в анексованому Криму і окупованому
Донбасі.
Українські депутати вже готують листа з обуренням цією позицією, повідомила на своїй
сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко.
"Сергій Соболєв задав спільне від нашої украінської делегації питання Генсеку РЄ Т.
Янгланду: як так трапилося, що в щорічній доповіді Генсека про права людини на 104 сторінках
немає жодного слова про порушення фундаментальних прав людини в анексованому Криму і
окупованому Донбасі, жодноі згадки про тортури і арешти кримських татар , заручників,
порушення права на життя, свободу слова, безпеку", – зауважила вона.
За її словами, Ягланд відповів, що в цю доповідь включається інформація , що отримана від
спеціальних моніторингових місій Ради Європи.
"А так як до Криму і Донбасу ніякі місії минулого року не допускалися, то і ніяка
інформація в доповідь не увійшла! Це просто жахіття!" – обурилася депутат.
Як зауважила вона, Генсек РЄ "відповідав дуже невпевнено".
"Виходить, що якщо РФ закрила від світу окуповані території- то відтепер РЄ мовчатиме
про знущання над українцями і кримськими татарами? Просто ганьба. Наша делегація готує листа
з обуренням цією позицією", – зауважила Геращенко.
Нагадаємо, раніше найвищий колегіальний політичний орган Ради Європи – Комітет
міністрів - ухвалив офіційне рішення з позицією РЄ щодо ситуації в Україні, де зосередив увагу на
погіршенні ситуації в Криму.
Європейська правда

СВІТОВИЙ БАНК
Світовий банк готовий підтримувати Україну у відродженні дорожнього
господарства, – зустріч Володимира Гройсмана з Директором-розпорядником та
Головним операційним директором Світового банку Шрі Мульяні Індраваті
17.06.2016
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 16 червня, зустрівся з Директоромрозпорядником та Головним операційним директором Світового банку Шрі Мульяні Індраваті.
Сторони обговорили напрямки подальшої співпраці та порядок денний завдань Уряду.
Володимир Гройсман відзначив, що Україна високо цінує роль Світового банку у підтримці
реформ та інвестуванні в економіку. Співпраця зі Світовим банком – у фокусі уваги Кабінету
Міністрів, наголосив він.
Прем'єр-міністр зауважив, що в Україні є проблема недостатнього вибрання передбачених
програмами Світового банку ресурсів та їх неефективного використання. За його словами, Уряд
працює над вирішенням цього питання.
"Новому Уряду мною поставлено завдання проаналізувати стан справ у діючих проектах.
Ми маємо достатньо проблемний процес вибірки ресурсів Світового банку, мене це не влаштовує.
Тому ми маємо з вами спільно розібратися у кожному такому проекті, зрозуміти, у чому є
затримка, яка її причина і прийняти рішення", – зауважив він.
Володимир Гройсман закликав Світовий банк долучитися до реалізації глобальних
проектів у важливих для України напрямках, серед яких – розвиток дорожніх транспортних
коридорів. "Уряд вважає важливим пріоритетом масштабне будівництво і реконструкцію
українських доріг, які підкреслять наші логістичні і транспортні можливості", – зазначив він.
Голова Уряду висловився за консолідацію ресурсів Світового банку щодо розвитку
дорожнього господарства із подальшим залученням приватного сектору. При цьому має бути
дотримано стратегічне бачення будівництва доріг та транспортних коридорів, наголосив він.
Також важливими напрямками є реформування системи соціального забезпечення,
державного сектору та підтримки малого і середнього бізнесу. "На мій погляд, це дуже важливо –
системно зайнятися створенням по-справжньому малого і середнього бізнесу. Але зробити це
наполегливо і масштабно – не якісь елементи, а комплексна, масштабна програма підтримки
розвитку та інвестування малого і середнього бізнесу", – зазначив Володимир Гройсман.
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Сторони домовилися об'єднати зусилля щодо формування стратегії розвитку українських
доріг. Керівництво Світового банку виявило готовність надати технічну підтримку на відродження
дорожнього господарства.
Також співрозмовники обговорили питання допомоги Україні на закупівлю природного
газу та необхідні заходи щодо пришвидшення її отримання.
Володимир Гройсман подякував представникам Світового банку за підтримку України та
співпрацю. "Ми абсолютно відкриті для подальшої співпраці і свідомі щодо необхідності швидкого
проведення реформ", – зазначив він.
Прем'єр-міністр поінформував про перші кроки Уряду щодо проведення реформ в Україні.
Зокрема, з 1 травня була розпочата реформа державної служби, вперше за 25 років запроваджено
ринкову ціну на газ. Уряд здійснює публічне призначення нового менеджменту державних
підприємств, обраних у результаті відкритих конкурсів, дерегуляцію, почав підготовку до
масштабної приватизації. Також Кабінет Міністрів демонополізував фармацевтичний ринок в
Україні, провів реформу системи державних закупівель та розпочинає реформування української
митниці, повідомив Володимир Гройсман.
Він нагадав про нещодавнє ухвалення змін до Конституції України, що заклало початок
судової реформи. "Для нас дуже важливо, щоби система правосуддя була ефективною, викликала
довіру, забезпечила непохитність прав і здійснювала правосуддя", – зазначив він.
Уряд продовжує взаємодію із Міжнародним валютним фондом, зауважив Володимир
Гройсман. "Програма взаємодії із МВФ – це мінімум, що потрібен для забезпечення
макроекономічної стабільності та економічного зростання", – зазначив він.
Прем'єр-міністр також зустрівся з українськими співробітниками Світового банку.
Урядовий портал

ОБСЄ
Бойовики в 6 разів частіше заважають роботі СММ, ніж бійці ЗСУ – Хуг
24.06.2016
Бойовики у зоні АТО в шість разів частіше перешкоджають роботі спостерігачів
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в порівнянні з українськими військовослужбовцями.
Про це на брифінгу заявив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг, повідомляє
"Інтерфакс-Україна".
"Триває перешкоджання роботі спостерігачів СММ ОБСЄ. Представники "ДНР"/"ЛНР" в
шість разів частіше перешкоджають роботі спостерігачів, ніж урядові військові", – сказав він.
При цьому він висловив обережну надію на закінчення конфлікту на сході України через
зменшення інтенсивності вогню.
"У порівнянні з попередніми чотирма тижнями випадків порушення режиму припинення
вогню на сході України зменшилося на 35% на цьому тижні. Зниження вогню ми фіксували в
районі Донецького аеропорту, Ясинуватої, Авдіївки, в районі Світлодарська… Це дає підстави для
обережного надії на закінчення конфлікту", – сказав він.
Європейська правда

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ
Цінуємо зусилля Папи Римського Франциска задля встановлення миру в
Україні – зустріч Президента та Державного Секретаря Святого Престолу
17.06.2016
Президент Петро Порошенко за результатами зустрічі з Державним секретарем Святого
Престолу кардиналом П’єтро Пароліном зазначив, що між Україною та Ватиканом існує
ефективний діалог, та відзначив високу увагу Святого Престолу до Української держави і питань
безпеки на Європейському континенті.
«Ми щиро цінуємо ті зусилля в галузі публічної дипломатії, які Папа Римський Франциск
та вся католицька церква докладають задля встановлення миру в Україні. Духовна підтримка і
молитви Його Святості вкрай потрібні українському народу», – підкреслив Глава держави.
П’єтро Паролін подякував за гостинний прийом, організований йому в Україні. «Я прибув в
Україну, щоб продемонструвати та задекларувати той інтерес, любов і увагу, які проявляє Папа
Франциск по відношенню до України – країни, яка страждає від війни», – наголосив Державний
секретар Святого Престолу.
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Президент подякував Ватикану та особисто Папі Римському за гуманітарну ініціативу щодо
проведення 24 квітня в усіх католицьких храмах Європи благодійного збору коштів на підтримку
України. Українська сторона також високо цінує діяльність благодійної організації «Карітас
України», яка постійно збільшує обсяги допомоги українцям.
Петро Порошенко та П’єтро Паролін окремо обговорили питання порушення прав людини
в окупованому Криму.
Президент України також звернувся до Святого Престолу з проханням посприяти в
отриманні безвізового режиму Європейським Союзом для українських громадян. «Авторитет
Ватикану зробить свій внесок у найскоріше прийняття відповідного рішення, необхідні
передумови для якого Україна виконала в повному обсязі», – підкреслив він, додавши, що
безвізовий режим сприятиме й релігійному паломництву українських віруючих, в тому числі до
Ватикану.
У цьому контексті Глава держави привітав рішення Європейського Союзу щодо
продовження на наступні 12 місяців дії індивідуальних та секторальних санкцій у зв'язку з
анексією Криму Росією.
Президент та Державний Секретар Ватикану під час зустрічі також обговорили питання
фіналізації беатифікації митрополита Андрея Шептицького.
Глава держави ще раз підтвердив запрошення Папі Римському Франциску відвідати
Україну. Державний секретар Святого Престолу подякував за запрошення.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

США
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Віце-президент США Джо
Байден обговорили хід проведення реформ в Україні та подальшу підтримку у
контексті російської агресії
17.06.2016
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та Віце-президент США Джо Байден
обговорили плани Уряду щодо проведення реформ в Україні та подальшу підтримку у контексті
російської агресії. Про це Володимир Гройсман заявив під час спілкування із журналістами за
підсумками зустрічі у Білому домі у середу, 15 червня.
Прем'єр-міністр поінформував про пріоритети роботи Уряду та перші кроки на шляху
необхідних змін. Зокрема, Уряд запровадив ринкову ціну на газ, продовжує дерегуляцію та
конкурсне призначення керівників державних підприємств, а також розпочав реформу державної
служби. Крім того, в Україні було розпочато судову реформу після ухвалення змін до Конституції у
частині правосуддя.
"У найближчій перспективі Україна буде всередині змінюватися, і ця зміна буде
відзначатися на рівні життя громадян", – зазначив Володимир Гройсман.
Також серед головних завдань – забезпечення макроекономічної стабільності, створення
сприятливого
бізнес-клімату,
посилення
боротьби
з
корупцією
та
забезпечення
енергоефективності, повідомив Прем'єр-міністр.
За його словами, разом із Джо Байденом вони також обговорили ситуацію на Донбасі та
стан виконання Мінських домовленостей. Володимир Гройсман зауважив необхідність збереження
санкцій відносно Російської Федерації. "Весь цивілізаційний світ має бути об’єднаним, щоби
агресор відмовився від своїх планів нехтування міжнародним правом, територіальною цілісністю і
світовими цінностями", – зауважив він.
Голова Уряду подякував за підтримку України Сполучених Штатів Америки. "Двосторонні
переговори і зустрічі в Уряді та Конгресі дають глибоке переконання у тому, що ми єдині. Уряд
розуміє, що успіх України, в першу чергу, потрібен їй самій і високо цінує ту підтримку, яку
надають США для того, щоб Україна була успішною і подолала усі виклики з точки зору агресії з
боку Російської Федерації, і підтримку реформ, які необхідні для українського суспільства", –
заявив він.
Урядовий портал
Прем’єр-міністр та Постійний представник США Саманта Пауер
обговорили дії Уряду у контексті протистояння російській агресії
17.06.2016
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч із Постійним представником
США Самантою Пауер у Нью-Йорку у п'ятницю, 17 червня. Сторони обговорили поступ Уряду та
спільну взаємодію у контексті протистояння російській агресії.
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Володимир Гройсман подякував Представнику США в ООН Саманті Пауер за особисту
позицію у підтримці України, особливо у нинішній важкий час. «Ваш голос і ваша особиста
позиція дуже відчувається в Україні. Я дуже дякую вам за це», – наголосив він.
Голова Уряду зауважив, що перед Україною стоять три головні перешкоди, які необхідно
подолати: «Ми маємо три вороги: Росія, корупція, популізм. Це три повноцінні вороги, які
сьогодні заважають розвитку України».
Разом з тим, за його словами, новий Уряд налаштований проводити необхідні реформи.
Володимир Гройсман зауважив, що Уряд продовжує взаємодію із Міжнародним валютним
фондом та розповів про перші дії Кабінету Міністрів з метою забезпечення макроекономічної
стабільності, підвищення інституційної спроможності та боротьби з корупцією, що є пріоритетом
його роботи.
Серед інших завдань – забезпечення національної безпеки, покращення бізнес-клімату,
зауважив він. В Україні також розпочато судову реформу після ухвалення відповідних змін до
Конституції, повідомив Володимир Гройсман.
«Ми будемо боротися за Україну і за внутрішні реформи», – підкреслив він.
Саманта Пауер значила, що Україна веде боротьбу на двох фронтах – у протистоянні агресії
та у проведенні необхідних реформ. Вона наголосила на необхідності успішного проведення
реформ, що дозволить ефективно відповідати на виклики, породжені російською агресією.
Постійний представник США в ООН також позитивно відзначила візит Прем'єр-міністра
до Маріуполя, що відбувся 30 травня, та закликала продовжити турботу про громадян на
тимчасово окупованих та непідконтрольних територіях. У свою чергу Володимир Гройсман
наголосив, що потреби вимушених переселенців, кримських татар та жителів – у фокусі уваги
Уряду. «Уряд не сприймає позиції надмірної ізоляції тимчасово окупованих територій», –
зазначив він.
Володимир Гройсман повідомив, що Уряд вже прийняв рішення щодо спрощення надання
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Також Прем'єр-міністр працює над
урегулюванням питання переміщення товарів.
«Моє повідомлення – ми любимо Донбас. Я буду на сході України не менше ніж на заході.
Я вважаю, що це дуже важливо», – наголосив він.
Сторони обговорили плани роботи новоствореного Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Голова Уряду підкреслив необхідність
розробки середньострокової стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Темами зустрічі Володимира Гройсмана та Саманти Пауер також стали гуманітарна
ситуація на Донбасі та у тимчасово окупованому Росією Криму, а також стан виконання Мінських
домовленостей.
Голова Уряду поінформував Постійного представника США в ООН про ситуацію на
Донбасі. Він наголосив, що Україна віддана виконанню Мінських домовленостей та зауважив
необхідність виконання взятих на себе зобов’язань також Росією.
Володимир Гройсман підкреслив важливість збереження єдності цивілізованого світу у
контексті протистояння агресії та санкцій відносно Російської Федерації.
Прем'єр-міністр зазначив, що протягом робочого візиту до Сполучених Штатів Америки
він провів близько 30 зустрічей. «Ми усвідомлюємо особливу роль США у такий складний час для
української держави, і це дуже важливо для нас», – зазначив він.
Урядовий портал
Глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін здійснив робочий
візит до Сполучених Штатів Америки
21.06.2016
У Вашингтоні очільник Адміністрації Президента України відвідав Білий дім, де провів
робочу зустріч зі своїм колегою – Головою адміністрації Президента США Денісом Макдоноу.
Співрозмовники обговорили досягнення України за останні два роки. Зокрема, в частині
роботи антикорупційних інституцій, проведенні реформ у різних сферах життєдіяльності держави.
«Голова адміністрації Барака Обами добре поінформований про внутрішні процеси в Україні та
високо оцінює прогрес наших реформ», – відзначив Борис Ложкін.
Голова адміністрації Барака Обами у свою чергу наголосив на підтримці США
євроінтеграційних прагнень України, а також на важливості мирного врегулювання ситуації на
Сході України у відповідності з Мінськими домовленостями. Деніс Макдоноу запевнив у підтримці
нашої країни Сполученими Штатами.
Під час зустрічі Борис Ложкін та помічник держсекретаря США Еван Раян, яка опікується
питаннями культури та освіти, домовилися надалі просувати ініціативу Президента Петра
Порошенка щодо запрошення на стажування в Україну студентів з Йєлю, Гарварду,
Колумбійського та інших провідних університетів США. Еван Раян висловила захоплення
проектом GO Global, що просуває вивчення англійської мови в Україні та підтвердила готовність
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надавати проекту необхідну підтримку.
В рамках переговорів з відомим американським політологом, соціологом та державним
діячем, а нині – радником Центру стратегічних і міжнародних студій Збігнєвом Бжезінським Глава
АПУ обговорив безпекові питання. Збігнєв Бжезінський позитивно оцінив призначення головного
реформатора Польщі Лєшека Бальцеровича радником Глави держави і його представником в
Уряді. На переконання політолога, це сприятиме поступу реформ в Україні.
Борис Ложкін та колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт обговорили реалізацію
реформ в Україні, зокрема в частині подолання корупції. Під час зустрічі із заступником
Державного секретаря з політичних питань Венді Шерман обговорювались шляхи залучення
іноземних інвестицій в Україну, необхідність зближення українських та західних регуляторних
стандартів.
Крім того, в рамках візиту Глава Адміністрації Президента вивчив досвід роботи SelectUSA
Investment Summit – найбільшої конференції в США із залучення прямих іноземних інвестицій в
економіку країни та поспілкувався із секретарем з питань торгівлі США Пенні Пріцкер, першим
заступником секретаря Брюсом Ендрюсом. На переконання Бориса Ложкіна, доцільно
організувати та провести і в Україні подібний захід з приваблення інвестицій, що міг би
називатися «Select Ukraine».
«Майже усі, з ким я сьогодні зустрічався, були вражені такими швидкими результатами,
які ми досягли протягом цих двох років. Інша річ, що цього не достатньо. Ми це розуміємо і у
Вашингтоні це розуміють. Антикорупційна реформа, реформа правосуддя, економічна реформа і
економічне зростання країни – це ті пріоритети, які мають у нас бути», – зазначив Глава АПУ,
підбиваючи підсумки поїздки.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
Порошенко обговорив з Нуланд виконання Мінських угод
23.06.2016
Заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд і старші
керівники управлінь Ради національної безпеки США Чарльз Купчан і Селест Волендер 22 червня
зустрілися з президентом України Петром Порошенком в Києві.
Про це повідомляє посольство США в Україні, передає Інтерфакс-Україна.
Під час зустрічі вони обговорили порядок денний реформ і виконання Мінських угод на
підтримку "нормандського формату".
Як повідомляє посольство США в Україні, американська делегація провела зустрічі з
президентом України Петром Порошенком, головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм,
заступником глави адміністрації президента України з питань зовнішньої політики Костянтином
Єлісєєвим та міністром закордонних справ Павлом Климкиным.
"На консультаціях, які були детальними і конструктивними, співрозмовники ретельним
чином зосередилися на вимогах безпеки в Мінських домовленості напередодні візиту
американської делегації до Москви 23 червня. Американська сторона вітає тверде розташування
українського керівництва до повного виконання Мінських домовленостей, і підкреслила, що
санкції відносно Росії повинні залишатися чинними задля досягнення цієї мети", – йдеться в
повідомленні.
Раніше в Адміністрації президента повідомляли, що його зустріч з Нуланд не планується.
Європейська правда
Заступник Глави АПУ К.Єлісєєв провів зустріч з Помічником Державного
секретаря США В.Нуланд
23.06.2016
Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв зустрівся з
Помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд.
Співрозмовники детально обговорили стан імплементації Мінських домовленостей та
скоординували підходи щодо подальших кроків, спрямованих на досягнення сталого миру на
Донбасі.
Особлива увага була приділена питанням забезпечення виконання безпекових положень
Мінських домовленостей, передусім забезпечення сталого та реального припинення вогню,
виведення російських військ та техніки, припинення постачання російського озброєння та військ
через тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.
Костянтин Єлісєєв та Вікторія Нуланд підтвердили безальтернативність політикодипломатичного шляху деокупації Донбасу та повного відновлення суверенітету та територіальної
цілісності України.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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ФРАНЦІЯ
Продовження санкцій проти Росії напряму пов’язано з процесом деокупації –
зустріч Петра Порошенка та Франсуа Олланда
21.06.2016
Президент Петро Порошенко після зустрічі з Президентом Франції Франсуа
Олландом подякував французькому та німецькому лідерам за зусилля, які докладаються для
запровадження миру та деокупації Сходу України.
«Дякую за чітку та принципову позицію наших французьких та німецьких партнерів,
президента Єврокомісії та лідерів країн-членів ЄС щодо продовження санкцій. Україна віддана
Мінським домовленостям та імплементує і чітко виконує всі взяті на себе зобов’язання.
Продовження санкцій на пряму пов’язано з процесом деокупації», – сказав Глава держави у заяві
для ЗМІ у Парижі. Президент наголосив, що процес деокупації передбачає виведення російських
військ з української території, припинення постачання озброєння, боєприпасів та техніки,
забезпечення безперешкодного доступу СММ ОБСЄ на всю територію, включаючи
неконтрольовану ділянку україно-російського кордону, звільнення заручників, початок
політичного процесу.
У свою чергу, Франсуа Олланд нагадав, що перші санкції щодо Росії були запровадженні
після незаконної анексії Криму, коли не було дотримано принципів міжнародного права, а пізніше
вони були посилені для стимулювання виконання Мінських угод. «Ми будемо готові продовжувати
механізм моніторингу. Якщо повністю буде виконаний «Мінськ», то можна передбачати поетапне
зняття (санкцій). Але поки це не виконано. Все є у чіткій прив’язці до Мінських угод», – підкреслив
Франсуа Олланд.
Французький лідер наголосив, що весь пакет Мінських домовленостей має бути виконаний
і для цього використовуються всі можливості та нагоди. «Ми готуємо нову зустріч в
Нормандському форматі, щоб ще більше посилити зрушення, прогрес і виконання подальших
етапів Мінського процесу», – повідомив він.
Президент України зазначив, що українська сторона сформувала пропозиції до порядку
денного зустрічі лідерів Нормандського формату. «Це є обговорення безпекових критеріїв і
поліцейської озброєної місії ОБСЄ на окупованій території, звільнення заручників, формування
"дорожньої карти" з приділенням особливої уваги питанням послідовності і питанням гарантій
виконання взятих на себе зобов'язань щодо Мінського процесу», – розповів Глава держави.
Петро Порошенко зазначив, що останні події та кроки доводять ефективність
Нормандського формату, оскільки вдалося сформувати документ, під яким стоять підписи
чотирьох керівників держав, у тому числі і Російської Федерації, і який дозволяє вимагати чіткого і
послідовного виконання взятих на себе зобов'язань.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України

НІМЕЧЧИНА
Президент провів телефонну розмову з канцлером Німеччини
22.06.2016
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним
канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Співрозмовники обмінялися думками щодо розвитку Мінського процесу за наслідками
візиту Президента України до Франції та продовження санкцій проти Росії.
Петро Порошенко та Ангела Меркель також обговорили результати чотиристоронньої
зустрічі зовнішньополітичних радників керівників країн Нормандського формату, яка відбулася у
Мінську 15-16 червня.
Федеральний канцлер поінформувала Президента України про зусилля Німеччини для
надання українцям безвізового режиму.
Лідери двох держав також обговорили підготовку до саміту НАТО, що відбудеться 8-9
липня у Варшаві, на який запрошено Президента України.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
У другий день візиту Володимир Гройсман зустрівся з міністрами фінансів
та економічного співробітництва і розвитку Німеччини
28.06.2016
28 червня ц.р. Глава Уряду провів зустріч з Федеральним міністром фінансів Німеччини
Вольфгангом Шойбле та Міністром економічного співробітництва та розвитку Гердом Мюллером.
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Сторони обговорили можливості підтримки з боку Німеччини реформ українського Уряду у
митній сфері, сферах енергозбереження і приватизації.
«Ми налаштовані йти вперед у здійсненні реформ», – наголосив Володимир Гройсман на
початку зустрічі з В.Шойбле. Він зазначив, що новий Уряд розпочав приватизацію державних
підприємств, зокрема, прийняв рішення щодо приватизації одного з найбільших українських
підприємств – Одеського припортового заводу. Крім того, Уряд здійснив дерегуляцію цін на газ,
фармакологічного ринку та розпочав реформу митниці, повідомив Прем’єр-міністр.
Володимир Гройсман підкреслив бажання Уряду щодо залучення німецьких інвестицій в
економіку України. Він зазначив, що учора мав зустріч із представниками німецького бізнесу, які
відзначили покращення інвестиційного клімату і готовність активізувати роботу в Україні.
Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці у сфері енергоефективності,
зокрема питання підтримки Німеччини щодо створення і роботи Державного фонду
енергоефективності, забезпеченні його прозорої і ефективної роботи.
Співрозмовники також обговорили підтримку Німеччини у питанні реформи митної
служби України та її технічного переоснащення.
У ході зустрічі з Міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Гердом
Мюллером Володимир Гройсман зазначив, що в Україні є 4,5 тисячі підприємств з німецьким
капіталом. Також на теперішній час в Україні реалізується проектів німецької технічної допомоги
на суму 600 млн. євро. «Це необхідна основа для розвитку і поглиблення співробітництва», –
зауважив він.
Сторони домовилися активізувати роботу з реалізації проектів німецького бізнесу в Україні.
З цією метою восени 2016 року в Києві будуть проведені міжурядові консультації зі сталого
розвитку України.
Володимир Гройсман також зазначив, що пріоритетом має бути співробітництво двох країн
і на місцевому рівні. «Ми провели децентралізацію, тому програми для взаємодії на місцевому
рівні винятково важливі на сьогодні», – підкреслив він.
На початку 2017 року в Києві буде проведена конференція міст-партнерів за участю
місцевих влад міст-партнерів України, Німеччини та Польщі.
Прем’єр-міністр та Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герд
Мюллер також обговорили питання реалізації проектів енергоефективності в Україні, зокрема
створення і початку роботи Фонду енергоефективності. «Наша мета – збільшувати видобуток газу в
Україні та зменшувати споживання газу за рахунок енергозбереження», – заявив Володимир
Гройсман.
Міністр фінансів Вольфґанґ Шойбле висловив готовність надати консультативну підтримку
процесу приватизації в Україні. «Ми готові допомагати, консультувати, ділитися досвідом щодо
приватизації», – заявив він.
МЗС України

ПОЛЬЩА
Польща хоче створити асамблею Вишеградської четвірки, Румунії та
України
26.06.2016
На економічному форумі в Криниці (Польща) планується запропонувати сформувати
міжпарламентську асамблею в форматі чотирьох країн Вишеградської групи (Польща, Чехія,
Словаччина, Угорщина) і ще двох сусідніх країн Карпатського регіону – Румунії та України.
Про це повідомив спікер Сейму Польщі Марек Кухчинський у Трускавці Львівської області
в неділю, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми хочемо запропонувати нашим колегам з Чехії, Угорщини створити спільну асамблею з
Україною, Румунією не тільки в форматі чотирьох країн", – сказав він.
Разом з тим, Кухчинський допустив, що таке питання може бути обговорено і до початку
форуму, вже в липні поточного року.
За його словами, країни карпатського регіону повинні посилити співпрацю для розвитку
інфраструктури і поліпшення економічної ситуації в регіоні, а Україна, зокрема, повинна
збільшити кількість пунктів пропуску на своєму кордоні з західними сусідами – країнами-членами
ЄС.
"На даний момент така співпраця дуже слабка. Потрібно поставити мету – збільшити
кількість пунктів переходу через кордон, поліпшити інфраструктуру між Україною та
Словаччиною, Україною і Румунією, Україною та Польщею", – сказав Кухчинський.
Глава Сейму Польщі нагадав, що з 1 липня 2016 року Польща стає головуючою країною в
Вишеградській групі.
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Разом з тим, спікер Верховної Ради Андрій Парубій після двосторонньої зустрічі з
Кухчинським заявив про серйозну перспективу розширення співробітництва країн карпатського
регіону.
"Ми обговорили питання міжрегіональної співпраці… Ми прийшли до спільного
розуміння, що бачимо велику перспективу розширення міжрегіонального співробітництва. Є
великий потенціал економічний, транзитний, в питаннях безпеки", – сказав Парубій.
Як очікується, ювілейний XXV Економічний форум в Криниці-Здруй (Польща) пройде з 8
по 10 вересня поточного року. На ньому очікується більше 3 тисяч гостей з Європи, Центральної
Азії, США.
Європейська правда

НІДЕРЛАНДИ
Нідерланди не ратифікують асоціацію з Україною без юридичного рішення –
прем’єр
29.06.2016
Нідерланди не ратифікують Угоду про асоціацію між Україною та ЄС без юридично
зобов'язуючого рішення, яке вирішить занепокоєння населення країни.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає EUobserver.
"Можливо, ми повинні змінити текст, або ми знайдемо рішення, яке не спричинить зміну
тексту", – сказав він у вівторок (28 червня) після саміту ЄС в Брюсселі.
"Найголовніше полягає в тому, що нам потрібне юридично зобов'язуюче рішення, яке
вирішить ті занепокоєння, що виникли під час дебатів перед референдумом", – додав Рютте.
"Це буде важко, шанси малі, що ми знайдемо його, але ми повинні спробувати. Якщо я не
зможу домогтися цього, то я не підпишу (Угоду про асоціацію – Ред.)", – наголосив прем'єр
Нідерландів.
"Якщо ні, то ми не ратифікуємо", – сказав він.
Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Нідерланди незабаром можуть
запропонувати алгоритм, що дозволить завершити ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
На консультативному референдумі у Нідерландах 6 квітня проти Угоди про асоціацію
України з Євросоюзом проголосували 61% голландців, які прийшли на дільниці.
Також повідомлялося, що свою позицію щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
уряд Нідерландів визначить не раніше кінця червня.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що уряд Нідерландів, а не ЄК має
розробляти альтернативний план після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Європейська правда

БОЛГАРІЯ
Україна та Болгарія будуть співпрацювати у космічній галузі, молодіжній
політиці та сфері подолання катастроф
30.06.2016
В рамках офіційного візиту Президента Петра Порошенка до Болгарії, під час переговорів
делегацій країн було підписано низку двосторонніх документів про співпрацю в різних сферах.
У присутності Президентів України та Болгарії було підписано Угоду між Державним
космічним агентством України та Болгарською академією наук про співробітництво в рамках
космічного експерименту «Іоносат-Мікро» на космічному апараті «Мікросат-М». Угоду підписали
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Головний науковий секретар Болгарської
Академії Наук Евдокія Пашева.
Укладення цієї Угоди розширить існуючу нормативно-правову базу двостороннього
науково-технічного співробітництва в космічній сфері. Імплементація Угоди надасть можливість
поєднати існуючий в Україні досвід та досягнення в космічній галузі з існуючими у Болгарії
можливостями в якості держави – члена ЄС для досягнення взаємоприйнятних цілей за
результатами проведення космічного експерименту з використанням техніки вітчизняного
виробництва.
Зокрема, документом регламентуються шляхи співпраці сторін з метою організації
співробітництва в рамках проведення космічного експерименту на космічному апараті «МікросатМ» за допомогою розробленого Болгарською академією наук інструментарного комплексу
«Iondriftmeter ID-2», який має стати частиною бортового обладнання «Іоносат-Мікро».
Між Міністерствами молоді та спорту України та Республіки Болгарія було укладено
Меморандум про співробітництво в молодіжній сфері. Меморандум підписали Міністр
закордонних справ України Павло Клімкін та Міністр молоді та спорту Республіки Болгарія Красен
Кралев.
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Це дозволить створити нормативно-правову базу двостороннього співробітництва та
розвитку дружніх зв’язків між громадськими молодіжними організаціями, сприятиме
поглибленню взаєморозуміння між представниками молодого покоління України та Республіки
Болгарія.
Документ надасть можливість здійснювати обмін делегаціями та інформацією між
молодіжними організаціями, установами, які здійснюють діяльність щодо реалізації державної
політики у молодіжній сфері, проводити спільні фестивалі, конференції, тренінги, конкурси,
розробляти та реалізовувати спільні проекти у сфері популяризації здорового способу життя
молоді, залучення до волонтерської діяльності, розвитку міжкультурного діалогу.
З метою реалізації Меморандуму сторони укладатимуть дворічні Плани дій, в яких
визначатимуть конкретні види співробітництва та проекти, що будуть реалізовані в цей період.
Крім того, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія також укладено
Угоду про співробітництво в разі виникнення катастроф. Угоду підписали Голова Державної
служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін та Заступник міністра внутрішніх справ
Республіки Болгарія Красімір Ципов.
Укладення Угоди створить нормативно-правову базу для двостороннього співробітництва в
разі виникнення катастроф, попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, що в
подальшому позитивним чином вплине на розвиток двосторонніх відносин із Болгарією та
вирішення питань у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Угода сприятиме оперативному і своєчасному наданню взаємної допомоги, здійсненню
обміну інформацією з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, а в разі їх виникнення –
організованому і ефективному вирішенню питання ліквідації їх наслідків. Документ регламентує
шляхи співробітництва в разі виникнення катастроф, порядок участі у спільних операціях з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
Україна та Болгарія мають нові перспективи розвитку взаємовигідного
співробітництва – Глава держави
30.06.2016
Президент Петро Порошенко переконаний, що Україна та Болгарія мають добрі
перспективи розвитку двостороннього співробітництва. "Наші зустрічі сьогодні, цей візит і
реалізація спільних домовленостей відкриють нові перспективи для подальшого розвитку
взаємовигідного співробітництва між Україною і Республікою Болгарія", – сказав Глава
Української держави під час спільної заяви для ЗМІ з Президентом Болгарії Росеном
Плевнелієвим.
"Ми маємо величезний потенціал наших відносин, який ще більше зростає після того, як
почала працювати поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС. Як наслідок початку
запровадження реформ ми дійсно значно підвищили інвестиційний клімат в Україні і чекаємо
болгарських підприємців, які зможуть приїхати, розпочати бізнес і будуть захищені законом
України", – також додав Глава держави.
Петро Порошенко відзначив активізацію співпраці двох країн у різних сферах за час, який
минув з моменту візиту Росена Плевнелієва до Києва. Зокрема, співробітництво в рамках
міжнародних організацій задля сприяння європейській інтеграції України, також відновлення
прямого авіаційного сполучення між Києвом та Софією з метою зближення двох країн та їх
народів.
"Ми досягнули величезної кількості напрямків розвитку нашої роботи і я хочу окремо
відзначити тут роль Президента Болгарії", – сказав Глава держави, висловивши задоволення
динамікою двосторонніх відносин.
За словами Петра Порошенка, під час перемовин на рівні делегацій Україна та Болгарія
намітили низку подальших кроків, які мають сприяти ще більшому їх зближенню.
Зокрема, обговорили питання безкоштовної видачі довготермінових віз для українців, які
збираються навчатися чи працювати у Болгарії. Досягнуто домовленості про розробку спільних
інфраструктурних проектів і початок реалізації угод, які були досягнуті нещодавно у Бухаресті з
Президентом Румунії. Крім того, домовлено про початок роботи щодо запуску пасажирського
залізничного сполучення, розвиток низки конкретних двосторонніх проектів, в тому числі у галузі
енергетики, військово-технічної співпраці.
"Усі ці та інші приклади яскраво свідчать на користь особливого характеру українськоболгарських відносин, нашого партнерства, яке відповідає давнім традиціям дружби і
взаєморозуміння між нашими країнами", – підкреслив Президент.
Глава держави відзначив, що сьогодні під час зустрічей лунає "мова добросусідства,
стратегічного партнерства, мова дружби". "Хотів би сказати, що ми це дуже цінуємо", – зазначив
Петро Порошенко і подякував Росену Плевнелієву за гостинну атмосферу.
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Президент Болгарії у свою чергу наголосив на історичній та культурній близькості,
високому рівні взаємної симпатії українського та болгарського народів та подякував українському
Уряду за добре ставлення до майже трьохсот тисяч болгар, які проживають в Україні.
Росен Плевнелієв також привітав процес реформ в Україні, зокрема активну
антикорупційну діяльність української влади та відзначив важливість Конституційної реформи в
Україні в частині реформи системи правосуддя.
Президент Болгарії подякував Президенту України за його наполегливу роботу щодо
розвитку українсько-болгарських відносин і виведення їх на новий рівень.
Офіційне інтернет-представництво
Президента України
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