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Україна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Саміт ЄС та його результати для України
22 червня 2017 року стартував Саміт ЄС у Брюсселі. Основними питаннями
Саміту стали спільна європейська безпека і оборона, міграційна криза та Brexit.
Європейські лідери розглянули також ситуацію в Україні та стан виконання
Мінських домовленостей. Брюссель відвідав і Президент України Петро
Порошенко, де провів ряд зустрічей з європейськими лідерами. Основним
очікуванням України було продовження санкцій проти Росії. Порошенко
проінформував європейських партнерів про загострення ситуації на Сході України,
стан виконання та конкретні випадки порушення російською стороною Мінських
домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської ради про
продовження секторальних санкцій проти Кремля.
Ще до початку саміту глава Української держави зустрівся з президентом
Європейської Ради та канцлером Німеччини. За результатами зустрічі з
Президентом Європейської Ради Дональдом Туском Порошенко заявив, що Угода
про асоціацію України з Європейським Союзом почне працювати у повному обсязі
вже з 1 вересня цього року. Також він наголосив, що лідери європейських держав,
Президент Європейського Союзу і президент Європейської комісії зробили все
можливе для того, щоб вступ у дію і завершення ратифікації Угоди про асоціацію
України з ЄС нарешті відбувся.
Президент Європейської Ради, у свою чергу, високо оцінив зусилля, яких
доклала Україна задля реалізації проєвропейських прагнень та подякував Україні і
українському народу за незмінність позицій. «Ви змогли отримати безвізовий
режим і дозвольте подякувати вам за вашу проєвропейську рішучість і
мужність, з якою ви захищаєте вашу незалежність. За всі свої, навіть
найменші успіхи, вам довелося заплатити важкою працею і також, на
жаль, кров’ю. Ви нічого не отримали за дарма», - сказав він. Туск також
підтвердив, що за кілька тижнів буде завершено роботу над Угодою про
асоціацію та висловив тверде переконання, що це сприятиме
подальшому розвитку України. Разом з тим, він нагадав, що українцям
необхідно також захиститися від корупції [1].
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував внести поправки до
Угоди про асоціацію з Україною, які передбачають, що Брюссель не обіцяє Києву
членства в ЄС і не надає військової підтримки [2]. Президент Франції Еммануель
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Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель прозвітували про стан справ з
імплементацією Мінських угод. Тож за підсумками Саміту лідери ЄС
вирішили продовжити блок економічних санкцій проти Росії до 31 січня
2018 року через невиконання Мінських домовленостей та окупацію
частини території України. Президент Порошенко з цього приводу
зазначив: «Реакція наших партнерів з Євросоюзу така сама, як і реакція наших
партнерів зі Сполучених Штатів Америки – санкції будуть продовжуватись» [3]. Як
відомо, французький Президент Еммануель Макрон хоче провести зустріч лідерів
«Нормандської четвірки» ще до початку саміту Великої двадцятки, який
планується на 7-8 липня. Його ж зустріч з Президентом України заплановано на
26 червня.
Таким чином, зовнішньополітичний вектор України у напрямку
ЄС має важливі досягнення. Результати візиту Порошенка до Брюсселю
можемо зарахувати як ще одну перемогу на дипломатичному фронті
російської гібридної війни. Санкції проти Росії збережено, безвізового
режиму з ЄС досягнуто, Угода про асоціацію України з Європейським
Союзом вступить у дію восени. Однак, потрібно звернути увагу на те,
що у ЄС користуються кожною нагодою щоб нагадати Президенту про
корупцію в Україні. Крім того, в Україні відкритий кордон з Росією, який
не контролюється владою, а це є загрозою для кордонів ЄС з якими у нас
вже діє безвізовий режим. Усе це надалі залишатиметься тими
важливими питаннями, на яких Брюссель фокусуватиме свою увагу. У
ЄС розуміють усю внутрішню турбулентність в Україні, тому у деякій
мірі, ЄС зробив аванс у розбудову європейської Української держави, де
у першу чергу громадянське суспільство довело свої європейські
прагнення.
1.

http://www.president.gov.ua/news/z-1-veresnya-ugoda-pro-asociaciyu-zapracyuye-u-povnomuobsya-42002
2. http://ua.euronews.com/2016/12/15/migration-turkey-syria-war-and-brexit-dominate-eusummit
3. http://www.president.gov.ua/news/sankciyi-dayut-mozhlivist-rosiyi-pochati-vikonuvati-minskid-42014
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Інші події в ЄС
«План Маршала» для України представлять на Саміті Східного
партнерства

18.06.2017

Так званий "План Маршалла" про довгострокову підтримку України,
офіційно підтриманий Європейською народною партією, буде представлено на
саміті Східного партнерства в Брюсселі.
Про це один із авторів документа екс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс
розповів у інтерв’ю "Сегодня".
"Ми представимо "план Маршалла для України" на саміті Східного
партнерства у листопаді, де, сподіваємося, згадка про цей документ з'явиться в
підсумковій декларації саміту", - зазначив Кубілюс.
"Зараз ми рухаємося далі, плануємо до кінця червня поїхати в Берлін і
Брюссель. Також є ціла низка конференцій, скажімо, в Лондоні на початку липня",
- розповів Кубілюс про підготовку документа.
Нагадаємо, резолюція із підтримкою так званого "плану Маршалла" для
України була одноголосно схвалена на конгресі Європейської народної партії на
Мальті.
У резолюції йшлося, що Європейський союз і країни-члени мають розробити
двосторонні та багатосторонні програми, що включають негайну військову,
гуманітарну й економічну підтримку просування демократичних реформ та
довгострокової зовнішньої політики України з європейської та євроатлантичної
інтеграції.
Європейська правда

Єврокомісар: Brexit може завдати бюджету ЄС збитків у 20
мільярдів євро

18.06.2017

Єврокомісар з цифрової економіки та суспільства Гюнтер Еттінгер вважає,
що Brexit може завдати бюджету ЄС збитків у 20 мільярдів євро.
Про це повідомляє британське видання The Guardian.
"У нас більше не буде Великої Британії, яка була чистим платником,
незважаючи на домовленість з Тетчер, тому наш дефіцит становитиме 10-11
мільярдів євро на рік", - зауважує єврокомісар.
Утім, зважаючи на необхідність фінансування нових ініціатив у сфері
оборони та безпеки, "загальний дефіцит блоку може зрости удвічі", зазначає
Еттінгер.
За правління Маргарет Тетчер Велика Британія забезпечила собі щорічну
знижку на свій бюджетний внесок на суму понад 3 мільярди євро. В рамках цієї
угоди Німеччина, Австрія, Нідерланди та Швеція також отримували гроші від своїх
внесків. Втім, вихід Британії з ЄС означатиме завершення цього грошового потоку,
й це може викликати незадоволення серед деяких країн, відзначає видання.
Бюджет ЄС у 2017 році склав 157,9 мільярдів євро. Європейська комісія
сподівається зберегти деякі внески Великої Британії, попросивши британський
уряд виконати взяті на себе зобов'язання, включаючи фінансування пенсій
посадовців ЄС.
Європейська правда
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Партія Макрона офіційно здобула більшість у парламенті
19.06.2017

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіка!" та її
союзники партія MoDem отримали абсолютну більшість у нижній палаті
парламенту у другому турі парламентських виборів, що відбулись у неділю, 18
червня.
Про це свідчать офіційні результати виборів, опубліковані на сайті МВС
Франції.
Альянс "Вперед, республіка!" та MoDem здобувають 350 мандатів (308 і 42 мандати
відповідно) і таким чином отримують абсолютну більшість у 577-місному
парламенті. Однак це значно менше, ніж силі Макрона прогнозували соціологи.
Опитування передбачали 440-470 мандатів для президентського альянсу.
Правоцентристська партія "Республіканці" разом із союзниками матимуть
131 місце та стануть найбільшою опозиційною силою у Національних зборах.
Соціалісти, які дотепер утримували владу, здобувають 29 місць. "Франція
нескорена" на чолі з Жаном-Люком Меланшном - 17, "Французька комуністична
партія" – 10.
Ультраправий "Національний фронт" виборов 8 мандатів. Лідер партії Марін
Ле Пен за результатами виборів з п’ятої спроби отримала місце у парламенті
Франції.
Вибори у другому турі проходили за мажоритарною системою. Явка на
виборах була рекордно низькою – лише 42%, що нижче, ніж у першому турі.
Європейська правда

Генсек Ради Європи: погрози Росії скоротити фінансування РЄ
не спрацюють
20.06.2017

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд не вірить у дієвість погроз РФ
скоротити свою частину фінансування організації.
Про це він заявив в інтерв’ю Der Tagesspiegel, яке опубліковане на сайті РЄ.
За його словами, до Ради Європи не надходило офіційного повідомлення про
наміри РФ скоротити внесок.
"Можливо, це була фейкова новина, подивимося. До того, ж країна не може
просто взяти і скоротити внесок. Росіє є одним з великих платників і це викладено
в договорі про її вступ у Раду Європи", - зазначив Ягланд.
На думку генсека, спроби Росії чинити тиск на Раду Європи фінансовими
засобами не спрацюють.
"Не думаю, що це спрацює. Ніхто не піде на поступки під фінансовим тиском.
Однак я сподіваюся, що ми знайдемо рішення для виходу з цієї кризи", - додав він.
На початку червня стало відомо, що Російська Федерація схвалила рішення
про зменшення на третину свого внеску до бюджету Ради Європи. Йдеться у суму в
розмірі майже 11 млн євро. Загалом внесок Росії у РЄ становить 7,26% від
загального бюджету організації.
Як відомо, від початку агресії РФ проти України триває криза у стосунках
Росії та Ради Європи, вона є найбільш помітною у роботі ПАРЄ. Росія з 2014 року не
бере або майже не бере участі у роботі асамблеї. Спершу росіяни не приїздили до
Страсбурга через накладені на них політичні санкції, а від 2016 року – не подають
перелік своєї делегації, щоби уникнути формального продовження санкцій.
Від 2016 року також лунають заяви про можливе зменшення фінансування РЄ з
боку Росії, однак торік внесок був перерахований повністю.
Європейська правда
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В ПАРЕ зібрали достатньо підписів за відставку Аргамунта

28.06.2017

Понад сто депутатів парламентської асамблеї Ради Європи поставили
підписи під пропозицією про відставку президента Педро Аграмунта.
Про це повідомив голова української делегації Володимир Ар’єв.
"На цей момент в ПАРЄ понад 100 підписів за ініціацію відставки президента
Аграмунта. І це, здається, ще не вечір", написав Ар’єв у своєму Facebook.
Ар’єв зауважив, що за час його роботи в ПАРЄ жоден документ не збирав
стільки підписів.
Як повідомляла Європейська правда, формально для початку процедури
відставки потрібно близько 60 підписів, а для проходження швидкої процедури –
120. Водночас, за даними "Європейської правди", вже є домовленість про значно
більшу кількість підписів, які будуть проставлені до завершення сесії.
Очікується, що ініціатор збирання підписів, голова норвезької делегації
депутат Шоу Інг’єрд зареєструє відповідні документи незадовго перед закриттям
червневої сесії, щоби голосування відбулося 9 жовтня, на відкритті наступної сесії
асамблеї.
Європейська правда

Парламент ФРН висловився за зближення з країнами «Східного
партнерства»

29.06.2017

Правляча коаліція в німецькому Бундестазі висловилася за посилення
співпраці з країнами "Східного партнерства" та водночас закликала їх до
проведення реформ.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У документі, ухваленому 28 червня, йдеться про те, що ця концепція
добросусідства залишається незамінним інструментом зовнішньої політики ЄС.
Ліві - фракція партії, що веде свою історію від комуністів у колишній
НДР, розкритикували ухвалений документ, оскільки він, на їхню думку, може
призвети до ескалації напруженості у відносинах з Росією.
Ліві з тих же причин також виступили із критикою угод про асоціацію ЄС з
Україною, Молдовою та Грузією. Однак члени ХДС/ХСС та СДПН заперечують, що
напруження з РФ може слугувати приводом для виправдання того, щоби
занапастити програму "Східного партнерства".
Нагадаємо, що проект "Східного партнерства" ЄС розпочався у 2009 році з
ініціативи Швеції та Польщі і слугує майданчиком для співпраці між ЄС та
східноєвропейськими пострадянськими державами у різних галузях, в тому числі у
сферах прав людини та верховенства права.
У 2009 році до програми приєдналась Україна, Білорусь, Вірменія,
Азербайджан, Грузія та Молдова.
Європейська правда
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Україна – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

НАТО готується до оборони, а в Україні під виглядом «реформ»
руйнується створене
Після російського військового вторгнення в Україну Східна Європа стала
набагато вразливішою. На фоні гібридної війни, яку веде Кремль на території
України, НАТО намагається зміцнити свій східний фланг. Так, нещодавно Альянс
відпрацював питання оборони Сувалкского коридору від потенційного вторгнення
Росії. Американські та британські війська провели перші широкомасштабні
оборонні навчання НАТО на кордоні Польщі та Литви, відпрацьовуючи сценарій,
відповідно до якого Росія може спробувати відрізати країни Балтії від іншої
частини західного Альянсу. У навчаннях НАТО взяло участь понад 10 тис.
військових, більше 70 кораблів і близько 70 літаків [1].
Москва ж традиційно все спростовує та заперечує наявність будь-яких планів
захоплення країн Балтії. Разом з тим Росія стверджує, що НАТО загрожує
стабільності Східної Європи, нарощуючи військову присутність і проводячи подібні
військові навчання. Так зокрема, міністр оборони Російської Федерації Сергій
Шойгу вважає: «Те, що відбувається, наочно демонструє відверте небажання
західних партнерів відмовитися від антиросійського курсу». За його словами, НАТО
підвищило «інтенсивність» оперативної та бойової підготовки в рамках навчань
Baltic Operations - 2017 і Saber Strik - 2017, в результаті чого ситуація на західних
кордонах РФ має тенденцію до погіршення [1].
Однак, як відомо у вересні цього року плануються широкомасштабні
військові навчання Росії та Білорусі «Захід – 2017». Вони об’єднають понад 100
тисяч військових і будуть найбільшими російськими навчаннями після 2013 року.
Натомість американські військові збираються провести свої навчання у Швеції,
Польщі і в Україні – в той самий час, коли відбудеться російський «Захід-2017» [2].
За словами командувача сухопутних військ США у Європі Бена Ходжеса, Росії не
можна довіряти, адже існує безліч прикладів того, як Москва не дотримується
жодних домовленостей і постійно порушує обіцянки. «Коли Росія захопила Крим –
це відбувалося на тлі військових навчань. Коли росіяни увійшли в Грузію – також
були навчання. І я б не виключав подібного розвитку подій у зв’язку з цими
навчаннями. Але НАТО – це професіонали, ми всі працюємо над тим, щоб мати
найвищий рівень готовності під час таких от навчань», – зазначив Ходжес [3].
Гібридна війна Росії проти України залишається топовою темою в НАТО.
Разом з тим, Кремль несе загрозу не тільки прямого військового втручання а й
кіберагресії у країнах Європи. Ці питання лежать в основі співробітництва України
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та НАТО. Нині в Альясі розцінюють Україну як одного з найважливіших
партнерів, адже українці кожного дня відпрацьовують у практичній площині опір
російській агресії на усіх фронтах. Останнім доказом цього стала зустріч Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова із
заступником Генерального секретаря НАТО Камілем Грантом, яка відбулася у
червні цього року. Сторони обговорили гібридну агресію Росії проти України,
питання співпраці з країнами-членами НАТО у військово-технічній сфері та
кібербезпеці, а також питання переходу сектора безпеки та оборони України на
стандарти НАТО, зокрема її оборонно-промислового комплексу.
«Агресію РФ може зупинити лише потужна зброя та сильна армія», наголосив О.Турчинов, додавши, що відновлення багатосторонньої військовотехнічної співпраці України з країнами-членами Альянсу є одним з головних
наших пріоритетів. Каміль Грант наголосив, що Альянс не залишає поза увагою
теми анексії Криму Росією та подій на сході України. «НАТО демонструє єдність
щодо дій Росії, які надзвичайно небезпечні для світового порядку», - зазначив
він. «НАТО вважає Україну одним з найважливіших партнерів та дуже
оптимістично оцінює перспективи нашої співпраці», - підсумував він [4].
У той час коли НАТО вважає Україну найважливішим партнером,
всередині країни приймаються сумнівні рішення які підривають
фундамент формування професійних Збройних Сил України. Останнім
таким рішенням вищого керівництва держави стало реформування
Національної академії сухопутних військ у Львові, з ліквідацією там
трьох військових факультетів випускники яких становлять основний
командний склад бойових підрозділів, що утримують оборону фронту на
Донбасі. Майбутніх артилеристів міністр Степан Полторак хоче навчати
у Сумах, танкістів – у Харкові, саперів – у Кам’янці-Подільському.
Львівській Академії сухопутних військ підпорядкований Міжнародний центр
миротворчості та безпеки, тобто Яворівський полігон. Тут натівські офіцери
проводять вишкіл українських військовослужбовців, навчаються строковики і
контрактники. Це один із найбільших полігонів в Європі, площею понад 30 гектарів
[5]. Рішення про так-зване реформування Академії позбавлене будьякого здорового глузду та є нелогічним, несистемним, особливо у час
війни. Постає питання, навіщо державі «реформувати» Академію та
відривати курсантів від тренувань на Яворівському полігоні, який нині
є базою обороноздатності України та переправляти їх на локації, які не
мають відповідного оснащення та тренерів?
Таким чином, останні події свідчать, що в НАТО справді практично
і політично підтримують Україну у цей важкий час гібридної війни,
однак, Кремль не єдиний ворог України. Своїми чи то непрофесійними
рішеннями чи то спланованими, керівництво держави продовжує
руйнувати вже створене та не задумується про перспективу і наслідки
таких діянь.
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.rbc.ua/ukr/news/ministr-oborony-rf-uvidel-antirossiyskiy-1498050613.html
https://ukrainian.voanews.com/a/3905442.html
http://tyzhden.ua/News/194755
http://ua.interfax.com.ua/news/general/429175.html
https://www.radiosvoboda.org/a/28570573.html
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Євроантлантичний процес в Україні
Україна очікує обладнання для кіберзахисту в рамках
трастового фонду НАТО
29.06.2017

В рамках реалізації трастового фонду Україна - НАТО з питань кібербезпеки
українська сторона найближчим часом отримає обладнання та техніку для
боротьби з кібератаками на понад 1 млн євро.
Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє УНІАН.
"Щодо трастового фонду з кібербезпеки - це один з тих фондів, який активно
використовується. На цей момент ми чекаємо надання техніки, обладнання, які
зможуть забезпечити більш активну і більш спроможну систему кіберзахисту, від
Румунії, яка є лідерською країною саме в цьому трастовому фонді", - заявила вона.
Також Климпуш-Цинцадзе зауважила, що Україна вестиме дискусії про додаткове
наповнення цього трастового фонду.
"Тому що Україна опинилася знову ж таки на першій лінії атаки, на першій
лінії вогню щодо цих кібератак… Це досить довготривалий процес. З нашої сторони
цю діяльність координує СБУ. Було проведено серйозне дослідження, було
визначено те обладнання, яке б допомогло Україні в захисті своєї кібербезпеки", сказала вона.
"Відповідно, були надані ці пропозиції румунській стороні, вже були
проведені тендери і закуплено обладнання. Це питання місяців максимум, а я
думаю, тижнів, коли воно надійде в Україну… Це точно більше мільйона євро, але
скільки точно, не пам'ятаю", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, напередодні генсек НАТО заявив, що Альянс допомагатиме
Україні захиститися від кібератак, подібних до тих, що сталися у вівторок.
Європейська правда

НАТО у фокусі тижня
У Латвії побоюються провокацій проти солдатів НАТО
19.06.2017

У
Латвії
можливі
провокації
проти
військовослужбовців
багатонаціонального батальйону НАТО.
Про це заявив Латвійському радіо командувач Національними збройними
силами Латвії Леонід Калниньш, повідомляє портал Delfi.
У зв'язку з цим збройні сили Латвії провело переговори з усіма
представленими в батальйоні країнами про те, що потрібно бути готовими до
провокацій і реакція на них повинна бути спокійною. Це питання обговорювалося
також і з самим солдатами.
Міністр оборони Латвії Раймонд Раймондс Берґманіс також заявив, що для
побоювань з приводу провокацій є підстави, якщо судити з досвіду Литви, куди
військовослужбовці НАТО вже прибули. Наприклад, в Литві поширювалися
неправдиві повідомлення про те, що натовські солдати нібито зґвалтували місцеву
дівчину.
Калниньш зазначив, що контакти службовців батальйону з місцевими
жителями будуть великими, тому що їм необхідно виходити за межі бази, щоб
вчитися успішно захистити країну. Командувач зазначив, що на останніх великих
військових навчаннях інцидентів було порівняно мало, і армія вже домовилася з
жителями про компенсації.
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Калниньш нагадав, що батальйон під керівництвом Канади буде перебувати
в Латвії принаймні три роки, а його чисельність істотно не змінюватися. Велику
частину часу солдати будуть присвячувати навчанню в польових умовах.
В понеділок, 19 червня, на військовій базі в Латвії відбудеться урочиста
зустріч багатонаціонального батальйону НАТО, в якій візьмуть участь президент
Латвії Раймонд Вейоніс, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністр
оборони Раймонд Бергманіс, міністр оборони Канади Хардж Саджан і інші офіційні
особи.
Європейська правда

У НАТО узгодили напрямок додаткових військ до Афганістану

29.06.2017

Сили виконуватимуть не бойову роль Генеральний секретар НАТО Йенс
Столтенберг повідомив, що п'ятнадцять країн альянсу погодились направити
додаткові війська в Афганістан. Про це він сказав перед зустріччю міністрів
оборони блоку у четвер в Брюсселі, передає Associated Press.
"15 країн пообіцяли виділення додаткових сил", - повідомив генсек НАТО.
Столтенберг додав, що на засіданні у четвер очікує на такий же крок і від інших
країн-членів НАТО.
Генеральний секретар підкреслив, що військові виконуватимуть не бойову
роль: тренуватимуть сили безпеки Афганістану та працюватимуть разом з ними.
При цьому Великобританія заявила, що у рамках місії НАТО скерує в
Афганістан 100 додаткових військових.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп надав голові Пентагону
Джеймсу Меттісу повноваження зі зміни чисельності контингенту збройних сил
США в Афганістані.
Австралія розширить військову присутність в Афганістані. Таким чином,
Австралія направить додаткові 30 солдатів, які приєднаються до НАТО для місії в
Афганістані, в результаті чого загальне розгортання збільшиться до 300.
РБК Україна

11 of 19

INTERNATIONAL WEEKLY # 11 (17.06.2017 — 30.06.12017)

12 of 19

Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Візит Президента Порошенка до США: тактичний успіх чи
стратегічна перспектива?
20-21 червня 2017 року Президент України здійснив робочий візит до
Сполучених Штатів Америки під час якого зустрівся з Президентом Дональдом
Трампом. У рамках візиту відбулася низка зустрічей з ключовими американськими
лідерами. Основними питаннями, які обговорювали сторони стали: безпекова
ситуація
в
Україні;
військово-технічне
співробітництво;
економічне
співробітництво; енергетика; корупція в Україні.
Незважаючи на те, що зустріч з Трампом відбулась у форматі «dropin» (10
хв.), Президент Порошенко зазначив, що була дуже довга і змістовна розмова з
Президентом США Дональдом Трампом під час якої було наголошено на підтримці
Сполученими Штатами Америки суверенітету, територіальної цілісності і
незалежності нашої держави та протидії російській агресії [1]. Трамп
прокоментував зустріч словами: «У нас булла дуже-дуже хороша дискусія і
досягнуто значного прогресу» [2]. Міністр оборони США Джеймс Меттіс теж
висловив повну підтримку Україні і виступив за збереження санкцій проти Росії як
країни-агресора. Зокрема, він наголосив, що навіть перед обличчям загрози агресії,
кібератак та іншого Україна демонструє стійку відданість і робить багато [3].
Окремо слід відзначити домовленості України та США в економічній та
енергетичній сферах. Під час зустрічі з Міністром енергетики США Ріком Перрі
Порошенко обговорив питання реалізації спільних проектів у атомній енергетиці,
галузі видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання палива,
зокрема вугілля та скрапленого газу із США. Тут слід нагадати про позицію
Туречиини, яка забороняє прохід танкерів зі скрапленим газом через протоку
Босфор. Також була обговорена тематика зміцнення європейської енергетичної
безпеки, зокрема у контексті можливостей модернізації і розвитку транзитних
потужностей України та реалізації нових європейських транспортно-енергетичних
проектів [4].
За словами Президента, під час візиту були намічені конкретні плани, які
передбачають збереження і навіть посилення санкційного режиму по відношенню
до Росії до повного виконання нею Мінських угод [1]. Показовим моментом стало
підписання Трампом у день візиту Порошенка розширеного пакету санкцій проти
38 фізичних та юридичних осіб Росії. Сергій Рябков, заступник міністра
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закордонних справ Росії назвав такі дії Вашингтону «політичним подарунком»
Порошенку, який перебував у той час в США. Також він заявив, що: «Без реакції, в
тому числі у вигляді практичних заходів у відповідь з нашого боку, новий
американський випад не залишиться» [5]. Окрім того, успіхом є перспектива
підписання угод з оборонного співробітництва, включаючи угоду про оборонні
закупівлі і угоду про військово-технічну співпрацю.
Україна продовжує вбачати США як додаткову силу у форсуванні
«Нормандського» формату переговорів щодо ситуації на Сході України і це було
одним із питань обговорення Президентів. Порошенко підкреслив, що українська
сторона буде вітати і більш активну участь, у тому числі і представницьку, у форматі
мінського процесу, зокрема і в тристоронній контактній групі. Він зазначив: «Ми
вважаємо, що це може привнести нове дихання, перезавантаження і принести
швидкі результати» [6].
Загалом, незважаючи на вже традиційну непередбачуваність
Трампа, візит Петра Порошенка до Вашингтону приніс певні позитивні
результати. Як відомо, Президент США раніше заявляв про потребу
налагодження відносин з Кремлем, однак, у цьому питанні він не має підтримки
серед політичної еліти, більше того, у разі будь-яких рухів в сторону поступок Росії,
зазнає нищівної критики. Окрім того, на початку президенства Трампа його
позиція щодо України була досить невизначеною. Тому, вектор України на
встановлення контактів на високому рівні з Вашингтоном цілком себе
виправдовує, адже Києву надважливо було заручитися підтримкою
США не тільки як світового лідера, а й як лідера НАТО. Важливе
значення має той факт, що зустріч Порошенка та Трампа відбулася до
зустрічі Трампа та Путіна. Це дає впевненість, що Вашингтон не збирається йти
на поступки Москві щодо України. Тому одне із завдань зовнішньої політики Києва
щодо продовження санкційної політики США виконане. Заяви Білого Дому
щодо підтримки України є чітким і вагомим сигналом для інших країн.
Схоже, що нині у битві Києва та Москви за Вашингтон, тактична
перемога на нашій стороні.
Таким чином, Білий дім взяв до уваги рекомендації аналітичного центру
Heritage Foundation, які були оприлюднені напередодні візиту Порошенка та
зводяться до 3 положень:
- США повинні продовжувати економічні санкції проти Росії, які були
запроваджені у відповідь на агресію Росії в Україні;
- США повинні підтримувати реформування ЗСУ заради підвищення їх
боєздатності;
- майбутня життєздатність трансатлантичного співтовариства буде
залежати від подальшого перебігу конфлікту на сході України, де
відбуваються бої [7].
Разом з тим, політична еліта США закликала Порошенка боротися
з корупцією. У цьому контексті Віце-президент Пенс наголосив на важливості
продовження реформ щодо боротьби з корупцією, поліпшення
ділового клімату та продовження програми Міжнародного валютного
фонду для України [8]. Таким чином, США дали зрозуміти, що вони володіють
ситуацією про внутрішній стан справ в Україні і що без подолання корупції у
майбутньому, на суттєву допомогу розраховувати не варто. Це у свою чергу означає,
що незважаючи на тактичний успіх візиту Порошенка, у нього таки залишається
досить вузьке коло можливостей, бо для подолання корупції потрібно ліквідувати
увесь клептократичний режим в Україні.
1.
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2. http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tverda-pidtrimka-golovni-pidsumki-zustrichi-poroshenko-itrampa-1352771.html
3. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/06/21/7067478/
4. http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-ministrom-energetikiss-41942
5. http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2792045
6. http://www.president.gov.ua/news/mi-obgovoryuvali-bilsh-aktivne-zaluchennya-amerikanskihpart-41990
7. http://www.heritage.org/global-politics/report/president-poroshenkos-visit-opportunityreaffirm-us-commitment-ukraine
8. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/06/20/readout-vice-presidents-meetingukrainian-president-petro-poroshenko
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Двосторонні відносини
Італія
Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ та
міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано
27.06.2017

27 червня 2017 року в рамках візиту Міністра закордонних справ України
Павла Клімкіна в Італію відбулася його зустріч з італійським колегою Анджеліно
Альфано.
У ході переговорів сторони обговорили співпрацю в політичній, економічній,
енергетичній, культурній та гуманітарній сферах. Міністри також домовилися про
інтенсифікацію діалогу між Україною та Італією та узгодили позиції з низки
міжнародних питаньА. Альфано запевнив, що під час майбутнього італійського
головування в ОБСЄ українське питання залишатиметься пріоритетом.
Міністерство закордонних справ України

Ватикан
Зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у
Ватикані
27.06.2017

27 червня ц.р. у Ватикані відбулася зустріч Міністра закордонних справ
України Павла Клімкіна із Держсекретарем Святого Престолу Кардиналом П’єтро
Пароліном.
Під час зустрічі було обговорено актуальну ситуацію в Україні та широке коло
гуманітарних питань.
Міністр подякував П’єтру Пароліну за гуманітарну ініціативу «Папа для
України» та за Національне Українське паломництво до Ватикану, яке відбулося у
неділю 25 червня.
Міністерство закордонних справ України

Кіпр
Зустріч Бориса Гуменюка з Архієпископом Кіпру
Хризостомосом ІІ

22.06.2017

22 червня 2017 року відбулася зустріч Посла України в Республіці Кіпр
Бориса Гуменюка з Главою Кіпрської православної церкви Архієпископом Нової
Юстиніани та всього Кіпру Хризостомосом ІІ.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього
співробітництва в політичній та релігійній сферах. Хризостомос ІІ був детально
ознайомлений із сучасним станом та перспективами врегулювання ситуації на
Донбасі. В свою чергу, Архієпископ Кіпру поінформував Б.Гуменюка стосовно
позиції Кіпрської православної церкви в контексті розв’язання «кіпрського
питання» - проблеми політичного об’єднання острову напередодні проведення
чергової міжнародної конференції з Кіпру в м. Женева.
Міністерство закордонних справ України
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Канада
Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з
Міністром національної оборони Канади Харджитом Сінхом
Саджжаном
29.06.2017

29 червня, в рамках робочого візиту до Брюсселю, Міністр оборони України
Степан Полторак взяв участь у зустрічі міністрів країн-членів Альянсу та провів
серію двосторонніх зустрічей у штаб-квартирі НАТО.
Декілька хвилин тому відбулася зустріч із Міністром національної оборони
Канади Харджитом Сінгхом Саджжаном.
Під час зустрічі очільник оборонного відомства України поінформував
канадського колегу про ситуацію на Сході країни та обговорив перспективи
оборонної співпраці та можливості закупівлі оборонного обладнання у Канади на
наступний рік.
Також Міністр оборони України Степан Полторак запросив пана Саджжана
відвідати Україну у серпні під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.
Міністерство оборони України

Німеччина
Голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко разом з
литовськими парламентарями перебувала з візитом у Берліні
(ФРН)
21.06.2017

Під час візиту Г.Гопко та литовські парламентарії А.Кубіліус та Г.Кіркілас
провели низку зустрічей в рамках першої спільної ініціативи з метою підсилення
міжнародної підтримки України.
Зокрема, відбулися зустрічі з Головою Комітету з закордонних справ
Бундестагу Н.Рьотгеном, зовнішньополітичним радником Федерального канцлера
К.Хойзгенгом, Головою Комітету з питань ЄС Бундестагу Г.Кріхбаумом,
заступником Голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Х.Фрідріхом.
Під час зустрічей було представлено Новий європейський план для України,
затверджений Комітетом у закордонних справах Сейму Литви на основі Стратегії
підтримки України 2017-2020 та закликано Німеччину до подальшої підтримки.
Голова Комітету у закордонних справах Г.Гопко взяла участь у слуханнях
Бундестагу на тему: «Історична відповідальність Німеччини перед Україною»,
організованих парламентською фракцією Союз 90/Зелені на чолі з депутатом
Бундестагу Марі-Луїзою БЕК. У слуханнях взяло участь близько 300 учасників, у
т.ч. відомий історик Тімоті Снайдер, українські дипломати на чолі з Надзвичайним
та Повноважним Послом України в Німеччині Андрієм Мельником, численні
політики та експерти з Німеччини й інших країн Європи.
«Економічно потужна, вільна, демократична Україна відповідає інтересам
Німеччини і всієї Європи», - відзначила Ганна Гопко у своїй промові в Бундестазі
під час слухань.
Голова Комітету висловила впевненість в успіху України і перемозі над
путінською агресією і закликала німецьких політиків об’єднати зусилля для захисту
спільних цінностей та інтересів. Зокрема, на думку Ганни Гопко, європейські
держави, в т.ч. й Німеччина, мають разом протидіяти втіленню проекту «Північний
потік-2», який суперечить стратегії енергетичної безпеки ЄС, а також посили
санкції проти Росії як держави-агресора, а також закликала німецьких колег
визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.
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Г.Гопко також зазначила, що відповідні слухання щодо відповідальності
Німеччини перед Україною відбудуться у Верховній Раді наприкінці липня
поточного року.
Верховна рада України
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Опір російській гібридній війні

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Закон про реінтеграцію: стратегія чи чергова маніпуляція?
14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що за його
дорученням триває розробка проекту закону про «Особливості державної політики
з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою
територією Донецької та Луганської областей України», який передбачатиме низку
заходів із повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці
законопроекту беруть участь експерти і народні депутати. Законопроект базується
на умовах, закріплених у Мінських домовленостях. Нагадаємо, напередодні
Турчинов заявив, що Україні необхідно завершити антитерористичну операцію та
перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни РФ[1].
Президент анонсував про таку законодавчу ініціативу під час своїх візитів до
Вашингтону та Брюсселя. У Законі має бути прописана принципова позиція
Президента, що Україна не виходить за рамки Мінським домовленостям та
виступає за мирне відновлення контролю над своїми територіями. У вступі
Концепції Закону йдеться про російську агресію, однак немає чіткого
формулювання, що Луганська і Донецька області є окуповані Росією, та
й, власне, Крим, про який взагалі не йдеться.
Представник робочої групи по розробці цього документу, нардеп Дмитро
Тимчук з цього приводу сказав: «У цьому законі також буде визнаний факт окупації
частини території Донецької та Луганської областей. Однак Росія, як країнаокупант, ймовірніше, залишиться за дужками, аби не давати агресору підстав для
нападу». Більше того, він зазначив, що зі сторони європейських колег є
застереження. Вони пропонують не визнавати окупацію, а назвати її «ефективний
контроль»[2]. Шкода, що пан Тимчук не конкретизує європейських колег, які
запропонували таке визначення.
Також у Концепції Закону вказується, що Президент України отримає право
застосовувати Збройні Сили України та інші військові формування у Луганські та
Донецькій областях [3]. Це, фактично, надає Президенту право для використання
Збройних сил в умовах гібридної війни без оголошення воєнного стану як для
наступу, так і для оборони. До того ж, Порошенко зможе оголошувати воєнний стан
на окремих територіях [2]. Однак, як ми вже попередньо вказували, в Україні і так
вже існує законодавство, яке визначає чіткий порядок дій керівництва держави по
обороні держави. Проблема в тому, що Президент всіляко уникає цього
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законодавства, а відтак і своїх конституційних обов’язків по обороні країни.
Хоча,
Кремль не поспішає дотримуватись Мінських домовленостей,
постійний представник Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі
Борис Гризлов заявив, що законопроект про реінтеграцію окупованих територій
Донецької і Луганської областей є спробою зруйнувати мінські угоди. «Ревізія
мінських угод неприйнятна і небезпечна», - заявив Гризлов [4].
І хоча тексту документу ще немає, деякі експерти вже влучно охрестили цей
законопроект «гібридним». Адже він дає можливість застосування ЗСУ без
оголошення військового стану та визначає окуповані території України без
згадування самого окупанта.
Таким чином, приходимо до таких висновків:
- проект закону про «Особливості державної політики з відновлення
державного суверенітету України над тимчасово окупованою
територією Донецької та Луганської областей України» великою
мірою є черговою маніпуляцією, яка покликана продовжити агонію
Мінських угод і стан невизначеності, тобто стан «гібридного миру»;
- влада повторює ті самі помилки, що й робила 3 роки тому офіційно не
визнаючи Росію стороною конфлікту, маніпулюючи поняттями
ефективного контролю та АТО. Це ускладнює як внутрішню ситуацію
в Україні так і сам процес розв’язання конфлікту;
- Президент Порошенко дотримуючись свого мирного плану ще у 2015
році намагався проштовхнути законопроект про внесення змін до
Основного закону країни в частині децентралізації влади. Одним із
його пунктів пропонувалося надати «особливий статус» окупованим
територіям Донбасу, який фактично дозволяв блокувати будь які
рішення в сфері внутрішньої, зовнішньої і безпекової політики. Таким
чином, Київ погоджувався залишити Схід України терористам. Більше
того, цей законопроект цілком відповідав Путінському плану. Не
можна знову допустити таких маніпуляцій, що мали місце у серпні
2015 року і викликали трагічний інцидент біля будівлі Верховної Ради,
коли у натовпі протестуючих проти такого законопроекту від вибуху
гранати загинули люди;
- відсутність політичної волі та чіткої воєнної стратегії ведення війни у
Верховного Головнокомандувача не можуть компенсувати ніякі штаби
на кшталт штабу АТО чи Оперативного штабу. Це не міняє суті
проблеми, а скоріше підміняє вертикаль вищого воєнно-політичного
керівництва та військового управління;
- керівництво країни, з одного боку, розуміє невизначеність та
недієвість такого законодавчого проекту, а з іншого, тим самим
намагається зняти з себе відповідальність за не виконання Конституції
України та Законів, які регламентують оборону держави.
1.
2.
3.
4.

http://ua.interfax.com.ua/news/political/430174.html
http://24tv.ua/zavershennya_ato_shho_zamist_nogo_proponuye_vlada_n832733
https://hromadske.ua/posts/kontseptsiia-deokupatsii-donbasu
http://replyua.net/putin/67749-grizlov-prokomentuvav-zakon-pro-rentegracyu-donbasu.html
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