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Україна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Дипломатична перемога України в ПАРЄ
12 жовтня на пленарному засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи
було прийнято дві резолюції, які безпосередньо відносяться до питання російської
агресії в Україні.
Перша називається «Політичні наслідки російської агресії в Україні», друга
- «Засоби юридичного захисту у випадках порушення прав людини на окупованих
українських територіях, які не контролюються українською владою».
Документи являється настільки важливими, що нам видається необхідним
детально проаналізувати їх зміст. Доповідь «Політичні наслідки російської агресії
в Україні» вже цікава своїм заголовком, адже це перший міжнародний документ,
який фіксує факт російської агресії проти України. Документ вказує, що
суверенітет та територіальна цілісність України були порушені в Криму та на
Донбасі (п. 2)1; засуджуються та визнаються такими, що не мають юридичної сили,
нещодавні вибори в Криму, виражається стурбованість з приводу порушення прав
людини та переслідувань ЗМІ в Криму,
ПАРЄ закликає РФ повернути контроль над півостровом Україні (п.4);
підкреслюється, що вибори на Донбасі мають відбуватись відповідно до
українського законодавства та міжнародних стандартів. Це значить, що мають
бути виконані наступні вимоги: повне відведення збройних сил РФ та бойовиків,
контроль за кордоном з боку ОБСЄ, доступ моніторингової місії до усієї території
Донбасу і можливість брати участь у виборах для українських партій (п.8); особи,
що вчинили важкі злочини (незаконні вбивства, викрадення і тортури) по обидві
сторони від лінії зіткнення, повинні бути притягнуті до відповідальності (п.10);
зазначається негативний вплив санкцій проти РФ на єдність європейських країн,
але підкреслюється необхідність продовження тиску на РФ, в тому числі за
допомогою санкцій, аж поки суверенітет та територіальна цілісність України у
міжнародно визнаних межах не буде відновлена (п.13); повторно підтверджено
можливість поновлення участі російської делегації при виконанні Росією умов
резолюції 1990 (п.15).
Резолюція «Засоби юридичного захисту у випадках порушення прав
людини на окупованих українських територіях, які не контролюються
українською владою» підтверджує, що анексія Криму та війна на Донбасі є
порушенням міжнародного права та принципів Ради Європи (п.2)2; «ДНР» та
1
2

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23166&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23167&lang=en
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«ЛНР» підтримуються та керуються Росією та не мають легітимної влади на
території України, як і створені ними інституції та суди (п.3); РФ відповідальна за
дотримання прав людини на окупованих територіях (п.4); підтверджується
співпраця з українського боку в притягненні до відповідальності осіб, що вчинили
воєнні злочини (п.12); вказується, що відповідно до міжнародного права, режим
амністії, який передбачений Мінськими домовленостями, не може бути причиною
для уникнення відповідальності для осіб, які вчинили серйозні злочини і
порушення прав людини (п.13); атмосфера небезпеки, залякування та безкарності
на території «ДНР» унеможливлює проведення вільних та справедливих виборів
(п.14); Асамблея бере до уваги факт, що установка протиповітряного комплексу
«Бук» була завезена з РФ, збила Боїнг MH-17 з території, яка контролювалась
російськими бойовиками, та потім була відвезене до РФ (п.16).
Варта уваги цитата з одного з кінцевих пунктів –
«(міжнародна
спільнота)утримується від практики ставити перед Україною вимоги, виконання
яких закріпить незаконний статус-кво». На нашу думку, ця позиція передбачає
незгоду ПАРЄ з політикою тиску на Україну задля прискорення реалізації
Мінських домовленостей за будь-якої ціни, яка проводилась французьким та
німецьким міністрами закордонних справ у останні місяці.
Обговоренню тексту резолюцій передували спроби змінити регламент у
місці ускладнення процедури позбавлення національних делегацій повноважень.
Пропозиція президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта
не була підтримана, тому що в даний момент вона, фактично, працювала б на
Росію та уможливила б повернення її делегації в наступному році3.
Тим не менш, в Раді Європи досить активно представлена позиція, що
"виключення діалогу з Росією і її подальша ізоляція не в інтересах ні самої Росії, ні
решти Європи, включно з Україною"4. Проявом цього аргументу став пункт про
засудження нещодавніх виборів виключно в масштабах Криму. Фактично, ПАРЄ
не відкидає можливості примирення та відновлення довіри з РФ, але цьому має
передувати чітко перерахований список кроків, який має виконати Москва. Це
найкраща ситуація для України, оскільки їй тепер не потрібно витрачати власні
ресурси для проштовхування таких завідомо нездійсненних ініціатив, як заклик
не визнати легітимність новообраної Думи, щоб перестрахуватись і не допустити
«відкочування» позицій західних партнерів. Тепер ситуація на сході України та в
Криму отримала офіційне і чітке тлумачення як воєнна агресія Росії, яке не
потрібно буде доводити.
З іншого боку, досить миролюбна позиція ПАРЄ дає можливість залишити
переговорний процес вигідним для РФ, що є автоматично вигідним для України,
оскільки східні області України будуть першими, хто відчує наслідки будь-якої
потенційної ескалації з РФ.
Дані дві резолюції розширюють поле для маневру для української
дипломатії, оскільки вони прив’язують проведення виборів на Донбасі не тільки
до виконання іншою стороною своїх політичних зобов’язань, але й до рівня
дотримання прав людини на окупованих територіях. З іншого боку, дані
резолюції постулюють підконтрольність «ДНР» та «ЛНР» Росії, а
це суттєво обмежує переговорні позиції РФ, яка постійно
аргументує свою непричетність до конфлікту.
Загалом, прийняття цих резолюцій можна з впевненістю
вважати проміжною перемогою української дипломатії. Згадані
документи юридично закріпили ряд важливих пунктів, на яких базується
українська позиція з питання конфлікту на Донбасі та анексії Криму. Поки що
3

4

http://dw.com/p/2RCXt
http://dw.com/p/2RAOF
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невідомо, як ці резолюції вплинуть на позицію Росії. Тим не менш, вони
виявились підтвердженням того, що інтерпретація конфлікту на сході України
європейською спільнотою є максимально близькою до української версії.
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Безпека та оборона
Геращенко: сепаратистські «праймеріз» – це спроба зриву мінського
процесу
03.10.2016
Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській
областях Ірина Геращенко називає проведені на територіях під контролем угруповань «ДНР» та
«ЛНР» так звані «праймеріз» спробою зриву мінського процесу. Про це вона написала на своїй
сторінці у «Фейсбуці».
«Українська сторона розцінює всі ці «праймерізи» як чергову спробу нахабного зриву
мінського процесу, як спробу сегрегації можливих учасників можливих виборів (до яких ще ой як
далеко). На окупованих територіях створені псевдовиборчі органи – без спостерігачів і ЗМІ, без
українських політиків і партій, без переселенців – відбувається фарс», – зазначила Геращенко.
Вона додала, що на такі «спроби зірвати роботу політичної групи в Мінську має бути і
реакція наших партнерів по нормандському формату, і всього світу». «Москва відверто і цинічно
зриває мінський процес. І на цьому фоні будь-які розмови про спробу пом'якшити санкції
виглядають просто цинічно», – написала Ірина Геращенко.
«Попереднє громадське голосування з відбору кандидатів для участі у місцевих виборах»,
як його називають самі сепаратистські угруповання, тривало на територіях під контролем
бойовиків «ДНР» та «ЛНР» 2 жовтня. Українська сторона застерігала ці угруповання від імітації
виборчого процесу, наголошуючи, що будь-які вибори чи підготовчі заходи до них на
непідконтрольних територіях, проведені не відповідно до Мінських домовленостей, є незаконними
і такими, які українська сторона ніколи не визнає.
У самих угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що проведенням «праймеріз»
«продемонстрували світовій спільноті потенціал реалізації у регіоні демократичних електоральних
механізмів».
Радіо Свобода
США інтенсифікують допомогу Україні в оборонній реформі
13.10.2016
Віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася зі старшим стратегічним радником від США, генералом
Джоном Абізейдом.
Іванна Климпуш-Цинцадзе високо оцінила надавану Сполученими Штатами підтримку в
реформуванні оборонного сектору. Вона поінформувала американського колегу про те, що 5% ВВП
України спрямовуються на національну безпеку й оборону. «Це вражаюча цифра. Багато реформ в
Україні вже зроблено, але попереду ще чимало праці», – сказав генерал Абізейд, зазначивши, що
НАТО та США зацікавлені в продовженні підтримки реформи національної безпеки й оборони в
Україні. За його словами, важливо, що для подальшого реформування вже є ґрунтовна
концептуальна база, зокрема, Стратегічний оборонний бюлетень.
Говорячи про практичне впровадження реформ, пан Абізейд не виключив можливого
бюрократичного спротиву. Однак, на його думку, це не має бути вагомою перешкодою, адже схожі
проблеми
успішно
подолали
такі
країни
як
наприклад
Литва
та
Польща.
Генерал Абізейд наголосив на важливості створення Ради оборонної реформи, до якої мають
увійти стратегічні радники високого рівня з Великої Британії, Канади, Німеччини, Польщі та
Литви. Ці радники працюватимуть над стратегічними напрямами оборонної реформи
тамоніторитимуть її прогрес.
«Важливим результатом реальної реформи сектора безпеки й оборони мають стати
українські солдати, які будуть натреновані, озброєні та вдягнені за стандартами НАТО і будуть
здатні значно ефективніше давати відсіч агресору і перемагати», – сказала Іванна КлимпушЦинцадзе.
Сторони наголосили на важливості міжнародної єдності в питаннях глобальної безпеки та
протидії російській агресії і солідарності реакції на порушення Кремлем міжнародного права.
Урядовий портал
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Візова політика та регіональне співробітництво
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з Головою
Представництва Європейського Союзу в Україні Х'югом Мінгареллі
05.10.2016
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з Головою Представництва
Європейського Союзу в Україні Х’югом Мінгареллі.
Голова українського Уряду підкреслив, що двосторонні відносини між Україною та
Європейським Союзом мають стратегічний характер.
У ході зустрічі Володимир Гройсман наголосив на необхідності виконання сторонами
завдань, які стоять на порядку денному між Україною та ЄС. Зокрема, йдеться про ратифікацію
Угоди про асоціацію, використання другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі
600 млн євро, запровадження безвізового режиму для українців. «Ми очікуємо на рішення
Європейського Союзу щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян», сказав Прем’єр-міністр, відзначивши, що Україна зі свого боку виконала всі необхідні вимоги щодо
лібералізації ЄС візового режиму для громадян України.
Також Володимир Гройсман підкреслив, що Уряд продовжує працювати над проведенням
реформ.
Зі
свого
боку
Голова
Представництва
Європейського
Союзу
в
Україні Х’юг Мінгареллі схвально оцінив зусилля Уряду на шляху реформ. Він зазначив, що
Україна за два останні роки дуже змінилася.
Під час зустрічі Володимир Гройсман також відзначив необхідність проведення ґрунтовної
підготовки засідання Ради асоціації, яке має відбутися 19 грудня, задля досягнення реальних
позитивних результатів. «Розраховую на те, що ваша особиста роль буде значною у досягненні
успіху наших двосторонніх відносин», - зауважив Прем’єр-міністр.
Урядовий портал
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Комісаром ЄС із питань міграції,
внутрішніх справ та громадянства Дімітрісом Аврамопулосом
12.10.2016
Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Комісаром Європейського Союзу з питань міграції,
внутрішніх справ та громадянстваДімітрісом Аврамопулосом.
Ключова увага була приділена питанню подальшого просування на шляху до
запровадження безвізового режиму для громадян України.
Під час зустрічі Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на повному виконанні Україною
критеріїв Плану дій з візової лібералізації та відзначила важливість швидкого
завершення міжінституційних переговорів і процедур ЄС для якнайшвидшого скасування віз ЄС
для українських громадян.
Дімітріс Аврамопулос у свою чергу привітав схвалення профільним комітетом
Європарламенту доповіді та проекту законодавчої пропозиції щодо візової лібералізації для
України, висловивши повну підтримку запровадженню безвізового режиму для українців уже
найближчим часом.
Сторони також обговорили прогрес України в реформуванні судової системи та
антикорупційного законодавства з особливим акцентом на функціонування системи електронних
декларацій.
Урядовий портал
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Україна – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Вступ - не вступ, вихід - не вихід: статусні ігри постмайданної
влади в Україні
10 жовтня міністр оборони Степан Полторак заявив, що Україна має достатньо
великі шанси отримати статус Основного союзника поза НАТО. Очевидно,
президентом України було поставлено завдання працювати в цьому напрямі5.
Того ж дня міністр закордонних справ Павло Клімкін України заявив про те, що
Україна вивчає питання про вихід з СНД. У контексті цьогорічного
Варшавського саміту НАТО, де президент Порошенко заявив, що питання
членства України в НАТО наразі не є на порядку денному, виникають
побоювання, що у влади немає цілісного усвідомленого бачення
майбутнього України в системі колективної безпеки і оборони.
Діюча Військова доктрина визначає курс на вступ до НАТО, влада заявляє про
активізацію реформ оборонного сектору для уніфікації його з стандартами НАТО,
в той же час Президент тактично уникає обговорення будь-яких термінів і
фактично зняв з НАТО зобов’язання Бухарестського (2008) саміту Альянсу
прийняти Україну до своїх лав. Паралельно, відбувається активізація діяльності
на всіх фронтах, щоб отримати високі статуси партнерів без необхідності
проходити процедуру вступу. Під час Варшавського саміту Петро Порошенко
сказав, що досягнуто домовленості "запустити процес, який дозволить Україні
отримати статус партнерства з розширеними можливостями",
маючи на увазі "Enhanced Opportunities Programme", по якій з 2014 р. працюють
Австралія, Фінляндія, Швеція, Йорданія та Грузія6. Єдиною проблемою цієї
стратегії залишається те, що згадані партнерства не забезпечують ніяких
гарантії безпеки. Членство в НАТО якісно відрізняється від будь-якого
партнерства статтею 5 Вашингтонського договору, яка встановлює, що збройний
напад на одну з держав НАТО, є нападом на усі інші держави.
Давайте поглянемо, які можливості передбачаються двома згаданими
статусами. Статус Основного союзника поза НАТО є визначенням уряду
Сполучених Штатів, що характеризує тісні військові відносини з країною, яка не є
членом НАТО. Введення подібного статусу юридично дозволяє брати участь в
спільних оборонних ініціативах, експортувати окремі групи озброєнь та
5

http://news.liga.net/news/politics/13089914poltorak_ukraina_mozhet_stat_osnovnym_soyuznikom_ssha_vne_nato.htm
6
http://www.dw.com/uk/столтенберг-україна-не-порушує-питання-про-членство-в-нато/a-19390454
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технологій, проводити спільні дослідження військового характеру, тощо. Жодних
оборонних зобов’язань згаданий статус не несе. На нашу думку, отримання
Україною статусу основного союзника поза НАТО стане індикатором позитивної
динаміки реформ в оборонному секторі, але явно не може бути основою для
забезпечення національної безпеки. Крім того, експорт військовими
технологіями, який зазвичай відбувається в рамках таких двосторонніх відносин,
може відбутись лише тоді, коли уряд США є впевненими, що ризик витоку
технології є мінімальним. Низький технологічний рівень нелетального
військового спорядження, яке надається Україні урядом Сполучених Штатів
вказують на те, що американські колеги не надто довіряють вітчизняним
оборонним інституціям. Отже в такому разі жодний статус, як би ми його не
обзивали, жодних гарантій безпеки поза межами членства в НАТО не дає.
Що стосується статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, то
він також не може розцінюватись як механізм вирішення ситуації, в якому
опинилась Україна. Справа в тому, що цей статус передбачає взаємодію між НАТО
та відповідною державою в сферах, які є важливими з міркувань безпеки для обох
сторін. "Enhanced Opportunities Programme" є поглибленою версією Ініціативи
функціонально сумісного партнерства (Partnership Interoperability Initiative).
Завданнями останньої є участь партнерів в операціях НАТО відповідно до
натівських стандартів, обмін отриманим досвідом, тощо. Статус партнерства з
розширеними можливостями є видом згаданої ініціативи, коли формується
особлива політична платформа для узгодження спільної діяльності (зазвичай, на
рівні політичних консультації, в тому числі, на міністерському рівні). Для
прикладу, Фінляндія та НАТО взаємодіють в питаннях регіональної безпеки в
Балтійському морі, а Австралія та НАТО є зацікавленими в питаннях безпеки
морських комунікацій в Тихому океані. Знову ж таки, ні про які гарантії
безпеки в межах такого статусу мова не йде.
Курсу президента Порошенка на інтеграцію до НАТО бракує чіткості,
цілісності і послідовності. Продукування невизначеності щодо кінцевих
зовнішньополітичних прагнень України може бути наслідком раціонально
обраної тактики, яка може давати певні плоди як у сфері внутрішньої політики,
так, приміром, в рамках Мінських переговорів. Тим не менш, така тактика є
згубною у стратегічній перспективі. По-перше, це знижує рівень довіри між
Україною та країнами НАТО. По-друге, така політика стратегічної
невизначеності заважає формуванню публічної дискусії щодо ключових питань
розвитку української держави та забезпечення її безпеки. По-третє, влада у
своїх діях могла би спиратися на підтримку євроатлантичного курсу більшістю
населення, але ніяким чином не аргументує та не артикулює свої дії.
Невизначеність влади в цьому ключовому питанні національної безпеки
країни може викликати парламентську кризу за сценарієм 2008 року, коли
настане необхідність робити чіткі кроки з набуття членства України в НАТО.
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Євроатлантичний процес в Україні
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником Генерального
секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки А. Альваргонсалесом
12.10.2016
Під час візиту до Брюсселя Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником Генерального секретаря
НАТО з політичних питань і політики безпеки А. Альваргонсалесом.
Сторони «звірили годинники» з усього комплексу питань євроатлантичної інтеграції
України напередодні візиту в Україну експертної групи НАТО з метою оцінки виконання нашою
державою Річної національної програми Україна-НАТО на 2016 р. та підготовки РНП на 2017 р.
Урядовий портал
Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у робочій вечері з нагоди
заснування групи "Друзі України"
13.10.2016
У заході, організованому Послом США в НАТО Дугласом Лютом, взяли участь члени Групи
та її засновник - колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, а також
високопоставлені дипломати країн-членів НАТО та ЄС. Учасники вечері детально обговорили
останні тенденції в безпековій ситуації в Україні та навколо неї, хід Нормандського і Мінського
процесів, подальші кроки України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.
Під час свого виступу А.Расмуссен наголосив на тому, що у ближчій перспективі діяльність
Групи буде зосереджена на залученні допомоги НАТО та ЄС для продовження Україною
комплексних реформ з метою досягнення європейських та євроатлантичних стандартів; підтримці
та зміцненні єдності НАТО та ЄС у контексті протидії російській агресії, в тому числі у питанні
продовження та посилення економічних санкцій; розв'язанні спровокованої Росією кризи на сході
України та деокупації українського Криму.
Місія України при НАТО
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Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Аудит відносин Україна - Росія
28 вересня Інститутом світової політики був проведена дискусія, яка мало на
меті обговорення співіснування України та Росії, сценарії розвитку відносин між
двома країнами та ситуацію в РФ7. По-перше, даний захід видався надзвичайно
важливим, оскільки воєнна агресія Росії проти України та окупація нею частини
української території є найбільшою загрозою національній безпеці. По-друге,
українська влада все ще не продемонструвала наявності цілісного бачення
майбутніх відносин з РФ. По-третє, обрана парадигма відносин безпосередньо
впливає як на інтенсивність російсько-українського конфлікту на Сході України,
так і на ефективність застосування будь-яких дипломатичних механізмів.
У дискусії взяли участь запрошений експерт Інституту світової політики Олеся
Яхно, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України
(2007 - 2009 рр.) Володимир Огризко міністр закордонних справ України (2010 2012 рр.) Костянтин Грищенко,, колишній головний редактор Forbes Україна
Володимир Федорін,.
Експертами були озвучені ряд позицій, які переважно відрізнялись по шкалі
«жорсткість-м’якість» політичного курсу та залежали від того, який тип загрози з
боку РФ є більш вартим уваги (військовий, політичний, економічний, тощо).
Більшість критеріїв взятих за основу в дослідженні не враховували низку
чинників, які є вартими уваги. В першу чергу, спікери обговорювали майбутнє
двосторонніх відносин України та РФ у певному відриві від конфлікту на Донбасі.
Оцінка двосторонніх відносин між Україною та Росією проводилась за шаблонами
мирного часу.
Учасники дискусії також досить часто звертали увагу на внутрішню ситуацію в
РФ, в частині агресивного ідеологічного курсу спрямованого на демонізацію
України. У зв’язку з цим робились пропозиції проведення різних акцій, які могли
б цю ідеологізованість зменшити. Серед них були: запровадження можливостей
навчання в Україні для російських студентів чи впровадження офіційної політики
підтримки демократії в РФ. Перша ідея має право на існування, але така акція
суттєво не змінить відношення РФ до України. Тоді як друга трактуватиметься
Росією як втручання в її власні справи і може призвести до ескалації конфлікту.
7
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На нашу думку, будь-які аргументи, які апелюють до внутрішньої ситуації в Росії, є
неефективними для України. По-перше, Україна не має достатніх ресурсів, щоб
проводити будь-яку ідеологічно-роз’яснювальну діяльність на території Росії. Подруге, російський режим має більше практики та досвіду в ідеологічному впливі
на своє населення: ми навіть не можемо з ними конкурувати. По-третє, цей крок
може бути розцінений як ворожий не тільки Росією, але й західними партнерами,
які надають нам підтримку для проведення реформ, а не для усунення Путіна.
На нашу думку, осмислення відносин між Україною та Росією має
базуватись на пошуку відповідей на такі запитання: чи готова Україна до
повної імплементації Мінська? На які поступки влада готова піти у
переговорах, а на які – ні? Чи має Україна альтернативу Мінську та
Нормандському формату? Чи є ефективними заходи, націлені на ізоляцію від
Росії (обмеження торгівлі, візи, тощо)? Які механізми дозволять Україні
ізолювати себе від впливу ідеологічно ворожого режиму, навіть при умові, що
конфлікт на Донбасі буде урегульований? В більш широкому контексті, різні
відповіді на питання можна звести до двох опцій – «фінляндизація» України або
курс на вступ до НАТО.

Політичний процес
ОБСЄ
Клімкін вказав на пріоритетність захисту журналістів від агресії Кремля
13.10.2016
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про необхідність захисту
журналістів від агресивної політики Росії. Про це він сказав у четвер в Києві під час зустрічі з
представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунею Міятович.
Зокрема Клімкін поінформував Міятович про системні утиски свободи слова та прав
журналістів в анексованому Росією Криму, на вимушеному закритті усіх незалежних ЗМІ,
переслідуванні іншодумців.
«Звільнення незаконно затриманого Кремлем українського журналіста Романа Сущенка
має бути пріоритетом…Яскравим прикладом застосування репресій проти вільнодумців стало
відкриття кримінальної справи проти журналіста Миколи Семени», – йдеться в повідомленні МЗС
за підсумками зустрічі Клімкіна й Міятович.
Під час зустрічі з представником ОБСЄ українська сторона вказала, що «така політика
Кремля вимагає адекватного реагування та різкого засудження з боку міжнародної спільноти та
інститутів ОБСЄ», повідомили в МЗС.
Кореспондента українського державного інформаційного агентства «Укрінформ» Романа
Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Наступного дня Лефортовський суд Москви арештував
його. ФСБ Росії звинуватила його у шпигунстві і заявила, що він є «співробітником Головного
розвідувального управління Міноборони України». Міноборони цю заяву заперечило. Сущенко
провини не визнає.
У квітні ФСБ провела обшуки у низки кримських журналістів. Проти Миколи Семени було
порушено кримінальну справу за нібито заклики до порушення територіальної цілісності Росії з
використанням ЗМІ. Справа була порушена через публікацію нібито його статей на сайті
«Крим.Реалії».
Радіо Свобода

Двосторонні відносини
Ізраїль
Степан Кубів: Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем
створить нові, вигідні можливості
07.10.2016

12 of 19

INTERNATIONAL WEEKLY # 16 (01.10.2016 — 15.10.2016)

13 of 19

Володимир Гройсман, Прем’єр-Міністр України та Степан Кубів, Перший віце-прем’єрміністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України зустрілися із Зєевим Елькіним,
головою Ізраїльської частини Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та
економічного співробітництва, Міністром з питань охорони навколишнього середовища,
Міністром у справах Єрусалима та спадщини Держави Ізраїль.
У ході зустрічі сторони обговорили спільні завдання та взаємовигідні ініціативи між
Україною та Ізраїлем.
“Ізраїль – однин з головних торговельних партнерів України на Близькому Сході.
Починаючи з 2012 року товарооборот між нашими країнами перевищує 1 млрд дол США щороку
(за винятком 2015 року, коли спостерігалось певне скорочення взаємних обсягів торгівлі)”, відзначив Володимир Гройсман.
Він також додав, що стратегічне значення взаємин між нашими країнами підтверджує і
нещодавній візит Президента Ізраїлю Реувена Рівліна до України та його участь разом із
Президентом України Петром Порошенком у заходах високого рівня, зокрема, з нагоди
вшанування 75-х роковин трагедії в Бабиному Яру.
Сторони погодилися, що зважаючи на стратегічне значення торговельно-економічних
відносин України та Ізраїлю слід і надалі поглиблювати співпрацю в усіх ключових сферах
взаємної зацікавленості.
“Зараз у Києві працює спільна міжурядова комісія, яка у ці дні проводить у Києві своє 9
засідання”, - у свою чергу відзначив Степан Кубів.
Він окремо наголосив, що серед важливих взаємних інтересів України та Ізраїлю продукція сільгоспвиробників, науково-технічне співробітництво, метрологія, стандартизація,
транспорт, туризм, енергетика, фармацевтика, космічні дослідження, а також високотехнологічні
розробки.
“До прикладу, досвід Ізраїлю у сфері hi-tech. Бо саме успіх Ізраїлю закладений в основу
концепції HiTech Office, створеного в Україні.” - поінформував Степан Кубів.
Під час зустрічі сторони погодилися, що надважливою для обох країн є підготовка
підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.
“Угода створить нові, вигідні можливості для українських експортерів, відкриє важливий та
цікавий ринок Ізраїлю”, - зауважив Степан Кубів.
Зєев Елькін у відповідь наголосив, що для ізраїльської сторони угода про вільну торгівлю з
Україною має дуже важливе значення.
“Найближчим часом має пройти четвертий раунд переговорів щодо угоди і для Ізраїлю ця
угода носить надзвичайно високий пріоритет”, - заявив Зєев Елькін.
Сторони домовилися прикласти максимальні зусилля з української та ізраїльської
сторони, аби підписання угоди про вільну торгівлю Україна-Ізраїль було можливим уже до кінця
2017 року.
Урядовий портал

Канада
Президент України провів телефонну розмову з Прем’єром Канади
11.10.2016
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр- міністром Канади
Джастіном Трюдо.
Лідери двох держав обговорили низку питань двостороннього порядку денного:
домовилися про підписання найближчим часом угоди про співпрацю в галузі безпеки і обговорили
умови активізації діалогу щодо лібералізації візового режиму між Україною і Канадою.
Президент Порошенко запропонував синхронно ратифікувати угоду про зону вільної
торгівлі, підписану під час візиту Прем’єра Трюдо до України 11-12 липня, парламентами обох
країн.
Глава Української держави також поінформував щодо ситуації на Донбасі і висловив
сподівання, що санкційна політика Канади щодо РФ буде збережена.
Інтернет-представництво Президента України

Молдова
Домовилися активізувати політичне, економічне та прикордонне
співробітництво – зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Молдови
07.10.2016
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У рамках робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко разом із
Прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом відвідав пункт пропуску «Маяки-Паланка-Удобне»
на українсько-молдовському державному кордоні.
Петро Порошенко та Павел Філіп оглянули стан будівництва пункту пропуску, введення в
дію якого заплановане на 2018 рік.
Глава Української держави та очільник молдовського уряду під час заяв для
ЗМІ відзначили продуктивність та конструктивність проведених переговорів.
Сторони домовились, що разом з ЄС в рамках проекту «Східного партнерства» та проекту
інтегрованого управління кордоном буде побудований пункт пропуску, оснащений сучасною
апаратурою. Президент зазначив, що кошти на реалізацію цього проекту виділяє Європейський
Союз. За його словами, українські і молдовські прикордонники будуть забезпечувати швидке
оформлення пасажирів та вантажів, що ліквідує черги. Також буде проведений високошвидкісний
Інтернет, пункт пропуску буде оснащений сучасним відеоспостереженням. «Чесні люди не повинні
мати проблеми при перетині кордону. Оглядати їх будуть один раз на одному пункті, молдавські та
українські прикордонники», - зазначив Президент, додавши, що пункт пропуску стане
цивілізованим і європейським.
Крім того, було домовлено про будівництво за участі ЄС на ділянці «КучурганПервомайськ» спільного сучасного пункту пропуску. Президент нагадав, що нині Україною
ведеться реконструкція дороги Одеса-Рені. «Вважаємо, що це пожвавить розвиток півдня України,
Одеської області, та нашу взаємодію з молдавською стороною», - наголосив він.
Глава держави також нагадав про домовленість побудувати паромну переправу між
українською Орловкою та румунською Ісакчою через Дунай. За участі ЄС планується будівництво
мосту, який суттєво скоротить відстань між Одесою, Румунією та Болгарією. «Це активізує
товаропотік та поставки товарів Молдови і України на європейський ринок», - зазначив
Президент.
Прем’єр-міністр Молдови зазначив, що реалізація зазначених спільних проектів
направлена на забезпечення комфортності та зручності для громадян обох країн.
Глава держави також повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання
Міжурядової українсько-молдавської торгово-економічної комісії.
«Ми домовилися різко активізувати політичне, економічне, торгівельне, культурне, митне,
прикордонне та інші види співробітництво між нашими країнами», - наголосив Петро Порошенко.
Президент зазначив, що збільшення кількості прикордонників, які здійснюють догляд
паспортів, підключення до Інтернету і бази даних Інтерполу на пунктах пропуску було зроблено за
його дорученням. «В принципі, на сьогоднішній день ми вже бачимо з кінця літа, з кінця серпня
нормалізацію ситуації на перетині кордону», - зазначив він.
Глава держави висловив переконання, що Україні і Молдові варто активізувати
співробітництво із залученням європейських ресурсів у рамках програми «Східного партнерства»
по програмі інтегрування кордону. Все це необхідно реалізувати для початку роботи спільних
пунктів пропуску та запровадження одноразового замість дворазового огляду громадян, які
перетинають кордон. «Це дозволить нам не просто зробити комфортним перетин кордону,
кращими умови торгівлі. Це буде обличчям України і Молдови», - сказав він.
Президент поінформував Прем’єр-міністра Молдови, що доручив активізувати будівництво
дороги Одеса-Рені і всієї необхідної інфраструктури.
«Таким чином, ми розширюємо транспортний потік і демонструємо, що характер
співробітництва і рівень довіри між нашими країнами дуже високий», – зазначив Петро
Порошенко та додав, що це може стати символом нашого прикордонного співробітництва.
Інтернет-портал Президента України

Нідерланди
Президент України провів телефонну розмову з Прем’єром Нідерландів
11.10.2016
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром
Нідерландів Марком Рютте.
Співрозмовники скоординували позиції щодо ратифікації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС в контексті референдуму у Нідерландах.
Петро Порошенко і Марк Рютте домовилися провести окрему зустріч в Брюсселі цього
місяця.
Прем’єр Нідерландів вкотре запевнив, що його країна підтримує негайне надання
українцям безвізовго режиму і виступає за продовження санкцій проти Росії.
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Інтернет-портал Президента України

Німеччина
Президент України провів телефонну розмову з Канцлером Німеччини
13.10.2016
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером
Німеччини Ангелою Меркель.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко проінформував про
збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків, особливо у нічний час. Він також
наголосив на важливості розміщення постійних пунктів спостереження ОБСЄ в районах
розведення військ.
Президент України та Канцлер Німеччини обговорили питання пришвидшення надання
українцям безвізового режиму і ратифікації Угоди про асоціацію.
Співрозмовники домовилися провести тристоронню телефонну конференцію між лідерами
України, Німеччини і Франції у найближчі дні.
Інтернет-портал Президента України

Південна Корея
Володимир Гройсман обговорив з керівниками провідних корейських
компаній напрямки поглиблення торговельно-економічної співпраці України та
Південної Кореї
03.10.2016
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з керівниками провідних
корейських компаній. Сторони обговорили напрямки поглиблення двосторонньої торговельноекономічної співпраці.
Відкриваючи зустріч, Прем’єр-міністр привітав Південну Корею з національним святом
Днем заснування нації.
Володимир Гройсман наголосив, що торговельно-економічне співробітництво України та
Південної Кореї має значний потенціал для розвитку. Так, за його словами, існуючі обсяги
інвестицій в Україну у розмірі 161 млн доларів та взаємної торгівлі в 714 млн доларів у 2015 році не
відповідають наявним можливостям до співробітництва країн.
У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав представників Південної Кореї до
поглиблення торговельно-економічної співпраці та збільшення інвестування в економіку України,
зокрема
у
сфери
енергетики,
промислового
комплексу,
машинобудування.
Володимир Гройсман також запросив корейський бізнес взяти участь у масштабній приватизації
державних підприємств, що незабаром буде розпочато в Україні.
"Уряд бере на себе зобов'язання супроводжувати усі необхідні інвестиційні проекти і
робити це максимально якісно для того, щоб ті, хто інвестують, відчували повний комфорт і повне
сприяння в Україні", – наголосив Володимир Гройсман.
Голова Уряду зауважив, що напередодні був проведений українсько-корейський бізнесфорум, що стало гарним сигналом щодо потенційних можливостей двох країн у розвитку
двосторонньої співпраці.
Сьогодні відбудеться третє засідання Міжурядової українсько-корейської комісії з питань
торговельно-економічного співробітництва, що дасть можливість ефективно обговорити стан
справ і визначити головні завдання порядку денного, зазначив Прем’єр-міністр.
Питання створення сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату є одним з
найважливіших пріоритетів для Уряду, підкреслив він. Так, цього тижня буде презентовано Офіс
супроводження іноземних інвестицій при Прем’єр-міністрі, поінформував він співрозмовників.
Також Уряд працює над розробкою змін до податкового законодавства, докладає зусиль
для провадження ефективної боротьби з корупцією. Також у країні розпочато реформу судової
системи влади, зазначив Володимир Гройсман.
У свою чергу керівники провідних корейських компаній відзначили зусилля Уряду щодо
поліпшення бізнес-клімату в Україні та запевнили у підтримці Південною Кореєю України у цих
прагненнях.
"Для нас важливе не просто інвестування, для нас важливе - успішне інвестування. Ми
хочемо, щоби ті, хто працює з Україною і в Україні, мали успіхи. Це наше стратегічне завдання.
Тому я думаю, відсьогодні ми почнемо з вами писати поглиблену сторінку історії нашої
торговельно-економічної співпраці", - підкреслив Володимир Гройсман.
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Росія
У Росії досі не допустили українського консула до журналіста Сущенка –
МЗС
04.10.2016
Російська сторона не допустила консула України до заарештованого в Росії українського
журналіста Романа Сущенка. Про це Радіо Свобода повідомила речниця МЗС України Мар’яна
Беца.
«Наразі українські консули не мають доступу до затриманого у Москві журналіста,
кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка. Ще 2 жовтня, як тільки нам стало відомо про
затримання Романа, консульський відділ нашого посольства надіслав термінового листа російській
стороні щодо надання зустрічі консула із Сущенком. Вранці 3 жовтня наш консул особисто вручив
оригінал звернення Слідчому управлінню ФСБ Росії, паралельно посольство України у Росії
відправило ноту МЗС Росії. Однак досі жодної відповіді ми ще не отримали», – зазначила Беца.
Речниця МЗС зауважила, що цим Росія вкотре порушила норми міжнародного права із
консульського захисту.
Кореспондента українського державного інформаційного агентства «Укрінформ» Романа
Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Наступного дня Лефортовський суд Москви арештував
його. ФСБ Росії звинуватила його у шпигунстві і заявила, що він є «співробітником Головного
розвідувального управління Міноборони України». Міноборони цю заяву заперечило. Адвокат
Марк Фейгін повідомив, що подав клопотання до слідчого органу ФСБ Росії щодо його допуску до
матеріалів справи Сущенка.
За повідомленнями, Сущенко прибув до Росії у приватних справах.
МЗС України закликало Росію звільнити Сущенка і припинити порушення прав людини.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до
уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з проханням взяти на контроль справу
затриманого кореспондента.
Роман Сущенко працює в інформагенції «Укрінформ» з 2002 року, з 2010-го є власним
кореспондентом агентства у Франції.
Радіо Свобода

США
Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч з сенатором
США Джозефом Доннеллі
10.10.2016
Сьогодні,
10
жовтня,
Міністр
оборони
України
генерал
армії
України
Степан Полторак провів зустріч з сенатором США Джозефом Доннеллі.
Міністр оборони України подякував Сенату США за підтримку України в прагненні до
європейського майбутнього.
«Коли наша країна постала перед викликом та зіткнулася із загрозою від сусідньої
держави, США були одними із перших, хто відгукнувся та надав підтримку, - зазначив
Степан Полторак. - Постійна підтримка Сполучених Штатів Америки як політична, так і
матеріальна – неоціненний внесок у безпекову ситуацію. Ми консолідували зусилля заради
втілення дієвих реформ, та завдяки закордонним партнерам, переконаний, втілимо усе задумане».
У ході зустрічі сторони обговорили ситуацію у районі АТО. Міністр оборони України вкотре
зазначив, що Україна зацікавлена у мирному врегулюванні ситуації на сході нашої країни, а «наші
дії спрямовані на чітке дотримання вимог Мінських домовленостей, розв’язання проблеми
виключно політичним шляхом і в мирний спосіб».
«Ми щодня спостерігаємо, як Україна виборює свою свободу, - сказав
сенатор Джозеф Доннеллі, – воює з країною, що сіє тільки хаос».
Він запевнив, що США й надалі будуть з Україною та надаватимуть усебічну підтримку, на
що не вплинуть результати майбутніх виборів, адже «у США є багато людей, готових усіляко
підтримувати Україну, серед них і Міністр оборони США Ештон Картер».
Також Міністр оборони Степан Полторак поінформував про стан проведення оборонної
реформи. Він також зазначив, що днями в Україну прибуває радник стратегічного рівня генерал
Джон Абізейд.
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«Україна сама прагне визначати своє майбутнє, - наголосив Степан Полторак. Незважаючи на амбіції сусіда-агресора, переконаний, ми маємо на це повне право, особливо
враховуючи, яку дорогу ціну вже довелося заплатити за це».
У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні пані
Марі Йованович висловила вдячність усім, хто захищає Україну, та співчуття сім’ям загиблих
військовослужбовців.
Наостанок Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак нагородив
аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковника Керол Нортрап відзнакою
Міністра оборони України “Знак пошани”.
Урядовий портал
Спільна заява Прем'єр-міністра України В.Гройсмана та Міністра торгівлі
США П.Пріцкер стосовно розвитку двостороннього співробітництва в
економічній сфері від 30 вересня 2016 року
11.10.2016
Сьогодні Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Міністр торгівлі США
Пенні Пріцкероприлюднили спільну заяву за результатами переговорів, які відбулися 28 вересня
ц.р. у Києві з метою обговорення прискорення реалізації економічних реформ, створення кращого
ділового клімату для бізнесу та збільшення обсягів двостороннього торговельно-економічного та
інвестиційного співробітництва між Україною та США.
«У дусі близького партнерства між нашими двома країнами, ми продовжили наш
продуктивний діалог щодо зусиль України у проведенні економічних реформ та важливої ролі
приватного сектору США у розширенні ділових зв’язків з Україною. Обидві сторони висловили
задоволення нещодавнім рішенням Міжнародного валютного фонду (МВФ) стосовно останнього
перегляду та надання Україні 1 млрд. дол. США, а також наданням Україні третього пакету
кредитних гарантій США на суму 1 млрд. дол. Ця допомога базується на двох попередніх пакетах
кредитних гарантій від Уряду США Україні обсягом 1 млрд. дол. США та понад 1,3 млрд. дол. США
американської допомоги, яку Уряд США надав Україні з 2014 року для проведення реформ,
зміцнення демократичних інститутів та громадянського суспільства, стимулювання економічного
зростання, а також надання допомоги Україні для більш надійного моніторингу і захисту своїх
кордонів та територіальної цілісності.
Незважаючи на триваючу російську агресію на Сході України та незаконну окупацію
Криму, процес реформ триває. У минулому році Україна послабила контроль за рухом капіталу з
метою сприяння залученню інвестицій; знизила рентні ставки на видобуток газу з метою
стимулювання розвитку енергетичного сектору; завершила впровадження платформи для
електронного декларування з метою уникнення конфлікту інтересів; впровадила функціонуючу за
міжнародними стандартами систему електронних державних закупівель; досягнула прогресу в
реформуванні корпоративного управління на державних підприємствах; та приєдналася до Угоди
Світової організації торгівлі про державні закупівлі. Подальший прогрес у реалізації програми
співробітництва з МВФ, зусилля по боротьбі з корупцією, а також глибші та прискорені економічні
реформи матимуть вирішальне значення для залучення довгострокових прямих іноземних
інвестицій в Україну.
В ході зустрічей з Президентом Петром Порошенком, членами Уряду та депутатами
Верховної Ради України, всі учасники підтвердили свою тверду налаштованість на спільну роботу з
метою подальшого впровадження економічних реформ. В продовження політики Адміністрації
Президента Обами на підтримку незалежної, демократичної і процвітаючої України Сполучені
Штати Америки залишатимуться надійним партнером України в процесі реформ. Прямі іноземні
інвестиції набуватимуть все більшого значення для довгострокового економічного зростання
України. У цьому зв'язку обидві сторони висловили задоволення тим, що представники
керівництва
п’ятьох
американських
компаній
з
аерокосмічного,
оборонного,
сільськогосподарського, банківського, енергетичного та транспортного секторів приєдналися до
нашої спільної зустрічі з метою донесення думки приватного сектора щодо того, як Україна може
залучати та підтримувати приватний капітал. Під час зустрічі з Президентом України Петром
Порошенком та проведення круглого столу за участю Прем'єр-міністра України В.Гройсмана та
членів
економічного
блоку
Уряду,
керівники
компаній
«Cargill»,
«Citi»,
«General Electric Transportation», «Lockheed Martin» та «Westinghouse» внесли свої пропозиції
щодо заходів, яких необхідно вжити для поліпшення ділового клімату та залучення прямих
іноземних інвестицій в Україну. Круглий стіл за участю керівництва американських компаній був
організований Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і став демонстрацією
продовження тісного державно-приватного партнерства. В ході зустрічей з провідними депутатами
Верховної Ради України обидві сторони обмінялися думками про важливість верховенства права та
зміцнення законодавчої бази, яка сприятиме розвитку підприємництва та економічному
зростанню. Глибокі та прискорені економічні реформи забезпечать успіх України як сучасної
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європейської держави з економікою, що процвітає за рахунок розвитку приватного бізнесу, та
здатна створювати робочі місця і підвищувати добробут усіх громадян України.
Під час консультацій обидві сторони обговорили прогрес у реалізації положень «Дорожньої
картиукраїнсько-американського співробітництва», включаючи низку дієвих короткострокових
заходів, які сприятимуть подальшому зміцненню довіри з боку бізнесу. Американська та
українська сторони підкреслили актуальність таких заходів і важливість продовження
консультацій між діловими колами США, членами Уряду України та представниками Верховної
Ради України. Обидві сторони дійшли згоди щодо важливості прискорення реформ для того, аби
забезпечити безперервність роботи за пріоритетними напрямками з новою Адміністрацією США.
За постійної підтримки з боку Сполучених Штатів, Україна інтенсифікуватиме зусилля у
боротьбі з корупцією шляхом реформування Генеральної прокуратури України та проведення
судової реформи; поліпшення податкового та митного адміністрування з метою забезпечення
передбачуваності ведення бізнесу в Україні; успішного завершення приватизації Одеського
припортового заводу відповідно до передової міжнародної практики; та прискорення дерегуляції
для усунення зайвих ліцензій та дозволів. Україна також підкреслила свою прихильність реалізації
ефективної сільськогосподарської політики, яка сприятиме залученню інвестицій, висловила
готовність прийняття та впровадження антипіратського законодавства у сфері захисту прав
інтелектуальної власності, а також підвищення ефективності та прозорості сфери інтелектуальної
власності.
Міністерство торгівлі США продовжує працювати з Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України з метою поліпшення бізнес-клімату та забезпечення обізнаності бізнес-спільноти
США про прогрес України у виконанні найбільш пріоритетних реформ. Програма розвитку
комерційного права (CLDP) Міністерства торгівлі США продовжує надавати експертні консультації
з питань спрощення процедур торгівлі та впровадження норм СОТ, у тому числі за допомогою
успішно проведеного семінару з представниками української влади та компаній щодо стратегії
боротьби з корупцією, який відбувся у Києві 27-29 вересня. У 2016-2017 роках представники
Міністерства торгівлі США при Посольстві США в Україні планують організувати візити дев'яти
делегацій представників українського приватного сектору для участі у великих торгових виставках
на території Сполучених Штатів Америки, присвячених енергетиці, екологічним технологіям,
охороні та безпеці, а також сільському господарству. Міністерство торгівлі США також продовжить
надавати Україні технічну допомогу з питань посилення захисту прав інтелектуальної власності,
реформування митниці, вдосконалення системи правосуддя та державних закупівель, а також
спрощення процедур торгівлі.
За результатами переговорів, які відбулися 28 вересня ц.р., ми дійшли згоди, що хоча ще
залишається багато роботи, Україна продовжує шлях реформ, який дозволить їй глибше
інтегруватися в глобальну економіку та забезпечити повноцінне економічне зростання, якого
заслуговує український народ.
Урядовий портал
Президент України провів телефонну розмову з Віце-президентом США
12.10.2016
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-президентом Сполучених
Штатів Джозефом Байденом.
Співрозмовники обговорили елементи «дорожньої карти» з імплементації Мінських
домовленостей для деокупації Донбасу.
Петро Порошенко і Джозеф Байден погодилися, що санкції проти Росії мають бути
продовжені.
Під час розмови також було обговорено хід реформ в Україні.
Інтернет-представництво Президента України

Франція
Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції
13.10.2016
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Франції Франсуа
Олландом. У розмові також взяв участь дипломатичний радник Канцлера Німеччини Крістоф
Хойзген, який вибачився, що Ангела Меркель не змогла взяти участь у розмові.
Петро Порошенко поінформував про погіршення безпекової ситуації на Донбасі,
зокрема, збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків, в тому числі з важкого
озброєння. Він також наголосив на відсутності постійних пунктів спостереження ОБСЄ в районах
розведення військ.
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Президенти України і Франції погодилися на особливій важливості безпекового
компоненту, який досі не виконала Росія і який має бути першочерговою частиною дорожньої
карти з імплементації Мінських домовленостей.
Глава Української держави заявив, що Москва блокує процес звільнення заручників, що є
абсолютно неприпустимим.
Петро Порошенко і Франсуа Олланд домовилися про продовження консультацій у Мінську
на рівні дипломатичних радників глав держав Нормандського формату, після яких наступного
тижня лідери України, Франції і Німеччини проведуть телефонну конференцію.
Президент Порошенко окремо подякував делегаціям Німеччини і Франції за підтримку
резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи щодо необхідності збереження санкцій проти
Росії.
Президент України закликав країни ЄС пришвидшити надання українцям безвізового
режиму і ратифікацію Угоди про асоціацію.
Інтернет-представництво Президента України

Чехія
Іванна
Климпуш-Цинцадзе
зустрілася
із
заступником
Міністра
промисловості і торгівлі Чеської Республіки Владіміром Бертлом
11.10.2016
Віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником Міністра промисловості і торгівлі Чеської
Республіки Владіміром Бертлом. Співрозмовники детально обговорили роботу Українсько-Чеської
міжурядової комісії з економічної, індустріальної, наукової і технічної кооперації. Засідання комісії
відбудеться в першому кварталі 2017 року. Повний перелік і склад робочих груп наразі формується
під час діалогу двох країн. Українську сторону очолить Іванна Климпуш-Цинцадзе. Своєю
чергою, Владімір Бертл також повідомив про підвищення рівня головування з Чеської сторони.
Віце-прем’єр поінформувала пана Бертла про рішення Уряду створити спеціальний
національний комітет промислового розвитку України, що об’єднає урядовців, представників
промисловості та науковців. Комітет проаналізує стан розвитку промисловості та запропонує
стимулюючі рішення для росту її секторів.
Також сторони обговорили економічну агресію Росії проти України та її наслідки для
української економіки. Окремо зупинилися на питаннях того, як держава в контексті цих викликів
працює над диверсифікацією ринків збуту.
Владімір Бертл поінформував Віце-прем’єра про те, що Чехія є однією з країн, яка активно
підтримує загальну лібералізацію торгівлі, зокрема, активне використання можливостей Зони
вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною, а також послідовно підтримує
надання “безвізу” українським громадянам.
Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала чеській стороні за надавану допомогу, зокрема, у
підтримці реформ, а також гуманітарну допомогу для підтримки внутрішньо-переміщених осіб і
лікуванні українських солдатів й активістів Євромайдану, та висловила надію на подальшу
співпрацю.
Урядовий портал
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