
 
  

 

ФОРУМ УКРАЇНА–РУМУНІЯ 
ОГЛЯД значимих подій – Липень 2020 

 

У числі політично значимих та медійно помітних для України та Румунії 
подій липня місяця 2020 року першістю (як і минулими місяцями) виділяється 
тематика пандемії короноварісу Covid-19. Протягом цього місяця подальшого 
зниження гостроти проблеми не спостерігалося, оскільки відбувається 
повторнезростання пандемічного поширення. Разом з тим, у міжнародному, 
європейському та національному масштабах панічні настрої зникають. Увага 
урядів, у тому числі України та Румунії, зосереджувалася на удосконаленні – 
гнучкості – карантинних заходів і заходів з подолання наслідків пандемії в 
частині подолання економічної та соціальної депресії. 

Разом з тим, Румунія продовжила надзвичайну ситуацію через Covid-

19. 16 липня ц.р. уряд Румунії на 30 днів продовжив дію режиму надзвичайної 
ситуації через збільшення випадків захворювання на Covid-19. 

Про це заявив віцепрем’єрРалукаТуркан, повідомляє Romania-Insider. «На 
засіданні уряду ми продовжили режим надзвичайної ситуації ще на 30 діб, це 
необхідно через зростання кількості хворих і смертей від Covid-19», - повідомив 
він. Туркан додав, що нові карантинні обмеження не вводитимуться, але й 
наявні не пом'якшуватимуться. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3064150-rumunia-prodovzila-nadzvicajnu-situaciu-cerez-
covid19.html 

Румунія, також, продовжила до 15 серпня ц.р. обмеження на в'їзд 

іноземців. Про це 17 липня ц.р. поінформувало Посольство України в Румунії: 
“Відповідно до рішення Уряду Румунії № 553 від 15 липня 2020 р. в Румунії 
продовжено дію режиму Надзвичайної ситуації терміном на 30 днів 
до 15 серпня 2020 р. включно. Згідно з п. 2 ст. 2 Додатку 3 вказаного рішення, 
забороняється в’їзд на територію Румунії через пункти пропуску на державному 
кордоні іноземних громадян та осіб без громадянства”. У посольстві зазначили, 
що виключення із зазначеної заборони стосується наступних категорій осіб: 

— члени сім’ї громадян Румунії 

— члени сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського 
економічного простору або Швейцарської Конфедерації, які мають право 
на проживання на території Румунії 



 
  

 

— особи, які мають довгострокові візи, дозвіл на проживання, або 
документ еквівалентний дозволу на проживання, виданий компетентними 
органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними 
органами інших держав, згідно з законодавством ЄС 

— особи, які в’їжджають до Румунії з професійною метою, 
що підтверджується отриманими візою, дозволом на проживання чи іншим 
еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, дослідники в галузі 
медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники 
та інші категорії персоналу задіяного у транспортуванні товарів, що забезпечує 
такі перевезення 

— дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних 
організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати 
гуманітарну допомогу 

— особи в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках 
отримання консульського захисту 

— пасажири, які подорожують з імперативних мотивів 

— особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних 
причин 

— іноземці та ОБГ, які подорожують з метою навчання 

— іноземці та ОБГ, висококваліфіковані працівники, якщо 
їх працевлаштування є необхідним з економічної точки зору, та діяльність 
не може бути відкладена або проводитись за кордоном 

— іноземці та ОБГ, транскордонні працівники, сезонні 
сільськогосподарські працівники, персонал морського та річкового транспорту 

— члени міжнародних спортивних делегацій, які приймають участь 
у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії, згідно з законом. 

У посольстві також повідомили умови, за яких дозволено тимчасовий 
транзит територією Румунії. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1881161-rumuniya-prodovzhila-do-15-serpnya-zaboronu-
vyizdu-inozemtsiv 

В Україні теж вважають, – зокрема Президент України Володимир 
Зеленський, – що карантин не варто продовжувати більш ніж на 

місяць.Президент Володимир Зеленський наполягає, що не варто поспішати з 
продовженням карантину надовго, доцільно продовжити його на місяць, не 
довше.Про це він заявив 16 липня ц.р. під час робочої наради:«Не треба 



 
  

 

поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком 
ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми 
його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг 
функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку 
продовжуємо на місяць, але не довше». 

Своєю чергою Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 
поінформував, що вже розроблено Постанову зі змінами щодо існування 
карантину в Україні в цілому. Зазначається, що згідно з документом регіони 
буде поділено на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону», де 
діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи планують 
запроваджувати залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному 
пункті області. 

В Україні до 31 липня ц.р. діє адаптивний карантин. Тобто 
обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися у залежності від 
епідемічної ситуації в кожному регіоні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064139-es-dae-ukraini-105-miljoniv-na-malij-biznes-
ta-reformi.html 

Водночас у МОЗ України пропонують внести корективи в правила 
адаптивного карантину.Як повідомлялося, карантинні заходи, запроваджені в 
Україні з 12 березня ц.р. через Covid-19, були продовжені до 31 липня. При 
цьому Кабмін ухвалив рішення про адаптивний карантин, тобто обмежувальні 
заходи можуть поступово пом’якшуватися у залежності від епідемічної ситуації 
в кожному регіоні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3063172-karantin-v-ukraini-prodovzat-na-misac-ale-
zminat-umovi-stepanov.html 

 

ЄС дає Україні €105 мільйонів на малий бізнес та реформи. Віце-
прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
Ольга Стефанішина підписала три угоди з Європейською комісією на 
фінансування нових програм допомоги ЄС для України на 105 млн євро.Як 16 
липня ц.р.повідомляє Урядовий портал, це фінансування надається в рамках 
пакета допомоги Євросоюзу Україні, спрямованого на підтримку малого бізнесу, 
реформ та подолання наслідків епідемії Covid-19. 

«Допомога від Європейського Союзу буде спрямована на низку напрямів – 
від посилення спроможностей органів влади та надання експертних 
консультацій щодо проведення реформ, до інвестування у малі фермерські 
господарства та інноваційні гранти для розвитку малих та середніх 



 
  

 

підприємств. Втілення цих програм стимулюватиме розвиток економіки 
України, а також дозволить ефективніше протидіяти викликам у сфері охорони 
здоров’я», – сказала Стефанішина. 

Зазначається, що 60 млн євро буде виділено на Програму технічного 
співробітництва 2020 року для підвищення спроможності органів влади 
проводити реформи за Угодою про асоціацію, зокрема міністерства отримають 
експертну підтримку при розробці та впровадженні реформ. Програма також 
дозволить поліпшити якість законодавчих процесів у парламенті, впровадити 
необхідні реформи у сфері охорони здоров'я тощо. 

Крім того, 25 млн євро буде спрямовано на реалізацію Програми 
підтримки ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських 
господарств в Україні. Завдяки Програмі малі фермерські господарства 
зможуть отримати додаткову грантову підтримку, консультації та нові навички 
для розвитку власного виробництва, а також для купівлі землі. Програма також 
дозволить удосконалити управління ресурсами у рибному та лісовому 
господарствах. 

20 млн євро буде виділено на Програму «EU4BUSINESS: Підтримка малих 
та середніх підприємств (МСП) в Україні». Програма передбачає надання 
грантів для інноваційних проєктів з розвитку малих та середніх підприємств, 
створення нових робочих місць та розвитку бізнесу на рівні місцевих громад, а 
також удосконалення економічної політики у цій сфері відповідно до кращих 
міжнародних практик. 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу 
за надання допомоги.Як повідомлялося, пакет допомоги Євросоюзу Україні, 
спрямований на боротьбу та подолання наслідків епідемії COVID-19 – це понад 
190 млн євро. Допомога надаватиметься у таких ключових напрямах: 
підтримка термінових та короткострокових потреб у сфері охорони здоров’я; 
зміцнення закладів охорони здоров’я, підвищення інституційної спроможності 
МОЗ; подолання наслідків кризи у соціальній та економічній сферах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3064139-es-dae-ukraini-105-miljoniv-na-malij-biznes-
ta-reformi.html 

 

Важливоюподією в рамках Спільної Операційної Програми Румунія-

Україна стало оголошення 7 липня ц.р. Міністерством фінансів України початку 
процедури організації додаткового конкурсного відбору незалежних аудиторів 
для формування відкритого Переліку незалежних аудиторів, які матимуть 
право проводити перевірку витрат у рамках Спільних Операційних Програм 



 
  

 

транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства 2014-
2020. 

Дане оголошення опубліковане на офіційному веб-сайті Міністерства 
фінансів України за адресою – 

https://www.mof.gov.ua/uk/mizhnarodne-spivrobitnictvo . 

https://ro-ua.net/ua/communication-en-3/news/1166-
%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.html 

Також, в рамках Спільної Операційної Програми Румунія-Україна, 9 
липня ц.р. було оголошено про Порядок повернення неналежно витраченої 

та невикористаної частини гранту Європейського Союзу, передбачений 
для реалізації проектів у рамкахСпільних Операційних Програм 
транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства на 
2014-2020 роки, затверджено Кабінетом Міністрів України 17 червня 2020 
року. 

Офіційну версію процедури українською можна знайти тут: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2020-%D0%BF#Text 

а з неофіційним англійським перекладом можна ознайомитись тут. 

https://ro-ua.net/ua/communication-en-3/news/1171-%D0%B4%D0%BE-
%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%8
5-
%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%9
6%D0%B2.html 

 

Українська громада Румунії провела «Українсько-румунські 

літературні гармонії». Комітет Бухарестської філії Союзу українців Румунії 
провів віртуальний культурний захід «Українсько-румунські літературні 
гармонії».Про це 7 липня ц.р. повідомляється на сторінку СУР у Facebook. Як 
зазначається, голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста представив 
останні номери публікацій, які видаються щомісячно під егідою Союзу 
українців Румунії: «Вільне слово» (українською мовою), «Український вісник» 
(румунською мовою), «Український вісник» (українською мовою), «Наш голос» 
(українською мовою), «Дзвоник» (українською мовою) та «Українські відлуння» 
(румунською мовою). 



 
  

 

Також Михайло Трайста розповів про нові книги, які побачили світ за 
фінансової підтримки Союзу українців Румунії: «Просвітлене Шевченкове слово» 
ЄвсебіяФрасинюка, «Крізь шпаринку - у світ казковий» Людмили Дорош, 
«Буковинські образки» Володимира Антофійчука, «Іменник та прикметник у 
сучасній українській мові» Івана Гербіля, «Твори» Івана Федька та «Дама 
останнього лицаря» Галини Тарасюк (у перекладі Марії Гощук, Корнелія Ірода та 
Михайла Гафії Трайсти). 

Письменник Корнелій Ірод представив книгу «Дама останнього лицаря» 
Галини Тарасюк та розповів про деякі аспекти з життя і літературної творчості 
відомої української письменниці, авторки десятків книг поезії та прози. Він 
відзначив той факт, що Галина Тарасюк - добрий знавець і шанувальник 
румунської літератури та культури, і прочитав уривок з новели «Один на трасі», 
яку він переклав з української на румунську мову. 

Шанувальники української культури та літератури, румунські 
письменники та поети: Крістіан Гіка, Дан Йоан Марта і ТудорелЧоботару 
прочитали уривки з власних творів, а дует ЗеновіїМандюк (вокал) та Богдана 
Костюка (акордеон) потішив онлайн-публіку українськими народними піснями. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3058565-gromada-provela-ukrainskorumunski-
literaturni-garmonii.html 

 

В рамках розвитку двосторонніх відносин, Україна та Румунія 

працюютьнад відновленням робот Комісії з питань нацменшин. Україна 
та Румунія планують відновити роботу Змішаної українсько-румунської комісії з 
питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.Про це 7 
липня ц.р. йшлося на зустрічі Заступника міністра закордонних справ України 
Василя Боднара з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні 
Крістіаном-Леоном Цуркану, повідомляє Прес-служба МЗС. 

Зазначається, що у ході розмови сторони обговорили шляхи активізації 
політичного діалогу між обома країнами, зокрема, підготовку до візиту міністра 
закордонних справ України Дмитра Кулеби до Бухаресту.«Василь Боднар та 
Крістіан-Леон Цуркану порушили також питання відновлення роботи Змішаної 
українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до 
національних меншин», - йдеться у повідомленні.Посол поінформував, 
що Румунія також планує надати фінансову допомогу на облаштування 
дитячого садочка у місті Бахмут Донецької області України.У свою чергу 
Заступник міністра подякував румунській стороні за надану гуманітарну 
допомогу для боротьби з епідемією у Чернівецькій та Луганській областях 
України. 



 
  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3058738-ukraina-ta-rumunia-planuut-vidnoviti-robotu-
komisii-z-pitan-nacmensin.html 

Питання українсько-румунських взаємин щодо захисту прав національних 
меншин і відновлення роботи Комісії з питань нацменшин обговорювалися 10 
липня ц.р. у ході Відео-конференції співголів Змішаної міжурядової 

українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які 

належать до національних меншин – Заступника міністра культури та 
інформаційної політики України Світлани Фоменко та Державного секретаря 
МЗС Румунії Дануци Себастьяна Некулеєску.«Румунія є нашим надійним 
політичним партнером. Ми раді працювати разом заради нашого спільного 
європейського майбутнього», - запевнила Світлана Фоменко за підсумками 
зустрічі.Як зазначається, сторони домовились продовжувати конструктивний 
діалог у сфері захисту прав національних меншин на основі взаємовигідного 
співробітництва, а також започаткувати двосторонні перемовини на 
експертному рівні у форматі відеоконференцій для узгодження проєкту 
протоколу VII засідання Комісії.Українська сторона підтримала пропозицію 
румунських партнерів про проведення чергового засідання Комісії у листопаді-
грудні 2020 року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3060976-fomenko-obgovorila-z-derzsekretarem-mzs-
rumunii-prava-nacmensin.html 

 

15 липня ц.р. стало відомо про звільнення від обов’язків Посла України 

в Румунії Олександра Банькова(був призначений послом України в Румунії 4 
квітня 2017 року). Президент України Володимир Зеленський видав на те 
відповідний указ(№274/2020). Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба у дописі на Facebook проінформував, що уряд того ж таки 15 липня ц.р., 
призначив Олександра Банькова на посаду Державного секретаря МЗС 
України.Зі слів Дмитра Кулеби, – Олександр Баньков чудово розуміє систему 
МЗС, знає, як у щоденному режимі адмініструвати її з максимальною 
ефективністю і запроваджувати зміни, які мають відбуватися в дипломатичній 
службі.“Я налаштований разом з командою до кінця року здійснити ще низку 
змін в МЗС, які зроблять дипслужбу ще сильнішою, сучаснішою, прозорішою і 
там, де треба, яскравішою”, - додав Д. Кулеба. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3063529-zelenskij-zvilniv-ukrainskogo-posla-v-
rumunii.html 

https://www.president.gov.ua/documents/2742020-34369 

 



 
  

 

В Бухаресті відзначили 85-річчя фольклориста-україніста, педагога, 
перекладача, журналіста, доктора філологічних наук Івана Ребошапки. Про це 
16 липня повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) в Facebook. 

Нагадується, що Іван Ребошапка народився 29 травня 1935 році у селі 
ДерменештьСучавського повіту Румунії. Після здобуття повної загальної 
середньої освіти поступив на філологічний факультет Бухарестського 
університету, де згодом викладав українську мову та літературу.Упродовж 50 
років Іван Ребошапка пройшов шлях до доктора філологічних наук і посади 
професора. Він викладав українську мову та літературу, а також такі курси: 
фольклор, історія, культура та цивілізація України, методика викладання 
української мови у школі, методологія фольклористичних досліджень, 
румунсько-українські (слов’янські) мовні, фольклорні, літературно-культурні 
зв’язки. 

Іван Ребошапка є членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка (Париж), 
почесним доктором Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, а у 1992-193 рр. був гостьовим професором Альбертського 
університету в канадському Едмонтоні.Він є також членом Комітету 
Міжнародної асоціації україністів, членом Спілки письменників Румунії, членом 
Асоціації славістів Румунії, колишнім членом Комісії з питань фольклору 
Румунської Академії, першим головою (донедавна – заступником голови) 
Бухарестської філії Союзу українців Румунії, редактором Культурно-
літературного журналу українських письменників Румунії «Наш голос». 

Сфера наукових зацікавлень Івана Ребошапки охоплює: польові 
фольклористичні і діалектологічні обстеження українських і мішаних поселень 
Румунії та їх наукове осмислення і видання, румунсько-українські (слов’янські) 
фольклорні взаємини, фольклорна поетика, українська література та румунсько-
українські (слов’янські) літературні взаємини, всесвітня література і наявність в 
ній фактів східноєвропейського фольклору, української й інших літератур.Суто 
теоретичними, літературознавчими є такі праці Івана Ребошапки як: 
«Народження символу» (1975 р.); «Індивідуальність класиків» (румунською 
мовою, 1977 р.); «Вінок року», двомовне видання (2002 р.); «Поезія колядок» 
(румунською мовою, 2006 р.); «Всесвіт усного і писаного слова. Том 1-й» (2010 
р.); «Всесвіт усного і писаного слова. Том 2» (2013 р.). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3064315-v-buharesti-vidznacili-85ricca-
folkloristaukrainista-ivana-rebosapki.html 

 

Українські румуни скаржаться Бухаресту на порушення права на 

освіту рідною мовою. 16 липня ц.р. Національна рада румунів в Україні 



 
  

 

направила владі Румунії кілька листів, в яких вони засуджують порушення 
права на освіту рідною мовою, називаючи це “культурно-лінгвістичним 
геноцидом”, і в яких критикує бездіяльність суб’єктів владних повноважень 
Бухареста. Це звернення викликало в Україні хвилю здивування і 
конспірологічних припущень про мотивації та зовнішнє інспірування третьою 
стороною провокації, що підриває довіру і взаємодію у двосторонніх відносинах 
Києва та Бухареста. 

Адже, Національна рада румунів в Україні стверджує, що румуни 
в Україні, які становлять близько 500 000 осіб і є другою нацменшиною в країні 
після російської, “піддаються організованому процесу на всіх рівнях державної 
політики примусової українізації”.Також румуни в Україні вимагають, щоб 
проблема освіти румунською мовою була вирішена за зразком угорців 
в Україні.“Громадський дискурс в Україні створює образ того, що тільки 
Угорщина, Польща і Росія можуть заперечувати проти української асиміляційної 
політики, в той час як Румунія задоволена тим, що відбувається”, — йдеться 
у зверненні Національної ради румунів в Україні. 

Останнім часом офіційний Київ та Бухарест активізували роботу у сфері 
захисту прав національних меншин і співпраці в галузі освіти. Тож подібне 
звернення очевидно знайде своє місце у порядку денному зустрічей і 
обговорення виниклої політичної інтриги. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1880884-rumuni-v-ukrayini-skarzhatsya-bukharestu-na-
porushennya-prava-na-osvitu-ridnoyu-movoyu 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/16/7112194/ 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/16/7259544/ 

 

Цього місяця на митному кордоні України та Румунії теж не 

обійшлось без контрабандної витівки: українець намагався вивезти до 
Румунії чималу кількість бурштину у бензобаку автомобіля. 24 липня ц.р. у 
пункті пропуску “Дякове” на Закарпатті прикордонники виявили у баці для 
палива 250 “літрів” бурштину, який намагався вивезти з України український 
громадянин. Зазначається, що прикордонники звернули увагу на незаводські 
шви на паливному баку та саморобні кріплення. Під час поглибленого огляду 
знайшли мішки з контрабандним камінням, заховані у 250-літровій діжці, 
завареній у бензобаку вантажівки.“Вивезти з України сонячне каміння 
намагався 26-річний громадянин України. Точна кількість, вага каміння, а 
також обставини правопорушення встановлюються”, - йдеться у повідомленні. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1882454-ukrayinets-namagavsya-vievezti-do-rumuniyi-
burshtin-u-benzobaku 



 
  

 

 

Румунія і Польща надали додаткові дозволи українським 

перевізникам на 2020 рік. Про це 29 липня ц.р. повідомили у Прес-службі 
Мініфраструктури України. Міністерство транспорту, інфраструктури та зв’язку 
Румунії передало 8 тисяч бланків додаткових дозволів на 2020 рік, які 
найближчим часом будуть доступні для оформлення українським перевізникам 
в пунктах видачі дозволів.З них 3 тисяч дозволів призначаються для 
двосторонніх та транзитних перевезень, 5 тисяч дозволів - виключно для 
транзитних перевезень. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій 
зазначив, що дозволи було доставлено з Бухареста до Києва "у надзвичайно 
короткі терміни". 

Разом з тим до посольства України у Варшаві було доставлено ще 4711 
додаткових дозволів Польщі. Найближчим часом вони будуть передані в 
Україну. З них універсальних дозволів Євро-3 - 2 817, універсальних дозволів 
Євро-4 – 452 та універсальних дозволів Євро-5 - 1 442.Міністерство 
інфраструктури України зазначило, що продовжує діалог з польськими 
колегами щодо досягнення консенсусу в питанні збільшення квоти дозволів на 
здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень. 

Німеччина збільшила квоту для українських перевізників на майже 10 
тис. дозволів.  

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/29/7112657/ 

 

Інтеграція України в європейський газовий ринок триває:Україна 

розпочала постачання газу в Румунію і спростила імпорт з Польщі. 
Компанія "Оператор ГТС України" 1 липня ц.р. запустила віртуальну точку на 
кордоні з Польщею. Крім того, оператор здійснив першу поставку газу в 
Румунію через ГВС Орловка.Про це генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС 
України" Сергій Макогон написав на своїй сторінці в Facebook.Як зазначив 
Макогон, віртуальна точка на кордоні з Польщею об'єднала дві фізичні точки: 
Дроздовичі і Германовичі."Перші 5,4 млн кубометрів газу будуть поставлені 
сьогодні в Україну", - повідомив він.З його слів, створення віртуальної точки - 
це вимога європейських газових кодексів. Така точка дозволяє значно 

спростити роботу трейдерів, створює додаткову гнучкість і збільшує 

пропускну здатність за рахунок заліку протилежних потоків газу.Крім 
цього, запуск точки дозволить "Оператору ГТС України" перенаправити потоки 
газу між фізичними газопроводами, щоб почати заміну 15 км трубопроводу на 
одній з ділянок. 



 
  

 

Як повідомив Сергій Макогон, підписання договорів з "Молдоватрангазом" 
дозволило розпочати тестові поставки газу з України в Румунію через Молдову. 
Раніше транзит в Румунію проводився тільки для "Газпрому", оскільки 
"Молдоватрангаз" не підписував договори на транзит газу через територію 
Молдови з іншими трейдерами."Сподіваємось, у найближчому майбутньому 
почнуться поставки газу і у зворотному напрямку - з півдня Європи в Україну", 
- додав він. 

Нагадаємо, в червні компанія "Оператор ГТС України" і оператор ГТС 
Польщі компанія GAZ-SYSTEM уклали нову угоду про взаємодію, яка 
передбачає створення віртуальної точки з'єднання на кордоні.Зазначимо, що 
генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, 
що після запуску об'єднаної точки і віртуального реверсу з Угорщини з 1 травня, 
цей напрямок стало основним маршрутом поставок з часткою практично в 50% 
від загального обсягу імпорту. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-nachala-postavki-gaza-rumyniyu-uprostila-
1593594406.html?fbclid=IwAR2mbq5CF1HXIwUmlyw21eDVv93C5LVNkWHev5N6HMTD-
jAZOvgZ42hgDSM 

 

У рамках зміцнення міжнародного партнерства заради стабільності і 
безпеки у Чорноморському регіоні, 20 липня ц.р. в акваторії Чорного моря 

стартували ювілейні, двадцяті, українсько-американські навчання «Сі 

Бриз». На жаль, цього року через пандемію коронавірусу міжнародні навчання 
серії «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації. Усі 
спільні заходи розгортатимуться в акваторії Чорного моря без контакту 
особового складу.Водночас, цьогорічні українсько-американські навчання «Сі 
Бриз», як завжди, обіцяють бути багатофункціональними і, без сумніву, дуже 
корисними для його учасників. 

Участь Сполучених Штатів у цих багатонаціональних навчаннях вкотре 
підтверджує прихильність ВМС США та 6-го флоту зокрема до наших союзників 
і партнерів по НАТО. Навчання «Сі Бриз» є реальною демонстрацією рішучості 
США щодо колективного захисту Європи. Тому ці навчання спільно з нашими 
партнерами проходитимуть в Чорноморському регіоні, – відзначив Командувач 
6-го Флоту Військово-Морських Сил США віцеадміралЮджин Блек.З 
слівКомандувача Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірала Олексія 
Неїжпапи, основне призначення «Сі Бризу» – це підтримання стабільності й 
безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського 
компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що 
направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні. 



 
  

 

За задумом Командування національного військового флоту, один з 
інструментів навчань серії «Сі Бризу», який слід максимально ефективно 
використати, – це перехід ВМС України на стандарти НАТО. Іншими словами, 
під час навчань корабельно-катерні тактичні групи українських ВМС мають 
набути необхідного рівня взаємосумісності, бойових та оперативних 
спроможностей діяти у взаємодії з кораблями Альянсу. 

Передбачається, що в процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць 
здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації 
зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу. Екіпажі кораблів та 
катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, 
проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної і протикатерної 
оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій з морського 
перехоплення та огляду судна-порушника. Крім того, виконають завдання з 
посилення охорони і оборони важливих об’єктів морської інфраструктури та 
море-господарського комплексу. 

Важливим випробуванням для військових моряків стане виконання 
бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також 
проведення навчань з боротьби за живучість та порятунку екіпажу корабля, що 
зазнав лиха в морі. 

Міжнародні навчання триватимуть сім днів– з 20 по 27 липня ц.р. У 
навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу «АрліБерк» USS Porter і 
патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів 
постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море. 

Усього до «Сі Бриз-2020» планується залучити близько 2 тисяч осіб із 
дев’яти країн, зокрема понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. 
Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, 
Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини. 

https://armyinform.com.ua/2020/07/v-akvatoriyi-chornogo-morya-startuvaly-yuvilejni-dvadczyati-
ukrayinsko-amerykanski-navchannya-si-
bryz/?fbclid=IwAR28dew1GTWnEzDpUQ8_GX9AuZQ9Blj5ExgNSUsroXPGfd8XBIMjE1fxjhY 

В багатонаціональних навчаннях «Сі Бриз-2020»беруть участь два 
румунських військових судна.«Сі Бриз-2020» відбуваються в територіальних 
водах України, в міжнародних водах Чорного моря і в порту Одеса. У 
навчаннях, які є частиною плану заходів щодо забезпечення безпеки союзників 
на східному фланзі НАТО, беруть участь офіцери генштабів Болгарії, Грузії, 
Норвегії, Румунії, Іспанії, США, Туреччини та України. Згідно 
повідомленняПрес-служби румунськихВМС, навчання включають сценарії 



 
  

 

боротьби з підводними човнами, пошуково-рятувальні операції, поповнення 
запасів і буксирування судна, що знаходиться в скрутному становищі. 

https://www.rri.ro/uk_uk/21_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2020_%D1%80%D0%
BE%D0%BA%D1%83-2621048 

https://www.rri.ro/uk_uk/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2020_%D1%80%D0%
BE%D0%BA%D1%83-2621296 

 

НАТО погодилося збільшити кількість своїх кораблів у Чорному морі 

через загрозу з боку Росії. Росія нарощує свою військову присутність у 
Чорному морі іце ставить під загрозу не лише безпеку України, але й країн-
членів НАТО. Тож Альянс погодився збільшити присутність своїх кораблів в 
чорноморському регіоні.Про це йдеться в повідомленні від 9 липня ц.р. 
Міністерства оборони України за підсумками телефонної розмови очільника 
відомства Андрія Тарана з Генеральним секретарем НАТО Єнсом 
Столтенбергом."Співрозмовники погодилися, що ситуація з безпекою у Чорному 
морі продовжує погіршуватися у зв’язку з тим, що Росія нарощує свою 
військову присутність та змінює баланс сил. Сторони погодились посилити 
присутність сил і засобів на суходолі, морі та в повітряному просторі 
чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання у повітрі та 
присутності кораблів військово-морських сил країн-членів Альянсу", – йдеться в 
повідомленні. 

Окрім того, міністр оборони України висловив зацікавленість в 
налагоджені спільного обміну інформацією про обстановку в цьому регіоні та 
запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних 
навчань, що заплановані до проведення на півдні України восени цього року. 

Загроза з боку Росії в Чорному морі: головне 

На вересень в Росії заплановані масштабні військові навчання "Кавказ –
 2020". Вони відбудуться поблизу українських кордонів на суходолі, а також в 
окупованому Криму. Матимуть вони й морську складову. 

Навчання "Кавказ – 2020" відбудеться із зосередженням великої кількості 
озброєння та військової техніки – до 120 тисяч осіб, не менше 500 танків, 300 
літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів. 

Ймовірний наступ Росії на Україну з півдня пов'язують з проблемою 
водопостачання Криму. Після анексії півострова, Україна перестала подавати 
воду в Крим. До цього він на 85% забезпечувався водою з материкової України. 

https://24tv.ua/nato-pogodilosya-zbilshiti-kilkist-svoyih-korabliv-chornomu-mori_n1375361 



 
  

 

 

НАТО розробляє нову концепцію стримування й оборони для 
Євроатлантичного простору, яка має посилити спроможності Альянсу та 
зміцнити трансатлантичні зв’язки.Про це 9 липня ц.р. під час віртуальної 
дискусії щодо розвитку співпраці між ЄС і НАТО, яка відбулася в рамках 
Оборонного форуму ЄС у Вашингтоні під егідою Бруклінського інституту, 
заявив заступник Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, – передає Прес-
служба Північноатлантичного Альянсу."Ми працюємо над новою концепцією, 
під назвою "Стримування та оборона для Євроатлантичного простору". Вона 
буде першим всеосяжним документом, у всіх просторах, на всіх напрямках на 
360 градусів навколо, включаючи космос, гібридні та кібернетичні загрози, 
включаючи нові технології та більш традиційні загрози. Вона буде втілена в 
оперативні заходи НАТО, і враховуватиме досвід наших друзів з ЄС. Дублювати 
одне одного, — це не є добра ідея. Тому, якщо НАТО робить щось добре, 
Євросоюз має доповнювати наші дії", - сказав заступник Генерального 
секретаря НАТО. 

Він зауважив, що ідея створення такої концепції була ухвалена 
міністрами оборони країн НАТО, і робота розпочалася за активної участі 
начальників штабів та військових експертів за підтримки Верховного 
головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.Мірче Джоане висловив переконання, 
що жодна з країн-союзниць у сучасних умовах не може самотужки знайти 
достатню відповідь на виклики, що постають у сфері безпеки, саме тому міцні 
трансатлантичні зв’язки набувають особливого значення. 

НАТО і ЄС глибоко пов’язані одне з одним, оскільки 22 європейські країни 
є одночасно членами НАТО і членами ЄС, 90 відсотків європейського населення 
проживають на територіях країн НАТО. В цих умовах, ЄС і НАТО мають бути 
сумісними в аналізі та реагуванні на загрози, які постають перед обома 
структурами."Історія ніколи не зупиняється, глобальна конкуренція 
посилюється, підйом Китаю є вже фактом, і Росія, яка є агресивною, як ніколи, 
намагається зруйнувати Захід політично. Посилюється змагання у космосі, 
виникають нові технології, які зміщують світові центри сили. Тож ми не можемо 
не інвестувати в оборону, оскільки оборона є передумовою для миру", - 
зауважив представник НАТО.Він наголосив, що Євросоюз не є оборонною 
структурою. Водночас, він може багато зробити у розвиток спроможностей 
європейських союзників по НАТО та внести суттєвий внесок у розподілення 
фінансового навантаження, що пов'язано із підтриманням належного рівня 
безпеки. 



 
  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060325-nato-rozroblae-novu-koncepciu-strimuvanna-j-
oboroni-evrosouzu.html?fbclid=IwAR3zeO8RptQ2aUytdFgOD-
lZJifhrsQ1_Jdf0_lmhK7wyP6cX33PDq2109U 

 

Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС 

НАТО на Чорному морі. Пентагон прагне наростити присутність військових 
літаків на південному сході Європи в рамках стримування російської 

агресії, пише 10 липня ц.р. американське оборонне видання StarsandStripes. 
Базою для перебування таких літаків на ротаційній основі може стати аеродром 
в центральній частині Румунії. 

Проект оборонного бюджету США на 2021 рік передбачає виділення 130,5 
мільйона доларів на фінансування відновлення бази повітряних сил Кампія-
Турзій в Румунії. Гроші передбачено в рамках ініціативи з запевнення Європи, 
започаткованої в червні 2014 року після анексії Криму Росією. 

«Авіабаза Кампія-Турзій є одним з основних факторів здатності 
Командування силами США в Європі та сервісних компонентів відповідати на 
зміни в безпеці Європи», - йдеться у бюджетному поданні ВПС США. 

Інші проекти, фінансування яких передбачене в рамках ініціативи з 
запевнення Європи, включають 59 мільйонів доларів на покращенні 
інфраструктури бази ВМС в Іспанії, 61 мільйон доларів на модернізацію баз 
ВПС в Німеччині, пише StarsandStripes. 

https://ukrainian.voanews.com/a/Baza-chorne-
more/5497403.html?fbclid=IwAR3zeO8RptQ2aUytdFgOD-
lZJifhrsQ1_Jdf0_lmhK7wyP6cX33PDq2109U 

 

24 липня ц.р. в Бухаресті Міністр закордонних справ Румунії Богдан 
Ауреску та Посол США в Румунії Адріан Цукерман обговорили питання 

підготовки саміту "Трьох морів", що пройде у Таллінні цієї осені. Вони також 
взяли участь у відео-конференції з представниками інвестиційного фонду 
Ініціативи, який, на думку Ауреску, є основним інструментом фінансування 
проектів взаємозв'язку в регіоні. Він також посилався на роль Ініціативи Трьох 
морів у зміцненні стратегічного партнерства між Європейським Союзом та 
Сполученими Штатами Америки. Богдан Ауреску також підкреслив, що намір 
США виділити до 1 мільярда доларів на проекти Ініціативи Трьох морів є 
важливим внеском у розвиток регіону та трансатлантичного партнерства в 
цілому. Ініціатива "Трьох морів" - це гнучка та неформальна політична 
платформа на президентському рівні, що об'єднує 12 країн-членів ЄС між 
Адріатичним, Балтійським та Чорним морями (Австрія, Болгарія, Хорватія, 



 
  

 

Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та 
Словенія). 

Для Києва даний саміт складає серйозний інтерес, і тому Київ мав би 
проявити певну активність у переговорах зі своїми стратегічними партнерами і 
сусідами щодо отримання відповідного запрошення до участі в ньому. 

https://www.rri.ro/uk_uk/24_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2020_%D1%80%D0%
BE%D0%BA%D1%83-2621193 

 

28 липня ц.р. в Бухаресті Міністр закордонних справ Румунії Богдан 
Ауреску прийняв нового польського Посла в Румунії МацеяЛанга, і підкреслив 
необхідність активізації економічних обмінів та взаємних інвестицій між двома 
країнами. Два дипломати торкнулись питань безпеки та регіонального 
співробітництва, враховуючи спільні інтереси та подібні підходи двох держав, з 
акцентом на підтримку трансатлантичних відносин та зміцнення Східного 
флангу НАТО, який користується взаємною військовою присутністю на 
територіях двох держав. Посол МацейЛанг, у свою чергу, висловив задоволення 
від дуже хороших відносин Стратегічного партнерства між двома державами та 
наголосив, що метою його мандату є надання додаткового змісту румуно-
польському співробітництву як у сфері безпеки, так і оборони, а також в інших 
сферах спільного інтересу, таких як енергетика. 

https://www.rri.ro/uk_uk/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2020_%D1%80%D0%
BE%D0%BA%D1%83-2621339 


