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Голові Служби безпеки України
Грицаку B.C.

Шановний Василю Сергійовичу!

Громадська організація «Захист Патріотів» у рамках виконання Меморандуму про 
співробітництво зі Службою безпеки України звертається за сприянням та підтримкою у 
проведенні зустрічі з американською делегацією від Американської ради з питань 
зовнішньої політики (склад делегації додається) у період з 11 по 14 червня 2017 року. 
Це група експертів з СІЛА, які можуть допомагати адміністрації президента Трампа 
реалізувати співпрацю між СІЛА та Україною.

Частина цієї групи у складі Євгена Юрківа, Бориса Потапенка, Орисі Дмитернко,
Вільяма Дж. Шнайдера також мають намір відвідати м. Запоріжжя та м. Маріуполь 
(заплановано з 7 по 10 червня 2017 року) і просять про можливість зустрічі з головою 
Служби в Маріуполі.

Сердечно Вам дякую за допомогу у сприянні такої зустрічі. Завжди приємно 
співпрацювати у моменти, коли є добрі люди, з яким можна поділитися думками про 
майбутній розвиток взаємовідносини між двома потужними країнами як Україна та

Контактна особа з боку ГО «Захист Патріотів» -  Марко Супрун (097 882 91 97, 
suprun@gmail.com).

СІЛА.
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Делегація Американської ради з питань зовнішньої політики до України, червень 2017 року

Члени Делегації

Голова делегації:

Вільям Дж. Ш найдер, молодший

Колишній заступник держсекретаря Вільям Дж. Шнайдер, молодший, наразі працює старшим 
консультантом Уряду СІЛА в Міністерствах оборони, енергетики та Державному департаменті.

Раніше працював в перехідній команді Міністерства оборони за Адміністрації Трампа. Займав ряд 
високих посад в Уряді, зокрема, пост голови Наукової ради Міністерства оборони США, Заступника 
директора з питань національної безпеки в Адміністративно-бюджетному управлінні, був членом 
Комісії з питань оцінки загрози балістичного удару по США разом з Дональдом Рамсфельдом, Полом 
Вольфовітцем та 6 іншими членами.

Доктор Шнайдер вже понад два десятиліття є членом Консультативної ради Американської ради з 
питань зовнішньої політики.

Члени делегації (у алфавітному порядку):

Джеймс Джей Карафано

Джеймс Джей Карафано, провідний експерт і авторитет міжнародного рівня у вирішенні проблем 
національної безпеки і зовнішньої політики. Він є віце-президентом Фонду «Спадщина», та відповідає 
за ведення закордонних справ і дослідження оборонної політики. Він також є науковим співробітником 
Е. W. Richardson і директором Інституту міжнародних досліджень Кетрін і Шелбі Каллом Девіс. Доктор 
Карафано є досвідченим істориком і вчителем, а також плідним письменником і дослідником. Його 
остання книга «Пережити кінець» стосується теми готовності до надзвичайних ситуацій. Він також є 
автором «Wiki у війні: Конфлікт у світі соціальних мереж», огляду революційного впливу епохи 
Інтернету на питання національної безпеки. Доктор Кафрано також працював у перехідній команді 
Міністерства внутрішньої безпеки за Адміністрації Трампа.

Лю к Коффі

Люк Коффі є директором Центру закордонних політичних досліджень Еллісон при Фонді «Спадщина». 
До зайняття цієї посади Люк працював науковим співробітником Центру за свободу ім. Маргарет Тетчер 
Фонду «Спадщина», де він працював над питаннями Безпеки в Трансатлантичному та Євразійському 
регіонах. Він виступав в Конгресі у якості свідка з питань безпеки в Трансатлантичному регіоні. Перед 
початком роботи в Фонді «Спадщина» Люк працював у Міністерстві оборони Великобританії в якості 
старшого спеціального радника тодішнього Міністра оборони Ліама Фокса. Він став першим в світі не 
громадянином Великобританії призначеним Прем’єр-міністром на,цю посаду. До цього він працював у 
Палаті Громад у якості радника з питань оборони і безпеки від Партії Консерваторів. Після роботи в 
Британській політиці він служив офіцером у Збройних силах Сполучених Штатів в Італії на базуваннях 
Південно-Європейської тактичної групи. У 2005 році він служив в Афганістані і був нагороджений 
медаллю «Бронзова зірка».

М айкл Доран

Майкл Доран старший науковий співробітник Гудзонського Інституту в Вашингтоні, округ Колумбія. 
Він спеціалізується на питаннях безпеки на Близькому Сході.

В Адміністрації президента Джорджа Буша Доран працював у Білому Домі на посаді старшого 
директора в Раді національної безпеки, де він відповідав за допомогу в розробці і координації стратегій 
СІЛА по цілому ряду питань в Близькосхідному регіоні, включаючи арабсько-ізраїльські відносини та 
зусилля СІЛА по отриманню Ірану і Сирії. Він також працював в Адміністрації Буша в якості старшого
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радника Державного департаменту і заступника помічника Міністра оборони в Пентагоні.

До роботи в Гудзонському Інституті Доран був старшим науковим співробітником у Брукінгському 
Інституті. Він також викладав в Нью-Йоркському Інституті, Прінстоні та Університеті Центральної 
Флориди. Він є автором книги «Панарабізм до Нассера», у якій аналізується перша Арабсько-Ізраїльська 
війна як міжарабський конфлікт. Зараз він закінчує книгу для видавництва «Simon and Schuster» про 
президента Ейзенхауера та Близький Схід. Він часто виступає на телебаченні та публікується в таких 
виданнях як Foreign Affairs, The American Interest, Commentary, Mosaic Magazine, The Wall Street Journal, 
The Washington Post та The New York Times.

Андрій Футей

Андрій Футей є президентом Українського Конгресового Комітету Америки, організації, що об’єднує 
понад 1,5 мільйона американців українського походження. Він одночасно займає посаду віце- 
президента Світового Конгресу Українців. У червні 2002 року уряд України призначив його почесним 
консулом України в штатах Огайо і Кентуккі. Пан Футей має більше 20 років досвіду у проведенні 
широких кампаній і управління в якості президента Andrew J Futey & Associates. Його фірма проводить 
консультації з громадської політики і зв’язків з урядом, зі стратегічного планування, громадських 
відносин і стратегій розвитку кампаній на міжнародному, федеральному, регіональному та місцевому 
рівнях. Серед його клієнтів компанії зі списку Fortune 500, великі корпорації, малий бізнес, громадські 
неприбуткові організації, професійні і державні асоціації та урядові інституції. Він успішно представляв 
своїх клієнтів на всіх урядових рівнях і має повагу державних службовців обох політичних партій.

Ніл Г ардінер

Ніл Гардінер є директором Центру за свободу ім. Маргарет Тетчер Фонду «Спадщина». Визнаний 
авторитет у галузі трансатлантичних відносин, доктор Гардінер був радником виконавчої гілки уряду 
СІЛА по ряду ключових питань. Його стратегічні документи перечитуються на Капітолійському 
пагорбі, де його послуги регулярно користуються попитом, після того як він проводив консультації з 
основних питань зовнішньої політики. Він виступав декілька разів у Конгресі у якості свідка, часто 
інформує делегації політичних діячів і журналістів з усього світу. Він часто виступає в якості аналітика 
зовнішньої політики і політичного коментатора на національному і міжнародному телебаченні і радіо, у 
тому числі на Fox News Channel, C N N , BBC, Sky News, and N1 R.

Річард Харрісон

Річард Харрісон є Віце-президентом з питань основної діяльності та Директором воєнно-технічних 
програм Американської ради з питань зовнішньої політики. Наразі він є головним редактором її 
електронного журналу «Оборонне досьє», який висвітлює питання національної безпеки й оборони, 
стратегічні первинні ініціативи та моніторить оборонні технології. Харрісон проводить серію брифінгів 
на Капітолійському пагорбі з метою інформування співробітників Конгресу з питань оборонних 
технологій, які впливають на національну безпеку СІЛА. Харрісон є співавтором збірки наукових праць 
з політики кібербезпеки «Цифрова небезпека: управління ризиками наступного інформаційного 
століття» (видавництво Rowman and Littlefield, жовтень 2016). Статті Харрісона друкувалися в Defense 
News, Jane's Defence Weekly, The Journal of International Security Affairs, USA Today, U.S. News and 
World Report, а також у the Washington Times.

Ґлен Г овард

Ґлен Говард є президентом Джеймстаунського фонду. Пан Говард вільно володіє російською мовою, а 
також володіє азербайджанською й арабською мовами. Є регіональним експертом по Кавказу та 
Центральній Азії. Раніше він був аналітиком у Стратегічному центрі оцінки Міжнародної корпорації по 
впровадженню наукових досягнень (SAIC). Його статті були опубліковані в The Wall Street Journal, 
Central Asia-Caucasus Analyst і Jane's Defense Weekly. Пан Говард працював у якості консультанта для

Громадська організація «Захист патріотів» 
а/с 428, Київ-1, Україна 01001 

pd@patriotdefence.org 
www.patriotdefence.org

*
.patriot

defence

mailto:pd@patriotdefence.org
http://www.patriotdefence.org


4
г *

захист
патріотів

«Захист Патріотів»
«Patriot Defence»

приватного сектора і державних установ, у тому числі в Міністерстві оборони США, Національній раді з 
розвідки, а також великих нафтових компаніях, що працюють у Центральній Азії і на Близькому Сході.

Микола Г рицьковян

Микола Грицьковян є директором Вашингтонського офісу Центру американсько-українських 
відносин (CUSUR), який організував понад 80 конференцій, присвячених американсько-українським 
відносинам у сфері національної безпеки, розвитку громадянського суспільства, енергетичної безпеки та 
економічного розвитку. Пан Грицьковян сприяв візитам великої кількості делегацій середнього і 
високого рівня з України до Сполучених Штатів. Він також проводив консультації щодо міжнародної 
торгівлі за участю сторін зі Сполучених Штатів і України. Пан Грицьковян очолював Спеціальний 
комітет по Україні -  коаліцію експертів і лідерів громад, які успішно виступали за прийняття Закону про 
підтримку свободи України 2014 року і створення Фракції в Сенаті з питань України в 2015 році.

Євген Юрків

У 1990 році Євген Юрків заснував оборонну інженерну / виробничу / навчальну фірму North American 
Controls, Inc., яка спеціалізується на системах управління зброєю для військових наземних систем 
транспортних платформ. Під його керівництвом у якості генерального директора / президента 
розроблене компанією обладнання для армії США і Корпусу морської піхоти стали доступні для 
використання в усьому світі, у тому числі в Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Саудівській Аравії, 
Туреччині, Єгипті, Кувейті, Афганістані й Іраку. Він передав право володіння своїй управлінській 
команді в 2012 році і продовжує консультувати нинішню Раду директорів. У даний час він очолює Фонд 
сім'ї Юрків, що фокусується на благодійній діяльності, політичній активності та зовнішньополітичних 
ініціативах, у тому числі гуманітарній допомозі для дітей-сиріт і жертв війни в Україні, а також для 
делегацій НУО, навчальних семінарів, конференцій та форумів, які сприяють свободі і вільним ринкам.

Пан Юрків був співголовою Східноєвропейської Американської коаліції за Дональда Трампа для 
президентської інкорпорації під час виборів Президента США протягом 2016 року. Його зусилля 
допомогли забезпечити перемогу Колегії виборців у штаті Мічиган, з особливим акцентом на 
показовому графстві Макомб.

Філліп Карбер

Філліп Карбер є президентом Фонду «Потомак»; він був призначений на цю посаду в 2012 році, де до 
цього він був старшим науковим співробітником з моменту створення Фонду в 1988 році. Доктор 
Карбер є міжнародно визнаним експертом у сфері оборони і національної безпеки; досвідчений 
менеджер, науковець. Він підготував дослідження з оборонної стратегії для найвищих посадовців уряду 
СІЛА; консультував більшість урядів країн-членів НАТО з питань оборони; очолював Міжнародний 
відділ Корпорації BDM; викладав курси з питань національної безпеки і військової справи в 
Джорджтаунському університеті, де він також був засновником і'директором проекту з контролю над 
озброєнням в Азії.

Нолан Петерсон

Нолан Петерсон -  іноземний кореспондент The Daily Signal, новинного сайту Фонду «Спадщина». Він 
проживає в Києві, Україна. Доробки Петерсона також з'являлися на Newsweek, the National Interest, Fox 
News, BBC, CNN та інших виданнях. Петерсон широко висвітлював події з лінії фронту на сході 
України з 2014 року і був одним з перших іноземних журналістів акредитованих висвітлювати дії 
регулярної української армії під час бойових дій. Петерсон в минулому пілот спеціальних операцій ВПС 
США, він також вів репортажі з лінії фронту в Іраку і Афганістані, по всій Східній Європі і нещодавно 
провів декілька місяців у відрядженні в Гімалаях висвітлюючи тибетських борців за свободу. Він пише 
книгу про свій досвід на війні в Україні.
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Херман Пірчнер, молодший

Херман Пірчнер у 1982 році став засновником і президентом Американської ради із зовнішньої 
політики (AFPC), неприбуткової громадської організації зі штаб-квартирою у Вашингтоні, округ 
Колумбія. Під його керівництвом AFPC приймала візити у Вашингтон сотень іноземних посадових осіб, 
починаючи від прем'єр-міністра Мальти до прем'єр-міністра Росії; проведено сотні брифінгів для членів 
Конгресу і їх співробітників; організовано десятки місій зі встановлення фактів за кордоном для 
нинішніх і колишніх високопоставлених американських чиновників. За програмою публікацій AFPC 
проспонсоровано численну кількість статей, монографій і книг. У 2012 році пан Пінчнер очолював 
команду з питань національної безпеки, що консультувала тодішнього кандидата в президенти, спікера 
Палати представників Ньюта Гінгріча. Він також працював в перехідній команді в Державному 
департаменті СІЛА за Адміністрації Трампа.

Борис Потапенко

Борис Потапенко є членом Комітету із зовнішніх справ Українського Конгресового Комітету 
Америки і Головою, на тимчасовій основі, Міжнародної ради з підтримки України. Він був 
представником в Організації Об'єднаних Націй від Світового конгресу вільних українців і його 
наступника Світового Конгресу Українців. Він працював в комітеті із зовнішніх зв'язків Українського 
Канадського Конгресу і Консультативного комітету Канада-Україна при МЗС Канади. Він був старшим 
співробітником Постійного представництва Республіки Індонезія при Організації Об'єднаних Націй і 
Асоціації держав Південно-Східної Азії. Він має ступінь магістра політології та диплом з відзнакою 
Університету Організації Об'єднаних Націй з Інституту з вивчення міжнародних організацій в 
Університеті Лонг-Айленд.

Володимир Сокор

Володимир Сокор, старший науковий співробітник вашингтонського Фонду Джеймстаун та автор його 
провідних публікацій, Eurasia Daily Monitor (1995 по теперішній час), де він пише аналітичні статті на 
щоденній основі. Всесвітньо визнаний експерт у справах пострадянських країн Східної Європи, 
Південного Кавказу та Центральної Азії, він також пише про російську і західні політики, 
зосередившись на енергетиці, питаннях регіональної безпеки, закордонних справах Росії, 
сепаратистських конфліктах, політику і програми НАТО.

Пан Сокор часто виступає на конференціях на тему політики США і Європи і в мозкових центрах. Він є 
регулярним гостьовим лектором в Коледжі оборони НАТО і в Програмі з національної безпеки в 
Чорноморському регіоні Гарвардського університету (Школа управління імені Джона Ф. Кеннеді). Він 
також є частим дописувачем до збірки наукових праць. Пан Сокор раніше був аналітиком в 
Європейському Радіо Свобода / Інституті досліджень свободи радіо (1983-1994 років). Він є 
громадянином США, народженим в Румунії, та наразі проживає в Мюнхені, Німеччина.

Володимир Зарицький

Володимир Зарицький, Ph.D є виконавчим директором Центру американсько-українських відносин 
(CUSUR). Центр надає «інформаційні платформи» або майданчики для представників вищого рівня 
політичних, економічних, безпекових, дипломатичних та культурних / наукових установ Сполучених 
Штатів і України для обміну думками з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес, а також 
для демонстрації того, що називають «відносинами значного геополітичного імпорту, що динамічно 
розвиваються» між двома країнами. Д-р Зарицький закінчив навчання в Колумбійському університеті. 
Він викладав політологію в Університеті Нью-Йорку протягом майже трьох десятиліть. У доповненні до 
своїх обов'язків в CUSUR він займається докторськими дослідженнями по Східній Європі.
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