ФОРУМ УКРАЇНА–РУМУНІЯ
ОГЛЯД значимих подій – Червень 2020
У числі політично значимих та медійно помітних для України та
Румуніїподій червня місяця 2020 року першістю (як і минулими місяцями)
виділяється тематика пандемії короноварісу Covid-19.Протягом цього місяця
спостерігалося незначне зниження гостроти проблеми, оскільки мали місце
рецидиви/сплески пандемічного поширення. Разом з тим, у міжнародному,
європейському та національному масштабах спостерігалося дальше суттєве
зниження панічних настроїв на тліполіпшення статичних показників одужання
хворих, росту виваженості у підходах до урядових заходів протидії, передусім, в
частині карантинної політики. Увага урядів, у тому числі України та Румунії,
стала зосереджуватися на розробці і втіленні заходів із подолання наслідків
пандемії коронаварісу Covid-19, передусім, в частині відповідей на виклики
економічноїта соціальної депресії. Уряди стали знижувати суворість заходів
карантину. Почали оживати сфери надання послуг, торгівля, транспорт; стали
відкриватися зовнішні кордони, передусім у частині торговельного транзиту.
10 червня ц.р.повідомлялося, що з 15.06.2020в Румунії планувався
наступний етап послаблення карантину.Президент Румунії Клаус Йоганніс
анонсував подальший етап послаблень карантинних обмежень в країні з 15
червня."Буде менше обмежень, але ми не можемо рухатися вперед без стану
підвищеної готовності", - заявив Йоганніс.За планом, з 15 червня торговельні
центри, приватні дитячі садочки, школи, тренажерні зали та відкриті басейни
поновлять роботу після трьох місяців закриття. Однак ресторани та ігрові
майданчики всередині торговельних центрів залишаться закритими.Також
будуть дозволені приватні заходи на свіжому повітрі з максимальною кількістю
учасників 50 осіб та приватні заходи в приміщеннях з щонайбільше 20-ма
учасниками.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042301-nastupnij-etap-poslablenna-karantinu-vrumunii-rozpocnetsa-15-cervna.html
https://www.romania-insider.com/ro-reopens-malls-private-schools-june-9-2020

12 червня ц.р.Прем’єр-міністр Румунії Людовик Орбаноголосив, що
Румунія з 15 червня ц.р. також створить Список країн, після повернення з
яких не вимагатиметься самоізоляція та з якими в першу чергу відновлять
авіасполучення.Критерії складання списку таких країн має визначити

Національний інститут громадського здоров’я, орієнтуючись на загальноєвропейську методику. Одним з основним з них буде середнє добове зростання
кількості нових хворих в країні протягом останніх 14 днів.
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/12/7111011/

Також 12 червня ц.р. Європейська комісія рекомендувала країнамчленам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх
кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх
країн з 1 липня ц.р.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/9/7110847/

16 червня ц.р. уряд Румунії своїм рішенням встановив режим Перетину
державного кордону Румунії в умовах надзвичайної ситуації, дію якої було
продовжено до 17.07.2020. Згідно встановленого порядку, в’їзд до Румунії
дозволяється:
- членам сім’ї громадян Румунії;
- членам сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного
простору або Швейцарської Конфедерації, які мають право на проживання на
території Румунії;
- особам, 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;
- особам, 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;
- дипломатичному або консульському персоналу, персоналу міжнародних
організацій, військовому персоналу або персоналу, який може забезпечувати
гуманітарну допомогу;
- особам в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках отримання
консульського захисту;
- пасажирам, які подорожують з імперативних мотивів;
- особам, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних
причин.

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-476-din-16-iunie-2020

Список країн, повернення з яких не вимагає ізоляції чи обсервації, буде
періодично оновлюватися та публікуватися на сайті Національного інституту
громадського здоров’я Румунії.
https://romania.mfa.gov.ua/news/peretin-derzhavnogo-kordonu-rumuniyi-v-umovahnadzvichajnoyi-situaciyi-diya-yakoyi-prodovzheno-do-17-lipnya-2020-roku

15.06.2020 було оголошено,що в Україні теж розроблено інтерактивну
мапу, де відображені актуальні дані щодо режиму перетину кордонів із
країнами-сусідами. Зокрема, в Україні дозволено здійснювати міжнародні
перевезення пасажирів автомобільним транспортом.Для цього необхідно
дотримуватися вимог чинних двосторонніх Угод між Україною та країною, до
якої або через яку проходить відповідний міжнародний маршрут, а тому
необхідно враховувати карантинні обмеження, які введені країнами-сусідами
внаслідок кризи, що викликана вірусною хворобою COVID-19, йдеться у
повідомленні Міністерства інфраструктури України.
МінінфраструктуриУкраїни розробило інтерактивну мапу, на якій
відображені актуальні дані щодо режиму перетину кордонів із країнамисусідами.Станом
на
12.06.2020,
дозволено
виконувати
міжнародні
пасажирські перевезення до Республіки Білорусь, Республіки Молдова,
Республіки Польща та Румунії. Проте у Міністерстві звертають увагу на перелік
категорій осіб, яким дозволено в’їжджати на зазначені території та
правила, яким необхідно слідувати задля уникнення відмови у завершенні
перевезення.
https://np.pl.ua/2020/06/v-ukraini-rozrobyly-interaktyvnu-mapu-de-vidobrazheni-aktual-ni-danishchodo-rezhymu-peretynu-kordoniv-iz-krainamy-susidamy/

В рамкахдвосторонніх українсько-румунських відносинРумунія
надасть Україні засоби для боротьби з COVID-19 на суму $2 млн.Про це
12.06.2020 оголосив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску: "В дусі партнерства та
солідарності уряд Румунії вирішив надати Україні медичні засоби на допомогу у
боротьбі з COVID-19 вартістю приблизно 2 млн доларів (1,75 млн євро). Румунія
залишиться надійним партнером України в цій кризі", - повідомив міністр у
своєму офіційному Twitter-каналі.
Нагадаємо, Румунія створить список країн, після повернення з яких не
потрібно буде залишатися на самоізоляції та з якими в першу чергу відновлять
авіасполучення.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/12/7111036/

Також, в рамках розвитку двосторонніх відносин, 4 червня
ц.р.Україна і Румунія домовилися про активізацію діалогу з питань
нацменшин. Під час телефонної розмови Міністра закордонних справ України
Дмитра Кулеби з Міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску, що
відбулась у середу, український дипломат висловив подяку колезі за
підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, а
також погодив активізацію діалогу між державами з питань нацменшин.
"Вдячні Румунії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України",
- цитує Прес-служба МЗС Дмитра Кулебу.
Повідомляється, що під час розмови очільники зовнішньополітичних
відомств також обговорили перспективи двостороннього політичного
діалогу на вищому рівні, подальшого розвитку торгівлі, інвестицій,
прикордонної інфраструктури та енергетичної сфери.
Глави МЗС окремо зупинилися на питаннях військово-технічного
співробітництва із наголосом на підтримання безпеки у регіоні Чорного
моря.
Сторони погодилися, що європейські країни мають бути солідарними
у питанні протидії намаганням Російської Федерації "легалізувати"
тимчасову окупацію українських земель.
"Міністри домовилися про активізацію діалогу з питань національних
меншин, зокрема щодо продовження VII засідання змішаної українськорумунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до
національних меншин, та відновлення переговорів щодо укладення протоколу
про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та
Міністерством національної освіти Румунії", - йдеться у повідомленні.
Дмитро Кулеба подякував румунській стороні за пропозицію надати
Україні гуманітарну допомогу з метою протидії поширенню COVID-19.
На запрошення Богдана Аурескуглава
готовність відвідати Румунію з візитом.

МЗС

України

висловив

https://www.unn.com.ua/uk/news/1873210-ukrayina-i-rumuniya-domovilisya-pro-aktivizatsiyudialogu-z-pitan-natsmenshin

Іншою важливою подією з розвитку двосторонніх відносин стали
спільні навчання військово-морських сил України та Румунії. Про це 6

червня ц.р. повідомили Прес-служби ВМС України та Міноборони України. В
акваторії Чорного моря відбулися спільне тренування типу «PASSEX» за участю
патрульного
катеру
України «Старобільськ»
(Р191) та корвету Румунії
«ContraamiralHoriaMacellariu» (F-265).
Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі, кораблі країн
відпрацювали низку завдань по підвищенню взаємосумісності відповідно до
стандартів НАТО.Основна увага приділялась удосконаленню навичок та дій
екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі корабельних
груп.«Кораблі відпрацювали ускладнене і тактичне маневрування в морі,
вправлялись у встановленні та веденні зв’язку відповідно до стандартів НАТО»,
— зазначив командир патрульного катеру «Старобільськ» старший лейтенант
Павло Гладченко.Також, за підтримки української авіації, яка імітувала напад
на кораблі, військові моряки відпрацювали дії екіпажу з протиповітряної
оборони під час повітряного нападу.
https://mil.in.ua/uk/news/vms-ukrayiny-ta-rumuniyi-provely-spilni-navchannya/
https://zik.ua/news/ludyna/ukraina_ta_rumuniia_provely_navchannia_v_akvatorii_chornoho_moria
_foto_970966

7 червня ц.р.на Закарпатті прикордонники України та Румунії
затримали нелегала та його переправників. Нелегального мігранта та його
переправників затримали прикордонники Мукачівського загону у взаємодії з
румунськими колегами. Під час патрулювання прикордонний наряд відділення
"Великий Бичків" помітив поблизу кордону невідомих осіб. Вони мали намір
незаконно перетнути кордон, перепливши повноводну Тису, якою проходить
кордон із Румунією.
Законні вимоги прикордонників порушники проігнорували та спробували
втекти, тому військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл вгору.
Двох чоловіків без документів прикордонники затримали. Один із них
повідомив, що є громадянином Туреччини, інший - громадянином України.
Про даний факт прикордонники одразу повідомили румунських колег,
які, у ході пошукових заходів зі свого боку, затримали ще двох чоловіків.
Затримані повідомили, що є громадянами України. Про виявлення
кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 "Незаконне
переправлення осіб через державний кордон України" прикордонники
направили повідомлення до Головного управління Нацполіції у Закарпатській
області.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1873712-na-zakarpatti-prikordonniki-ukrayini-ta-rumuniyizatrimali-nelegala-ta-yogo-perepravnikiv

12 червня ц.р. на українсько-румунському кордоні стався курйозний
«інцидент»: румунськийпастух з отарою овець випадково перейшов в Україну.
Громадянин Румунії, який випасав овець поблизу кордону, заблукав і
незаконно разом із вівцями потрапив до України. За інформацією
прикордонників, румунського пастуха затримали працівники відділення
«Ракош» Мукачівського прикордонного загону. Жодних документів чоловік при
собі не мав та пояснив, що є громадянином Румунії.
Іноземець розповів прикордонникам, що випасав поблизу кордону отару
овець і не помітив, як порушив кордон.Про цей факт українські
прикордонники повідомили румунським колегам, а згодом передали їм пастуха і
овець.
https://zaxid.net/rumunskiy_pastuh_z_otaroyu_ovets_zablukav_i_nezakonno_potrapiv_v_ukrayinu_
n1503509

30 червня ц.р. Палата депутатів парламенту Румунії підтримала
законопроект, згідно якого Румунія планує скасувати спецпенсії для
посадовців, засуджених за корупцію.Передбачається, що військові,
поліцейські,
парламентарі,
члени
дипломатичного
корпусу,
судді
Конституційного суду та низка інших категорій держслужбовців, які були
засуджені за вчинення корупційних правопорушень та упереджене прийняття
рішень під час перебування на посаді, не отримуватимуть спеціальні пенсії
держслужбовців.
Для України цей досвід є актуальним і може бути застосовним у власній
правовій політиці.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111654/

12 чеврня ц.р. в Румунії відбувся культурний захід до ювілею
українського поета та прозаїка Миколи Корсюка. У Союзі українців Румунії
(СУР) вшанували творчість одного з найвідоміших українських письменників
Румунії Миколи Корсюка.Комітет Комісії з питань культури Союзу українців
Румунії 6 червня 2020 року провів культурний захід до 70-річного ювілею
одного з найвідоміших українських письменників Румунії Миколи Корсюка. У
заході взяли участь письменники та журналісти Михайло Михайлюк, Корнелій
Ірод, Ірина Ковач, ТеразаШендрою, Михайло Гафія Трайста, літературознавець
Іоан Дан Марта, актори Магда Баческу та Штефан Апостол, члени комітету

Бухарестської організації СУР тощо. Учасники представили доповіді про життя і
творчість письменника, читали його твори.
Нагадується, що Микола Корсюк народився 30 березня 1950 року у
марамуреському селі Луг над Тисою. Після закінчення початкової школи в
рідному селі, він отримав середню освіту в українській секції педагогічного
ліцею в місті СігетуМармацієй, а потім закінчив Філологічний факультет
Бухарестського університету, де згодом викладав українську літературу.Після
закінчення факультету Микола Корсюк працював редактором у видавництві
«Критеріон», де започаткував колекцію книжок для учнів «Мала бібліотека», в
яких були опубліковані твори класиків української літератури. Він був головним
редактором журналу «Наш голос» і є головним редактором дитячого журналу
«Дзвоник», що видаються Союзом українців Румунії.Свої перші твори Микола
Корсюк почав друкувати у 1971 році в українській газеті «Новий вік», а також у
колективних томах «Сонячне відлуння» та «Наші весни», але як письменник він
дебютував у 1972 р. з книгою «Нащадки сонця». У 1973 р. письменник видав
свою першу прозову книжку - збірку новел «Роздоріжжя», за яку був
нагороджений премією за дебют Спілки письменників Румунії.Микола Корсюк є
автором поетичних та прозових творів «Ворота» (1975 р.), «Сюжет для новели»
(1977 р.) «Монолог дерева» (1980 р.); «Чужий біль» (1985 р.), «Монолог» (2003 р.),
«Яйце райце» (2005 р.), а також прозовий роман «Ні бог, ні люди» (2008 р.), за
який отримав премію Спілки письменників Румунії.Микола Корсюк також
видав збірку віршів для дітей «Зайчикова книжка» (2009 рік). Кілька його творів
перекладено на румунську, німецьку та угорську мови. Микола Корсюк є членом
Спілки письменників Румунії, Національної спілки письменників України, а
також членом Українського ПЕН-клубу.
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3044537-v-rumunii-vidbuvsa-kulturnij-zahid-douvileu-ukrainskogo-poeta-ta-prozaika-mikoli-korsuka.html

05 червня ц.р. Клузька філія Союзу українців Румунії (СУР) повідомила,
що започаткувала «Літературну скарбничку», в рамках якої знайомить юних
українців Румунії з українською прозою та поезією, а найменшим пропонує
онлайн-читання казок.«Щоп’ятниці, зайшовши на нашу сторінку, ви
знаходитиме нове відео із читанням казки чи поезії. Сподіваємось, що,
відкриваючи якнайчастіше цю скарбничку, ми допоможемо збагатити
внутрішній світ наших дітей!», - йдеться у повідомленні СУР.У рамках
ініціативи малечу знайомитимуть з найкращими зразками класичної та
сучасної української літератури. А для педагогів та батьків ця скарбничка може
стати у пригоді під час вибору дитячих книжок.
Як нагадує Всесвітня служба Радіо Румунія, при Клузькій повітовій філії
Союзу українців Румунії (СУР) у місті Клуж-Напока успішно діє створений торік

«Клуб української малечі». Ініціаторка цього проекту, редакторка журналу
«Дзвоник», що видається СУР, Людмила Дорош розповіла, що діяльність клубу
тимчасово припинилася через кронавірус. Це й підштовхнуло запровадити
«Літературну скарбничку».
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3040096-literaturna-skarbnicka-znajomit-unihukrainciv-rumunii-z-ukrainskou-prozou-ta-poezieu.html

Примітною, з точки зору політики національної безпеки України та
розвитку стратегічного партнерства України та Румунії, подією стало те, що 9
червня ц.р. Румунія у власній національній стратегії оброни визначила
Росію ворожою державою. Це випливає зі Стратегіїнаціональної оборони
на 2020 і 2024 роки, опублікованій напередодні.
У документі йдеться про агресивність Москви, яка намагається
втрутитися в справи регіону. Зокрема, влада Румунії пише про її “гібридні дії
щодо мілітаризації Чорноморського регіону”, які порушують міжнародне право.
Стверджується, що через це можуть виникнути збройні конфлікти.
Офіційний Бухарест також побоюється, що зміцнення зв’язків між Росією
і Молдовою теж може підірвати безпеку в регіоні. Румунія вважає, що саме дії
Москви підривають відносини із західними країнами і НАТО. У стратегії також
згадується конфлікт на сході України, де російська сторона дестабілізує
ситуацію.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1873967-rumuniya-u-natsionalniy-strategiyi-obroni-viznachilarosiyu-vorozhoyu-derzhavoyu

Стратегія національної оборони Румунії вперше прямо говорить про
"агресивну поведінку Російської Федерації" і про "гібридні дії із мілітаризації
Чорноморського регіону", що проводяться Москвою.Вперше після Другої
світової війни Румунія програмно викладає через публічний документ ставлення
до Росії. Агресивність Російської Федерації - це фраза, яка зустрічається як
мінімум двічі, в той час як опис сфери безпеки, безсумнівно, передбачає, що
Росія сприймається як ворог.
Стратегія на 2020-2024 роки також вказує на "ставлення і дії Російської
Федерації щодо порушення норм міжнародного права", що "породжує
розширення розбіжностей з деякими західними державами і НАТО".
Також відзначається "потенціал ескалації напруженості в регіоні на тлі
посилення наступальної позиції і агресивності Російської Федерації в останні
роки
і
вдосконалення
гібридного
приладобудування,
яке
вона
використовує".Серед 25 ризиків, визначених експертами, є "відсутність

прозорості, пов'язана з озброєнням Російської Федерації, розміщеним в
Придністровському
сепаратистському
регіоні". У
ширшому
контексті
відзначаються дії із дестабілізації на Західних Балканах і в Україні.Як ключовий
зовнішній ризик визначається зменшення шансів Молдови наблизитися до ЄС і
її зближення з Росією, що може негативно вплинути на безпеку Румунії.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/9/7110867/
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/9/7254983/

А вже 12 червня ц.р. МЗС Румунії викликало "на килим" російського
посла у Бухаресті Валерія Кузьміна після того, як Москва розкритикувала
документ «Стратегія нацоборони Румунії», де Росію назвали загрозою
регіональній безпеці.У румунському МЗС назвали такий «сюрприз» від Кремля
невиправданим
і
наголосили,
що
така
поведінка
Москви
є
дестабілізуючою.Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс підписав «Стратегію
національної оборони Румунії 2020-2024», де Росію позначили агресивною
загрозою регіональній безпеці. Документ був переданий до парламенту для
схвалення.У відповідь МЗС РФ звинуватило Бухарест у «служінні інтересам
третіх сторін», які шукають конфронтації з Москвою.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3044644-mzs-rumunii-viklikalo-na-kilim-rosijskogoposla.html

12 червня ц.р., в рамках політики партнерства та інтеграції України до
НАТО, відбулася значуща подія: НАТО визнало Україну партнером
розширених можливостей. Україна стала шостим партнером розширених
можливостей НАТО. Цей статус збільшить її доступ до програм посилення
оперативної сумісності Збройних сил України з військами НАТО.
НАТО
надало
Україні
статус
партнера
розширених
можливостей(EnhancedOpportunitiesPartner, EOP). Це рішення ухвалила
Північноатлантична рада, повідомили у Прес-службі Альянсу. Таким чином,
Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією,
Грузією, Австралією та Йорданією."Це рішення визнає значний внесок України
у місії НАТО, а також демонструє відданість Альянсу своїм партнерствам,
незважаючи на пандемію COVID-19", - заявила речниця НАТО ОанаЛунгеску.
Програма розширених можливостей є частиною ініціативи НАТО,
спрямованої на посилення оперативної сумісності військ її країн-учасниць з
силами НАТО. У пресслужбі Альянсу нагадали, що Україна брала та продовжує
брати участь у операціях НАТО, зокрема в Афганістані та Косові, а також у його

навчаннях. "Держави-члени НАТО високо оцінюють цю участь, яка демонструє
відданість України євроатлантичній безпеці", - зазначили в Альянсі.
У Прес-службі додали, що статус EOP дозволить Україні користуватися
спеціально розробленими можливостями для підтримки ефективності цієї
участі. "Це включає розширений доступ до програм посилення оперативної
сумісності та до навчань, а також активніший обмін інформацією", - уточнили в
НАТО.
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%
B9/a-53789813?maca=ukr-Facebook-dw&fbclid=IwAR2tuFMwIn7YJxN0ruBD3W7mpOf2eX-fNYhYaJsZQ_UZ1ff9KYCIPnMCyA

Детальніше про зміст можливостей у новому статусі відносин йдеться у
статті«Україна - НАТО: що дасть Києву статус партнера розширених
можливостей?», - за посиланням:
https://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%
B9/a-52044765

15 червня ц.р. глави МЗС країн ЄС і США обговорили важливість
підтримки України. Очільники дипломатії країн ЄС і держсекретар США
наголосили на значенні трансатлантичної співпраці задля підтримки України в
умовах агресії Росії. За повідомленням Міністерства закордонних справ Польщі,
під час візиту міністри взяли участь також у неформальній відео-конференції
очільників дипломатії Євроспільноти із держсекретарем США. Дискусія
зосередилася довкола потреби збереження трансатлантичної спільноти у всіх
стратегічних сферах, зокрема в ключових регіонах Близького і Далекого Сходу.
«Міністри погодилися, що деякі держави намагаються використати тривалу
кризу для підриву нинішнього міжнародного ладу, проти чого ЄС і США повинні
спільно виступати. Важливою сферою співпраці Брюсселя і Вашингтону
визнано боротьбу з дезінформацією», - заявили в МЗС Польщі.«Крім того,
міністри наголосили на особливому значенні трансатлантичної співпраці у
Східному сусідстві ЄС. Вона ключова для проведення реформ в Україні, а також

для зміцнення стабільності інших країн Східного партнерства. Міністри теж
погодилися, що пріоритетом у цьому контексті залишається збереження єдності
ЄС і США щодо агресивних дій Росії в регіоні», - говориться у повідомленні.
https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2532281,%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%B2%D0%B8-%D0%9C%D0%97%D0%A1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%84%D0%A1-%D1%96-%D0%A1%D0%A8%D0%90%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?fbclid=IwAR2ZTliQ-lGENF3x14FIPmCi280Kfc1OsTNfrqnsqDyISKcZg_gozeEA88

11 червня ц.р. Посли ЄС підтримали продовження санкцій проти
Росії. З березня 2014 року ЄС поступово вводить санкції проти Росії. Це
відповідь на незаконну анексію Криму та навмисну дестабілізацію України.
Санкції,
прийняті
послами
країн-членів
ЄС,
стосуються
громадян
Євроспільноти та євросоюзних компаній і обмежуються територією Криму та
Севастополя. Це так званий Кримський пакет санкцій.Вони включають
заборону на імпорт товарів із Криму та Севастополя, обмеження торгівлі та
інвестицій у деяких галузях економіки та в інфраструктурних проєктів,
заборону на надання туристичних послуг у Криму чи Севастополі та заборону
на експорт певних товарів та технологій.
Окрім обмежень, накладених у зв’язку з анексією Криму, ЄС також
застосував Індивідуальні санкції у зв’язку з агресією Росії проти України.
175 осіб та 44 суб'єкти господарювання підлягають замороженню активів та
забороні на поїздки через їхні дії, що підривають територіальну цілісність,
суверенітет та незалежність України.
Існують також Галузеві економічні санкції щодо обміну або співпраці
з Росією в окремих галузях економіки. Ідеться про обмеження доступу
деяких російських банків та компаній до ринків капіталу ЄС, заборону експорту
та імпорту зброї, заборону експорту предметів подвійного використання для
військових цілей або для військових користувачів до Росії та обмеження
доступу Росії до певних стратегічно важливих технологій та послуг, які можуть
бути використані у виробництві та видобутку нафти.
У березні 2015 року лідери ЄС вирішили узалежнити скасування діючих
санкцій від повного виконання Мінських домовленостей. Оскільки цього не
сталося, Рада послідовно продовжує обмеження.Нинішні обмеження діють до 23
червня 2020 р. Рішення послів країн-членів ЄС ще має бути офіційно
затверджено Радою ЄС у письмовій процедурі.

https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2529582,%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0
%B8-%D0%84%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%
8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97

Росія може застосувати "інтегровані війська" навіть проти країн
Європи:РФ поєднує традиційні військові та спецзасоби з відповідною
діяльністю
приватних
військових
компаній
(ПВК),
місцевих
колабораціоністських сил та інших парамілітарних груп, що в сучасній
російській військовій теорії визначається як "інтегроване угруповання військ
(сил)". Про це 19 червня ц.р. заявив представник Головного управління розвідки
МО України Вадим Скібіцький під час засідання Форуму безпекового
співробітництва ОБСЄ,
присвяченого
діяльності
приватних
військових
компаній."Росія намагається поєднувати традиційні військові та спеціальні
засоби
з
відповідною
діяльністю
ПВК,
найманців,
місцевих
колабораціоністських сил та інших парамілітарних груп, таких як "казаки". Усі
ці підрозділи інтегровані в спільний розвідувально-інформаційний простір і
діють під безпосереднім контролем вищого військового керівництва РФ, за
єдиним задумом. Сучасна російська військова теорія визначає такий підхід як
"інтегроване угруповання військ (сил)", - заявив він.Приклади застосувань
такого "інтегрованого угруповання військ" можна було спостерігати в Україні,
Сирії та Лівії.
Як наголосив представник військової розвідки України, бойовий досвід
участі ПВК в Україні та Сирії дає Кремлю можливість "використовувати цей
інструмент для проєкції свого військового впливу в інших регіонах"."Росія
здатна застосувати таке "інтегроване угруповання сил" проти інших суверенних
держав, навіть європейських країн. Практику застосування такого підходу
можна буде спостерігати у вересні під час стратегічних командно-штабних
навчань "КАВКАЗ-2020", - зазначив Скібіцький.
Він також підкреслив, що російські ПВК розвиваються швидко й "сьогодні
виглядають майже так само, як і підрозділи збройних сил". "Насправді це –
дешеві регулярні сили, які не мають державного соціального захисту. Є ознаки
того, що Москва не збирається зменшувати використання ПВК упродовж
найближчих кількох років", - зазначив представник ГУР.На сьогодні російські
ПВК "швидко зростають, розширюючи свою присутність та нарощуючи
вплив"."Крім того, вони стають фінансово дедалі сильнішими й отримують все
більше коштів із прихованих урядових та неурядових джерел. У майбутньому
Кремль розширюватиме використання таких проксісил для реалізації своїх

інтересів, підриваючи міжнародну стабільність", - переконаний представник
Головного управління розвідки МО України.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048726-rosia-moze-zastosuvati-integrovani-vijskanavit-proti-krain-evropi-gur-ukraini-v-obse.html?fbclid=IwAR29RNjZfQnz9SlTIf6mRWe9dzLV2lrhvscc4Gz5TQSQoIV6-xqhegPFAk

Гострою і актуальною для національної безпеки України та Румунії і з
точки зору регіональної безпеки в цілому, стала Аналітична доповідь
«Російська політика в Чорноморському регіоні: загрози й виклики для
України» Національного інституту стратегічних досліджень (Україна,
Київ), що була опублікована 26 червня ц.р.
В аналітичній доповіді розглянуто проблеми й виклики для України та
інших держав Чорноморського регіону, спричинені агресивною політикою Росії,
проаналізовано використання російською стороною асиметричних методів
боротьби, спрямованих, зокрема, на радикалізацію внутрішньополітичних
процесів усередині держав, а також надано рекомендації щодо пошуку
комплексних стратегічних рішень у вирішенні безпекових питань у
Чорноморському регіоні, які поєднали би класичні підходи військового
стримування із здобутками щодо протидії гібридним загрозам.
Повний текст аналітичної доповіді:
Російська політика в Чорноморському регіоні: загрози й виклики для
України
https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/rosiyska-politika-v-chornomorskomu-regionizagrozi-y-viklikidlya?fbclid=IwAR2BVmG3xndKgaT4IlFBZlDibp1WlXjP6kKrEEbWzFLpiSG6ZXQWogeVxRI

До ліквідації стихії в Україні планують залучити міжнародні
інженерні війська – багатонаціональний інженерний батальйон «Тиса». За
ініціативи Президента України Володимира Зеленського 26 червняц.р. прем’єрміністр України Денис Шмигаль дав доручення опрацювати залучення до
подолання наслідків стихії у західних областях України багатонаціонального
інженерного батальйону «Тиса», повідомила Віце-прем'єр-міністр України з
питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.
Вона нагадала, що угоду про створення такого підрозділу для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій підписали уряди Угорщини, Румунії,
Словаччини
і
України
у
2002
році.
Того
ж
року
Україна
її

ратифікувала.Основними завданнями інженерного батальйону «Тиса», який,
зокрема, налічує понад півтисячі українських військових, є:
-

евакуація населення, техніки і майна із зони стихійного лиха;
розчищення завалів;
відновлення доріг і гідротехнічних споруд;
регулювання русел річок;
охорона об’єктів;
супровід гуманітарної допомоги тощо.

«На виконання доручення уряду про ініціативу української сторони
дипломатичними каналами вже сьогодні буде повідомлено сторонампідписантам угоди: Угорщині, яка у 2020 році на щорічній ротаційній основі, в
рамках підписаної міждержавної угоди, є головуючою Координаційної групи, а
також Румунії та Словаччині», - сказала Віце-прем'єр-міністр.
Після проведення відповідних чотиристоронніх консультацій і схвалення
відповідного рішення державами-підписантами Україна, згідно із направленим
запитом, очікує розгортання багатонаціонального інженерного батальйону
«Тиса» на території регіонів, які найбільше постраждали від великої води.«Це
дасть змогу оперативно надавати допомогу постраждалим та спрямувати
зусилля на порятунок громадян та їхнього майна», – зазначила вона.
Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто
підтвердив можливість залучення угорських солдатів до ліквідації наслідків
затоплень на заході України.«Через погоду в деяких частинах України в останні
дні сталися повені. Ми запропонували свою допомогу нашим сусідам для
успішного захисту та відновлення.Угорські солдати багатонаціонального
інженерного батальйону, який спеціалізується на виконанні завдань після
стихійних лих, готові вирушити до визначеного місця, якщо цього
потребуватиме українська влада», – заявив він.
https://zaxid.net/do_likvidatsiyi_stihiyi_v_ukrayini_planuyut_zaluchiti__mizhnarodni_inzhenerni_viy
ska_n1504266

