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Україна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Невизначене розведення: є чи немає?
21 вересня у Мінську тристоронньою контактною групою було підписано
рамкову угоду про розведення сил та засобів. Дана угода передбачає розведення
озброєння сторін на трьох пробних ділянках з чітко визначеними координатами. 1
жовтня на околицях Золотого відбулось відведення військ Збройних Сил України.
Але регулярне порушення тиші з боку бойовиків зірвало реалізацію розведення
на інших напрямах. Крім того, СММ ОБСЄ все ще не може отримати від бойовиків
повний доступ до ділянок розведення, а пересування спостерігачів часто
блокується.
Можемо спостерігати, що декларована європейськими міністрами
закордонних справ готовність російської сторони реалізовувати режим тиші та
почати процес розведення, не спостерігається на практиці. Систематичні
проблеми з виконанням умов розведення з боку росіян фактично призупинили
цей процес. Були надії, що засідання Тристоронньої контактної групи 5 жовтня
прояснить окремі моменти, але цього не відбулось – сторони не домовились про
розширення розведення за межі трьох зон безпеки1. Українська сторона
продовжує наполягати на звільненні заручників. Додатковими інформаційними
приводами стали проведення на окупованих територіях попередніх голосувань
перед виборами та заява російського ЦВК про те, що остання планує «дистанційно
спостерігати» за згаданими праймеріз2. Фактично, це є порушенням Москвою
своїх зобов’язань та намаганням запустити політичний процес в односторонньому
порядку, навіть не паралельно з виконанням зобов’язань з безпеки, а до них.
Очевидно, Росія зацікавлена в тому, щоб змусити Україну прийняти такий процес.
Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко, ще коли 4 липня видав заяву про
проведення “праймеріз”, сказав, що вони “ стануть попереднім етапом проведення
виборів на наших територіях, свого роду “ політичними навчаннями ” напередодні
можливих виборів ”. Зі слів очільників “ЛНР/ДНР” випливають головні месиджі
всього цього дійства: бойовики вже сформували своє політичне крило і на його
основі – політичну систему; “праймеріз” 2 жовтня буцімто засвідчили підтримку
цієї системи населенням; “зразкове” проведення “праймеріз” за мажоритарною
схемою засвідчує непотрібність України, українських виборчкомів та політиків у
легітимному виборчому процесі на територіях самопроголошених “молодих
республік”. “ Ми самі забезпечимо дотримання всіх демократичних процедур:
1
2

http://dw.com/p/2QuvJ
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/2/7122405/
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свободу ЗМІ, рівний доступ для кандидатів, можливість проголосувати всім –
внутрішньо переміщеним особам і людям з обмеженими можливостями. Безпеку
всіх учасників процесу і міжнародних спостерігачів я гарантую особисто ”, –
запевнив Захарченко. Ватажок “ДНР” акцентував увагу на тому, що “ настав час
для політичних перемог ”3.
“Праймеріз” на Донбасі показали якими в дійсності виявляться результати
майбутніх виборів на окупованих територіях за “українським законодавством”
згідно ініціативи Штайнмайєра-Еро на виконання політичної частини Мінських
угод. По-перше,
скоріше ці вибори формально будуть ближчими до
американського ніж до українського законодавства. По-друге, результати
голосування буть такими, якими їх намалюють в Кремлі. По-третє, вони не
змінять ситуацію, а тільки легітимізують російську владу на цих українських
територіях, яку формально представлятимуть маріонеткове представництво
Захарченка і Плотницького.
Отже, користь від проведених “праймеріз” на окупованих територіях
Донбасу полягає в тому, що вони показали очевидну хибність ініціативи
Штайнмайєра-Еро, яка вже втратила свою динаміку і зазнає повної невдачі. З
ретроспективних позицій, можна стверджувати, що вона і не мала достатніх
причин на втілення: європейські колеги повірили в готовність РФ дотримуватись
умов розведення сил, хоча факти вказували на протилежне.
Події в Сирії мають можливість серйозно вплинути на процес реалізації
Мінських домовленостей. Нещодавні події в цій країні суттєво підірвали
міжнародний імідж Російської Федерації. Так, 19 вересня гуманітарна колона в
районі міста Алеппо зазнала була атакована російською авіацією. Внаслідок
бомбардування загинуло близько 20 осіб, 18 з 31 вантажних автомобілів ООН і
«Червоного півмісяця» були знищені. За інформацією видання Bellingcat, на місці
атаки на колону були знайдені російські авіабомби4. Після нещодавнього
припинення перемир’я в Сирії урядові війська та російська авіація проводять
масовані удари по Алеппо. За словами міністра закордонних справ Великобританії
Бориса Джонсона, відомство володіє документальним підтвердженням ведення
російською авіацією практики подвійних ударів, коли після першого
бомбардування на місце враження прибувають групи рятівників їх накривають
другим снарядом5.
Фактично, ці події спровокували зрив проголошеного 12 вересня перемир’я
в Сирії, про яке домовились Росія та США. Міжнародна реакція на дані події була
чіткою та різкою. В тій чи іншій формі, урядовці США, Великобританії та Франції
засудили дії РФ. Міністр закордонних справ Німеччини Штайнмайєр закликав РФ
запровадити в Сирії перемир’я.
Таким чином, нещодавні події вказують нам на важливі тенденції. Поперше, Росія власними зусиллями провокує її міжнародну ізоляцію. По-друге,
зрив Росією перемир’я в Сирії вказує на те, що Росія може аналогічним чином
використати режим тиші на Донбасі, щоб перегрупувати сили і поновити бойові
дії. Позиція РФ викликає все менше довіри збоку країн Заходу. В цій ситуації,
аргументи України проти початку реалізації політичної частини Мінську до
забезпечення безпеки на Донбасі мають стати абсолютно зрозумілими на Заході. У
випадку реалізації будь-яких заходів підвищення довіри, Росія повинна
демонструвати свою волю першою. Це і можна вимагати від неї в наступному
раунді Мінських переговорів та зустрічі в Нормандському форматі. По-третє,
режим санкцій з боку США та Великобританії з великою вірогідністю не тільки
3

http://novynarnia.com/2016/10/02/potishni-praymeriz-v-ordlo-chim-tse-shou-nebezpechne-dlya-ukrayini/
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2016/09/22/confirmed-russian-bomb-ru/
5
http://news.liga.net/news/world/12911206-dzhonson_rossiya_sovershaet_voennye_prestupleniya_v_sirii.htm
4
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залишиться, але й буде посилений.
Події в Сирії створюють для України тактичну можливість для саботування
будь-яких невигідних для себе ініціатив. В світлі нових іміджевих втрат
російського режиму та потенційних нових хвиль біженців до Європи,
малоймовірно, що керівництво Німеччини та Франції продовжить тиск на
Україну. Тим не менш, ситуація в Сирії спричинила ризик, що тепер США будуть
намагатись заставити Україну прийняти російські пропозиції.
5 жовтня в мережу потрапила інформація, що адміністрація Обами має на
меті в найближчий час схилити Україну до компромісів з РФ за рахунок
українських інтересів6.На переговорах Нуланд-Сурков у Москві йшла мова про
пріоритет виконання політичної частини угоди Україною. В американській пресі
з’явилась інформація, що РФ має на меті використати виборчий цикл в США на
свою користь. Росія планує активізувати свої зусилля та використати останні 4
місяці президентства Обами для отримання стратегічної переваги7. З одного боку,
малоймовірно, що Обама буде проводити рішучу політику в Сирії, тому Москва
хоче покращити свої позиції, перед тим, як новий президент отримає свої
повноваження. З іншого боку, адміністрація Обами може спробувати «продати»
Україну в її конфлікті з РФ, щоб забезпечити кращі позиції перед виборами для
колеги по Демократичній партії.
Нещодавні зовнішньополітичні кроки РФ та праймеріз на окупованих
територіях Донбасу створили для України певне вікно можливостей уникати
реалізації політичної частини та продовжувати курс на пріоритетність
безпекової частини Мінських домовленостей. Правда, тепер існує ймовірність,
що США, а не Франція з Німеччиною буде намагатись змусити Україну
виконувати невигідні їй умови.
Серед інших ризиків для України залишаються: продовження
конфронтації РФ та США знизить переговорний потенціал між сторонами, і
РФ може опинитись в ситуації, коли переговорний процес не буде обмежувати її
поле маневрів. Україні ж навпаки вигідно тримати РФ у полі правил та
переговорів.

6

http://news.liga.net/articles/politics/12974936petr_nuzhny_ustupki_neizvestnye_detali_dialoga_ssha_i_ukrainy.htm
7
http://www.nytimes.com/2016/10/05/world/middleeast/syria-russia-us-election.html?smid=fb-share
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Безпека та оборона
Позиція Великої Британії щодо підтримки України та санкцій проти Росії є
незмінною – Державний секретар у закордонних справах та справах
Співдружності Великої Британії Боріс Джонсон
15.09.2016
«Позиція Великої Британії щодо підтримки України та санкцій проти Росії є незмінною.
Велика Британія продовжує стояти поруч з Україною», – про це заявив Державний секретар у
закордонних справах та справах Співдружності Великої Британії Боріс Джонсон під час зустрічі з
Віце-прем`єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванною Климпуш-Цинцадзе.
Віце-прем`єр подякувала очільнику британської дипломатії за підтримку України в
принциповій позиції щодо відповідальності Росії за порушення нею міжнародного права. «Санкції
були запроваджені проти РФ за незаконну анексію Криму, збройну агресію на Сході України,
порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету. Саме тому важливо продовжувати їх
доти, доки Росія не полишить Україну в спокої. Не внутрішні процеси в Україні, а зухвалий напад
на неї ззовні є причиною цих санкцій, і Росія продовжує війну проти нас», – наголосила
Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Говорячи про реалізацію Мінських угод, Віце-прем`єр-міністр зазначила, що мова про
політичну їхню частину може йти лише після виконання безпекової та гуманітарної частини.
Також вона висловила вдячність уряду Великої Британії за різнобічну допомогу Україні,
включно з підготовкою наших військовослужбовців відповідно до стандартів НАТО, а також
підтримкою у створенні системи моніторингу виконання Угоди про асоціацію. Вступ до
Північноатлантичного Альянсу є пріоритетом внутрішньої та зовнішньої політики України,
сказала Віце-прем`єр.
Окрім цього, Климпуш-Цинцадзе поінформувала Боріса Джонсона про впровадження
структурних реформ, у тому числі прогрес у боротьбі з корупцією, що роблять державу сильнішою.
Урядовий портал
США не визнають виборів до Держдуми Росії у Криму – Держдепартамент
17.09.2016
США не визнають законність і не визнають результатів виборів до Державної Думи Росії,
які проводять у Криму, заявив речник Держдепартаменту Джош Кербі.
«Наша позиція абсолютно чітка: півострів залишається невід’ємною частиною України.
Санкції щодо Росії, запроваджені через Крим, залишаться у силі допоки Москва не поверне
контроль над Кримом Україні», – сказав Кербі 16 вересня.
У США також висловлюють занепокоєння щодо ситуації з кримськими татарами на
півострові та численних повідомлень про зникнення і порушеннях прав людини у Криму.
Речник Держдепартаменту США називає Крим територією «окупованою Росією».
Вибори до Держдуми Росії пройдуть 18 вересня.
У 2014 році Росія анексувала український Крим. Київ і Захід не визнають цього і вважають
півострів й надалі українською територією. Росія ж називає це відновленням історичної
справедливості.
Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі.
Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є
«добровольці».
Радіо Свобода
Євросоюз не визнає результатів російських виборів у Криму – заява
19.09.2016
Євросоюз не визнаватиме результатів виборів до Державної думи Росії, проведених на
території Криму. Про це йдеться у заяві, поширеній дипломатичною службою Євросоюзу.
«Євросоюз не визнав незаконної анексії Криму й Севастополя Російською Федерацією і,
відповідно, не визнає проведення виборів на Кримському півострові», – наголосили у Брюсселі.
Там звернули увагу на те, що на російських виборах у Криму не працювали спостерігачі
ОБСЄ.
«Євросоюз залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності і суверенітету
України», – додали у дипломатичній службі ЄС.
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Згідно з попередніми підсумками голосування 18 вересня, більшість мандатів у Державній
думі Росії матиме партія «Єдина Росія». Остаточні результати виборів у Росії планують оголосити у
п’ятницю.
У спостережній місії ОБСЄ, що працювала на виборах до Державної думи Росії, у
понеділок заявили, що голосування в цілому було прозорішим, ніж попереднє, але на
волевиявлення негативно вплинуло обмеження базових свобод і політичних прав, жорстко
контрольовані ЗМІ і тиск на громадянське суспільство.
Радіо Свобода
Україна наполягає на створенні трибуналу ООН у справі MH17 – Клімкін
23.09.2016
Україна знову закликала Раду безпеки ООН переглянути необхідність створення
міжнародного трибуналу, який притягнув би до відповідальності винних у знищенні ракетою
цивільного рейсу МН17 у небі над Донбасом. З такою заявою виступив 22 вересня на засіданні Ради
безпеки міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«Торік зусилля зі створення міжнародного трибуналу щодо судового переслідування... були
саботовані у цій залі шляхом вето одного постійного члена. Такий суд, я впевнений, був би нашим
найефективнішим інструментом для відповіді на цей мерзенний злочин», – заявив український
міністр.
Він наголосив, що Київ продовжує роботу з іншими державами-партнерами в рамках
спільної слідчої групи для напрацювання варіантів механізму встановлення відповідальності за
цей злочин.
Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав заяву Клімкіна «провокацією». Він заявив, що в
Москві сумніваються в об’єктивності розслідування катастрофи малазійського авіалайнера і
закликав Київ «визнати провину» за те, що він не закрив повітряний простір у зоні конфлікту.
Радіо Свобода
Міжнародна слідча група: У причетності до катастрофи MH17
підозрюють 100 осіб
28.09.2016
Слідство встановило особи 100 підозрюваних у збитті над Донбасом літака авіакомпанії
Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH17.
Прокуратура Нідерландів установила особи 100 підозрюваних у причетності до катастрофи
літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH17 Амстердам - Куала-Лумпур і був
збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області. Про це заявили представники Міжнародної слідчої
групи (МСГ) на прес-конференції у середу, 28 вересня.
Нідерландська прокуратура має намір знайти та опитати ключових свідків до 2017 року.
Імена та громадянство цих осіб не розголошують. Поки що МСГ не коментує можливу причетність
Росії до збиття літака, проте представники групи говорять про "реальні шанси" того, що винні у
злочині будуть покарані.
Deutsche Welle Україна
Міжнародна слідча група: "Бук", який збив MH17, приїхав з Росії й
повернувся назад
28.09.2016
За версією слідства, комплекс "Бук" був доставлений до України з території Росії, а після
збиття літака його повернули назад до РФ.
Малайзійський літак Boeing рейсу MH17 був збитий ракетою комплексу "Бук" російського
виробництва, випущеною з території, яка перебувала під контролем проросійських сепаратистів в
Донецькій області. Про це заявили представники Міжнародної слідчої групи (МСГ) на зустрічі з
родичами жертв катастрофи в середу, 28 вересня. Пізніше цього ж дня дана інформація була
офіційно оголошена на прес-конференції журналістам.
За версією слідства, комплекс "Бук" був доставлений до України з території Росії, а після
того, як літак збили, його повернули до РФ. За даними МГС, ракета була випущена з території
поблизу селища Первомайське, яке на той момент перебувало під контролем проросійських
сепаратистів. Слідство встановило особи приблизно 100 підозрюваних, які можуть бути причетні
до пуску ракети.
Deutsche Welle Україна
Туск розраховує на продовження санкцій ЄС проти Росії в грудні
29.09.2016
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Голова Європейської ради Дональд Туск розраховує на продовження санкцій
Європейського союзу проти Росії в грудні. Про це він сказав під час переговорів із прем’єрміністром України Володимиром Гройсманом.
«Сподіваюся, ми в Європейській раді зможемо продовжити нашу послідовну політику, яка
стосується запровадження і продовження санкцій», – сказав він на зустрічі з прем'єр-міністром
Володимиром Гройсманом у четвер у Києві.
Туск додав, що це питання непросте, але ЄС має бути послідовним.
«Ми продовжуємо обговорювати те, як ми можемо надати допомогу щодо повного
впровадження Мінських домовленостей, щоби можна було досягнути справжнього припинення
вогню і, я сподіваюся, миру. Моя роль у Європі – роз’яснювати, що Україна – жертва ситуації. Ми
маємо продовжувати надавати Україні підтримку», – сказав він.
Радіо Свобода

Візова політика та регіональне співробітництво
Європарламент буде голосувати щодо безвізового режиму з Україною у
жовтні – Шульц
16.09.2016
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявляє, що питання про
лібералізацію візового режиму між Україною та Європейським союзом буде винесене на порядок
денний Європарламенту у жовтні.
За його словами, комітет Європарламенту з питань громадянських свобод буде, в свою
чергу, голосувати за це питання 29 вересня.
«Я сподіваюсь, наскільки я пам’ятаю, 29 вересня в комітеті будуть голосувати щодо
України, і тоді, можливо, під час жовтневої сесії ми б могли поставити це питання в порядок
денний парламенту. Але, гадаю, комітет голосуватиме 29 вересня», – сказав Шульц на пресконференції в Братиславі, де проходить саміт ЄС.
Йдеться про можливість короткотермінових, на термін до 90 днів протягом кожних 180
днів, відвідин країн «шенгенської зони» без права працевлаштування.
Радіо Свобода
Володимир Гройсман та Дональд Туск обговорили успіхи українського Уряду
на шляху реформ і процес зближення України та ЄС
29.09.2016
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер провів зустріч з Президентом
Європейської Ради Дональдом Туском. Сторони обговорили першочергові питання порядку
денного взаємодії України та Європейського Союзу, зокрема щодо запровадження безвізового
режиму, завершення ратифікації Угоди про асоціацію та спільні зусилля щодо протистояння
російській агресії.
Володимир Гройсман зауважив, що Україна очікує рішення Європейського Союзу щодо
лібералізації візового режиму. У свою чергу Україна виконала усі необхідні для цього вимоги,
підкреслив він.
Голова Уряду також наголосив на важливості завершення ратифікації Угоди про асоціацію
із Європейським Союзом. "Розраховуємо, що Європейський Союз знайде правильне рішення щодо
реалізації цього питання", - зазначив він.
Прем’єр-міністр поінформував співрозмовника, що Уряду вдалося відновити співпрацю із
Міжнародним валютним фондом. Також продовжується курс на проведення необхідних в країні
реформ.
Президент Європейської Ради Дональд Туск відзначив зусилля Уряду та досягнутий
результат у проведенні змін у країні.
Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну у питанні протистояння
російській агресії, зазначив він.
"Ми у Європі продовжуємо обговорювати те, яким чином ми можемо надати Україні
допомогу щодо повного упровадження Мінських домовленостей, щоб можна було
досягнути справжнього припинення вогню, і сподіваюся, миру. Моя роль у Європі - щодня
роз'яснювати: між Україною і Росією немає симетрії, тому що одна сторона - Росія - виступає
агресором, а Україна - жертва у цій ситуації. Тут немає ніякої політичної рівності", - наголосив
Дональд Туск.
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Сторони також торкнулися питання продовження санкцій відносно Російської Федерації. У
цьому контексті Володимир Гройсман закликав усі демократичні країни до консолідованої позиції.
Прем’єр-міністр також подякував Дональду Туску та Європейському Союзу за всебічну
підтримку України, зокрема у відстоюванні її територіальної цілісності.
Урядовий портал
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Пророчий виступ Порошенка в ООН: РФ перетворюється на
державу-бандита?
14 вересня почалась 71 сесія Генеральної Асамблеї ООН. На полях
Генеральної Асамблеї Петро Порошенко провів ряд зустрічей: з президентом
Обамою та кандидатом в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон, з
віце-президентом Байденом, а також з президентами Туреччини, Латвії та
Хорватії. Темою розмови Петра Порошенка з Бараком Обамою був процес
імплементації Мінських домовленостей: сторони обговорили дорожню карту,
пріоритет безпеки і домовленості про початок реалізації політичної частини. Крім
того, сторони обговорили можливість надання додатково 1 млрд доларів
кредитних гарантій8.
Тим не менш, найбільшої уваги заслуговує виступ Петра Порошенка перед
Генеральною Асамблеєю 21 вересня. Виступ можна назвати вдалим не тільки
через гарний вибір тем, але й через те, що, з ретроспективної точки зору, він був
особливо актуальним на фоні подій наступних тижнів.
Виступ українського президента стосувався, в першу чергу, необхідності
реформування Ради Безпеки. Президент закликав світове товариство не
закривати очі на очевидні загрози в часи, коли стабільність світового порядку, що
існує, знаходиться перед найбільшою загрозою з часів завершення Холодної
війни. Петро Порошенко підкреслив необхідність обмеження право вето
постійного члена Ради Безпеки, в тій ситуації коли останній є учасником
конфлікту. Головною проблемою системи голосування, що наразі існує в Радбезі є
використання Росією свого права вето для покривання поведінки та акцій, які
прямо суперечать положенням Статуту ООН. Президент наголосив увагу на
значній терористичній та гібридній складовій російської агресії в Україні. Іншою
чіткою заявою стало чергове зауваження про те, що приклад війни в Україні і
реакція на неї міжнародного товариства впаде тінню на міжнародний режим
ядерного нерозповсюдження, адже Україна отримала гарантії підписантів
Будапештського меморандуму в рамках відмови від ядерного арсеналу.
На нашу думку, українська делегація була правою, коли вирішила і в свою
чергу підняти давно наболіле питання неефективності Ради Безпеки. Тим не
менш, пропозиція обмежувати право вето постійних членів, коли останні беруть
участь в конфліктах, стикається з суттєвою проблемою – участь окремої держави
8
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в конфлікті потрібно довести. Гібридна війна РФ проти України демонструє весь
спектр заходів, які використовує Росія, щоб приховати свою участь. РФ, навіть за
умови обмеженого вето, матиме можливість відхиляти прийняття рішень, які б
мали на меті визнати її стороною у конфлікті.
Разом з тим слід визнати, що українська дипломатія демонструє явну
неспроможність задіяти всі існуючі механізми ООН щодо захисту державного
суверенітету України.
Як вказується в дослідженні Міжнародного центру
перспективних досліджень, українська дипломатія вже з березня 2014 року була
зобов’язана використовувати існуючий міжнародно-правовий потенціал «для
обмеження Росії в рамках ООН. Насамперед, одразу після окупації АРК українська
дипломатія у відповідності до міжнародних конвенцій про визанчення агресії,
статуту ООН, резолюції ГА ООН 3314 щодо визначення агресії, Будапештського
меморандуму та цілого комплексу інших міжнародно-правових документів була
зобов’язана кваліфікувати РФ як країну-агресора і використати ст. 27 Статуту ООН
для позбавлення права РФ брати участь у голосуванні щодо питань, які
торкаються конфлікту в Україні”9.
Далі автори дослідження вказують на існуючі в ООН механізми
позбавлення Росії права голосу, як країни агресора. “Українська сторона замість
агресивної антиросійської риторики мала звернутися до РБ ООН з вимогою
виконати основне завдання даної інституції, передбачене у ст. 39 Статуту, щодо
відновлення миру і безпеки, а у випадку нездатності РБ ООН зробити це,
звернутися до Резолюції ГА ООН № 377А “Об’єднанні заради миру” і винесення
питання покарання агресії проти України на розгляд сесії Генеральної асамблеї
ООН...<....>. Генеральна асамблея ООН може прийняти рішення щодо
відновлення миру і безпеки, включно з питанням застосування санкцій щодо
агресора чи використання воєнної сили. Для передачі питання на розгляд ГА ООН
потрібне процедурне рішення РБ ООН, прийняття якого потребує простої
більшості голосів членів РБ ООН, а не згоди усіх постійних членів РБ. Таким
чином можна обійти право вето РФ у Раді безпеки і прийняти рішення щодо
покарання агресора чи навіть проведення коаліцією країн операії по примусу РФ
до миру”10.
Тож останні два роки аргументи української сторони про терористичну
складову загрози, яку несуть в собі «ДНР» і «ЛНР» залишались без вагомих
наслідків. Після презентації доповіді міжнародної Об’єднаної слідчої групи щодо
збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17 стало очевидно, що безпосередні
виконавці будуть нести юридичну відповідальність. Крім того, комісія підтвердила
факту, що установка «Бук», яка запустила ракету по цивільному літаку, є
російською, була завезена з РФ до трагедії та вивезена туди після неї 11.
Презентація доповіді визвала емоційну реакцію у російської влади, оскільки
факти, названі в доповіді, абсолютно розходяться з російською офіційною
позицією та пропагандою.
Риторика Президента на Генеральній Асамблеї виявилась вдалою –
доповідь по MH17 стала настільки сильним інформаційним приводом, що світова
громадськість почала обговорювати можливість юридичної відповідальності РФ.
Провідні західні газети стали обговорювати ймовірність відповідальності
керівництва РФ за порушення міжнародного права12. А міністр закордонних справ
Австралії запропонувала створення другого «Локербі» задля притягнення до
відповідальності винних в катастрофі малайзійського Боїнга рейсу MH-17.
9

Міжнароднамиротворчість та війна на СходіУкраїни: чи є точки дотику? – К.: МЦПД, 2016. – С. 25.
Там само.
11
http://www.radiosvoboda.org/a/28019270.html
12
http://www.nytimes.com/2016/09/29/opinion/vladimir-putins-outlaw-state.html
10
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Зараз існує можливість, що РФ понесе перші політичні втрати за свої
терористичні дії в рамках гібридної війни на Донбасі. До цього, наслідки були
переважно політичними. Більшість з ним є відтермінованими у часі у зв’язку з
процесуальними особливостями розслідування катастрофи по Боїнгу. Доповіді з
MH17 передувала інша іміджева поразка російської зовнішньої політики –
бомбардування цивільних кварталів в Західному Алеппо. Та незважаючи на це
Росія вдалась до подальших наступальних дипломатичних кроків: Володимир
Путін вніс в Думу законопроект, що передбачає ультимативний вихід РФ з
міжурядового договору з США стосовно утилізації збройного плутонію, заявивши,
що зробить крок назад, якщо США відмовляться від «недружньої політики по
відношенню до РФ», відмінять санкції, закон Магнітського та зменшать
чисельність своїх військових силах у країнах НАТО, що межують з РФ13.
Згаданий договір з нерозповсюдження ядерної зброї був підписаний
сторонами в 2000 році і є одним з найважливіших договорів з ядерного
роззброєння, досягнутих між сторонами після закінчення Холодної війни. Рівень
двосторонніх відносин між США та РФ може оновити негативні рекорди. Таким
чином, Росія відчуваючи слабкість американської адміністрації Барака Обами,
каденція якої добігає кінця, пішла по свідоме погіршення відносин з США.
Очевидно, це змусить НАТО якимось чином зреагувати на цю ситуацію.
Поведінка РФ у Сирії знищує останні рештки міжнародного іміджу
російського режиму. Це означає, що продовження і, ймовірно, посилення санкцій
проти РФ є досить імовірним. Позиція тиску на Україну з боку Франції та
Німеччини має все менше здорового глузду. Тим не менше, українська сторона
продовжує залишатись зацікавленою в переговорному процесі – поки що, це
єдиний спосіб втримувати Москву в рамках норм та зобов’язань.
Погіршення відносин між РФ та США грає на руку Україні, оскільки це
надає впевненості, що міжнародні санкції проти Росії продовжуватимуться.
Як тільки відносини перейдуть у конфронтаційну фазу, у Москви з’явиться
можливість поновити гарячу війну на Донбасі. Перебіг війни в Сирії досить
сильно впливає на ситуацію в Україні, оскільки там залучені ті ж самі зовнішні
гравці.

13

http://dw.com/p/2Qpmn
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Євроатлантичний процес в Україні
Президент України провів переговори з Генеральним секретарем НАТО
22.09.2016
Президент Петро Порошенко провів переговори з Генеральним секретарем НАТО Єнсом
Столтенбергом.
Президент поінформував про ситуацію на Донбасі. Глава держави наголосив, що санкції
проти Росії мають бути продовжені до повного виконання нею Мінських домовленостей.
Єнс Столтенберг підтвердив, що Північноатлантичний Альянс підтримує позицію України
щодо санкцій.
Співрозмовники обговорили подальші реформи оборонного сектора України для
досягнення стандартів НАТО.
Петро Порошенко подякував Альянсу за надання допомоги у лікуванні українських
військовослужбовців.
Інтернет-портал Президента України
У штаб-квартирі НАТО пройшло чергове засідання Спільної робочої групи
Україна – НАТО з питань воєнної реформи
29.09.2016
28 вересня 2016 року у штаб-квартирі НАТО відбулось засідання Спільної робочої групи
Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня, присвячене актуальним питанням
реформування сектору безпеки і оборони нашої держави.
Учасники засідання підтвердили незмінність позиції НАТО та країн-членів Альянсу щодо
підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у контексті збройної агресії
Російською Федерації проти України та невизнання анексії Криму, а також готовність продовжити
всебічно сприяти Україні у реформуванні її оборонній та безпековій сфер.
Значну увагу під час зазначеного заходу було присвячено питанню використання
Комплексного пакету допомоги Україні, схваленого під час Варшавського саміту Альянсу. У цьому
контексті керівник української делегації, перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України Михайло Коваль наголосив про унікальний характер КПД як інструменту, що
консолідує усі аспекти підтримки нашої держави, та важливість створення дієвого механізму його
імплементації.
У свою чергу, заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор
Долгов та представник Служби безпеки України Андрій Бодрунов приділили увагу ходу реформ в
оборонному відомстві та СБУ, окресливши, серед іншого, пріоритети практичної взаємодії з НАТО
на їх підтримку.
Місія України при НАТО
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Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Візит президента Ізраїлю з гірким присмаком
27 вересня до Києва з офіційним візитом прибув президент Ізраїлю Реувен
Рівлін. П’ятиденний візит був перерваний 28 вересня звісткою про смерть
колишнього президента Ізраїлю Шимона Переса. Порядок денний візиту був
достатньо широким та включав наступні питання: двосторонні торгівельні
відносини, лібералізація авіасполучення, співпраця в науково-технологічній,
аграрній сферах та туризмі. Також, Петро Порошенко запропонував ізраїльським
інвесторам взяти участь у масштабній приватизації, що відбудеться в 2016-2017
роках14.
Велика кількість робочих питань та тривалість візиту вказувала на те, що
сторони гарно підготувались до зустрічі, а політичні відносини між країнами
знаходяться на високому рівні. Тим не менш, історичні питання, як і випадку з
Польщею, знову запустили емоційну реакцію у суспільства та виступили
неприємним фоном для візиту.
Головною подією візиту президента Ізраїлю було святкування 75 річниці
трагедії в Бабиному Яру 29 вересня. Лише за 29 та 30 вересня 1941 року в цьому
місці було розстріляно 34 тисячі євреїв. На даному заході президент Ізраїлю не
зміг бути присутнім з відомих причин. Тим не менш, його виступ на
парламентських слуханнях на тему трагедії в Бабиному Яру викликав суспільний
резонанс. Реувен Рівлін заявив про причетність українців, а особливо ОУН, до
масових вбивств та переслідувань євреїв у роки Другої світової війни15.
Дана заява спричинила цілком зрозуміле обурення в українському
суспільстві. Аргументи лунали найрізноманітніші, серед яких можна виділити
наступні групи: переслідування євреїв українськими націоналістами – радянський
міф; існує багато фактів того, що українці допомагали євреям; у Бабиному Яру
розстрілювали і українців; існують нові академічні дослідження західних вчених,
які підтверджують наявність антисемітизму в ідеологіях обох організацій
українських націоналістів, але населення Ізраїлю мало проінформоване про
трагічну долю самих членів ОУН; не потрібно класифікувати антисемітів за
національністю – давайте просто перераховувати імена.
14
15

http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-izrayil-domovilis-pro-znachne-rozshirennya-ekono-38295
http://dw.com/p/2QjMp
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Приклад виступу президента Рівліна є підтвердженням
втручання
політиків у історичні питання у найбільш негативному прояві – емоційній заяві на
найвищому рівні. Заява пана Рівліна з парламентської трибуни України
автоматично вириває дані події з контексту, залишаючи без згадки інші трагічні
події, про які ізраїльські колеги не знають чи не хочуть згадувати: участь євреїв у
злочинах Радянської влади, в тому числі у проведенні Голодомору 1932-1933 року.
Очевидно, в ізраїльському суспільстві продовжують існувати негативні стереотипи
щодо українців, що були сформовані радянською пропагандою проти українських
націоналістів.
Ми вважаємо, що виходом з цієї ситуації є активна робота Інституту
національною пам’яті щодо долі євреїв на території України протягом Другої
світової війни та активізації співпраці між міністерствами закордонних
справ, істориками та громадськими діячам для обговорення не тільки того, що
було у минулому, але й спільних принципів, які допоможуть уникнути
аналогічних трагедій у майбутньому.
Політичний процес
Президент
Президент України провів зустріч із Президентом США
22.09.2016
Президент України Петро Порошенко провів переговори з Президентом Сполучених
Штатів Америки Бараком Обамою.
«У нас відбулася довга розмова з Президентом США Бараком Обамою. Ми мали
можливість обговорити подальші кроки щодо імплементації Мінських домовленостей, рішучі
кроки з координації наших дій щодо того, щоб ми склали «дорожню карту» реалізації цих
домовленостей, пріоритети безпекового компоненту Мінських домовленостей та місце і дати
реалізації політичних частин мінського процесу», - повідомив Петро Порошенко журналістам у
Нью-Йорку.
Співрозмовники також обговорили підтримку США реформ в Україні.
Глава Української держави також повідомив про ряд інших зустрічей з керівництвом США
– Віце-Президентом США Джозефом Байденом, Державним секретарем США Джоном Керрі.
Петро Порошенко нагадав, що Україна отримає 1 млрд доларів кредитних гарантій.
Інтернет-портал Президента України
Президент: Україна закликає ООН захистити права людини в Криму
22.09.2016
Президент Петро Порошенко закликав Організацію Об’єднаних Націй та держави-члени
ООН захистити права людини в окупованому Росією Криму та підтримати ініційовану Україною
резолюцію з цього питання.
Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН Президент повідомив, що «окупаційна влада
не обмежується веденням бойових дій на Донбасі, але й продовжує свою репресивну політику в
Криму».
«Колись квітучий вільний півострів перетворився на «сіру зону», де люди фактично
позбавлені всіх видів захисту. Судова та пенітенціарна системи перетворилися у Криму у
справжній інструмент репресій», - наголосив Петро Порошенко. При цьому він зазначив, що вже
не раз було в історії так, що більшість жертв таких репресій – кримські татари і українці.
Президент навів приклад порушення прав людини та утисків кримських татар з боку
окупаційної влади, а саме – заборону російською окупаційною владою діяльності Меджлісу –
органу самоврядування кримськотатарського народу та безпідставне тримання протягом 20 днів у
психіатричній лікарні заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.
«Ганебна практика каральної психіатрії, що протягом багатьох років використовувалась
радянською репресивною машиною, зараз береться на озброєння Росією», - наголосив Петро
Порошенко.
Україна вимагає забезпечення безперешкодного доступу міжнародних правозахисних
організацій як до Криму, так і до Донбасу, а також неухильного виконання рішення Виконавчої
Ради ЮНЕСКО щодо запровадження моніторингу ситуації в АРК на інституційному рівні.
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«Жителі півострова мають бути захищені від дискримінації та утисків. Геноцид
кримськотатарського народу, що вже пережив трагедію депортації 70 років тому, не має
повторитися», - наголосив Президент.
Глава держави високого оцінив внесок Верховного комісара ООН з прав людини та Ради
ООН з прав людини у вирішенні поточних проблем з правами людини в Україні, у тому числі – в
окупованому Криму.
Президент повідомив, що Україна планує привернути увагу Генеральної Асамблеї ООН до
цієї проблеми, представивши відповідну резолюцію щодо ситуації з правами людини на
окупованій території Автономної Республіки Крим та у Севастополі.
«Ця резолюція має стати об’єктивною оцінкою всієї спільнотою ООН ситуації з правами
людини на окупованих територіях. Люди на цих територіях мають право на захист. Їхні діти мають
право на захист. І це наша відповідальність як Організації Об’єднаних Націй захистити їх. Я
звертаюсь до всіх держав-членів ООН підтримати українську ініціативу», - сказав Петро
Порошенко.
Інтернет-портал Президента України
Президент України провів переговори з Президентом Європейської Ради
28.09.2016
Президент Петро Порошенко провів переговори з Президентом Європейської Ради
Дональдом Туском, який прибув в Україну для участі у заходах, присвячених 75-й річниці трагедії
Бабиного Яру.
Глава держави висловив Президентові Європейської Ради вдячність за незмінну особисту
підтримку України у боротьбі з російською агресією та впровадженні реформ.
Петро Порошенко поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на Донбасі та
зусилля України у реалізації Мінських домовленостей у контексті обговорення майбутніх відносин
між ЄС та Росією під час засідання Європейської Ради 20-21 жовтня.
«Ми розраховуємо на збереження солідарності ЄС з Україною та продовження санкційного
тиску на Росію до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», наголосив Глава держави.
Дональд Туск привітав успішні кроки української влади на шляху реформ, підтвердженням
чому стало рішення Міжнародного валютного фонду про відновлення програми співпраці з
Україною. Він назвав це позитивним сигналом підтримки реального прогресу в реформах,
включаючи боротьбу з корупцією.
«Я хочу підтвердити, що Європейський Союз готовий і надалі всебічно підтримувати
Україну на шляху економічного зростання, реформ та протидії агресії», - запевнив Президент
Європейської Ради.
Лідери скоординували підходи щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, а також якнайшвидшого схвалення Європейським
Парламентом та Радою ЄС рішення про запровадження безвізового режиму для громадян України.
Співрозмовники також обговорили графік політичного діалогу на найвищому рівні по лінії
Україна-ЄС до кінця року, включаючи орієнтовні терміни проведення чергового саміту.
Інтернет-портал Президента України
Президент України провів телефонну розмову з Канцлером Німеччини
29.09.2016
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером
Німеччини Ангелою Меркель.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко проінформував щодо
обстрілів з боку російських бойовиків, всупереч домовленості про припинення вогню. Він також
наголосив на важливості безперешкодного доступу ОБСЄ до всіх районів окупованої території.
Президент закликав активізувати міжнародні зусилля для звільнення всіх українських
заручників. Федеральний канцлер наголосила, що Німеччина готова надати допомогу в лікуванні
заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.
Ангела Меркель також вчергове підтвердила виконання Україною всіх критеріїв для
набуття громадянами безвізового режиму з ЄС.
Канцлер Німеччини висловила співчуття у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії в Бабиному
Яру, жертв якої вшановують в Україні в ці дні. «У цей день ми з вами», - сказала Ангела Меркель.
Інтернет-портал Президента України
Президент провів зустріч з Прем’єр-міністром Нідерландів
30.09.2016
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Президент Петро Порошенко, перебуваючи з візитом в Державі Ізраїль, провів переговори
з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Співрозмовники привітали попередні результати розслідування міжнародною слідчою
групою збиття літака MH-17. Петро Порошенко та Марк Рютте наголосили на важливості довести
розслідування до кінця та покарати винних. У цьому контексті Прем’єр-міністр Нідерландів
поінформував, що до МЗС Нідерландів був викликаний посол Росії.
Президент Порошенко звернув увагу на необхідність збереження єдності між країнами ЄС
задля продовження санкційного тиску на Росію до повного відновлення територіальної цілісності
України.
Марк Рютте відзначив важливість якнайшвидшого надання українцям безвізового режиму.
Співрозмовники скоординували зусилля з метою прискорення вирішення питання
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Інтернет-портал Президента України

Виконавча влада
Україна та Нідерланди домовилися про активізацію співпраці у сфері
розвитку внутрішніх водних шляхів та портової інфраструктури
23.09.2016
Україна та Нідерланди домовилися про активізацію співпраці у сфері розвитку внутрішніх
водних шляхів та портової інфраструктури, - це заявив Міністр інфраструктури Володимир
Омелян за результатами зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства
Нідерландів в Україні Кейсом Кломпенхаувером, яка відбулася 23 вересня 2016 року в Києві.
Україна та Нідерланди домовилися започаткувати «Ініціативу розвитку Дніпра», яка
включатиме спільну роботу над розвитком внутрішніх водних шляхів в Україні. Досягнуто
попередньої домовленості щодо організації візиту представників державних органів України,
відповідальних за сферу водної інфраструктури, до Нідерландів з метою ознайомлення з досвідом
управління внутрішніми водними шляхами. Окрему увагу було приділено обговоренню проблем
модернізації шлюзів та розробки операційної стратегії реформи внутрішніх водних шляхів.
Сторони також обговорили питання державно-приватного партнерства у галузі
інфраструктури. Нідерландська сторона готова надати експертів з питань державно-приватного
партнерства для роботи Офісу державно-приватного партнерства при Міністерстві.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян також запросив нідерландські компанії до
участі в розвитку інфраструктури портів України.
Урядовий портал
Володимир Гройсман та Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальстрьом
обговорили напрямки поглиблення двосторонньої торговельної співпраці
29.09.2016
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер провів зустріч з Єврокомісаром з
питань торгівліСесілією Мальстрьом. Сторони обговорили напрямки поглиблення двосторонньої
торговельної співпраці.
За пропозицією Прем’єр-міністра сторони домовилися провести спільну зустріч із бізнесом
під час проведення засідання Ради Асоціації між Україною та ЄС у Брюсселі 19 грудня.
Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальстрьом повідомила про рішення Європейської
Комісії про розширення доступу до європейського ринку деяких позицій українських товарів на
додаток до поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі на три роки. Пропозиція
Європейської Комісії має бути ухвалена Європейським Парламентом та країнами-членами ЄС.
Володимир Гройсман привітав рішення Європейської Комісії про додаткові торговельні
преференції та висловився за можливість розширення квот щодо деяких позицій українських
товарів.
Прем’єр-міністр поінформував Єврокомісара про порядок денний реформ Уряду,
спрямованих на поліпшення бізнес-клімату в країні, серед яких: продовження боротьби з
корупцією, дерегуляції, реформи державної служби, проведення масштабної публічної
приватизації та судової реформи. У фокусі уваги – відновлення промислового потенціалу країни.
Також Уряд відновив роботу із Міжнародним валютним фондом, зазначив Володимир Гройсман.
У свою чергу Єврокомісар наголосила, що Європейська Комісія налаштована надалі
підтримувати Україну у впровадженні реформ. Вона також відзначила, що Уряду вдалося
досягнути у цьому результатів за короткий час роботи.
Урядовий портал
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Тарас Кутовий: Українські виробники отримають додаткові квоти на с/г
продукцію, яка поставляється на ринок ЄС
30.09.2016
Європейський Союз пішов на перший крок збільшення квот для сільськогосподарських
виробників України. Про це заявила Європейський комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом
під час зустрічі з Міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Кутовим.
«Сьогодні ми привезли хороші новини. Ми вирішили збільшити кількість квот для
сільськогосподарської продукції. Це дуже вигідна пропозиція і я вважаю, що це допоможе
покращити ситуацію на ринку», - повідомила Єврокомісар.
Тарас Кутовий зазначив: «Мені приємно, що наша робота під час брюссельської зустрічі в
рамках українсько-європейського аграрного діалогу має свої результати. ЄС є стратегічним
партнером України. Позитивна динаміка до збільшення частки ЄС в загальній торгівлі
сільськогосподарською продукцією, - закономірний результат послідовної роботи наших аграріїв
та Уряду. Не всі очікування нас як Міністерства і наших виробників сьогодні відображені у
пропонованому збільшенні, але воно сьогодні дає можливість наростити обсяги торгівлі у рамках
квот з ЄС додатково майже на $ 200 млн».
На сьогодні частка ЄС в загальній структурі зовнішньоторговельного обігу
сільськогосподарської продукції складає 33,9%.
Нагадаємо, що питання щодо збільшення квот на аграрну продукцію, яка поставляється на
ринок ЄС, активно обговорювалося Міністром Тарасом Кутовим під час щорічного аграрного
діалогу Україна-ЄС 22-23 червня у Брюсселі та мало продовження у технічному опрацюванні
сторонами.
Згідно з прийнятим рішенням українські виробники сільськогосподарських товарів
отримають додаткові квоти на кукурудзу, пшеницю, мед, крупи, томати, всього на $195 950 000.
Урядовий портал

Двосторонні відносини
Ізраїль
Україна та Ізраїль побудували справді дружні відносини – зустріч
Президентів держав
27.09.2016
Президент Петро Порошенко зазначив, що за 25 років встановлення дипломатичних
відносин Україні та Ізраїлю вдалося побудувати справді дружні відносини. Глава держави
підкреслив, що за ці роки взаємовідносини і ставлення людей один до одного значно
покращилися.
Петро Порошенко відзначив позитивні тенденції у активізації контактів між громадянами
із запровадженням безвізового режиму між двома країнами. «За час існування безвізового режиму
між Україною та Ізраїлем кількість українців та ізраїльтян, які відвідують Україну та Ізраїль,
збільшилась у 10 разів. Це лише сприяє кращому ставленню та збільшенню контактів між
людьми», - підкреслив Петро Порошенко під час заяви для ЗМІ за результатами зустрічі з
Президентом Держави Ізраїль Реувеном Рівліном.
Окрему увагу під час сьогоднішніх переговорів було приділено питанню захисту прав
громадян України на території Ізраїлю. Петро Порошенко наголосив на важливості
якнайшвидшого набуття чинності міжурядової Угоди про тимчасове працевлаштування
українських працівників на ринку праці Ізраїлю. «Ми домовилися, що вона буде реалізована
найближчим часом. Угода була підписана 7 червня, і вже ратифікована Кнесетом. Очікую, що
найближчим часом ця ратифікація відбудеться також і у Верховній Раді», - зазначив Глава
Української держави.
Президент України також подякував ізраїльським партнерам, які прибули до Києва, для
участі у заходах із вшанування 75-тих роковин трагедії Бабиного Яру. «Той факт, що ми
приймаємо таку численну делегацію держави Ізраїль, разом із представниками інших держав, є
виявом шани і поваги до України та українського народу», - зазначив Петро Порошенко.
Президенти України та Ізраїлю також домовилися про проведення Днів української
культури в Ізраїлі в грудні.
В свою чергу, Глава Держави Ізраїль наголосив, що його теперішній візит в Україну
здійснюється на запрошення Президента Петра Порошенка відвідати Україну та взяти участь у
вшануванні 75-роковин трагедії в Бабиному Яру.
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«Кров наших братів та сестер, яка пролилася в цьому жахливому місті, покладає на нас
обов’язок пам’ятати та навчати увесь світ про небезпеку не тільки антисемітизму, але й інших
форм расизму», - сказав Реувен Рівлін. «Ми маємо не лише пам’ятати минуле, а й дивитися в
майбутнє», - наголосив він.
Інтернет-портал Президента України
Україна та Ізраїль домовились про значне розширення економічної співпраці
– Президент
27.09.2016
Президент України Петро Порошенко та Президент Держави Ізраїль Реувен Рівлін
обговорили весь комплекс питань двосторонньої співпраці між країнами.
«Ми домовились про значне розширення економічної співпраці», - сказав Глава
Української держави під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками переговорів.
Президент України наголосив, що візит Президента Держави Ізраїль до України має
особливий, знаковий характер.
«Ми домовились прискорити переговори по укладанню Угоди про вільну торгівлю, тому
що це єдиний антикризовий захід, який є абсолютно взаємовигідним. Я впевнений в тому, що
найближчим часом ми зможемо продемонструвати прогрес в цьому напрямку», - наголосив Петро
Порошенко.
Співрозмовники також домовилися про необхідність якнайшвидшого проведення
чергового засідання Спільної українсько-ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного
співробітництва.
«Очікую, що наші делегації досягнуть прогресу з питань подальшої лібералізації
авіасполучення між нашими країнами – маємо прибрати будь-які перешкоди для ізраїльських і
українських компаній. Ми домовилися про практичне започаткування співпраці у науковотехнологічній галузі, розвитку туризму, співпраці в аграрній сфері. Особливо українців цікавить
унікальний досвід ізраїльтян у зрошувальному землеробстві», - зазначив Президент України.
Глава Української держави повідомив, що запропонував ізраїльським партнерам,
інвесторам взяти участь у масштабній приватизації, яка буде відбуватись в Україні у 2016-2017
роках. «Ми почули високу зацікавленість у цьому напрямку», - додав він.
Глава держави також проінформував ізраїльського колегу про розвиток відносин з
Європейським Союзом, в тому числі щодо безвізового режиму та імплементації Угоди про
асоціацію та зону вільної торгівлі.
В свою чергу, Президент Держави Ізраїль зазначив, що 25 років дипломатичних відносин з
Україною це не лише «прекрасний привід святкувати нашу співпрацю», а й можливість зробити
багато корисного для громадян наших країн.
«Україна останнім часом демонструє величезні зміни, базуючись в своїх реформах на
глибоких демократичних цінностях, які сповідує і якими керується демократичний Ізраїль», сказав Президент Ізраїлю.
Реувен Рівлін висловив вдячність Президенту України та Прем’єр-міністру Володимиру
Гройсману за «боротьбу за реформи в енергетичній сфері та публічному адмініструванні».
«Ці реформи відображають прагнення українського народу і заслуговують на міжнародне
визнання», - зазначив він та висловив переконання, що «реформи і демократичні перетворення
будуть робити наші країни ще ближчими одна до одної».
Інтернет-портал Президента України
Президент України провів переговори з Прем’єр-міністром Ізраїлю
30.09.2016
Президент України Петро Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Держави
Ізраїль Беньяміном Нетаньягу.
Прем’єр-міністр подякував Главі Української держави за те, що він був разом з народом
Ізраїлю під час прощання з лауреатом Нобелівської премії миру, Президентом Держави Ізраїль
(2007-2014 рр) Шимоном Пересом.
Беньямін Нетаньягу також високо оцінив рівень організації церемонії з ушанування пам’яті
жертв Бабиного Яру, 75-ті роковини трагедії в якому вшановували в Україні вчора.
Співрозмовники домовилися про пожвавлення торговельно-економічної співпраці між
Україною та Ізраїлем, зокрема - про проведення у жовтні наступного засідання двосторонньої
торговельно-економічної комісії. Петро Порошенко також запросив ізраїльські компанії взяти
участь у приватизації в Україні.
В ході бесіди лідери двох держав також домовилися активізувати процес щодо зони вільної
торгівлі між країнами.
Президент України та Прем’єр-міністр скоординували позиції щодо співпраці України та
Ізраїлю в рамках міжнародних організацій.
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