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УКРАїна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
Візит міністрів закордонних справ: новий старий Мінськ?
День 14 вересня 2016 року виявився досить активним для української
зовнішньої політики. В Києві перебували міністри закордонних справ Німеччини
(Франк-Вальтер
Штайнмайєр),
Франції
(Жан-Марк
Еро),
Польщі
(Вітольд Ващиковський) та Державного секретаря у закордонних справах та
справах Співдружності Великої Британії (Борис Джонсон). Якщо візит
польського гостя стосувався передусім питань двосторонніх відносин, то три
інші прямо, або опосередковано, стосувались проблеми реалізації Мінських
домовленостей.
Вояж європейських міністрів підтвердив наш попередній прогноз про те, що
провокація з «кримськими терористами» була лише спробою виставити Україну
як державу, що продукує тероризм. В той час, як заяви РФ про вихід з
Нормандського формату були блефом, що переслідував одну з двох цілей:
активізувати Мінський процес у вигідних для Кремля трактуваннях, або,
переконати світове товариство в тому, що нібито Україна відповідальна за провал
Мінських домовленостей, після чого голосно гримнути дверима та зайнятись
створенням нового міжнародного формату для контролю над інтенсивністю
конфлікту. Та через декілька тижнів після заяви про вихід з Нормандського
формату, Володимир Путін заявив, що альтернативи йому немає1.
Загроза грюкнути дверима хоч і виявилась блефом, але, очевидно, справила
враження на європейців, які продовжують хапатись за будь-які можливості для
збереження миру. Повістка, з якою європейські міністри прибули до Києва,
наштовхує на думки, що російському президенту на полях саміту G20 вдалось
залякати своїх колег. Попередній місяць Росія одночасно намагалась переконати
Захід в тому, що Україна винна в неефективності Мінських угод, а також
погрожувала вийти з Нормандського формату та відверто демонструвала свої
наступальні військові потужності в 100 тисячну армаду на навчаннях «Кавказ2016» поблизу східних кордонів України. Проведення Нормандського формату без
України було іншою опцією, яка теж влаштовувала російського президента.
Найбільш деталізованою позицією стосовно пріоритетності реалізації
Мінських домовленостей залишається заява міністра Франції Еро, зроблена ним
під час візиту до Києва. За його словами, після встановлення режиму тиші, Київ
повинен почати виконання політичних умов. Еро виділив три етапи. На
першому режим припинення вогню в трьох пілотних зонах пов’язується з роботою
1

http://hromadske.ua/posts/putin-nam-z-poroshenko-dovedetsia-spilkuvatys-u-ramkakh-normandskoho-formatu
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над законопроектами по проведенню місцевих виборів на окупованих територіях
та спец. статусу Донбасу. На другому етапі, синхронно з голосуванням за згадані
законопроекти відбувається розширення дії режиму припинення вогню,
збільшення доступу спостерігачів, розширення присутності ОБСЄ. Третій етап
полягає в затвердженні Верховною Радою дати проведення виборів, завершенні
конституційної реформи, ухваленні законів про амністію, одночасному і
паралельному розведенні військ по всій лінії фронту, створенню нових
пропускних пунктів, звільненні заручників, закінченні виведення військ і повному
доступі до кордону2.
Слід звернути увагу на те, що цей план несе в собі низку дуже серйозних
викликів для України. По-перше, вся політична частина пов’язана з
підготовкою та прийняттям Верховною Радою України законодавчої бази та
закріпленні в Конституції спец. статусу Донбасу буде проходити в умовах
присутності російських військ на окупованих ними територіях. Вони, хоч і не
вестимуть вогню, але здійснюватимуть вплив на настрої населення і результати
голосування. Україна ж не буде ніякого доступу до цих територій і тим більше
місцевого населення яке переважною мірою має вороже ставлення до неї. Подруге, план в деяких місцях залишається нечітким, тому можливі проблеми з
його імплементацією. По-третє, цей план є негативним прецедентом – Франція
і Німеччина відмовились від логіки «спочатку безпека, потім вибори», яку вони до
недавнього часу підтримували. По-четверте, існує велика ймовірність, що це
скликання Верховної Ради не зможе проголосувати за ці законопроекти. А
значить, в існуючого керівництва починаються проблеми уже з першим етапом
реалізації нового алгоритму Мінська. Якщо РФ та сепаратистам вдасться
підтримувати режим тиші, а в цей час в Україні почнеться парламентська криза,
це стане черговим аргументом для Володимира Путіна в тому, що, мовляв,
Україна винна в зриві Мінських угод. В такому разі, Росія вже цілком переконливо
підніме питання про зняття з неї санкцій, привід для чого вже давно шукають і
Німеччина і Франція. Цей ряд негативних ефектів, що несе у собі план Еро
показує, що нова ініціатива Франції та Німеччини працює, в першу
чергу, на Росію.
Те, про що президенти Німеччини, Франції та Росії розмовляли в кулуарах
саміту в Ханчжоу залишиться таємницею, але ми спостерігаємо результат:
міністри закордонних справ Франції та Німеччини приїхали до Києва
проштовхувати виконання Мінських домовленостей, мовляв, з російської сторони
вже погоджене припинення вогню. Стратегічна помилка такої політики
полягає в тому, що форсування виборів за такої логіки дозволить Росії
на наступний день після виборів залишитись з розв’язаними руками і
же не виконувати подальші пункти Мінської угоди зваливши всю
відповідальність за їх зрив на Україну.
Хоч міністри і завірили в тому, що питання припинення вогню було
обговорене з російською стороною, на наступний день з’явився коментар Дмитра
Пескова: Москва не могла нічого обіцяти, бо не є стороною в конфлікті3. Можна
довго сперечатись було це спробою перестрахувати свій імідж чи реальним
спростуванням заяв Штайнмайєра та Еро – відповіддю буде рівень вогневої
активності сепаратистів у найближчий час. А от до чого точно прийдеться
готуватись, то це до того, що логічна послідовність «спочатку контроль над
кордоном, потім вибори на Донбасі» може втратити цінність для
європейських колег. Тож не дивно, що глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер
Штайнамайєр висловив цілковите задоволення, що його нещодавня поїздка на
2

http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/14/7120630/

3http://www.vz.ru/news/2016/9/15/832641.html
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Донбас спільно з українським і французьким колегами має призвести до
поновлення переговорів у "нормандському форматі" щодо врегулювання
конфлікту4, але вже за зовсім іншим алгоритмом.
Візит пана Джонсона був в більшій мірі носив демонстративний характер –
показати, що питання України є важливим для нового уряду Великобританії, і, в
той же час, продемонструвати більш жорстку позицію по відношенню до Росії. За
його словами, уряд Великобританії готовий зберігати тиск на Росію 5. Ці слова
можна розглядати як відповідь на пропозицію пана Штайнмайєра поетапно
знімати санкції з Росії у випадку прогресу у врегулюванні конфлікту, висловлені в
травні цього року6. Позиція Великобританії досить контрастує з позицією Франції
та Німеччини. Така відмінність в позиції Великобританії обумовлена певною
трансформацією її зовнішньої політики пов’язаної з процесом Brexit.
Візити
європейських
міністрів
закордонних
справ
продемонстрували прикру тенденцію – Франція і Німеччина
піддалися маневрам Путіна та запропонували алгоритм реалізації
Мінських домовленостей, який як у випадку реалізації, так і у
випадку застою, грає на руку РФ. За цього плану, Росії стає
набагато простіше звинуватити України в зриві Мінських
домовленостей. Це створює Москві можливості домогтися зняття
режиму санкцій. За такого розвитку подій, нам потрібно надіятись
на позицію США та Великобританії, які нещодавно поновили свої
позиції щодо підтримки режиму санкцій.

Штайнмайєр очікує поновлення "нормандських" переговорів. http://www.ukrinform.ua/rubricpolitycs/2086138-stajnmajer-ocikue-ponovlenna-normandskih-peregovoriv.html.
5 https://hromadskeradio.org/news/2016/09/15/velyka-brytaniya-za-te-shchoby-zberigaty-tysk-i-sankciyi-protyrosiyi-borys-dzhonson.
6 http://www.unian.ua/world/1360820-shtaynmayer-proponue-poetapne-znyattya-sanktsiy-z-rf-u-razi-istotnogoprogresu-na-donbasi.html.
4
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Безпека та оборона
Європейський Союз продовжив санкції проти Росії з приводу ситуації в
Україні
15.09.2016
Через незмінно тривожну ситуацію на Сході України, Європейський Союз продовжив
персональні санкції проти російських посадовців та проросійських сепаратистів на наступні
півроку. На цей час їхні активи залишаться замороженими. Також, як і раніше, їм буде
заборонений в’їзд до країн Європейського Союзу. Нагадаємо, у липні – ЄС також продовжив
економічні й секторальні санкції проти Росії до 31 січня 2017 року. Як все це вже вплинуло на
економіку й настрої в країні, де вже за три дні мають відбутися загальнонаціональні парламентські
вибори.
Продовженням персональних санкцій ЄС вкотре покарав винних у підриві українського
суверенітету та територіальної цілісності. Цього разу під санкції потрапили майже 150 людей і
близько 37 фірм. Росія вже сповна відчула економічний удар. Серед міст, які найбільше
потерпають від кризи – й центр автомобільної промисловості – місто Тольятті в Самарській
області. Співробітники тутешнього збанкрутілого АвтоВАЗагрегату кажуть: бездарні керівники –
на місцевому й урядовому рівнях ведуть країну в нікуди.
Говорить колишня співробітниця Автовазу Світлана Савицька:
«Якщо у нас такі господарі будуть і надалі, то не лише наше місто помре, а помре повністю
вся Росія. Як не сумно це звучить, у нас не те, що нема патріотизму, у нас єдності нема в народі».
Світлана Савицька не отримувала зарплатню з травня 2015 року. Тоді їй востаннє
виплатили зароблені двісті доларів. Її історія – яскравий показник: як всього за кілька років
західних санкцій та падіння цін на нафту «просіла» російська економіка. А Тольятті – з осередку
зайнятості –перетворився на депресивну зону.
Такої ж думки лідер незалежної робітничої профспілки Петро Золотарьов:
«Соціальна напруга є у всіх сферах життєдіяльності людей. Так триває давно. Особливо
відчутною стала остання криза, з якої все ніяк не вдається вибратися. Відбуваються масові
скорочення, звільнення співробітників, а також зниження рівня їхніх заробітків. Ця сумна ситуація
призводить до протестних настроїв».
Готовність до протестів тутешні мешканці відчули на третій рік західних санкцій дії
західних санкцій. Але дехто до цього часу не чекав. За різними оцінками – лише протягом
попередньо року місто покинули від восьми до вісімдесяти тисяч чоловік. Серед таких і Антон
Чехов, який перебрався до США. В Росію він повернувся, щоби вже за кілька днів проголосувати на
парламентських виборах.
Колишній мешканець Тольяті Антон Чехов каже, що треба міняти владу:
«На мою думку – партію влади треба міняти. Якщо за скільки там 15-16 років партія влади
не змогла окрім своїх популістських заяв зробити нічого серйозного, щоби здійснити прорив
всередині країни, то значить треба її змінювати».
Цікаво, що вихід із кризи, попри все пережите – Антон бачить у поверненні до ідеології
минулого – комунізму. Саме за них цю партію він радше за все віддасть свій голос на виборах у
неділю. І у такій думці – він не єдиний – згідно з опитуваннями Левада-центру, які були проведені
у серпні – Комуністична партія має підтримку серед 15 відсотків російських виборців.
Voice of America
Президент наголошує на важливості збереження санкцій проти агресора
та зміцненні міжнародної коаліції на підтримку України
06.09.2016
Президент Петро Порошенко назвав головним завданням для українських дипломатів
сприяння зміцненню міжнародної коаліції на підтримку України та наголосив на важливості
запобігти зняттю санкцій проти агресора.
«Головне — сприяти зміцненню міжнародної коаліції на підтримку України та запобігти
зняттю санкцій з РФ до моменту повного відновлення територіальної цілісності України», - сказав
Глава держави під час виступу у Верховній Раді.
Президент також підкреслив важливість роботи дипломатів щодо сприяння зміцненню
обороноздатності
України
шляхом
активізації
військово-технічного
та
оборонного
співробітництва, передачі військових технологій та надання Україні летальних видів зброї у
випадку можливого повномасштабного вторгнення з боку Росії. Глава держави не виключив
подібного сценарію та наголосив на необхідності «бути готовим в будь-який час».
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Глава держави також нагадав, що поставив дипломатам завдання активніше залучати
міжнародних партнерів до звільнення українських політичних в’язнів, що утримуються в Росії та в
анексованому нею українському Криму, заручників в окупованій частині Донбасу.
Петро Порошенко висловив впевненість, що попри застосування Росією в країнах ЄС
невійськових методів гібридної війни - коли «Кремль не приховує, що використовує європейські
демократичні цінності Заходу для його ж руйнування» - стратегічно Європа подолає всі виклики.
При цьому Президент закликав усіх бути свідомими того, якою мірою ускладнюються завдання
для нашої української дипломатії, «наскільки в несприятливих умовах вона повинна
забезпечувати єдину європейську позицію щодо санкцій та інших форм тиску на Російську
Федерацію».
Інтернет-портал Президента України
Україна наполягатиме на наданні незворотного та всеохоплюючого
характеру режиму припинення вогню на Донбасі
06.09.2016
Україна має намір на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську 7 вересня
ініціювати розгляд питання надання незворотного та всеохоплюючого характеру режиму
припинення вогню на Донбасі, який було оголошено з 1 вересня. Про це повідомив Заступник
Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.
"Засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбувається раз на два тижні і якраз
там ми хотіли б обговорити питання надання незворотного характеру режиму припинення вогню,
який був оголошений за ініціативою Президента України з 1 вересня цього року", - сказав він у
радіопрограмі "Донбас. Реалії" Радіо Свобода, яка була присвячена результатам Саміту "Великої
двадцятки".
Щодо результатів Саміту G-20 Заступник Глави АПУ підкреслив: попри те, що Україна
фізично не була на ньому представлена, нашій вдалося досягти результатів, яких вона прагнула.
"Це велике досягнення Президента України, української дипломатії, бо саме перед
Самітом, а ми знали що буде винесено питання по Україні, ми провели досить інтенсивну
дипломатичну артпідготовку для того, щоб це питання було обговорено і обговорювалося у
потрібному для нас руслі", - зазначив К.Єлісєєв.
За словами дипломата, Глава держави провів інтенсивні консультації з низкою лідерів
країн G 20. Зокрема, телефонні конференції з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель,
Президентом Франції Франсуа Олландом, були контакти з Прем'єр-Міністром Канади Джастіном
Трюдо, Віце-президентом США Джоном Байденом, Прем'єр-Міністром Великобританії Терезою
Мей, Президентом Європейської ради Дональдом Туском.
"Крім того, безпосередньо перед Самітом за дорученням Петра Порошенка спеціальний
посланник Президента відвідав Берлін. Відбулися результативні переговори у тристоронньому
форматі з німцями та французами, де було узгоджено спільну лінію, де ми (Україна) виклали наше
бачення того, які питання необхідно порушити. Більше того - ми передали списки тих полонених,
які зараз утримуються як на Донбасі, так і є політичними заручниками у Росії", - повідомив
Заступник глави Адміністрації Президента.
На переконання Костянтина Єлісєєва, саме завдяки проведеній роботі нашій державі
вдалося отримати очікуваних результатів. "Ми досягли головної мети - за нашої спиною ніякі
питання щодо України не вирішувалися, без нашої згоди. По-друге - дуже важливо, що все ж так,
як неодноразово і заявляв Президент України - ми повернулися до Нормандського формату на
рівні лідерів. Про це свідчить нещодавня заява Президента Путіна про те, що він погодився вийти
на Нормандський формат на рівні лідерів", - констатував він.
"Ми вітаємо ці результати і вдячні нашим партнерам - Сполученим Штатам, Канцлеру
Німеччини, Президенту Франції за ту підтримку, яку ми отримали", - додав Заступник Глави АПУ.
Водночас він зазначив, що робота у Нормандському форматі ніколи не припинялася, адже
він полягає не лише у зустрічі глав держав та урядів, але містить у собі і роботу експертів із
безпекових та військових питань, а також роботу на рівні дипломатичних радників відповідних
лідерів.
Костянтин Єлісєєв також повідомив, що найближчим часом відбудеться телефонна
конференція у тристоронньому форматі: Президента України, Канцлера Німеччини та Президента
Франції, під час якої буде обговорено наслідки домовленостей, їх результати і "напрацьовано
спільну позицію на найближчу перспективу".
Заступник Глави Адміністрації Президента України також висловив переконання щодо
проведення зустрічі у Нормандському форматі на рівні лідерів держав, тобто, Президента України,
Президента Франції, Президента Росії та Канцлера Німеччини. "Звичайно ж, дата має бути
узгодженою з усіма сторонами", - сказав він.
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Костянтин Єлісєєв не виключив, що місцем проведення заходу може стати Берлін.
"Принаймні, таку пропозицію під час однієї з телефонних конференцій висувала Канцлер
Німеччини. Тож ми ведемо підготовку", - резюмував Заступник Глави АПУ.
Інтернет-портал Президента України

Візова політика та регіональне співробітництво
Вишеградська група боротиметься за надання Україні безвізового режиму –
Орбан

06.09.2016
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що Вишеградська група підтримуватиме
Київ і боротиметься за надання громадянам України безвізового режиму з Євросоюзом.
«Упродовж останніх двох років нічого не було зроблене у справі прийняття України до ЄС.
Не вистарчило країн, які б у цьому підтримали Україну. Нідерландці голосували проти, цього не
повинно бути. Вишеградська група буде підтримувати Україну і боротись за безвізовий рух до ЄС
для її громадян», – сказав Орбан 6 серпня під час економічного форуму у польському місті
Криниця-Здруй, його цитує газета Wyborcza.
Країни «Вишеградської групи» – Угорщина, Чехія, Словаччина й Польща. Група заснована
у лютому 1991 року як регіональний союз.
Днями комісар ЄС із питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган
заявляв, що в Європейському парламенті і серед країн-членів ЄС рішення про лібералізацію
візового режиму для України, а також Грузії буде ухвалене вже цього року.
Європейський парламент і Європейська рада ще мають дати «зелене світло» в цій справі.
Джерела Радіо Свобода в ЄС переконані, що цей процес буде завершений у жовтні або листопаді
2016 року, і громадяни України та Грузії зможуть їздити до країн «шенгену» без віз уже взимку, з
початку 2017 року.
Ідеться про можливість короткотермінових, на термін до 90 днів протягом кожних 180
днів, відвідин країн «шенгенської зони» без права працевлаштування.
Як вважають, останньою перешкодою на шляху до візової лібералізації для громадян
України була необхідність впровадити електронне декларування для посадовців. Воно офіційно
запрацювало з 1 вересня.
Радіо Свобода
Володимир
Гройсман:
Поглиблення
співпраці
України
та
країн
Вишеградської четвірки дасть можливість якісніше проводити реформи та
інтегруватися до ЄС
06.09.2016
Поглиблення співпраці України та країн Вишеградської четвірки дасть можливість країні
більш якісніше проводити реформи та інтегруватися до європейського і євроатлантичного
простору. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на спільній пресконференції із главами урядів держав Вишеградської групи за результатами зустрічі у рамках 26-го
Економічного форуму у м. Криниця-Здруй 6 вересня.
«Ми дивимося абсолютно оптимістично у майбутнє. Ми вважаємо, що маємо дуже гарні
основи для поглиблення нашої співпраці. Ми вважаємо, що поглиблення співпраці з країнами
Вишеградської четвірки дасть можливість більш якісніше нам проводити реформи в країні і більш
якісніше інтегруватися до європейського і євроатлантичного простору», - наголосив
Володимир Гройсман.
Прем'єр-міністр наголосив, що Уряд України зацікавлений у поглибленні співробітництва з
Вишеградською четвіркою.
«Вважаю, що у нас є величезний потенціал щодо розвитку наших стосунків. Переконаний у
тому, що поглиблення нашої співпраці буде носити достатньо позитивний результат для наших
країн», - зазначив Володимир Гройсман.
Голова Уряду запевнив співрозмовників у незмінності курсу України на європейську
інтеграцію. Україна очікує на якнайшвидше завершення ратифікації Угоди про Асоціацію із
Європейським Союзом.
У цьому контексті він подякував за підтримку країнам-членам Вишеградської четвірки
щодо набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС та запровадження ЄС безвізового режиму для
українських громадян.
«Наш шлях на європейську інтеграцію є дуже непростим в умовах агресії, але за декілька
років Україна провела важливі зміни», - зауважив Голова Уряду.
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Так, спостерігається прогрес в сфері державного управління, відновлюється довіра до
системи правосуддя, розпочато ефективну боротьбу з корупцію, перебудовується енергетична
система і докладаються зусилля для досягнення енергонезалежності країни, зазначив Прем'єрміністр.
У цьому контексті Володимир Гройсман подякував країнам Вишеградської групи за
підтримку України у цій сфері, зокрема Словаччині.
Він повідомив, що сьогоднішня зустріч буде мати низку ініціатив щодо поглиблення
співпраці в інфраструктурній сфері, економічній та енергетичній сферах.
«Є ряд завдань, які ми можемо розглядати в короткостроковій і середньостроковій
перспективі, які зроблять наші країни сильнішими, і, беззаперечно, ми будемо мати взаємовигідні
відносини», - підкреслив Володимир Гройсман.
Голова Уряду також привітав Прем'єр-міністра Республіки Польща Беату Шидло з
початком головування Польщі у Вишеградській групі з 1 липня та подякував за ініціативу
проведення зустрічі у такому форматі.
Урядовий портал
Порошенко очікує, що у жовтні буде запроваджений безвізовий режим з ЄС
13.09.2016
Президент України Петро Порошенко очікує, що у жовтні Україна отримає безвізовий
режим з Європейським союзом.
«І вже за кілька тижнів, я сподіваюся, вже в жовтні, у нас буде безвізовий режим», – сказав
Порошенко під час візиту до Дніпропетровської області.
У серпні Порошенко заявляв, що до запровадження безвізового режиму з ЄС залишилися
«лічені тижні». Європейські дипломати ж припустили, що безвізовий режим для України і Грузії
може почати діяти з початку 2017 року.
Європейська комісія ще у квітні запропонувала Європарламентові і Раді Європейського
союзу скасувати візи для громадян України. Нині це питання перебуває на розгляді кількох
комітетів Європарламенту, за нього має проголосувати і повний склад Європарламенту.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також висловив сподівання, що
Євросоюз надасть Україні безвізовий режим «упродовж найближчих місяців». 19 липня
єврокомісар з Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган
висловив сподівання, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде затверджене у
жовтні.
Йдеться про можливість короткотермінових, на термін до 90 днів протягом кожних 180
днів, відвідин країн «шенгенської зони» без права працевлаштування.
Радіо Свобода

Енергетика
Президент України та Віце-президент Європейської Комісії скоординували
позиції у спільних діях із забезпечення енергетичної безпеки України і ЄС
02.09.2016
Президент Петро Порошенко зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії з питань
Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.
Глава держави подякував ЄС та особисто Єврокомісару за незмінну підтримку України,
відзначивши важливість енергетичної незалежності від Росії.
Президент наголосив, що Україна віддана подальшому впровадженню реформ в
енергетичній сфері у відповідності до своїх зобов’язань у рамках Договору про Енергетичне
Співтовариство та Угоди про асоціацію з ЄС. «Президент, Уряд та Верховна Рада тісно
координують питання якнайшвидшого схвалення реформаторських законопроектів у сфері
енергетики», - запевнив Петро Порошенко. Глава держави також закликав Єврокомісію зробити
внесок до Фонду енергоефективності України.
Віце-президент ЄК відзначив проведену в Україні роботу на шляху впровадження
енергетичних реформ та наголосив на важливості їх втілення в життя. Марош Шефчович
запевнив, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну на її євроінтеграційному шляху.
Сторони домовилися завершити ближчим часом узгодження Меморандуму про стратегічне
партнерство в енергетичній сфері між Україною та Європейським Союзом, яке б відкривало
можливості для залучення України до участі в Енергетичному Союзі ЄС.
Інтернет-портал Президента України
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УКРАїна – нато

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
Чи можуть КНР і РФ кинути виклик НАТО?
13 вересня розпочались щорічні спільні навчання флотів КНР та РФ. Цього
року місце проведення навчань буде доволі символічним – Південно-Китайське
море. В липні цього року Постійна палата третейського суду в Гаазі визнала
юридичну неправомірність історичних претензії КНР на акваторію ПівденноСхідного моря. Практика штучного створення островів визнана такою, що
нанесе непоправної шкоди навколишньому середовищу та не має під собою
юридичних підстав7. Сі Цзіньпін поспішив завірити, що Китай «не погодиться з
будь-якими претензіями чи діями, сформованими на основі цього рішення»8.
Територіальна суперечка в Південно-Китайському морі є однією з
найважливіших тем на порядку денному зовнішньої політики КНР. Ця суперечка
по-перше, негативно впливає динаміку відносин КНР з країнами АСЕАН та з
США; по-друге, її перебіг є важливим фактором, що впливає на імідж китайської
влади всередині країни; по-третє, результати спору будуть визначати баланс сил
в одному з найбільш економічно активних регіонів.
Згода РФ на участь у військово-морських навчаннях є політичною заявою на
те, що РФ готова узгоджувати безпекові та військово-політичні порядки денні з
КНР. Для Росії природнім результатом цього руху на військово-політичне
зближення виступає спільний з КНР антиамериканський військовополітичний союз. Участь у ньому є більш вигідною для РФ, оскільки Москва в
останні роки досить чітко продемонструвала своє бажання або знову вирішувати
глобальні проблеми рівноправно з США, або демонтувати існуючий міжнародний
порядок. Перша ініціатива особливим успіхом не увінчалась.
Що стосується участі РФ у згаданих навчаннях, її участь є підкреслено
політичною, - загін кораблів, що беруть участь в навчаннях був порівняно
обмеженим, до нього не увійшли найновіші бойові кораблі та підводні човни.
Причиною цього є намагання РФ мінімізувати негативний вплив навчань на
відносини з В’єтнамом. В даний момент, Москва знаходиться в процесі передачі
В’єтнаму двох фрегатів та шести підводних човнів9.
Китай і Росія провели шість раундів спільних військово-морських навчань з
2005 року. Пекін вперше виступив приймаючою стороною у 2012 році. У 2015 році
7

http://www.nytimes.com/2016/07/13/world/asia/south-china-sea-hague-ruling-philippines.html?_r=0
http://edition.cnn.com/2016/07/12/asia/china-philippines-south-china-sea/
9
http://thediplomat.com/2016/08/russia-to-send-anti-submarine-warfare-destroyers-to-south-china-sea/
8
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обидві країни провели військово-морські і десантні навчання в Японському морі,
порівняно менші навчання в Середземному морі, в тому числі низку інших
двосторонніх військових обмінів. Також, обидві країни регулярно беруть участь в
тристоронніх і багатосторонніх навчання, наприклад, під егідою Шанхайської
організації співпраці (ШОС)10.
З огляду на те, що Китай і Росія не мають формального військового союзу,
взаємодія між двома флотами буде обмеженою і не може бути порівняна з
аналогічними маневрами, що проводяться НАТО. Основне обґрунтування
спільних навчань буде носити не практичний, а політичний характер. Останній
буде покликаний підкреслити стратегічне партнерства в галузі безпеки між двома
країнами11.
Позиція РФ щодо суперечки в Південно-Китайському морі була викладена
під час брифінгу прес-секретарки МЗС РФ Марії Захарової 14 липня цього року12.
На офіційному дипломатичному рівні РФ не підтримала жодну із сторін. Росія
виступила за необхідність дотримуватись Конвенції ООН з морського права 1982
року та Декларації про поведінку сторін у Південно-Китайському морі, підписаної
урядами країн АСЕАН та урядом КНР у 2002 році. Тим не менш, РФ недвозначно
назвала контр-продуктивною участь в диспуті будь-яких зовнішніх сторін. У
згаданому пункті заяви проглядається негативне відношення РФ до потенційної
участі США у вирішенні конфлікту. РФ уникає прямої підтримки позиції КНР в
конфлікті, але її позиція відображає те, що необхідно Китаю – залишитись один
на один з державами, з якими КНР межує у Південно-Китайському морі.
Події останніх двох тижнів демонструють тенденцію зближення між КНР
та РФ. Гарним стартом для цього виступив саміт G20 в Ханчжоу, перебіг
якого демонстрував, що між Москвою і Пекін існують більш теплі стосунки,
ніж у останнього з США. На нашу думку, між сторонами триває процес
обговорення технічних деталей військово-політичного союзу. При чому,
антиамериканський союз з Китаєм є більш жаданим для Москви, оскільки
зовнішньополітичні дії Росії останніх років демонструють, що вона веде
активну агресивну політику, спрямовану на руйнацію існуючого міжнародного
порядку. За допомогою участі у згаданих військових навчаннях в ПівденноКитайському морі Росія демонструє свою солідарність з КНР. В той же час,
позиція Пекіну поки що залишається невизначеною, але КНР в звичній для себе
манері користується тактичною перевагою та продовжує використовувати
Росію у вигідних для себе регіональних зовнішньополітичних акціях.

10

Там само
Там само
12
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2354135#13
11
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Євроатлантичний процес в Україні
Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО - Президент
06.09.2016
У щорічному Посланні до Верховної Ради Президент Петро Порошенко наголосив на
незмінності пріоритету вступу України до Північноатлантичногот Альянсу.
«Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО. Я наполягаю: цей дороговказ
для нас непорушний як Полярна зірка на зоряному небі», - підкреслив Петро Порошенко під час
виголошення послання «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2016 році».
Президент зазначив, що «усе, що ми здійснюємо в оборонній галузі, ми робимо, міцно
тримаючи в руках компас, стрілка якого показує твердо на Північну Атлантику» та підкреслив, що
Україна в усьому орієнтується на повну сумісність із стандартами Альянсу, причому не тільки у
військовій сфері.
Глава держави наголосив, що наша країна вийшла на безпрецедентний і дуже тісний
рівень співпраці з країнами Альянсу, який «ми будемо підвищувати, розширювати, поглиблювати
— аж до повного досягнення критеріїв членства».
Петро Порошенко особливо підкреслив, що за 2,5 роки кількість прихильників вступу
України до НАТО значно зросла та вже істотно перевищує кількість противників, але все ще
спостерігаються суттєві відмінності між різними макрорегіонами.
При цьому Президент зауважив, що в Альянсі теж немає консенсусу щодо членства
України. «Так, формально двері відчинені, починаючи з Бухарестського Саміту 2008 року. Але ці
двері – сенсорні: можуть і зачинитися при надто різкому наближенні», - сказав він та застеріг,
що «кожен наш крок має бути виваженим і наперед прорахованим, щоб не вийшло так як з
Планом дій щодо членства вісім років тому». Петро Порошенко наголосив, що заходи, які Україна
здійснює зараз, «насправді значно більше, ніж проект ПДЧ 2008-го року».
Інтернет-портал Президента України
Расмуссен: Росії дорого коштуватиме широкомасштабне вторгнення в
Україну
04.09.2016
«Я не думаю, що в інтересах Росії відкрито нападати на Україну, тому що це буде мати
важкі політичні наслідки для Росії. Я також думаю, що Путін може досягти своїх політичних цілей
без відкритого вторгнення в Україну. Для цього він використовує гібридну війну, «зелених
чоловічків», кампанії з дезінформації, створює заморожений конфлікт на сході України. Він
сподівається зробити Україну слабкою і залежною від Кремля. Це його мета », – сказав Расмуссен.
Він не виключає, що наступного разу, після Криму, «зелені чоловічки» можуть з’явиться в
країнах Балтії.
«Ми не знаємо, ми дійсно не знаємо. Але, звичайно, це можуть бути три балтійські країни.
Зокрема, Латвія і Естонія висловлюють серйозну стурбованість з цього приводу, оскільки в цих
країнах є дуже великі російські меншини», – сказав радник українського президента.
«Вони стривожені доктриною Путіна, згідно з якою Росія може втручатися в справи інших
країн для того, щоб захистити там російськомовні меншини. Я думаю, що ці три балтійські країни
добре захищені, оскільки вони є членами НАТО, і відкрита агресія проти них неможлива», –
зауважив колишній очільник НАТО.
Російська сторона наразі не коментувала цих заяв, але раніше неодноразово відкидала
свою причетність до конфлікту на Донбасі.
Військові кораблі та літаки Росії з початку конфлікту в Україні все частіше фіксують
поблизу повітряних і морських кордонів Балтії. У країнах Балтії неодноразово заявляли, що
польотами своїх літаків біля їхніх кордонів Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.
Конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму.
Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці
звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».
Радіо Свобода

НАТО у фокусі тижня
НАТО і Росія провели переговори про скорочення ризиків
15.09.2016
Представники НАТО і Росії провели переговори про шляхи збільшення прозорості і
скорочення ризиків, повідомила пресова служба Північноатлантичного союзу.
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За повідомленням, ці питання обговорювали заступник генерального секретаря НАТО
Александр Вершбоу і постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко.
При цьому Вершбоу заявив Грушкові, що союз НАТО готовий продовжувати діалог, але в
його політиці щодо Росії ніяких змін немає.
«Наша практична співпраця лишається припинена після агресивних дій Росії проти
України. Але водночас ми вирішили залишити відчиненими канали для політичного діалогу», –
сказав він.
У повідомленні додано, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ чекає на
обговорення цих питань і подальших кроків із міністром закордонних справ Росії Сергієм
Лавровим у найближчому майбутньому.
Така зустріч можлива наступного тижня, коли і Столтенберґ, і Лавров перебуватимуть у
Нью-Йорку на щорічній сесії Генеральної асамблеї ООН.
Відносини між НАТО й Росії погіршилися після окупації Росією українського Криму і її
агресії на частині українського Донбасу до найгіршого рівня з часів Холодної війни.
Радіо Свобода
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Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
Заяви про вихід з ПАРЄ
18 вересня цього року в Росії пройшли вибори в Державну Думу. Нинішнім
подіям
передувало
підпорядкування
окупованого
Криму
Південному
федеральному округу і ліквідація самого Кримського федерального округу. Це
давало можливість більш глибоко заховати Крим в структури Російської
Федерації. А також це дає можливість провести вибори в тому числі і в Криму як в
одній з численних територій РФ. Після виборів, «представники» кримського
населення стануть депутатами Державної Думи. На думку Путіна, це буде ще
одним аргументом проти позиції європейських колег, оскільки останні вбачають у
виборах єдиний інструмент вирішення внутрішніх конфліктів. Паралельно з
активізацією зусиль по реанімації Мінських домовленостей, така поведінка
виглядає грою на випередження з метою ще більшого розділення питань Донбасу
та Криму.
Путін може піти далі і включити незаконно обраних депутатів з
окупованого Криму до місії до ПАРЄ. Передбачаючи такий сценарій, міністр
закордонних справ України П.А. Клімкін закликав бойкотувати роботу
Парламентської асамблеї ради Європи13. Остання наклала санкції на делегацію з
РФ, позбавивши їх права голосу. Рішення про припинення участі російської
делегації в ПАРЄ було прийнято самими російськими депутатами. Таким чином,
ПАРЄ нічого може зробити в тій ситуації, якщо новобрані російські депутати
повернуться до участі в роботі Парламентської асамблеї. Асамблея може лише
повторно розглянути доцільність продовження санкцій проти російської делегації.
Отже, нам видається нелогічним вимагати від ПАРЄ продовжувати виключення
РФ, в ситуації коли сама Асамблея не приймала такого рішення в минулому.
Погроза призупинити членство виглядає слабо прорахованим та емоційним
рішенням. Ми як жертва агресії та сторона в переговорах з РФ маємо не тільки
підтримувати канали зв’язку з європейськими колегами та громадськістю, а й
працювати над власним іміджем прогнозованого і надійного партнера. Доповідач
ПАРЄ з питань конфлікту в Україні Христина Зеленкова з цього приводу заявила,
13http://www.unian.ua/politics/1517814-ukrajina-gotova-boykotuvati-pare-yakscho-rosiyska-delegatsiya-
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що Україна не в тій позиції, щоб відмовлятись від роботи в ПАРЄ14.
Іншою стороною даної проблеми є заклик президента Порошенка не
визнавати вибори в РФ в цілому. Рішення української влади закликати
європейських колег повністю не визнавати вибори в Росії видається помилковим.
По-перше, ці вибори є природнім процесом внутрішньополітичного життя РФ, і в
умовах невизнання стану війни з Росією вони також би відбулись. РФ не має права
проводити вибори тільки на території Криму, оскільки її влада там є
нелегітимною і окупаційною. Міжнародні організації не визнали вибори в Криму,
туди не направляються спостерігачі, в той час, на іншій території РФ, вони
присутні. Для висловлення незгоди з проведеннями виборів в Криму та
потенційною появою так званих кримських політиків у ПАРЄ можна було
придумати більш делікатні та зрозумілі форми.
По-друге, можливо, певна логіка у продовженні ізоляції Росії в
міжнародних організаціях і існує, оскільки: санкції проти РФ буди продовженні,
Україна отримала черговий транш від МВФ, а РФ, очевидно, все менш зацікавлена
в ескалації конфлікту. Тим не менше, на такий досить неприбутковий крок було
витрачено достатньо багато ресурсів – заява була озвучена особисто президентом
України Петром Порошенком на зустрічі з послами G7 та ЄС, а ефект від таких дій
не видається продуктивним. За усталеною негативною практикою, ми в більшій
мірі вимагаємо та закликаємо, ніж пропонуємо.
У випадку із закликами до повного невизнання виборів в РФ та заявами
про можливий бойкот ПАРЄ українське керівництво проявило поспіх. Україні
варто дочекатись результатів виборів в РФ. Лише у випадку, якщо РФ
вирішить відновити свою роботу в ПАРЄ і якщо серед делегатів будуть обранці
з окупованого Криму, Україні варто запропонувати європейським колегам
піддати сумніву можливість цих депутатів бути членами російської делегації.
Така орієнтовна позиція України видається максимально виваженою та
зрозумілою. Якщо з такою позицією Україні не вдасться добитись відчутних
результатів, тоді призупинення своєї участі в ПАРЄ є логічним політичним
кроком.
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Політичний процес
Президент
Петро Порошенко наголошує на необхідності беззаперечного прогресу в
безпекових питаннях на Донбасі
06.09.2016
Президент Петро Порошенко вчергове наголосив, що політичне врегулювання ситуації на
Донбасі, а саме рішення щодо внесення змін до Конституції та закон про проведення виборів на
Донбасі можливі лише при очевидному і беззаперечному прогресі у безпекових питаннях.
Глава держави наголосив, що мова йде про стале припинення вогню, виведення російських
військ та техніки з окупованої території, роззброєння бойовиків та відновлення контролю за
українсько-російським кордоном з боку України. Глава держави підкреслив, що такого підходу
дотримуються й наші західні союзники та партнери.
Президент особливо наголосив на важливості тісної співпраці з депутатським корпусом.
«Будь-яке рішення, шановні народні депутати, буде винятково за вами. І без вас не станеться ані
змін до Конституції, ані закону про місцеві вибори у частині Донбасу, ані жодного іншого
стратегічного кроку. Саме тому життєво важлива наша з вами співпраця», - сказав Петро
Порошенко під час щорічного Послання до Верховної Ради України.
При цьому Глава держави зазначив, що зміни до Конституції можливі лише за відповідних
обставин: «Другого читання конституційних змін, примара яких постійно блукала цією залою, не
відбулося, як ви бачите. І не відбудеться, поки для того не визріють відповідні умови».
Президент також зазначив, що Росія з окупованих нею територій Донеччини та Луганщини
хоче утворити «протекторат Донбас», і на своїх умовах інфільтрувати його до складу України, щоб
підривати нашу державу ізсередини. «Скажу коротко, ми цього робити не дозволимо і так не
буде», - сказав Петро Порошенко.
Президент також застеріг українських політиків від спроб зірвати мирний процес, на який
спрямовані Мінські угоди та Нормандський формат. «Є у цьому питанні й інша крайність,
внутрішня, щодо якої ми не можемо робити вигляд, ніби її не існує. Частина українських політиків
атакує Нормандський формат і Мінський процес насправді лише тому, що і Нормандія, і Мінськ
відкривають реальний шлях до повернення Донбасу і є єдиним інструментом для того, щоб цього
досягнути», - сказав Петро Порошенко. Глава держави підкреслив, що для нього «така філософія
неприйнятна» і він зробить усе можливе, щоб цього не допустити.
Інтернет- портал Президента України
Крим був і є українським – Президент
06.09.2016
Президент Петро Порошенко наголосив, що Крим є українським, а питання
його окупації та мілітаризації Росією, утиски прав українців та кримсько-татарського народу на
півострові потрібно постійно тримати на міжнародному порядку денному.
«Заява Путіна про те, що ніби питання Криму закрите, це лише його марення. Хоча
насправді воно дійсно закрите у 1954 і у 1991 році: Крим був, є і буде українським. І жодної іншої
розмови не буде», - наголосив Глава держави під час щорічного послання до Верховної Ради.
Президент також впевнений, що через кримське питання необхідно домагатися
розширення відповідного санкційного пакета, як це минулого тижня зробили США. «Порушення
Росією прав людини на окупованих територіях, у тому числі й щодо кримських татар, вимагає
запровадження додаткових секторальних санкцій. Думаю, був би не зайвим осучаснений аналог
поправки Джексона-Веніка», - наголосив Глава держави.
Президент також нагадав, що українським дипломатам поставлене завдання активніше
залучати міжнародних партнерів до звільнення українських політичних в’язнів, що утримуються в
Росії та в анексованому РФ українському Криму, і заручників в окупованій частині Донбасу.
Інтернет- портал Президента України

Виконавча влада
Володимир Гройсман, Франк-Вальтер Штайнмайер та Жан-Марк Еро
обговорили успіхи України на шляху реформ
14.09.2016
17 of 22

INTERNATIONAL WEEKLY # 14 (01.09.2016 — 15.09.2016)

18 of 22

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман, Федеральний міністр закордонних справ
Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмайер та Міністр закордонних справ і
міжнародного розвитку Французької Республіки Жан-Марк Еро під час зустрічі обговорили успіхи
України на шляху реформ.
Володимир Гройсман розповів міністрам закордонних справ Франції та Німеччини про
пріоритети роботи Уряду. Так, за його словами, одне з пріоритетних завдань Уряду – утримання
макроекономічної стабільності у країні та забезпечення економічного зростання.
Прем`єр-міністр поінформував співрозмовників про позитивні сигнали щодо розвитку
національної економіки.
Також досягнуто прогресу в антикорупційній політиці, економічній сфері, дерегуляції,
макроекономічній стабілізації, приватизації, повідомив Володимир Гройсман. Відбуваються зміни
у судовій системі після вступу в дію нових норм законодавства, зауважив він.
"Перед нами стоїть широке коло завдань щодо проведення змін у країні, реформ, зауважив Прем`єр-міністр. - Ми досягнемо успіху, ми дуже наполегливі. Останні 3-4 місяці роботи
Уряду, який я очолюю, дає нам оптимізм у цих питаннях. Ми бачимо, що є світло у кінці тунелю,
ми бачимо, що ситуацію можна стабілізувати і зробити її дуже стійкою".
Володимир Гройсман підкреслив корисність спільних проектів із Німеччиною і Францією.
Він також наголосив на важливості поглиблення співпраці країн зокрема в енергетичній безпеці.
Міністр закордонних справ і міжнародного розвитку Французької Республіки ЖанМарк Еро привітав реформи, розпочаті Урядом. Він відзначив прогрес у сфері реструктуризації
банківського сектору, сфері оподаткування, міжбюджетного дефіциту, енергетичних тарифів, а
також зусилля у напрямку боротьби з корупцією. Також, за його словами, зміни наявні в правовій
системі, електронного декларування статків посадовців.
У свою чергу Федеральний міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина
Франк-Вальтер Штайнмайер зауважив: "Ми раді тому, що для усієї країни були початі реформи,
які зокрема стосуються боротьби з корупцією".
Урядовий портал
Прем`єр-міністр України та міністри закордонних справ Німеччини та
Франції обговорили перспективи поглиблення інвестиційного співробітництва
14.09.2016
Однією
з
тем
обговорення
під
час
зустрічі
Прем`єр-міністра
України
Володимира Гройсмана, Федерального міністра закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччина Франка-Вальтера Штайнмайерата Міністра закордонних справ і міжнародного
розвитку Французької Республіки Жана-Марка Еро стали перспективи поглиблення взаємодії
країн у інвестиційній сфері.
Володимир Гройсман поінформував співрозмовників, що при Прем`єр-міністрі буде
створено Офіс із залучення інвестицій. Зараз відбувається формування персоналу.
"Ми хочемо, щоб бізнес – спочатку це буде великий бізнес – щоби він відчував себе
абсолютно комфортно. Якщо компанія заходить, хоче інвестувати в українську економіку, Офіс
візьме на себе, за моєї особистої підтримки, усі бюрократичні питання, щоби бізнес був собі
абсолютно задоволений, що у нього немає жодних проблем з жодним дозволом, у нього немає
жодних проблем з фіскальною службою", - наголосив Голова Уряду.
"Це буде зроблено. Ми будемо і супроводжувати, і захищати цей бізнес для того, щоб він
був успішним. Мені потрібні успішні інвестиції, мені непотрібні інвестиції для статистики. Мені
треба, щоби кожен, хто вклав євро, долар, гривню був задоволеним цим. Тоді критична маса
інвестицій буде змінювати нашу країну, і ми на це абсолютно повністю розраховуємо", - підкреслив
Володимир Гройсман.
Міністр закордонних справ і міжнародного розвитку Французької Республіки ЖанМарк Еро підтвердив проведення у Парижі інвестиційного форуму 28 жовтня.
У свою чергу Володимир Гройсман заявив, що відвідає українсько-французький
інвестиційний форум. Він також висловив сподівання, що форум буду представлений з боку
Франції на високому рівні. "Це буде означати, що ми даємо гарну енергію для бізнесу", - зазначив
він.
Урядовий портал
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Двосторонні відносини
США
Україна та США посилять співробітництво і практичну взаємодію з
першочергових питань двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного
01.09.2016
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 1 вересня, зустрівся з Послом
Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович, яка розпочинає свою дипломатичну місію
в Україні.
Вітаючи
М.Йованович з
високим
дипломатичним
призначенням,
Володимир Гройсман відзначив лідерство США у питанні підтримки України та міжнародної
протидії російській агресії.
Прем’єр-міністр України поінформував про практичні заходи Уряду щодо проведення
реформ, ключовими з яких є децентралізація, створення умов для бізнесу, дерегуляція, боротьба з
корупцією, реформа держслужби.
Окремо було обговорено співробітництво українського Уряду та Адміністрації США
стосовно реформування української митниці, створення та започаткування роботи Офісу
супроводження інвестицій при Прем’єр-міністрові України.
Інтернет-портал Президента України

Польща
Прем'єр-міністри України та Польщі Володимир Гройсман та Беата Шидло
домовилися про покращення умов перетину кордону
07.09.2016
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та Прем’єр-міністр Республіки Польща
Беата Шидлодомовилися про покращення умов перетину українсько-польського кордону.
Під час зустрічі прем'єр-міністрів України та Польщі, що відбулася у середу, 7 вересня, у
м. Криниця-Здруй, сторони обговорили ситуацію на спільному кордоні.
«Тут у нас є єдина думка - ми маємо дати гарний сервіс на перетині кордонів, ми маємо все
зробити для того, щоб були мінімізовані черги», - заявив Володимир Гройсман під час спільної
прес-конференції із Прем’єр-міністром Республіки Польща Беатою Шидло за результатами
зустрічі.
Голова Уряду повідомив, що буде відповідне доручення з боку польських і українських
колег.
«Будуть докладені зусилля для того, щоб знайти механізми зробити перетин кордону між
Україною та Польщею більш комфортним, більш якісним, аніж є сьогодні. Це одне з завдань, над
яким ми будемо працювати», - зазначив Володимир Гройсман.
Урядовий портал
Торговельно-економічне
співробітництво
має
стати
пріоритетом
взаємодії України та Польщі - Володимир Гройсман під час зустрічі із Головою
МЗС Вітольдом Ващиковським
13.09.2016
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок провів зустріч з Міністром
закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським. Сторони обговорили напрямки поглиблення
двосторонньої співпраці країн.
Володимир Гройсман зауважив, що рівень торговельно-економічного співробітництва
країн – недостатній і має потенціал до поглиблення. У цьому контексті він виступив за активізацію
роботи Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.
"Наше стратегічне завдання, наших урядів, – відбудувати якісну систему взаємостосунків.
Тут ми можемо поглиблювати нашу співпрацю в економічній сфері. Ми маємо шукати все більше і
більше питань, які б нас об’єднували, які роблять нас ближче одне до одного. Принаймні, хотів би
ще раз підкреслити, що для нас надзвичайно важливо поглиблення нашої двосторонньої
співпраці", - зазначив він.
Прем’єр-міністр наголосив на необхідності розвитку інфраструктури. "Думаю, що наше
завдання полягає у тому, щоб ми інфраструктурно, все, що стосується державного кордону,
поєднань наших транспортних можливостей, створили таку інфраструктуру, яка буде більше
інтегрувати нас і пожвавлювати нашу економічну співпрацю", - зазначив він.
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Окремої уваги, за його словами, потребує розвиток прикордонної інфраструктури: "Не
пасує нам з вами, коли у чергах між нашими країнами стоять сотні автомобілів, сотні громадян", зазначив Володимир Гройсман.
За його словами, необхідно організувати спільний контроль і оформлення - "потрібно
зробити сервіс якісним", зауважив він.
Голова Уряду також відзначив необхідність поглиблення двосторонньої співпраці України
та Польщі, зокрема у сферах оборони, енергетики, освіти, підсилення співпраці на регіональному
та місцевому рівні, координації зусиль на зовнішньополітичному рівні.
У цьому контексті Прем’єр-міністр подякував Польщі за позицію щодо підтримки України
у її євроінтеграційних прагненнях та у протистоянні агресії Росії.
"Наша консолідована позиція має бути абсолютно чіткою щодо неможливості агресії у
сучасному світі", - зазначив Володимир Гройсман.
Окремо Голова Уряду висловив сподівання, що історичні питання будуть не роз'єднувати
Україну та Польщу, а об’єднувати. "Я буду все робити для того, щоби ми були спільні, єдині, міцні, і
щоби ми мали на усіх щаблях поглиблення нашої співпраці", - наголосив він.
Прем’єр-міністр також високо оцінив переговори з Головою Ради Міністрів Республіки
Польща БеатоюШидло у м. Криниця-Здруй. "Переконаний у тому, що теми, які ми обговорювали,
будуть мати своє продовження в конкретних справах", - зазначив він.
Урядовий портал

Швейцарія
Президент заручився підтримкою з боку Голови Національної Ради
Швейцарії в питанні протидії російській агресії та зміцненні двостороннього
партнерства
07.09.2016
Президент України зустрівся з Головою Національної Ради Швейцарії Крістою
Марквальдер, яка перебуває в Україні на запрошення Петра Порошенка.
Глава держави відзначив, що це перший візит глави нижньої палати швейцарського
парламенту до України.
Президент подякував швейцарській стороні за принципову позицію щодо невизнання
окупації Криму Російською Федерацією та вжиті кроки щодо недопущення використання території
Швейцарії для обходу Росією санкцій, запроваджених з боку ЄС.
Голова Національної Ради наголосила на виключній важливості поваги до принципів
територіальної цілісності, суверенітету і непорушності кордонів та підтримала рішучу позицію
України з відновлення контролю над українсько-російським державним кордоном.
Петро Порошенко відзначив, що Україна чітко дотримується курсу на реалізацію Мінських
домовленостей. Він зазначив, що необхідною передумовою прогресу з урегулювання ситуації на
Донбасі є початок виконання Росією та підтримуваними нею бойовиками своїх зобов’язань у
безпековій сфері.
Глава держави із задоволенням відзначив зростання обсягу швейцарських інвестицій в
Україну на 8,3% в першому півріччі 2016 року. Він висловив сподівання, що проведення
наприкінці вересня в Києві чергового засідання українсько-швейцарського комітету з торговельноекономічного співробітництва сприятиме подальшому нарощуванню темпів торгівлі та інвестицій
між двома країнами.
Інтернет-портал Президента України

Угорщина
Україна та Угорщина підвищать рівень Міжурядової комісії з питань
торговельно-економічного
співробітництва
зустріч
Прем'єр-міністрів
Володимира Гройсмана та Віктора Орбана
07.09.2016
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч із Прем’єр-міністром
Угорщини Віктором Орбаном у м. Криниця-Здруй 7 вересня. Сторони обговорили напрямки
активізації взаємодії країн, зокрема у рамках Міжурядової комісії з питань торговельноекономічного співробітництва та низці інфраструктурних проектів.
Прем'єр-міністри України та Угорщини наголосили на необхідності підняття на новий
рівень українсько-угорського співробітництва.
Сторони домовилися про підвищення рівня українсько-угорської міжурядової Комісії з
питань торговельно-економічного співробітництва. Зокрема, з української сторони її очолить Віце-
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прем‘єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Відповідальну людину з угорської сторони буде визначено найближчими днями.
Володимир Гройсман виступив із ініціативою напрацювати у рамках Комісії
середньостроковий план дій взаємодії України та Угорщини, зокрема у сферах інфраструктури,
енергетики, сільського господарства.
Сторони обговорили перспективи реалізацї низки інфраструктурних проектів, зокрема
щодо розвитку пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури.
У свою чергу Голова Уряду підняв питання щодо необхідності обміну даними про
переміщення товарів на українсько-угорському кордоні. Об'єднання двосторонніх зусиль
сприятимуть боротьбі із контрабандою та «сірим імпортом» на митниці, зауважив він.
Володимир Гройсман зазначив,
що
Україна
також
зацікавлена
в
активізації
співробітництва із Угорщиною з питань транспорту, зокрема щодо комбінованих перевезень.
Прем'єр-міністр зауважив необхідність збільшення дозволів для українських перевізників.
Прем’єр-міністри домовилися об'єднати зусилля у проведенні екологічних робіт на р. Тиса.
Голова Уряду привітав угорську ініціативу щодо проведення бізнес-форуму в Харкові та
запропонував проведення як наступного кроку аналогічного форуму в Угорщині, який міг би бути
відкритий на рівні глав урядів двох країн і стати одним із елементів спільного засідання Урядів
України та Угорщини.
Співрозмовники підняли питання протистояння України російській агресії, а також
консолідації зусиль ЄС у цьому напрямку.
Урядовий портал

Чехія
Україна та Чехія домовилися відновити роботу Міжурядової змішаної
комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, яка
не збиралася 4 роки
07.09.2016
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із Прем’єр-міністром Чехії
Богуславом Соботкоюу рамках робочого візиту до Польщі для участі у роботі 26-го Економічного
форуму у м. Криниця-Здруй 6 вересня. Сторони обговорили низку питань активізації
співробітництва країн, зокрема у торговельно-економічній сфері.
Володимир Гройсман підтвердив Прем’єр-міністру Чехії Богуславу Соботку запрошення
здійснити офіційний візит в Україну.
Голова Уряду підкреслив зацікавленість України в активізації співробітництва з Чехією,
зокрема в сферах інфраструктури, бізнесу та оборони.
Обговорюючи перспективи поглиблення торговельно-економічної взаємодії, сторони
домовилися про відновлення роботи Українсько-чеської міжурядової змішаної комісії з
економічного, промислового та науково-технічного співробітництва та проведення її засідання в
Україні вже найближчим часом.
Прем'єр-міністр також поінформував співрозмовників, що Уряд України ухвалив рішення
про підвищення рівня співголови Комісії, яку з нашого боку очолить Віце-прем‘єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної співпраці Іванна Климпуш-Цинцадзе. Таке рішення підкреслює
важливість Комісії для України, зауважив Володимир Гройсман.
"Я думаю, що Міжурядова комісія буде хорошим інструментом покращення нашої
взаємодії", - підкреслив Голова Уряду.
Обговорюючи стан виконання Мінських домовленостей та питання санкцій проти
Російської Федерації, Прем'єр-міністр запевнив у відданості України Мінським угодам. Водночас
наголосив, що Росія не виконує зобов'язань, зокрема щодо реального припинення вогню,
виведення військ і озброєння, а також звільнення українських полонених.
У цьому контексті Голова Уряду подякував за підтримку Чехії України та особисте
лідерство Прем'єр-міністра Богуслава Соботки.
Володимир Гройсман також підняв питання щодо стурбованості України через відкриття
так званого“почесного консульства ДНР” в чеському м. Острава. У свою чергу Прем'єр-міністр
Богуслав Соботка запевнив, що цю установу не можна вважати дипломатичним представництвом і
жодна з так званих самопроголошених республік не будуть мати дипломатичної місії у Чехії.
Сторони обговорили актуальні питання порядку денного Україна-ЄС, зокрема щодо
лібералізації візового режиму та завершення ратифікації Угоди про асоціацію України із
Європейським Союзом. ВолодимирГройсман закликав Чехію докласти максимальних зусиль у
підтримці України у цьому питанні.
Сторони також наголосили на важливості призначення Надзвичайного і Повноважного
Посла України в Чеській Республіці.
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Прем'єр-міністр також поінформував співрозмовників про поступ України у проведенні
реформ. Зокрема, Уряд досяг позитивних результатів у проведенні реформ з децентралізації
влади, боротьби з корупцією, сфері публічних фінансів, у початку судової та енергетичної
реформ, приватизації, а також становлення українського війська.
"Ми націлені на реформи, розвиток економіки, підвищення добробуту наших громадян,
продовження взаємодії з Міжнародним валютним фондом. Ми оптимістично дивимося у
майбутнє, навіть незважаючи на російську агресію", - запевнив Володимир Гройсман.
Урядовий портал

Словаччина
Словацька Республіка готова надати сприяння в реверсі максимальних
об'ємів газу до України - домовленість прем'єр-міністрів
07.09.2016
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із Прем’єр-міністром Словаччини
РобертомФіцо у рамках робочого візиту до Польщі для участі у роботі 26-го Економічного форуму у
м. Криниця-Здруй у вівторок.
"Ми абсолютно зацікавлені у збільшенні співробітництва, зокрема в енергетичній сфері, у
транзиті газу, видобутку газу", - наголосив Володимир Гройсман.
Голова Уряду окреслив головні пріоритети поглиблення співпраці із Словаччиною, серед
яких розвиток спільних інфраструктурних проектів, реформа української митниці, зокрема
формування спільних баз даних, розвиток проектів щодо перетину кордону, а також залучення
словацького бізнесу в Україну.
У свою чергу Прем’єр-міністр Роберт Фіцо запевнив у готовності Уряду Словаччини надати
сприяння в реверсі максимальних об'ємів газу до України.
Обговорюючи тематику взаємодії країн в енергетичній сфері, було отримано готовність
Прем’єр-міністра Роберта Фіцо також надати максимальне сприяння у транспортуванні
каспійської нафти через територію Словаччини та України до чеського нафтопереробного заводу у
м. Кралупи.
В рамках Саміту ЄС у Братиславі Прем’єр-міністр Словацької Республіки запевнив в тому,
що у центрі уваги засідання будуть питання відносин Україна-ЄС, зокрема щодо якнайшвидшого
урегулювання питань, пов'язаних із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму
для України та завершення ратифікації Угоди про асоціацію.
Прем’єр-міністр
Роберт Фіцо запросив
Володимира Гройсмана відвідати
Словацьку
Республіку, зокрема у період головування Словаччини у Раді ЄС. Голова Уряду прийняв зазначене
запрошення.
У центрі уваги переговорів також була тематика активізації торговельно-економічного
співробітництва країн. Сторони домовилися відновити роботу Міжурядової Українсько-словацької
комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва та провести її
засідання вже ближчим часом в Україні
Урядовий портал
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