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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Надання безвізу для України: перевірка як Брюсселя так і Києва  
 

 

6 квітня відбулася історична подія у відносинах України та ЄС - 
Європейський парламент проголосував за скасування віз для українців. Далі, за 
процедурою, рішення щодо надання Україні безвізового режиму  має двічі 
затвердити Рада Євросоюзу – на рівні послів країн-членів та міністрів. Документ 
також повинні підписати Президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС 
представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування. 
[1] 

За таке рішення проголосувало 521 депутат Європарламенту , 75 голосували 
проти та 36 утрималися. Відзначимо, що майже усі противники України 
виявилися праворадикалами, які дали 60 із 75 голосів «проти». Це було 
передбачуваним, адже майже всі праворадикали публічно заявляють про дружбу з 
Росією й завжди голосують проти проукраїнських ініціатив. На другому місці 
після правих радикалів – позафракційні (як правило, це ще радикальніші 
депутати). По три голоси дали ліві (екс-комуністи) та консерватори. Національний 
склад тих, хто голосував проти, не менш цікавий. Левову частку голосів проти 
дали три країни – Італія, Британія, Франція.[2] 

 Як відомо, преговори про запровадження безвізового режиму розпочалися 
ще у 2008 році. У листопаді 2010 року Україна отримала План дій з лібералізації 
візового режиму з ЄС. Наприкінці 2015 року Європейська Комісія схвалила звіт 
про виконання Україною цього плану і надала позитивні відгуки. І лише у 2016 
році після усіх бюрократичних моментів з розробки механізму безвізового режиму 
для третіх країн, Київ отримав згоду ЄС для його набуття. Після ухвалення 
відповідного рішення про скасування віз Європарламентом, очікується, що з 
червня місяця українці, які мають біометричний паспорт зможуть безперешкодно 
рухатися країнами Європи.  

Президент України відзначив: «… Це – символ приналежності України до 
спільного європейського цивілізаційного простору. Це яскравий маркер того, що 
Україна – частина об’єднаної Європи, від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо 
спільні цінності. Це свідчення стратегічної правильності нашого європейського 
вибору, успішності та безповоротності нашого курсу на інтеграцію до Європи». [3] 

https://www.ukrinform.ua/tag-bezvizovij-rezim
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Безперечно, для України це великий успіх. Була досягнута важлива 
зовнішньополітична мета до якої вона подолала тернистий шлях. Окрім 
практичного значення надання безвізу для України має також символічне, адже 
незважаючи на усі перепони створені Росією, маніпуляції у Європейському 
парламенті та стан війни, європейська спільнота таким чином визнала значну 
роль українського суспільства у захисті європейських демократичних цінностей.  

Для Росії такий успіх України – удар і великий програш. Так багато зусиль і 
грошей Кремля було потрачено марно. Євроінтеграційний курс України так і не 
вдалося зупинити.  Навіть провокації з обстрілом Генконсульства Республіки 
Польща в Луцьку на передодні голосування не допомогли скомпрометувати і 
посварити Київ з європейськими країнами. Не обійшлося без маніпуляцій і в 
Європарламенті, де напередодні голосування 5 квітня, під час засідання перед 
розглядом українського питання спрацювала пожежна сигналізація, що призвело 
до перерви у роботі парламентарів. «Друзі Путіна», маргінальні праворадикали, 
які фінансуються Кремлем  виступали проти схвалення такого рішення і 
намагалися створити негативний імідж Києва. До прикладу, депутат «Нацфронту» 
в Європарламенті Жиль Лебертон стверджував, що президент України Петро 
Порошенко «застосовує тортури проти всіх, хто підозрюється у сепаратизмі». 
Беатрікс Фон Сторх, представниця німецької партії «Альтернатива для 
Німеччини» заявила, що в Україні немає свободи слова і переслідуються 
журналісти, які критикують Президента. [4] 

Після поширення новини про надання безвізу Україні, російські конвульсії 
продовжилися.  Треба було виправдати відому мантру, що «Європа є зло». До 
прикладу основні меседжі російського інформаційного агенства РИА НОВОСТИ 
зводяться до таких тез: 

 безвіз для України ніяким чином не зачіпає інтересів самих українців; 
 через кілька місяців рішення буде скасоване через наплив мігрантів з 

України; [5] 
 українці обвалили сайт видачі закордонних паспортів; [6] 
  безвіз вигідний Європі бо багаті українці вивозитимуть  туди горші; [7] 
Очевидно, Росія боїться що на фоні отримання Україною безвізового режиму 

повністю нівелюються провокації з паспортами ЛНР та ДНР і можуть бути 
виступи в Криму. Відзначимо, що за словами прес-аташе Представництва 
Європейського Союзу  в Україні Давіда Стуліка, жителі окупованого Криму теж 
зможуть поїхати в ЄС без віз але лише з біометричним паспортом громадянина 
України.[8] 

Підсумовуючи, ще раз підкреслимо, надання безвізу Україні має велике 
значення, оскільки так Європа підтвердила свою підтримку нашій державі 
практичними діями, а це у свою чергу боляче вдарило по інтересах РФ. Ніхто ще з 
європейських країни не заплатив такої високої ціни людських життів за 
європейські прагнення. Відповідне рішення Європарламенту є 
зовнішньополітичною перемогою України, оскільки не зважаючи на російську 
пропаганду та лобі в Європі нам таки вдалося досягти мети. Також, голосування в 
Парламенті ЄС стало своєрідним тестом як для України так і для ЄС, і цей тест був 
успішно складений. Не дивлячись на різні маніпуляції у залі Європейського 
парламенту зібралися майже усі депутати, що є досить рідкісним явищем і вони 
продемонстрували надзвичайну підтримку Україні проголосувавши «за» надання 
безвізу. Водночас, Україні необхідно подовжувати проводити реформи, зокрема у 
сфері боротьби з корупцією, проявляти політичну волю у подальшому їх 
впровадженні, аджде це була одна з основних вимог у наданні безвізового режиму.  

1. https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2206810-evroparlament-progolosuvav-za-bezviz-dla-
ukraini.html 

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2206810-evroparlament-progolosuvav-za-bezviz-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2206810-evroparlament-progolosuvav-za-bezviz-dla-ukraini.html
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2. https://www.unian.ua/politics/1865131-u-ep-rozkrili-hto-golosuvav-proti-bezvizu-dlya-ukrajini-
spisok.html 

3. http://www.president.gov.ua/news/zvernenny a-prezidenta-shodo-rishenny a-y evropejskogo-
parlamen-40886 

4. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017 /04/5/7 064144/  

5. https://ria.ru/radio_brief/2017 0406/1491666502.html  
6. https://ria.ru/world/2017 0406/1491650828.html 
7 . https://ria.ru/radio_brief/2017 0406/1491645258.html  
8. https://www.radiosvoboda.org/a/news/28416859.html  

 
 

Інші події в ЄС  
 

Фійон: французький уряд маніпулює президентськими 
перегонами  

03.04.2017 

Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив про "маніпуляції 
уряду соціалістів", які, за його словами, вживаються для його усунення від участі в 
президентській гонці. 

Про це повідомляє AFP. 
Фійон стверджує, що звинувачення у фінансових порушеннях проти нього 

та його дружини є політично мотивованими. "Якби у мене були сумніви щодо моєї 
вини, я не був би кандидатом", - сказав Фійон. 
Він також зазначив, що зробив помилку, коли спочатку заявив, що зніме свою 
кандидатуру, якщо йому висунуть звинувачення, і припустив, що "уряд створив з 
нічого справу проти нього нічого". 

"Я сам дав спосіб усунути мене з президентської гонки", - сказав він. 
Нагадаємо, з середини лютого всі політичний рейтинг Фійона стрімко падає на тлі 
фінансового скандалу з його родиною. Всі опитування громадської думки, 
проведені на замовлення французьких видань, свідчать, що він опустився на третє 
місце в рейтингах.  

Лідирує у передвиборчих перегонах  незалежний кандидат Еммануель 
Макрон, друге місце посідає лідер ультраправого "Національного фронту" Марін 
Ле Пен. 

 
Європейська правда  

 
 

Британія очікує на остаточні інструкції ЄС щодо Гібралтару  
  

03.04.2017 

Британія буде чекати до кінця місяця, щоб з'ясувати остаточні інструкції, 
погоджені членами Європейського Союзу щодо питання Гібралтару. 
Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Британії Терези Мей, 
повідомляє Reuters. 

"Є вже створений проект з керівними положеннями ... ми зачекаємо та 
подивимося, що з того буде погоджено 27 (країнами-членами ЄС - Ред.)" - 
заявив прес-секретар журналістам. 

За його словами, міністр Великої Британії з Brexit Девід Девіс провів 
"дружню та конструктивну" зустріч з міністром закордонних справ Іспанії 
Альфонсо Дастісом в Мадриді в понеділок в рамках попередньої домовленості 
щодо візиту. 

Повідомляється, що напередодні колишній лідер консервативної 
партії Мей, Майкл Говард, заявив, що вона буде готова піти на війну, щоб 

https://www.unian.ua/politics/1865131-u-ep-rozkrili-hto-golosuvav-proti-bezvizu-dlya-ukrajini-spisok.html
https://www.unian.ua/politics/1865131-u-ep-rozkrili-hto-golosuvav-proti-bezvizu-dlya-ukrajini-spisok.html
https://www.yahoo.com/news/french-candidate-fillon-govt-manipulating-presidential-race-104648339.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/29/7063744/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/29/7063744/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/25/7063578/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/25/7063578/
http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-gibraltar-may-idUSKBN175147?il=0
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захистити територію, як і колишній прем'єр-міністр Британії Маргарет Тетчер 
зробила з Аргентиною через Фолклендські острови 35 років тому. 
Нагадаємо, головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо заявив, що "Скеля" не 
буде використовуватися як розмінна монета у переговорах про вихід Великої 
Британії з Євросоюзу. 

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз пропонує Іспанії право вето 
щодо майбутніх відносин між Гібралтаром та ЄС після того, як Британії вийде з 
блоку. 

Гібралтар звинуватив Іспанію в маніпулюванні Європейської радою у 
власних політичних інтересах. 
Під час британського референдуму 96% гібралтарців проголосували за те, щоб 
залишитися в ЄС. Явка склала 84%. 

Як відомо, Гібралтар - це британська заморська територія, розташована на 
півдні Піренейського півострова. Іспанія пред'являє права на цю територію. 

 
Європейська правда  

  

 
Польща більше за інших постраждає від Brexit – ЗМІ 

04.04.2017 

Польща виглядає більш вразливою до наслідків виходу  Великобританії з 
Євросоюзу, ніж будь-яка інша країна. 
Про це повідомляє Bloomberg. 

Відзначається, що Польща є найбільшим одержувачем допомоги ЄС, а 
також найбільшим на континенті постачальником трудових мігрантів. 
Так, аеропорт "Ольштин-Мазури", відновлений за рахунок коштів ЄС у  розмірі 121 
млн злотих (31 млн доларів), обслуговує майже 1 млн поляків, що живуть і 
працюють у Великобританії. При цьому, жителі Польщі складають третину  всіх 
громадян ЄС, які проживають у Сполученому  Королівстві. 
На думку  видання, Польща також буде отримувати менше грошей, оскільки ЄС 
втрачає найбільшого чистого "донора" після Німеччини. 

"Очевидно, що Brexit вкрай важливий для нас, - сказав заступник міністра 
закордонних справ Польщі Конрад Шиманські. - Якщо ми не впораємося з цим 
успішно, це зашкодить внутрішньому  ринку". 

Як повідомлялося, 29 березня голова Європейської ради Дональд 
Туск отримав від уряду  Великобританії офіційне повідомлення про вихід 
королівства з Євросоюзу. 

Процедура Brexit навряд чи могла початися в менш вдалий для Польщі час. 
Уряд країни все більше ізолюється в Брюсселі після спроби змістити голову  
Євроради Дональда Туска, колишнього прем'єра Польщі. У  той же час країна 
покладається на інвестиції ЄС, щоб запобігти уповільнення економіки. 
Більше 250 млрд євро були або ще будуть витрачені з 2004 року, коли Польща 
приєдналася до блоку. За сьогоднішнім курсом долара ця сума перевищує вартість 
плану  Маршалла- програми допомоги Європі після Другої світової війни з боку  
США. 

Це створює реальний ризик того, що економіка Польщі об’ємом 477 млрд 
доларів залишиться позаду, якщо решта Європи віддасть перевагу  швидшій 
інтеграції після Brexit, вважає екс-міністр фінансів Польщі Мирослав Гроніцьки. 
"Найбільший успіх Польщі полягає не в тому, скільки коштів в ЄС вона поглинула, 
а в тому, наскільки її економіка відкрилася і виграла від єдиного ринку, - сказав 
Гроніцьки. - Якщо деякі члени ЄС почнуть покращувати свої відносини без 
Польщі, ми, безумовно, програємо". 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/3/7063971/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/1/7063934/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/1/7063934/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-04/brexit-s-biggest-loser-may-actually-be-poland
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/29/7063778/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/8/7062712/
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Допомога ЄС сприяла прискоренню зростання економіки Польщі до 3,9% у 
2015 році. Торік зростання сповільнилося до 2,8% внаслідок спаду  в інвестиціях 
ЄС після зміни уряду  і нового бюджетного циклу ЄС. 

 

Економічна правда 
 
 

 

Данія хоче змінити закон про трубопроводи на тлі спорів про 
«Північний потік  - 2»   

10.04.2017 

Уряд Данії пропонує внесення поправок до законодавства, які дозволять 
забороняти будівництво трубопроводів на основі міркувань зовнішньої політики 
або безпеки. 

Про це повідомляє Euractiv. 
Данський уряд вирішив запропонувати такі поправки через стурбованість 

щодо російських зусиль з будівництва спірного газопроводу Nord Stream 2 через 
територіальні води Данії. 

Данія опинилася в геополітичному конфлікті через намагання Росії та її 
партнерів отримати дозвіл перекачувати більше газу в Європу через Балтійське 
море до Німеччини через новий газопровід. 

"Ми хочемо мати можливість сказати так або ні з точки зору безпеки і 
зовнішньої політики", - сказав міністр енергетики та клімату Ларс Крістіан 
Ліллехолт, додавши, що в даний час єдина можливість заборонити подібні 
проекти – це загроза екології. 

Попередній маршрут Nord Stream 2 перетинає данські води неподалік від 
острова Борнхольм, між Швецією і Польщею. 

Данія і Швеція на початку цього року попросили Європейську комісію 
вивчити проект, перш ніж дві держави узгодять дозвільні документи на 
газопровід у своїх територіальних водах. Дипломати ЄС кажуть, що заблокувати 
проект газопроводу буде складно. 

Країни Східної Європи та Балтійського моря виступають проти нового 
трубопроводу, який буде постачати російський газ по дну Балтійського моря, тому 
що вважають, що він зробить ЄС заручником Москви. 

Країни Північної Європі, особливо Німеччина, для яких цей трубопровід 
має економічну вигоду, схиляються на користь його будівництва. 

Раніше повідомлялося, що ЄС запропонував провести переговори з 
Росією від імені держав-членів щодо газопроводу "Північний потік-2". 

 
Європейська правда  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.euractiv.com/section/energy/news/denmark-seeks-to-change-law-on-pipelines-amid-nord-stream-2-divisions/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/30/7063818/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/30/7063818/
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Україна – НАТО 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Про 68-му річницю створення НАТО та перспективи відносин 

України з Альянсом 
 

4 квітня відбулася річниця створення НАТО. 68 років тому був підписаний 
Північноатлантичний договір, який є основоположним документом НАТО. Згідно 
Статуту Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-
членів з використанням політичних і військових засобів. Головним військово-
політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто спільних 
організованих дій всіх її членів у відповідь на напад ззовні. [1]  

Зважаючи як на сучасний розвиток міжнародної ситуації в Європі так і  світове 
безпекове напруження, нині роль НАТО не можливо переоцінити. Як відзначив 
Міністр закордонних справ П. Клімкін з нагоди утворення Альянсу: «НАТО - це дещо 
більше, ніж оборона. Це загальні цінності і зобов'язання, згуртована позиція проти 
агресії. І після 68 років затребувана більше, ніж коли-небудь раніше»[2]. Президент 
України Петро Порошенко провів зустріч з Паоло Аллі, головою Парламентської 
асамблеї НАТО. Аллі наголосив, що і держави-члени НАТО, і Парламентська 
Асамблея НАТО повністю підтримують процес реформ в Україні і засуджують 
незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі. Він відзначив: 
«Захист України є захистом для нас самих». [3]  

Пізніше, 8 квітня Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про 
затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 
2017 рік». Оновлена і вдосконалена Програма передбачає проведення реформ в 
секторі безпеки та оборони, втілення соціально-політичних та правових 
перетворень, боротьбу з корупцією та децентралізацію влади. Як зазначається в 
документі пріоритетним завданням України є досягнення повної сумісності органів 
сектору безпеки і оборони з відповідними органами держав-членів НАТО. Програма 
передбачає нарощування всебічної й всеосяжної «практичної співпраці з Альянсом» 
шляхом залучення «фінансових, матеріально-технічних та інших можливостей 
НАТО та держав-членів» організації задля посилення обороноздатності України та 
можливостей протидіяти триваючій російській агресії [4].  

Як видно чинна влада переслідує у відносинах з Альянсом тільки одну мету – 
отримання  фінансової, матеріально-технічної, дипломатичної та консультативної 
підтримки за для посилення обороноздатності країни. При цьому влада уникає 
постановки питання про використання головної переваги Альянсу – принципу 
колективної оборони. І це при тому, що Україна стала жертвою російської 
воєнної агресії. Відтак, звернення до такого принципу видається найбільш 
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нагальним і очевидним усім, включно з представниками Альянсу, окрім чинної 
української влади.   

Так, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков у виступі на 
прийнятті в Києві з нагоди 68-річниці створення Альянсу, нагадав, що у липні 
відзначатиметься 20-річчя підписання Хартії про особливе партнерство між 
Україною та НАТО. За його словами, за цей час на тлі зміни викликів і пріоритетів 
незмінним залишалося те, що Україна і  НАТО разом, пліч-о-пліч, протистояли 
загрозам безпеці і докладали спільних зусиль для захисту цінностей. «У складні часи 
союзники відчували підтримку України, яка брала активну участь практично в усіх 
операціях і місіях під проводом НАТО. У свою чергу, Альянс сьогодні підтримує 
Україну і виступає за її право на суверенітет і незалежність», - наголосив Вінніков [5]. 
Також, він підкреслив, що необхідно закріпити основні євроатлантичні 
принципи в українському законодавстві, а реформи мають стати 
незворотними.  

Окрім того, у рамках 10-го Київського безпекового форуму відбулася зустріч 
Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та заступника генсека НАТО Роуз 
Геттемюллер. Пані Геттемюллер зазначила, що сьогодні для України потрібні 
сміливі рішення від НАТО. Важливим є те, що сторони обговорили конкретні 
проекти співробітництва України та НАТО, зокрема щодо імплементації трастових 
фондів НАТО на підтримку України, а також у  рамках платформи Україна - НАТО з 
вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні. Разом з тим заступниця генсека 
НАТО наголосила, що НАТО на українському досвіді вчиться протистояти гібридним 
загрозам та назвала Україну «цінним партнером» НАТО і заявила що Київ сам має 
обирати шляхи для гарантування своєї безпеки. Крім того, вона наголосила, 
що НАТО і надалі надаватиме підтримку Україні [6]. Як показують соціологічні 
опитування українська нація досить чітко визначилась із шляхами забезпечення 
національної безпеки. 74% її представників готові голосувати на референдумі за 
членство України в НАТО. Натомість чинна українська влада і надалі має намір 
обмежуватись форматом співробітництва у відносинах з Альянсом. 

Така її невизначеність не тільки дезорієнтує НАТО та українське суспільство, 
але й активізує діяльність проросійських сил в Україні. Уникаючи прямої критики на 
адресу НАТО, вони намагаються дискредитувати надійність його безпекових 
гарантій за допомогою таких слоганів як: «Виконання 5-ї статті Вашингтонського 
договору про колективну оборону для НАТО не є обов’язковим», «НАТО більше не 
дотримується демократичних цінностей», або «Україну в НАТО не чекають». 
Незважаючи на те, що Україна стала жертвою агресії і дві частини її території 
окуповані російськими військами, ці сили, як наприклад партія «Соціалісти», знову 
витягують жупел «нейтрального статусу» для України, чудово усвідомлюючи, що 
подібний йому сумнозвісний «позаблоковий статус» став однією з передумов тієї 
війни, яку Росія розв’язала проти України. Інші прихильники нейтрального статусу 
пропонують взагалі відмовитись від зовнішньої політики, зліквідувати МЗС і 
перестати себе вважати суб’єктом міжнародних відносин [7], що фактично означає 
самозречення України від свого державного суверенітету.   

Таким чином, проаналізувавши ряд заяв керівництва НАТО в контексті 
відзначення річниці його створення, можемо констатувати: з одного боку, значну 
прихильність Альянсу до України. Організація готова надавати Києву комплексну 
допомогу, адже безпосередньо біля кордонів НАТО, Росія продовжує нарощувати 
військові сили, які  очевидно спрямовані проти східного флангу НАТО і не виключає 
можливості війни з Альянсом. А з іншого - певну невизначеність в перспективах 
подальших відносин між Україною та НАТО як з боку чинної української влади, так і 
з боку Альянсу.  

Поки що в НАТО усвідомили гостру потребу в посиленні оборони своїх членів 
які знаходяться на його східному фланзі і межують з Росією. Але Альянс досі не 

https://www.ukrinform.ua/tag-nato


INTERNATIONAL WEEKLY # 6 (01.04.2017 — 15.04.12017) 10 of 22 

 

10 of 22 

визначився зі стратегією стримування російської загрози євроатлантичній безпеці та 
демократичним цінностям. Цей процес знаходиться тільки на стадії переосмислення 
того, якою має бути ця стратегія. Одні говорять про стратегію гібридного 
стримування Росії, інші – про відновлення стратегічного партнерства з нею. В 
залежності від результатів цього переосмислення визначається і роль України, яка 
має перетворитися з предмету кризи європейської безпеки у форпост 
євроатлантичної безпеки. В такому разі знову постане питання про необхідність 
членства України в НАТО. 

Адже нині світ стрімко змінюється, змінюються й основні виклики і загрози 
яким потрібно протистояти і шукати шляхи їх подолання. Раніше лунало багато 
критики на адресу НАТО, що організація є застарілою і не здатною реагувати на 
сучасні загрози, як від Президента США так і від деяких експертів. Так, з приходом 
до влади Трампа була присутня певна невизначеність в середині Альянсу, але нині 
НАТО залишається тим форпостом колективної безпеки у 
Північноатлантичному вимірі, якому поки що немає альтернативи. 

На фоні нового витка міжнародного напруженням у зв’язку з 
поширенням інформації про спільні навчання Росії та Білорусі біля 
кордонів НАТО, підтримкою РФ Уряду Сирії, напруження відносин 
Кремля і Вашингтону у зв’язку з обстрілом сирійських урядових баз, 
відносини України з НАТО мають посилюватися, адже Альянс розуміє, 
що Росія веде гібридну війну не тільки проти України, а й проти 
Західного світу і  вклад України у протистоянні  РФ та її гібридних 
маніпуляцій досить великий. 

1. http://na.mil.gov.ua/47798-nato-v idznachay e-68-mu-richny tsy u-z-dny a-svogo-zasnuvanny a 
2. https://www.unian.ua/politics/1858261 -klimkin-z-nagodi-68-ji-richnitsi-stvorenny a-nato-

aly ans-y ak-nikoli-zatrebuvaniy .html 
3. http://www.president.gov .ua/news/prezident-ukray ini-proviv -zustrich-z-golovoy u-

parlamentskoy i-40882 
4. http://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv -programu-spivrobitnictva-ukray ini-z-

nato-40922 
5. https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/220657 4-nato-ne-v iznalo-i-ne-v iznae-nezakonnoi-

aneksii-krimu-vinnikov .htm 
6. http://www.radiosvoboda.org/a/news/28416150.html  
7 . Об у краинском нейт ралит ет е. // Экономист . – 2017 . – Весна. – С.3. 

 
 

 

Євроантлантичний процес в Україні 

Президент України провів зустріч з головою Парламентської 
асамблеї НАТО Паоло Аллі   

06.04.2017 

Глава Української держави висловив вдячність Парламентській асамблеї 
НАТО за тверду та послідовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та 
незалежності України. 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з головою 
Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі. 
Глава Української держави висловив вдячність Парламентській асамблеї НАТО за 
тверду та послідовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та 
незалежності України. 
  «Альянс продовжує підтримувати Україну, і це має для нас надзвичайно 
важливе значення», - сказав Петро Порошенко. Президент наголосив, що існуюче 
співробітництво між Україною та НАТО, у тому числі в рамках парламентської 

https://www.unian.ua/politics/1858261-klimkin-z-nagodi-68-ji-richnitsi-stvorennya-nato-alyans-yak-nikoli-zatrebuvaniy.html
https://www.unian.ua/politics/1858261-klimkin-z-nagodi-68-ji-richnitsi-stvorennya-nato-alyans-yak-nikoli-zatrebuvaniy.html
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співпраці з ПА НАТО, відіграє важливу роль у приборканні агресії Росії проти 
України. 

Паоло Аллі наголосив, що і держави-члени НАТО, і Парламентська 
Асамблея НАТО повністю підтримують процес реформ в Україні та засуджують 
незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі. 

«Захист України є захистом для нас самих», - сказав Паоло Аллі. 
Окремо було відзначено важливість координації зусиль у сферах 
кібербезпеки та протистояння агресивній пропаганді з боку Росії.  

Місія України при НАТО  
 

Президент затвердив програму співробітництва з НАТО на 2017 рік  

08.04.2017 

Президент Петро Порошенко підписав Указ “Про затвердження Річної 
національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік”. 

Програма на 2017 рік - суттєво оновлена і вдосконалена.  Документ 
підготовлений відповідно до нового порядку розробки річних національних 
програм співробітництва України з НАТО (РНП) та оцінювання результатів їх 
виконання, який був затверджений Президентом України 7 грудня 2016 року. 

Програма включає заходи з проведення реформ в усіх важливих сферах 
функціонування держави: від сектору безпеки і оборони до ключових соціально-
політичних та правових реформ, боротьби з корупцією та децентралізації. Метою 
цих перетворень є наближення України до стандартів НАТО. 

РНП-2017 передбачає подальший розвиток політичного діалогу України з 
НАТО та нарощування всеохоплюючої практичної співпраці з Альянсом із 
залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних та інших 
можливостей НАТО та держав-членів Організації задля посилення 
обороноздатності України та можливостей протидіяти триваючій російській 
агресії. 

Програма також спрямована на виконання рішень, прийнятих за 
результатами засідання Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів 9 
липня 2016 року у Варшаві. Зокрема, посилення підтримки нашої країни шляхом 
реалізації Комплексного пакету допомоги НАТО для України, у тому числі 
проектів у рамках відповідних Трастових фондів НАТО. 

Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено 
на Кабінет Міністрів України. 

Місія України при НАТО 
 
 

У штаб-квартирі НАТО пройшло чергове засідання Спільної 
робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи  

 
13.04.2017 

Делегація України на чолі з Першим заступником Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони України генерал-полковником М.Ковалем взяла 
участь у щорічному засіданні Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань 
воєнної реформи високого рівня.     

У ході засідання був обговорений прогрес України у реформуванні сектору 
безпеки і оборони, а також стан імплементації Комплексного пакету допомоги 
НАТО для нашої країни. 

Значну увагу було приділено питанню удосконалення нормативно-правової 
бази України, зокрема, розробці проекту Закону “Про національну безпеку”, 
реформуванню Міністерства внутрішніх справ України, а також гендерній 
проблематиці. 
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Представники країн-членів НАТО позитивно оцінили досягнуті 
українською стороною результати в реформувані сектору безпеки і оборони. 
Союзники наголосили на тому, що вони продовжать надавати Україні політичну 
підтримку та практичну допомогу  під час її боротьби з російською агресією.  

Місія України при НАТО 
 

 

НАТО у фокусі тижня 
 

Шульц виступив проти ініціативи НАТО витрачати 2 % ВВП 
на оборону 

 

11.04.2017 

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Мартін Шульц заявив, що не буде 
проводити політику збільшення витрат на оборону за погодженням з союзниками 
по НАТО. 

Про це повідомляє EUobserver. 
Шульц заявив, що довгострокова мета досягнення оборонного бюджету у 

2% від валового внутрішнього продукту означатиме, що Німеччина має збільшити 
військові витрати щонайменше на 20 мільярдів євро в найближчі роки. 
"Це безумовно не може бути метою уряду на чолі зі мною", - сказав він. 
Німеччини планує витратити 37 млрд на оборону в 2017 році, що становить 
близько 1,2% від ВВП країни. 

Раніше Шульц висловлювався проти "політики, яка призведе до створення 
сильно озброєної армії в центрі Європи", і заявив, що слід розглядати "ініціативи в 
галузі роззброєння замість гонки озброєнь". 

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Німеччину  збільшити 
витрати на оборону . 
За його словами, збільшення інвестицій в оборону Європи - в її власних 

інтересах, вона не має робити це лише заради того, щоб задовольнити США. 
 

 
Європейська правда 

 
Прес-конференція Трампа і Столтенберга: головні цитати 

 
13.04.2017 

Президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо НАТО і обіцяє 
співпрацювати з Альянсом в боротьбі з тероризмом. 

Його заява пролунала на прес-конференції американського президента з 
генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Останній в свою чергу 
подякував Дональду Трампу за вимогу до європейських країн збільшити витрати 
на оборону. Це спрацювало. 

Вперше з часу його обрання президентом Дональд Трамп щедро дарував 
компліменти Північноатлантичному альянсу. «Бастіоном міжнародного миру та 
безпеки» він назвав НАТО і пообіцяв співпрацювати з європейськими 
союзниками. 
«Я колись багато про це скаржився, і вони змінились. Тепер вони борються з 
тероризмом. Я казав, що Альянс застарів. Він більше не застарілий», - заявив 
президент США Трамп. 

Президент США вкотре повторив свою вимогу до партнерів по НАТО 
витрачати більше на оборону, щоб виконати свої зобов’язання перед організацією. 
За словами генерального секретаря Альянсу, слова Трампа спрацювали. 

https://euobserver.com/foreign/137566
http://www.eurointegration.com.ua/ed/main-frame/news/objlist_newslist/bookmark_newobj/%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83,%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83.
http://www.eurointegration.com.ua/ed/main-frame/news/objlist_newslist/bookmark_newobj/%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83,%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83.
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/31/7063882/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/31/7063882/
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив наступне:«Сильна та чітка 
позиція президента Трампа дуже допомогла. Тепер ми бачимо, що справи почали 
рухатись у правильному напрямку. Вперше після багаторічного скорочення витрат 
на оборону, ми нарешті спостерігаємо ріст оборонних витрат у Європі та Канаді. 
3,8% - реальне зростання витрат на оборону – це значний крок. Європейські 
партнери змінили свою політику у цьому  питанні та замість зменшення почали 
збільшувати оборонні витрати». 

Коментуючи американську атаку в Сирії, яка була здійснена без погодження 
з НАТО чи ООН, генсек НАТО запевнив, що Європа розуміє та підтримує 
Вашингтон. 

«Атака на авіабазу в Сирії – це була американська операція, базуючись на 
інформації американської розвідки, але, як ви бачите, члени альянсу цей крок 
розуміють. Тому що союзники НАТО – проти використання хімічної зброї», - 
заявив Столтенберґ. 

Трамп та Столтенберґ висловили необхідність країн НАТО подвоїти зусилля 
в боротьбі з тероризмом. 

«Те що зараз відбувається, це - безумство, незалежно від того, чи йде мова 
про Близький Схід або Україну, куди не глянь - скрізь суцільні проблеми. Але я 
вірю, що ми впораємося з більшістю цих проблем, і ніхто не буде нікого боятися. 
Треба зробити, щоб було саме так», - заявив президент Трамп. 

Дональд Трамп ані критикував, ані хвалив Росію та російського президента. 
Він обіцяв сформувати позицію щодо росіян після візиту до Москви 
держсекретаря Тіллерсона: 

«Будемо бачити за підсумками, і можливо їх доведеться чекати тривалий 
час. Але кінцевий результат, а не просто розмови, - ось що найважливіше. 
Ґрунтуючись на тому, що мені відомо, зустріч Рекса Тіллерсона пройшла досить 
успішно, і може навіть краще, ніж очікувалося». 

Президент Трамп також зауважив, що «було б чудово, (і ми вже це 
обговорювали), якби НАТО і наша країна порозумілися з Росією. Наразі ми не 
ладимо з Росією зовсім. Це погіршення відбувалося протягом тривалого часу, і, 
можливо, зараз - найгірший період відносин з Росією за всі часи». 
При цьому Дональд Трамп вкотре повторив, що зацікавлений у покращенні 
відносин з усіма країнами: 

«Зараз у світі панує безлад. Але я вам скажу від себе, до того часу, коли і 
закінчу президетство, у світі стане значно безпечніше жити». 
Президент США та лідери інших країн членів НАТО зустрінуться наступного 
місяця на саміті в Брюсселі. 

Голос Америки 

 
 

Винищувачі F-35 А «Лайтнінг» ІІ ВПС США прибули на 
навчання у Європу 

15.04.2017 

Військово-повітряні сили США відправили винищувачі F-35А «Лайтнінґ» II 
(F-35A Lightning II) до Європи. Про це повідомляється на веб-
сторінці Міністерства оборони США. 

«Пряма присутність F-35 підтримує мій пріоритет мати готові сили тут в 
Європі», - сказав верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами 
НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті. «Ці літаки, а також, що більш 
важливо, чоловіки і жінки, які управляють ними, зміцнюють потенціал і 
можливість нашого альянсу НАТО». 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1153234/f-35a-lighting-ii-joint-strike-fighter-aircraft-arrive-in-europe/
https://www.defense.gov/News/Article/Article/1153234/f-35a-lighting-ii-joint-strike-fighter-aircraft-arrive-in-europe/
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Раніше повідомлялось, що винищувачі візмуть участь у навчаннях в рамках 
"Європейської ініціативи впевненості" разом з іншими літаками США та НАТО, 
що базуються в Європі. 

Літаки та персонал будуть залишатися у Європі протягом декількох тижнів. 
Раніше цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив у 
Вашингтоні, що НАТО провадить найпотужніше посилення колективної оборони 
з часів «холодної війни», що викликане діями Росії з незаконної анексії Криму та 
підтримки конфлікту на сході України. 

Голос Америки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1152174/us-air-force-f-35a-lightning-ii-fighter-aircraft-to-deploy-to-europe-for-traini/
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Візити Президента України до Латвії та Данії: політичні, 

економічні та безпекові аспекти зустрічей 

 
На початку квітня відбулося кілька візитів Президента України  в країни 

північної Європи. Так 4 квітня Президент відвідав Латвію. Відзначимо, програма 
візиту була досить насиченою. Під час зустрічі з Президентом Латвійської 
Республіки Раймондсом Вейонісом Петро Порошенко зазначив: «Сьогодні наш 
головний виклик – це агресивна політика Російської Федерації. Російській агресії 
ми можемо протистояти лише об’єднавши зусилля: зусилля України і Латвії, 
зусилля України і Європейського Союзу, зусилля трансатлантичного 
партнерства…». У свою чергу Президент Латвії висловив свою підтримку  Україні і 
наголосив на важливості міжнародної підтримки України та нагадав історичний 
приклад, коли тривалий час світове співтовариство не визнавало окупацію Латвії і 
це сприяло відновленню її незалежності. [1] 

Окрім політичного, візит мав і економічне значення. Зокрема на зустрічі з 
Прем’єр-міністром Латвії було обговорено інвестиційне, торговельно-економічне 
співробітництво, яке Президент назвав пріоритетним. Сторони погодилися з 
важливістю розвитку міжнародного транспортного коридору Балтійське море – 
Чорне море – Каспійське море із використанням маршруту контейнерного поїзду 
«Зубр». Окремо Президент відзначив відновлення у грудні 2016 року роботи 
двосторонньої Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, 
промислового та науково-технічного співробітництва [2]. Також у рамках візиту 
Президент зустрівся зі Спікером Сейму Латвії Інарою Мурнієце,та відвідав музей 
окупації Латвії, що стало дуже символічною подією.  

Як відомо, Латвія довгий час була під російською окупацією і їй знайомі 
методи радянської моделі суспільної організації. У сучасних умовах Латвія теж 
знаходиться у якості потенційної мішені Кремля і в середині країни відчуває 
російські інформаційні впливи. Окрім того,  у цій країні велика частка 
російськомовного населення, на яке Росія має свій вплив, і не виключено, що воно 
може теж «покликати на допомогу» Путіна, для захисту російськомовних. Тому, 
як особливо підкреслив Президент Раймондс Вейоніс «Латвія, як і весь 
Європейський Союз, зацікавлена в демократичній, незалежній та сильній 
Україні». [1] 
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5 квітня відбувся візит Президента України  до Данії. Під час візиту 
Президент мав зустріч з Королевою Данії Маргрете ІІ. Її Величність запевнила, що 
Україна й надалі може впевнено покладатися на солідарність та підтримку її 
держави[3]. Під час зустрічі зі Спікером Фолькетінгу (Парламенту) Данії Пією 
К’єрсґор та депутатами датського парламенту сторони обговорили безпекову 
ситуацію на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей. 

 На спільній прес-конференції з Прем’єр-міністром Данії Ларсом 
Расмуссеном Президент підкреслив, що Данія чітко розуміє, що безпечна Україна 
означає безпечну Європу. Було відзначено зростання двостороннього товарообігу 
між країнами та важливість підписання Меморандуму про взаєморозуміння з 
Датським агентством з енергетики. «Ми очікуємо, що Данія буде діяти з позиції 
солідарності щодо проекту «Північний потік-2» з розумінням того, що мова йде 
про енергетичну безпеку ЄС», - сказав Президент України [4]. Прем’єр-міністром 
Данії відзначив позитивні зрушення у  бізнес-стосунках між країнами. 

Таким чином, незважаючи на протокольність цих офіційних візитів до 
Латвії та Данії, передбачених річним планом Президента України, вони свідчать 
про політичний, економічний та безпековий виміри реальної і потенційної 
співпраці між країнами. Вони в черговий раз засвідчили наявність політичної 
підтримки України у війні з Росією. Важливим аспектом економічного 
співробітництва між країнами є залучення інвестицій в Україну та співпраця в 
енергетиці.  Щодо співробітництва в сфері безпеки  для України  обидві країни є 
важливими тому, що вони є членами НАТО і являються адвокатами нашої 
держави як в Альянсі так і в ЄС. Відзначимо, Латвія бере участь у перепідготовці 
українських військових та є контрибутором у трастовий фонд НАТО з 
удосконалення системи управління і зв’язку в Збройних  Силах України.  Данія 
зробила внесок  у 3 з 8 проектів цільових фондів Україна - НАТО. Крім того, Латвія 
і Данія розуміють рівень загрози від Росії, тому і надалі політично 
підтримуватимуть Україну у євроінтеграційних та євроатлантичних прагненнях 
надаючи фінасово-практичні засоби. 

 
1. http://www.president.gov .ua/news/rosijskij-agresiy i-mi-mozhemo-protistoy ati-lishe-

oby ednavshi-407 82 

2. http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv -zustrich-iz-premy er-ministrom-
latv-40806 

3. http://www.president.gov .ua/news/ukray ina-mozhe-rozrahovuvati-na-pidtrimku-daniy i-
audiy enciy a-40822 

4. http://www.president.gov.ua/news/ukrayinsko-danska-tisna-vzayemodiya-iz-vprovadzhenny a-
reform-40846 
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Двосторонні відносини 
 

Канада  
Україна і Канада підписали домовленість про оборону і 

співпрацю 
 
03.04.2017 

Україна та Канада підписали домовленість про співробітництво у сфері 
оборони, що дозволить закріпити військове партнерство між двома країнами та 
створити законодавче поле для щільнішої співпраці між збройними силами. 

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Канаді. 
Угода була підписана сьогодні, 3 квітня, в Оттаві міністром оборони України 
Степаном Полтораком та міністром оборони Канади Харджитом Сейджаном. 

"Підписання домовленості – важливе для військової співпраці та сприятиме 
налагодженню практичних контактів із представниками оборонної промисловості 
Канади. Це дозволить покращити забезпечення ЗС України сучасною військовою 
технікою та озброєнням", - заявив міністр оборони України після підписання 
угоди.   

За словами посла України Андрія Шевченка, домовленість визначає п’ять 
пріоритетних напрямків співпраці: оборонні дослідження, розробки та 
виробництво; матеріальне забезпечення; логістика;  оборонна політика; військова 
освіта. 

На його думку, підписання угоди є логічною відповіддю на агресію Росії в 
Україні."Це зріла угода братів по зброї – ми фіксуємо на папері те партнерство, 
яке за останні роки збудували наші військові. У нас є спільний оборонний інтерес: 
ми маємо спільного сусіда, який не поважає кордони, він несе обом нашим 
країнам загрозу, ми будемо працювати разом, щоб змусити цього сусіда поважати 
міжнародне право",  - каже Шевченко. 

Повідомляється, що підписання домовленості відбулося у рамках ширших 
переговорів між оборонними відомствами України та Канади, які проходять в 
Оттаві. 

За інформацією Посольства України, військові обговорюють кілька 
конкретних нових шляхів співпраці – зокрема, спільний аналіз українського 
досвіду гібридної війни, поновлення регулярних політично-військових 
консультацій. 

 
Європейська правда 

 

   
Латвія  

 

Президент Латвії: Європі потрібна сильна Україна  
04.04.2017 

Президент Латвії Раймонд Вейоніс заявив, що демократична та економічно 
сильна Україна - в інтересах Латвії та всієї Європи. 
Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, 
який перебуває з візитом в Ризі, передає lsm.lv. 

"Треба зберегти міжнародну солідарність і єдину політику ЄС щодо України, 
оскільки це важлива підтримка для спроб України стабілізувати ситуацію в регіоні 
та сприяти встановленню миру у своїй країні. 
В наших і європейських інтересах демократична й економічно сильна Україна", - 
заявив він. 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/vejonis-demokratiska-un-ekonomiski-speciga-ukraina-ir-visas-eiropas-intereses.a231152/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/vejonis-demokratiska-un-ekonomiski-speciga-ukraina-ir-visas-eiropas-intereses.a231152/
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Вейоніс зазначив, що Латвія, як і вся міжнародна спільнота засуджує 
незаконну анексію Криму Росією, а також агресію на території Донбасу. 
Нагадаємо, президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив, що скасування 
Євросоюзом санкцій проти Росії можливе лише у разі повного виконання 
Мінських домовленостей. 

 Європейська правда 
 

Данія 
Україна може розраховувати на підтримку Данії – аудієнція 

Президента Петра Пророшенка у Королеви Данії Маргрете ІІ  
05.04.2017 

Під час аудієнції Президента України Петра Порошенка у Королеви Данії 
Маргрете ІІ Глава держави подякував ЇЇ Величності за всебічну підтримку України 
Королівством Данія. Аудієнція відбулася в рамках офіційного візиту Глави 
Української держави до цієї країни. 

Сторони відзначили високий рівень політичного діалогу та дружні 
відносини між двома державами. 

Президент подякував за підтримку Королівством Данія суверенітету та 
територіальної цілісності України. 
Петро Порошенко висловив надію, що Данія й надалі братиме участь в реалізації 
гуманітарних проектів із підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні, які 
стали жертвами російської агресії. 

Зі свого боку, Її Величність запевнила, що Україна й надалі може впевнено 
покладатися на солідарність та підтримку її держави. 
Президент запросив Її Величність Королеву Маргрете ІІ відвідати Україну з 
державним візитом у зручний час. 

Інт ернет-представництво Президента 

 
  

  

США 
Президент України провів консультації з Державним 

секретарем США  
11.04.2017 

Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з 
Державним секретарем Сполучених Штатів Рексом Тіллерсоном напередодні 
американо-російських переговорів у Москві. 

Держсекретар Тіллерсон запевнив, що США підтримують територіальну 
цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема 
на важливості забезпечення режиму припинення вогню. 

Керівник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що Вашингтон 
не допустить жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні 
та Сирії. 

Президент Порошенко подякував за підтримку України в її боротьбі проти 
російської агресії на Донбасі і невизнання анексії Криму. 

Петро Порошенко також наголосив, що сьогодні Україна і США разом 
захищають демократичні цінності, які об’єднують наші країни, тому санкції мають 
бути збережені до повного відновлення територіальної цілісності України. 

Співрозмовники домовилися продовжити двосторонні консультації після 
візиту Рекса Тіллерсона до Москви. 

Інт ернет-представництво Президента 
 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/4/7064053/
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Британія    

 

Посол України висловила протест британським політикам 
через візит в Крим  

11.04.2017 

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко направила лист 
лідеру Партії незалежності Об'єднаного Королівства (UKIP) Полу Наттоллу, в 
якому висловила протест у зв'язку з відвідуванням її членами окупованого Криму. 
Про це йдеться у  повідомленні посольства. 

"Всупереч численним попередженням з боку української сторони вказані 
представники UKIP демонстративно порушили законодавство України та 
міжнародне право, знехтували офіційною позицією Великої Британії, яка твердо 
стоїть на захисті суверенітету  і територіальної цілісності України" - йдеться у 
повідомленні.  

Зазначається, що двоє членів UKIP здійснили поїздку в Крим 19-21 березня, 
де провели зустрічі з представниками самопроголошеної влади півострова. 
"Посольство України розглядає дії цих осіб як вияв свідомої підтримки агресії РФ 
проти України, схвалення ними кремлівської політики утисків прав людини на 
окупованому півострові" - заявили у посольстві. 

"Ми вкотре вимагаємо від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися 
законодавства України. В’їзд іноземців та осіб без громадянства на територію 
Криму та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом Державної 
міграційної служби України через пункти в’їзду -виїзду, контрольовані владою 
України" - наголошується у повідомленні. 

Європейська правда  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://uk.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56312-ambassador-of-ukraine-to-the-uk-natalia-galibarenko-sent-a-letter-to-ukip-leader-paul-nuttall-expressing-strong-protest-to-visit-of-the-ukip-members-to-the-temporarily-occupied-autonomous-republic-of-crimea
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Білоруський плацдарм російської гібридної війни  

 
Нещодавно Україна була втягнута в інформаційні маніпуляції у 

білоруському просторі засобів масової інформації. Спочатку пролунало 
повідомлення про незаконний перетин кордону автомобілем зі сторони України, 
який був начинений зброєю. Так, у кінці березня у державних ЗМІ Білорусі 
з’явилася новина, що через українсько-білоруський кордон в районі пункту 
пропуску Олександрівка прорвався автомобіль  зі зброєю. За їх даними автомобіль 
на високій швидкості збив шлагбаум і намагався втекти. Авто вдалося зупинити та 
було затримано 2 осіб. [1] 

Державна прикордонна служба України спростувала таку інформацію. У 
коментарі з цього інциденту було зазначено, що даний автомобіль іноземної 
реєстрації кордон України а ні на в’їзд, а ні на виїзд – не перетинав. Особи, які, 
ймовірно, перебували в його салоні  впродовж тривалого часу також не слідували 
через державний кордон. [2] 

Тут варто зазначити, що відстань між пунктами пропуску «Вільча– 
Олександрівка» сягає 13 кілометрів і за  словами 
Держприкордонслужби, стверджувати, що затримане авто прибуло з території 
України, не є можливим. Українські прикордонники також зазначили, що 
згаданий автомобіль до  пункту пропуску через держаний кордон «Вільча» не 
прибував, про що свідчать камери відеоспостереження. Пізніше речник 
української Держприкордонслужби повідомив, що в результаті зустрічі з 
білоруськими колегами вони визнали що: 1) підстав вести мову про те, що 
автомобіль прибув із українського пункту пропуску немає; 2) що білоруська 
сторона порушила окремі пункти плану взаємодії; 3) в подальшому зобов'язалася 
своєчасно інформувати про отриману інформацію [3]. Таким чином було 
закладено інформаційну диверсію проти України, особливо в контексті 
нестабільної внутрішньої ситуації в Білорусі, яка мала на меті налаштувати 
білоруське суспільство проти України. 

Неодноразово  Україна згадувалася в контексті організації  мітингів 
громадськості в Білорусі. Медіа як  РФ так і Білорусі «помітили» слід України в 
усіх цих виступах і всіляко намагаються роздути цю тему у власних інформаційних 
просторах. Майже одночасно з цими подіями пролунала резонансна заява 
Президента Олександра Лукащенко. 21 березня президент Республіки Білорусь, 
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перебуваючи в робочій поїздці в Могильовській області, заявив про те, що 
білоруських радикалів готують в сусідніх країнах, включно з Україною. «… Ми вже 
кілька десятків затримали (анархістів з масками), які тренувалися в таборах зі 
зброєю. До речі, один з таборів був в районі Бобруйська і Осиповичей. Решта 
таборів - в Україні. По-моєму, в Литві або в Польщі (не буду стверджувати, але 
десь там)», - сказав Олександр Лукашенко. [4] 

В офіційному коментарі МЗС України з цього приводу зазначається, що 
висловлювання керівництва Білорусі щодо нібито підготовки на території України 
озброєних бойовиків не відповідають дійсності, є провокаційними і шкодять 
розвитку добросусідських відносин між Україною та Білоруссю. Також МЗС 
України справедливо звертає увагу на те, що саме партнер Білорусі по Союзній 
державі – Російська Федерація в рамках гібридної агресії розвинула як на своїй 
території, так і на окупованих українських землях цілі тренувальні табори для 
найманців і бойовиків. Підтримуючи та експортуючи тероризм, Росія 
цілеспрямовано підриває стабільність і безпеку в регіоні, до якого належать як 
Україна, так і Білорус [5]. 

Поява такої антиукраїнської тематики в білоруських засобах масової 
інформації свідчить про те, що Росія задіяла додатковий білоруський 
інформаційний ресурс у гібридній війні проти України. Причому для Кремля була 
створена сприятлива внутрішня ситуація в Білорусі з метою інформаційної атаки 
на Київ та нагнітання антиукраїнських процесів в середині держави. Для цього 
була запущена інформація, про намір зреалізувати «білоруський майдан». Це 
говорить про те, що Білорусь розглядається Кремлем не тільки як полігон для 
відпрацювання новітніх методів інформаційної війни, але і якості чергової жертви 
у стратегічних планах Путіна. 

Відзначимо, що ці події були напередодні масових вуличних акцій протесту, 
зокрема, так званого «Маршу розгніваних білорусів». І очевидно, вони були 
використані для компрометації України. Як відомо, силовики Білорусі розігнали 
мітинг. Багато з протестувальників були заарештовані. Таким чином ЗМІ 
Лукашенка в черговий раз посилили відчуття страху у свідомості власного народу 
продемонструвавши роботу власних спецслужб, а також показали Путіну свою 
ідеологічну прихильність до його профашистського режиму. Однак, тут 
залишається варіант ще інший. Якщо масштабувати і спровокувати такі виступи 
по усій країні, та роздмухувати інформацію про білоруських націоналістів, які 
прагнуть повалити режим Лукашенка та наслідувати приклад «державного 
перевороту» в Україні і при цьому всьому ще й звинувати Захід у підривній 
діяльності, то чи не розраховує Росія ввести свій військовий «миротворчий» 
контингент для «стабілізації» ситуації в Білорусі?  

Мабуть, для Кремля такий сценарій цілком вписується у порядок денний 
його зовнішньої політики. Тим паче, що дії Москви по відношенню до Мінська в 
контексті економічного тиску, дуже нагадують і відносини Москви та Києва на 
передодні військового вторгнення в Україну. І не секрет, що РФ намагається 
створити полосу інформаційної  нестабільності навколо України. Так Білорусь 
стала майданчиком з якого Кремль торпедує інформаційний простір 
маніпулюючи і ототожнюючи опозицію в Білорусі зі страшилками про «військову 
хунту» та Правий сектор в Україні і тим самим створює фобії до всього 
українського. Очевидно, що інформаційні вливання про «український слід» у 
подіях в Білорусі не випадкові, а є цілком спланованими як ще один захід  
гібридної війни проти України  який скоєний вже з території іншої держави. 

Окрім того, важливо підкреслити походження деяких 
«білоруських» сайтів, зокрема «БелВПО», які мають екстремістський характер. 
Активісти Українського Кіберальянсу провели розслідування і в результаті 
вивчення дампа електронної пошти та проведення додаткового OSINT -



INTERNATIONAL WEEKLY # 6 (01.04.2017 — 15.04.12017) 22 of 22 

 

22 of 22 

розслідування, були отримані незаперечні докази того, що пропагандисти, які 
працюють в «БелВПО», причетні до організації злочинної ланки, що займається 
агресивною антибілоруською і антиукраїнською пропагандою, розпалюванням 
міжнаціональної ворожнечі і спробою нав’язування ідей «русского мира». Крім 
того, в ході розслідування зафіксовані випадки підробки адміністрацією сайту 
«БелВПО» нотаріально завірених документів, з метою приховування достовірних 
даних від реєстраторів домену. Було також встановлено, що цей ресурс 
фізично перебуває в російському Санкт-Петербурзі і є одним з 
основних партнерів білорусько- та українофобського інформаційного 
проекту «Імперія», створеного і керованого шеф-редактором ІА 
Regnum Ю.Баранчиком.[6] 

 Україні слід жорстко реагувати на такі інформаційні закиди 
бо скоріше за все РФ розглядає не  тільки Білорусь як плацдарм своєї 
інформаційної агресії проти України. Наступною країною, в якій 
можуть початися провокації проти України за допомогою 
російських інформаційних засобів гібридної війни, може стати 
Угорщина, де Кремль має значний вплив і  своїх агентів!!!.  
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