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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЄС не покидає надії про налагодження відносин з Росією 
 

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка 
Могеріні 24 квітня здійснила перший офіційний візит до Москви. Серед основних 
обговорюваних питань з російським Міністром закордонних справ Сергієм 
Лавровим стали ситуація на Сході України, конфлікт у Сирії, мирний процес у 
Близькосхідному регіоні, двосторонні відносини ЄС і РФ та ін. [1]  

Щодо збройної агресії Росії проти України, Фредеріка Могеріні неодноразово 
заявляла, що ЄС ніколи не визнає анексію Криму і підтримує обмежувальні заходи 
до виконання Мінських угод. Однак, сам факт її візиту в Росію, свідчить, що 
Європейський Союз таки не покидають сумнівні прагнення пошуку порозуміння з 
Кремлем, який, власне, не розуміє і навіть не намагається розуміти європейські 
цінності. Більше того – всіляко компрометує їх. 

«Європейський Союз запровадив санкції проти РФ лише для того, щоб 
припинити кровопролитний конфлікт на Сході України і домогтися повного 
виконання Мінських угод» - заявила Федеріка Могеріні на прес-конференції у 
Москві. «Було б трохи  сюрреалістично розглядати один одного як стратегічних 
партнерів і при цьому застосовувати взаємні санкції. Ми не можемо вдавати, що в 
2014 році не сталося нічого поганого…» , – сказала Могеріні. Вона також нагадала, 
що частина санкцій також прив’язані до анексії Криму, «де, це досить очевидно, 
наші погляди глибоко розходяться».[2]  

У свою чергу міністерство закордонних справ Росії у своєму повідомленні для 
ЗМІ заявило, що не зважаючи на складний період у відносинах, пов'язаний з 
нелегітимною політикою санкцій Євросоюзу проти Росії, була підтверджена 
готовність вибудовувати взаємовигідне співробітництво з ЄС та його країнами-
членами. У тому ж повідомленні зазначається: «З російського боку була 
констатована наявність русофобських настроїв в Євросоюзі, де з вуст брюссельських і 
європейських політиків періодично лунають безпідставні звинувачення на адресу 
Росії в прагненні ослабити ЄС, розв'язанні якоїсь «гібридної війни» проти ЄС і навіть 
вплив на результат виборів в ряді держав-членів». [3] Як бачимо, Кремль всюди 
відсікає будь-які звинувачення на свою адресу, ще й перекладає усю 
провину на ЄС за осуд його злочинних діянь. У  цьому контексті відзначимо, 
що напередодні візиту, експерти з європейської безпеки за координації чеського 
аналітичного центру «Європейські цінності» написали відкритого листа  до 



INTERNATIONAL WEEKLY # 7 (16.04.2017 — 30.04.12017) 4 of 19 

 

4 of 19 

Могеріні, в якому закликають її почати ставитися до загрози кремлівської  
дезінформації серйозно. Експерти наголошують, що робоча аналітична група зі 
стратегічних комунікацій EastStratcom, яка була створена Федерікою Могеріні ще в 
2015 році у відповідь на запит глав держав усіх 28 країн-членів ЄС з метою протидії 
дезінформації з боку Росії є недоукомплектованою та не має бюджету. «Правильним 
було б потроїти можливості pобочої аналітичної групи зі стратегічних комунікацій 
EastStratcom і дати їй мільйонний бюджет, щоб вона могла приступити до виконання 
свого мандата», – заявляють експерти.[4]  

Могеріні виявилась не єдиною серед європейських лідерів, які бажають 
відвідати Кремль. Серед них – канцлер Німеччини Ангела Меркель, візит якої 
передбачається на початку травня. Хоча, Берлін раніше заявляв, що візит на 
найвищому рівні може мати місце лише тоді, коли буде відчутним прогрес 
вирішенні ситуації на Донбасі чи у Сирії. Однак, як ми спостерігаємо, такий прогрес 
відсутній.  

Можливо, Європейський Союз шукає певні підходи до примирення з Путіним 
для напрацювання спільних рішень на тлі загострення безпекової ситуації у світі. 
Але потрібно враховувати, що офіційна Москва провадить зовнішню політику з 
позиції сили і намагається нав’язати свій порядок денний, тому розраховувати, що 
вона відійде від своєї агресивної лінії у короткотерміновій перспективі не варто. 
Адже будь-які позитивні рухи Кремля у сторону ЄС, підірвуть усю вибудувану ним 
стратегію «русского мира» та й авторитет самого Путіна. Зважаючи на це, для 
України ці візити не матимуть особливих політичних наслідків.  Окрім того, 
переважна більшість політичних сил  країн ЄС та НАТО усвідомлюють загрозу, яка 
виходить від Росії, про що у тому числі свідчить відкритий лист Могеріні. Окрім того, 
очевидно, що для ЄС абсолютно не потрібен відкритий збройний конфлікт з РФ і за 
допомогою організації таких візитів він проводить «зондування грунту», на скільки 
Кремль готовий розпочати такий конфлікт.  

 
 

1. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24609/federica-mogherini-
travel-china-india-and-russian-federation_en 

2. https://www.eurointegration.com.ua/news/2017 /04/24/7 064923/  

3. http://www.mid.ru/ru/vizity -ministra/-
/asset_publisher/ICoY BGcCUgTR/content/id/27 3617 3  

4. http://www.europeanvalues.net/mogherini/  
 

 
 

Інші події в ЄС  
 

В ПАРЕ офіційно вимагають відставки Аргамунта через 
поїздку з росіянами  

24.04.2017 

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно оприлюднили 
вимогу про відставку президента ПАРЄ Педро Аграмунта 

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди". 
"Серйозні помилки вимагають серйозної відповіді. Ми закликаємо вас 

подати у відставку", - заявив представник групи соціалістів Мішель Ніколетті. 
Німець Аксель Фішер, глава групи ЄНП, до якої належить Аграмунт, приєднався 
до претензій та заявив про недовіру Аграмунту. "Якби мій син приніс такі 
вибачення, я би його не вибачив", - додав нідерландський депутат Пітер Омциг 
(ЄНП). 

Варто наголосити, що в ПАРЄ немає передбаченої процедури імпічменту та 
відставки президента. Педро Аграмунт, користуючись цим, кілька разів спробував 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24609/federica-mogherini-travel-china-india-and-russian-federation_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24609/federica-mogherini-travel-china-india-and-russian-federation_en
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/24/7064923/
http://www.mid.ru/ru/vizity-ministra/-/asset_publisher/ICoYBGcCUgTR/content/id/2736173
http://www.mid.ru/ru/vizity-ministra/-/asset_publisher/ICoYBGcCUgTR/content/id/2736173
http://www.europeanvalues.net/mogherini/
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продовжити засідання. Однак депутати заблокували дискусію і один за одним 
виступали з вимогою, щоби Аграмунт негайно припинив виконувати 
повноваження. 

Після цього президент ПАРЄ оголосив перерву в засіданні. "Європейська 
правда"  слідкує за розвитком подій у Страсбурзі. 
Згодом засідання продовжилося, Аграмунт тимасово відмовився від 
головування.  

Раніше повідомлялося, що президент Парламентської асамблеї Ради 
Європи, відкриваючи весняну сесію ПАРЄ, зробив офіційну заяву щодо своєї 
поїздки до Сирії. 

Педро Аграмунт заявив, що під час поїздки до Сирії разом з російськими 
депутатами він не представляв асамблею, а лише себе як іспанського депутата. 

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів 
ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи 
Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її 
органами на здійснення такого візиту. 

Європейська правда  
  

Рада ЄС на рівнв послів ухвалила історичне рішення про 
надання Україні безвізу - Президент  

26.04.2017 

Президент Петро Порошенко повідомив про рішення Комітету постійних 
представників Європейського Союзу (COREPER) щодо запровадження безвізового 
режиму для українців. 

Під час участі Президентів України та Білорусі у заходах з нагоди річниці 
аварії на Чорнобильській АЕС, Главі Української держави доповіли інформацію 
про відповідне рішення послів ЄС. «Щойно COREPER – Рада Європейського 
Союзу на рівні послів прийняла історичне рішення про надання Україні 
безвізового режиму, і двері Європи для України відкриті», - заявив Петро 
Порошенко і привітав українців з цим рішенням. 

Президент нагадав, що залишилося ухвалити рішення Ради ЄС на рівні 
міністрів щодо безвізу, і процес буде завершений. 

Інт ернет-представництво Президента 

 
 

Від Brexit санкцій. Хто виграє та хто програє після перемоги 
Макрона  

28.04.2017 

Вибори у Франції стали найбільшою подією ЄС з часів прогнозованого 
Brexit. Результатів цих виборів очікували з високою зацікавленістю як у Москві, 
так і у Вашингтоні та Брюсселі. 

Певні дивіденди від дуже ймовірної перемоги Еммануеля Макрона 
отримаємо і ми в Україні. Але, звісно, головним переможцем тут залишається ЄС, 
економічна та політична конструкція якого пройшла випробування черговими 
політичними ризиками. 

Торгівля проти популізму 
Варто нагадати, що Франція, разом із Німеччиною, є ключовою економікою 

ЄС. 
У 2016 році ВВП Франції склав за купівельною спроможністю $2,737 трлн, 
номінальний ВВП – $2,488 трлн. За підсумками 2016 року економіка Франції була 
11-ю економікою світу за розміром. 

 два роки ВВП Франції зростав на 1,3% щорічно і складав приблизно 15% 
ВВП ЄС. Цікаво, що цей показник у Франції такий самий, як і у Великої Британії, 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/24/7064921/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/24/7064921/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/24/7064914/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/24/7064914/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/21/7063345/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/21/7063345/
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яка вже майже рік як збирається вийти з ЄС. Із країн єврозони у 2016 році тільки у 
Німеччини ВВП був більшим за Францію. 

Досить войовнича економічна риторика Марін Ле Пен, схоже, викликала 
стурбованість не тільки в нас, але й у Брюсселі. 
Її перемога у Франції фактично в рази збільшила б ризики розпаду єврозони та 
призвела б до корінних змін в економічному, а можливо, і у фінансовому устрої 
ЄС. 

Україну, звісно, турбували її висловлювання про необхідність зняття 
санкцій з РФ. Не берусь прогнозувати, чи стався би Frexit у разі її перемоги, але 
певні потрясіння для ЄС були б точно. 

Втім, саме войовнича риторика Марін Ле Пен щодо Брюсселя відвернула від 
неї частину виборців, яким перебування Франції разом з Німеччиною у спільній 
торговельній, економічній та фінансовій зоні є вигідним. 

Це пояснюється тим, що приблизно 16% експорту Франції йде до Німеччини 
і приблизно 20% імпорту йде з Німеччини до Франції. 
Дані за останні кілька років показують, що спільна валюта прискорила економічну 
інтеграцію країн-сусідів у ЄС, тому економіки Франції та Німеччини стали взаємно 
потрібні одна одній. 

Зараз більше половини французького експорту йде до країн ЄС, і просто так 
розірвати відповідні зв'язки, обмінявши їх на протекцію знаних фермерів та 
класних виноробів, неможливо. 
Л е Пен не вистачає економічного прагматизму, а прихильників її 
"національних економічних ініціатив" у рази менше, ніж тих, кого вони дратують 
або в кого викликають страх за власне економічне майбутнє. 

Втрачені шанси Лондона та Москви 
Макрон виграв перший тур виборів і, швидше за все, виграє другий, звісно, 

якщо нічого не станеться. Французька політика завжди була багата на скандали та 
сюрпризи. Втім, вже зараз геополітичні прогнози почали діяти. 
Сильний ЄС означатиме досить кволий та складний вихід Великої Британії з ЄС. Її 
острівна економіка, хоч і отримає поштовхи до зростання, але частина британців, 
прив'язаних до експорту в ЄС, почуватимуться гірше, оскільки роздратовані 
Брюссель, Берлін та Париж не подарують Лондону "митні пільги" або банківські 
канікули. 

Натомість, у випадку перемоги Ле Пен, у Брюсселя не буде "часу та 
натхнення" для тривалих торгів з Лондоном. 

Інше питання – вплив на санкції проти РФ. Кремль покладав дуже серйозні 
надії на те, що єдиний фронт ЄС з перемогою Ле Пен буде зламано, але оскільки 
цього не станеться, то риторика Кремля майже миттєво змінилась. 

Хвилювання російських лідерів стало помітним навіть пересічним 
глядачам. Так, Сергій Лавров, доволі досвідчений дипломат, вже вдруге назвав 
ЛНР Лаоською Народною Республікою. А президент Путін несподівано заговорив 
про можливе поновлення військово-технічної кооперації з Україною. І це ще не 
скінчились вибори у Франції. 

У Москві добре знають, що за умови ціни на нафту до $60 та продовження 
санкцій стан їхньої економіки буде погіршуватись. Для пожвавлення їм потрібні 
інвестицій, а для цього треба зняти санкції. 

Зараз 60-70% зусиль російських "дипломатів" спрямовані саме на те, щоб 
зняти санкції з РФ. Дуже скромні успіхи в Угорщині й Чехії та спроби прийти до 
успіху в Болгарії не вирішують основного питання – впливу на колегіальні органи 
у Брюсселі. 

Риторика президента Угорщини Віктора Орбана та окремих депутатів 
Європарламенту тільки показує Брюсселю і США наявні проблемні точки, але на 
загальну ситуацію в ЄС Росія не впливає. 
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Схоже, що французькі вибори ставлять крапку в надіях Москви у найближчі 
роки збільшити свій вплив на ЄС. 
Тому цілком вірогідно, що з наближенням перемоги Макрона риторика Москви 
щодо західного світу ставатиме більш м'якою, а позиція в україно-російських 
відносинах – менш схильною до агресії. 
Чекати на дуже ймовірну перемогу пана Макрона залишилось недовго – другий 
тур у Франції відбудеться вже 7 травня. Так сталося, що під різними кутами 
перемога пана Макрона вигідна Україні і може принести мир цілому регіону. 
Тому будемо сподіватися, що 7 травня у Франції пройде без сюрпризів. 

Європейська правда  

 
 

 

Угорщина завершила будівництво ще однієї огорожі на кордоні 
з Сербією  

28.04.2017 

Угорщина завершила будівництво другої лінії огорожі на кордоні з Сербією. 
Про це заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє сербська 
телерадіокомпанія РТРС. 

"Це огорожа довжиною 115 кілометрів і висотою 3 метри, вона здатна 
зупинити великі маси людей", - заявив Орбан. 

Угорщина завершила будівництво раніше, ніж планувалося – прем’єр у 
березні обіцяв завершити роботи до кінця травня. 

Також Орбан закликав ЄС зменшити свою критику на адресу Туреччини, 
якщо вони розраховують на її допомогу у боротьбі з міграційною кризою. 
Як відомо, у 2015 році Угорщина встановила колючий дріт на кордоні з Сербією 
для того, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів. 

Угорщина розпочала будівництво другої лінії паркану вздовж південного 
кордону з Сербією наприкінці лютого. 

 
Європейська правда  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=251252
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/02/27/7062267/
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Презентація Річної національної програми під егідою Комісії 

Україна – НАТО на 2017 рік 

 
25 квітня, у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі 

відбулася презентація Річної національної програми (РНП) під егідою Комісії 
Україна – НАТО на 2017 рік. Українську делегацію на засіданні Комісії 
представила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Зокрема, під час обговорення основних 
пріоритетів Програми вона відзначила, що цьогорічна РНП була розроблена за 
допомогою рекомендацій союзників та активного залучення громадянського 
суспільства. У ході візиту Віце-прем’єр-міністр зустрілась також із Генеральним 
секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який підтвердив, що Україна і надалі 
залишається на порядку денному Альянсу. За його словами, трагічний інцидент, 
який трапився на Сході України із членами СММ ОБСЄ продемонстрував 
погіршення безпекової ситуації на Донбасі. У цьому контексті, союзники в 
черговий раз закликали Росію виконати свої зобов’язання у рамках Мінських  
домовленостей. Вони також підтвердили свою незмінну  підтримку  суверенітету і 
територіальній цілісності України в межах її міжнародно-визнаних кордонів. 
Також, за результатами зустрічі, представники Альянсу підтвердили наміри 
Північноатлантичної Ради здійснити візит до України протягом поточного року  
[1].  

Нагадаємо, 8 квітня цього року Президент затвердив своїм Указом Річну 
національну програму під егідою комісії Україна – НАТО на 2017 рік. Кістяком 
Програми можна назвати таку її тезу: «Стратегічною метою України є курс на 
набуття членства в НАТО». Також,  як вказується у Програмі, пріоритетним 
завданням є досягнення повної сумісності органів сектору безпеки і оборони з 
відповідними органами держав-членів НАТО, що має забезпечити можливість 
набуття у майбутньому членства України в НАТО з метою отримання дієвих 
гарантій суверенітету та територіальної цілісності України [2]. Окремо варто 
відзначити положення щодо співпраці України та НАТО у сфері інформаційної 
безпеки.  

Як наголосив  колишній міністр закордонних справ України Володимир 
Огризко: «У Річній національній програмі 2017 року нарешті сформульовано 
речення, правда, воно заховане далеко між іншими, що стратегічною метою 
України є курс на набуття членства в НАТО. Це велика перемога, з якою я всіх  
щиро вітаю». До основних недоліків  Програми, експерт справедливо відніс те, що 
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в ній повторюється  багато положень з Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема він 
зазначив: «цей документ  має відповідати на ключове питання - в який 
спосіб він допоможе країні наблизитися до стандартів НАТО». Також 
негативним є те, що відсутні конкретні терміни виконання завдань РНП[3].  

Таким чином, РНП передбачає всеохоплюючу співпрацю з Альянсом із 
залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних та інших 
можливостей НАТО та її держав-членів з метою посилення обороноздатності 
України, однак в ній не дуже чітко окреслені самі механізми такого 
співробітництва. Разом з тим, Програма якісно відрізняється від попередніх і 
сподіваємося, що вона стане гарним підґрунтям для подальшого практичного 
поглиблення співробітництва між Україною та НАТО.  

 
1. http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56680-pivnichnoatlantichna-rada-na-choli-z-

generaly nim-sekretarem-nato-v idv idaje-ukrajinu-v-2017 -r 
2. http://www.president.gov .ua/documents/1032017 -2167 0 
3. http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/inform-center/news/56387 -spivrobitnictvo-ukrajina-nato-

pro-shho-sv idchity -gromadsy kij-monitoring 

 

Євроантлантичний процес в Україні 

Генсек НАТО Столтенберг підтвердив незмінну підтримку 
Альянсом суверенітету України 

25.04.2017 

Під час засідання Комісії Україна-НАТО союзники підтвердили, що 
протягом поточного року відбудеться візит до України членів 
Північноатлантичної ради. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна і 
надалі залишається на порядку денному Альянсу. Як повідомили УНІАН у 
Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Камбіну, 
про це Столтенберг заявив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе 
в рамках її візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. За його словами, трагічний 
інцидент, який стався на сході України із членами Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ, продемонстрував погіршення безпекової ситуації на Донбасі. У цьому 
контексті союзники вкотре закликали Росію виконати свої зобов’язання у рамках 
Мінських домовленостей. Вони також підтвердили свою незмінну підтримку 
суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних 
кордонів. 

Також віце-прем’єр-міністр взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, 
під час якого йшлося про основні пріоритети Річної національної програми 
співробітництва України з НАТО на 2017 рік (РНП). «Україна на шляху розбудови 
обороноздатності держави, приведення армії у відповідність до стандартів НАТО, 
але ми всі розуміємо, що, крім технічних та адміністративних стандартів, є ще й 
«головний» стандарт НАТО, який має бути впроваджений українцями, - це зміна 
свідомості», – зазначила віце-прем’єр. Климпуш-Цинцадзе наголосила, що 
цьогорічна РНП була розроблена за допомогою рекомендацій союзників та 
активного залучення громадянського суспільства. Окремо вона поділилася 
очікуваннями української сторони від запланованої на 25 травня зустрічі глав 
держав та урядів країн-членів НАТО. Під час засідання Комісії Україна-НАТО 
союзники підтвердили, що протягом поточного року відбудеться візит до України 
членів Північноатлантичної ради.  

УНІАН  
 

http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56680-pivnichnoatlantichna-rada-na-choli-z-generalynim-sekretarem-nato-vidvidaje-ukrajinu-v-2017-r
http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56680-pivnichnoatlantichna-rada-na-choli-z-generalynim-sekretarem-nato-vidvidaje-ukrajinu-v-2017-r
http://www.president.gov.ua/documents/1032017-21670
http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/inform-center/news/56387-spivrobitnictvo-ukrajina-nato-pro-shho-svidchity-gromadsykij-monitoring
http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/inform-center/news/56387-spivrobitnictvo-ukrajina-nato-pro-shho-svidchity-gromadsykij-monitoring
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НАТО у фокусі тижня 
 

НАТО вітає відкриття Європейського центру протидії 
гібридним загрозам 

 
11.04.2017 

Низка країн – членів НАТО і Європейського союзу зібралися у вівторок, 11 
квітня 2017 року, в Гельсінкі для офіційної домовленості про відкриття у фінській 
столиці Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам. 
Під час церемонії, в якій узяв участь міністр закордонних справ Фінляндії Тімо 
Соїні, офіційні представники НАТО і Європейського союзу схвалили підписання 
Меморандуму про розуміння щодо Центру, який відкриється пізніше в 2017 році. 

Дев'ять країн підписали Меморандум – Фінляндія, Франція, Німеччина, 
Латвія, Литва, Польща, Швеція, Велика Британія і США. Очікується, що інші 
країни – члени НАТО і ЄС приєднаються до Центру невдовзі. Не будучи 
підписантами Меморандуму, НАТО і ЄС братимуть активну участь в діяльності 
Центру. 

Протидія гібридним загрозам – пріоритет для НАТО, тому що вони 
стирають межу між війною і миром – поєднуючи військову агресію з 
політичними, економічними, дипломатичними, кібернетичними заходами і 
дезінформацією. Антигібридна стратегія НАТО передбачає посилення 
координації з Європейським союзом, а також використання нашого нового 
Розвідувального відділу, посилення тренувань і навчань, а також роботу з 
контрпропаганди за допомогою правдивих фактів. 

Інші Центри передового досвіду також допомагають НАТО протидіяти 
гібридним загрозам – це Центр передового досвіду стратегічних комунікацій в 
Ризі, Латвія; і Спільний центр передового досвіду з кіберзахисту в Таллінні, 
Естонія. Центри передового досвіду – це міжнародні дослідницькі центри, які 
фінансуються і комплектуються персоналом на національному  або 
багатонаціональному рівні. Вони працюють пліч-о-пліч з Альянсом і обмінюються 
з ним знаннями і досвідом, але не є установами НАТО. 

Організація Північноатлантичного договору  

Британські військові прибувають до Естонії для посилення 
кордонів НАТО 

17.04.2017 

Естонські військові повідомляють про прибуття до країни 130 британських 
солдатів у рамках посилення НАТО своєї східних кордонів з Росією. 

«Бойова група під проводом Великої Британії розміститься тут за запитом 
Естонії і спільного рішення союзників НАТО задля посилення оборонних 
можливостей НАТО», – заявив 17 березня речник Міноборони Естонії Сіммо Саар. 
За його словами, британські військові, які прибудуть до Естонії у п’ятницю 
ввечері, розмістяться у північному місті Тапа, куди 20 березня прибудуть також 50 
французьких солдатів. 

До середини квітня до Тапи мають прибути 800 британських і 300 
французьких військових. 

У травні вони мають взяти участь у військових навчаннях Spring Storm. 
НАТО посилює свою присутність у Східній Європі, розміщуючи у країнах Балтії і 
Польщі чотири багатонаціональних батальйони. Керувати місією мають військові 
зі США, Великої Британії, Франції і Німеччини. 
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 17 березня, що «немає 
неминучої загрози» військового нападу у балтійському регіоні. Він наголосив на 
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занепокоєнні щодо дій Росії і можливих її планів, додавши: «важливо, щоб ми не 
драматизували ситуації». 

Радіо Свобода 

 
 

Війська НАТО у Балтії свідчать про виконання зобов’язань 
Альянсу - Лінкявічус 

20.04.2017 
 

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус заявляє, що останнє розгортання 
військ НАТО у країнах Балтії та інших регіонах Східних Європи свідчить, що Захід 
робитиме все для забезпечення безпеки своїх членів. 

20 квітня, в інтерв’ю Current Time TV, спільному проекту Радіо Свобода і 
«Голосу Америки», Лінкявічус зазначив, що Вільнюс прагне «нормальних» 
відносин з Росією, але вони мусять базуватися на «принципах і цінностях». 
За словами Лінаса Лінкявічуса, рівень загрози Росії щодо країн Балтії 
залишається високим. 

«Ситуація зовсім не покращилася з минулого року», – зазначив він. 
Лінкявічус заперечує, що розгортання військ надсилає Москві сигнал тривоги, 
оскільки їхня кількість мала у порівнянні з російськими силами у регіоні. 
«300 тисяч солдатів Росії перебувають у Західному військовому окрузі. Окрім 
цього, нещодавно оголосили про розгортання ще трьох дивізій», – говорить 
Лінкявічус. 

Разом з цим, каже він, присутність НАТО має надіслати Росії сигнал щодо 
виконання зобов’язань перед союзниками у регіоні. 
Лінас Лінкявічус зазначає, що у регіоні ведеться «гібридна війна». 
«Ця війна має місце – кібервійна, інформаційні війна. Усвідомлення безпеки 
розширюється», – наголосив Лінкявічус. 

Після початку агресії Росії проти України НАТО посилює свою присутність у 
Східній Європі, розміщуючи у країнах Балтії і Польщі чотири багатонаціональних 
батальйони. Керувати місією мають військові зі США, Великої Британії, Франції і 
Німеччини. 

Радіо Свобода 

 
Винищувачі НАТО почали патрулювання повітряного 

простору Румунії 
27.04.2017 

Чотири винищувачі Typhoon британських королівських ВПС прибули до 
Румунії в рамках посилення місії повітряної поліції НАТО. 
Про це повідомляє сайт Альянсу. 

Винищувачі будуть базуватися на авіабазі Михайло Когелнічану на 
південному сході Румунії протягом чотирьох місяців. Вони будуть працювати 
разом з ВПС Румунії для проведення місії НАТО, схожої на ту, що вже проводиться 
в повітряному просторі країн Балтії. 

"Повітряне патрулювання дозволить сформувати важливу роль Альянсу в 
забезпеченні безпеки в Чорноморському регіоні і продемонструвати єдність і 
рішучість НАТО у відповідь на більш складну обстановку в області безпеки", - 
йдеться у повідомленні. 

Як відомо, на саміті НАТО минулого року було ухвалено рішення 
нарощувати присутність сил Альянсу в Чорноморському регіоні. Наземний 
компонент будується навколо нової багатонаціональної бригади. 

Європейська правда 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_143268.htm
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Візит Президента України до Великобританії: значення та 

основні результати 

 
18-19 квітня відбувся офіційний візит Президента України до Великої 

Британії. У рамках візиту Президент провів ряд зустрічей з Прем’єр-міністром 
Великої Британії, Міністром закордонних справ та Міністром з питань Збройних  
сил, членами уряду та парламенту, а також виступив у Королівському інституті 
міжнародних відносин «Четем Хауз». Основними темами зустрічей були 
безпекові та економічні питання двосторонньої співпраці.  

18 квітня на зустрічі з представниками ділових кіл країни Британії, 
Президент закликав бізнес Британії інвестувати в Україну  та розповів про 
впровадження реформ у  державі впродовж останніх трьох років [1]. Також, у 
рамках візиту Петро Порошенко зустрівся з представниками Британського 
парламенту. Основними питаннями, які обговорювалися стали: лібералізація 
візового режиму для українців, українсько-британське співробітництво по лінії 
НАТО, хід реалізації програми структурних реформ в Україні, розвиток 
міжлюдських контактів між двома державами та вивчення англійської мови. [2]  

19 квітня Глава Української держави зустрівся з Прем'єр-міністром Великої 
Британії Терезою Мей. Петро Порошенко назвав Велику Британію одним з 
найцінніших і надійних партнерів України та висловив задоволення існуючим 
рівнем українсько-британської співпраці. «Ми дуже цінуємо вашу чітку і потужну  
підтримку», – підкреслив він. [3] 

Під час зустрічі, зокрема, було обговорено розширення безпекового 
співробітництва. «Прем'єр-міністр запропонувала, щоб Велика Британія брала 
участь в цілій низці програм реформ. В тому числі, думаю, може бути ефективною 
співпраця в розробці та імплементації законодавства щодо служби фінансового 
розслідування», - зазначив Президент. Крім того, за словами Петра Порошенка, 
під час зустрічі було обговорено співпрацю з імплементації судової реформи, з 
урахуванням пропозицій британських радників, досвіду та авторитету британської 
судової системи. [4] 

В свою чергу, Прем’єр-міністр чітко зазначила, що Великобританія визнає 
загрозу з боку Росії через незаконну  анексію Криму і триваючий конфлікт на Сході 
Україні, тому  Британія буде продовжувати надавати підтримку  Україні, щоб 
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протистояти цій загрозі.  Також сторони зазначили важливість збереження 
санкцій поки  Мінські угоди не будуть виконані у повному обсязі.  [5]  

Варто відзначити також важливість зустрічей Президента у Лондоні з 
Державним секретарем Великої Британії у закордонних справах та справах 
Співдружності Борісом Джонсоном, та Державним міністром з питань Збройних 
сил Майком Пеннінгом. Тут, зокрема, обговорювалися питання продовження 
британської технічної та фінансової допомоги Україні та  посилення 
двосторонньої військової співпраці з метою протистояння російській агресії. 
Йшлося також про посилення взаємодії у сфері кібербезпеки та 
протидії російській пропаганді. Окрему увагу було приділено економічному 
співробітництву та започаткуванню діалогу з метою спрощення візового режиму 
для громадян України. Було домовлено про проведення 6 липня у Лондоні 
міжнародної конференції щодо реформ в Україні. Представники силового блоку 
Уряду Великої Британії заявили, що вихід країни з Європейського Союзу не 
позначиться на рівні співробітництва між Британією та Україною. [6] 

Таким чином, маємо констатувати, що візит Президента до Великої 
Британії має важливе значення для України. Лейтмотивом візиту Глави держави 
до Лондона можна назвати його тезу , яку він виголосив у Королівському інституті 
міжнародних відносин «Четем Хауз», що для перемоги над агресією потрібно бути 
сильними та об'єднаними. І необхідна тверда підтримка реформ в Україні.[7] Як 
відомо, Британія розпочала процес виходу з Європейського Союзу, і очевидно, 
подальша її політика буде дещо відмінною. Український вектор навпаки, 
націлений на інтеграцію в Європу. Тому, для України було важливо внести певну 
ясність у двосторонніх  відносинах та ще раз засвідчитися у підтримці Британії, 
зокрема, що Лондон залишиться надійним політичним партнером у протистоянні 
російській збройній агресії і надалі надаватиме фінансову та матеріальну 
підтримку нашій державі. 

 Як ми вже зазначали раніше, влада України провадить стратегію 
консолідації підтримки України європейськими країнами і тут  позиція 
Великобританії має провідне значення. Програма візиту Президента включала 
низку  зустрічей з ключовими представниками влади Великої Британії і тут 
вдалося досягти певних домовленостей. Важливим стало те, що  Британія 
засвідчила повагу до територіальної цілісності України, засуджує російську 
агресію і підтверджує свою позицію практичними діями, про що свідчать 
домовленості у сфері безпеки та оборони. Зокрема, важливим стало 
обговорення подальшої співпраці Києва та Лондона в рамках НАТО. Як 
відомо, Британія має другі за потужністю Збройні сили у рамках Альянсу і її 
адвокатування України є вкрай цінним для нашої держави. Слід відзначити, що 
візит Президента до Лондона сам по собі засвідчує позитивне налаштування 
Британії до України, адже останній офіційний візит української влади востаннє 
відбувся ще 8 років тому. 

 
1. http://www.president.gov.ua/news/prezident-zustrivsya-z-providnimi-predstavnikami-

dilov ih-kil-41018 
2. http://www.president.gov .ua/news/prezident-proviv -zustrich-z-britanskimi-

parlamentary ami-41038 
3. http://www.president.gov .ua/news/velika-britaniy a-odin-z-najcinnishih-i-nadijnih-

partneriv -uk-41050 
4. http://www.president.gov .ua/news/rozshirenny a-bezpekovogo-spivrobitnictva-

spivpracy a-v-sudovi-41054 

5. https://www.gov .uk/government/news/pm-meeting-with-ukrainian-president-
poroshenko-19-april-2017  

6. http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukray ini-proviv -zustrich-z-derzhavnim-
sekretarem-u-41058 



INTERNATIONAL WEEKLY # 7 (16.04.2017 — 30.04.12017) 14 of 19 

 

14 of 19 

7. http://www.president.gov.ua/news/prezident-svitov i-agresori-povinni-znati-sho-voni-
budut-prit-41030 

 

 

Двосторонні відносини 
 

Італія  
Україна і Канада підписали домовленість про оборону і 

співпрацю 
 
19.04.2017 

Сьогодні, 19 квітня, в рамках візиту до Італійської Республіки Міністр 
оборони України генерал армії України Степан Полторак зустрівся зі своєю 
колегою Міністром оборони Італії Робертою Пінотті та начальником Генерального 
штабу оборони генералом армії Клаудіо Граціано. 
У  ході зустрічі сторони обговорили питання безпекової ситуації в Україні, Європі 
та в цілому у  світі. 

Пані Роберта Пінотті висловила своє захоплення тими змінами 
та ефективністю розпочатої оборонної реформи у  вітчизняному відомстві. Також 
вона наголосила, що Італія високо цінує внесок українських військовослужбовців 
в контексті світового правопорядку, зокрема, їх  участь у  миротворчих місіях 
в Косово та Афганістані. 

У  свою чергу Міністр оборони України наголосив, що Україна високо цінує 
співпрацю та дружні відносини, які склалися з Італією. 
Він висловив вдячність Міністру оборони Італії за послідовну та всебічну 
підтримку зусиль України з відновлення миру та територіальної цілісності, 
й зокрема, за організацію лікування українських військовослужбовців 
у  Римському військовому госпіталі «Челіо». 

— Італія — одна із країн-лідерів щодо надання допомоги Україні, — 
відзначив Степан Полторак. — Ми розраховуємо на продовження підтримки для 
припинення агресії проти нашої країни. 

 
Мініст ерство оборони України 

 

   
Туреччина  

Збройні сили України і Туркччини: у фарватері нарощування 
співпраці  

26.04.2017 

Сьогодні, 26 квітня, у Києві відбулася зустріч начальника Генерального 
штабу  — Головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України 
Віктора Муженка з командувачем Сухопутних військ Збройних Сил Турецької 
Республіки генералом армії Саліхом Зекі Чолаком. 

Під час зустрічі обговорено низку питань щодо поглиблення військової 
співпраці між збройними силами України та Турецької Республіки. Зокрема, 
передбачається активізувати та розширити мовну і фахову підготовки українських 
військовослужбовців в навчальних закладах Турецької Республіки. Збройні сили 
обох держав планують брати участь у  спільних та багатонаціональних навчаннях 
і тренуваннях, обмінюватимуться бойовим досвідом, набутим українськими 
військовослужбовцями під час протидії російській агресії та турецькими 
військовослужбовцями під час участі у  військових операціях. Також було 
приділено увагу окремим аспектам підготовки Сил спеціальних операцій, 
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співробітництву в галузі радіоелектронної боротьби, підготовки фахівців 
інженерних військ та військ зв’язку. 

Враховуючи високу зацікавленість обох сторін в нарощуванні 
взаємовигідного співробітництва, сторони дійшли згоди щодо проведення 
в найближчій перспективі штабних переговорів для детального обговорення 
визначених під час сьогоднішньої зустрічі напрямків. 

У  ході обміну думками щодо особливостей організації бойової підготовки 
генерал Саліх Зекі Чолак зазначив, що він вражений високим рівнем проведення 
занять та їхньою методикою, які побачив під час відвідання одного з навчальних 
центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. 

— Продемонстровані нам заняття з бойової підготовки не лише 
відповідають передовим стандартам країн НАТО, але й перевищують їх за рівнем 
методичної підготовки та впровадженням новаторських рішень. Українські 
навчальні центри програють кращим навчальним центрам країн НАТО лише 
за рівнем технічного оснащення, однак переважають їх  за швидкістю 
акумулювання бойового досвіду, — сказав генерал Саліх Зекі Чолак. 

Генерал армії України Віктор Муженко подякував гостю за високу оцінку 
Збройних Сил України та висловив сподівання на продовження плідної подальшої 
співпраці. 

— Враховуючи схожість завдань, які доводиться вирішувати збройним 
силам наших країн ми зобов’язані підвищити рівень взаємодії на всіх рівнях, — 
наголосив начальник генерального штабу  — Головнокомандувач Збройних Сил 
України. 

Мініст ерство оборони України 

 
 

 

Білорусь 
Україната Білорусь активізують економічну співпрацю – 

зустріч Президентів двох держав  
26.04.2017 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом 
Білорусі Олександром Лукашенком під час робочого візиту до Республіки 
Білорусь. Глави держав обговорили широкий спектр питань двосторонньої 
співпраці. 

Петро Порошенко зазначив, що у частині економічної співпраці Україна і 
Білорусь вийшли на непогані  результати. «Динаміка зростання взаємного 
товарообігу у 2016 році свідчить про різке покращення економічної ситуації в 
Україні. А динаміка перших двох місяців цього року – ще більше багатообіцяюча», 
- зазначив Президент під час спільної з Президентом Білорусі заяви для 
представників ЗМІ. 

За словами Глави держави, ми бачимо користь, ефект від взаємовигідної 
співпраці, в тому числі в галузі машинобудування. «Ми домовились дати 
доручення розробити та підписати угоду про відновлення виробничої кооперації 
між нашими підприємствами. В тому числі, це стосується галузі 
сільськогосподарського машинобудування, автомобілебудування, енергетичного 
машинобудування, з підвищенням ступеню локалізації продукції 
машинобудування, яка постачається на українські ринки», - повідомив Петро 
Порошенко про підсумки переговорів з Президентом Білорусі. 

Глава держави зауважив, що під час зустрічі окремо були відзначені 
«унікальні можливості, що з’явились із проведенням децентралізації». «І наші 
білоруські партнери відчувають, що вперше за багато років у наших 
територіальних громад з’являються можливості закупати комунальну техніку, 
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тролейбуси, іншу техніку, яка зробить вулиці наших міст чистішими, а життя їх 
мешканців кращим», - додав він. 

Петро Порошенко зазначив, що предметом сьогоднішніх переговорів були 
конкретні, предметні питання. 

Президент також повідомив, що була досягнута домовленість про 
розширення ринків двох країн для товарів та послуг із України та Білорусі. «Ми 
чекаємо білоруські підприємства для участі в тендерах із будівництва доріг на 
території України, а українських будівельників чекають на різноманітних тендерах 
із будівництва на території Білорусі», - зазначив Петро Порошенко. 

Під час зустрічі також було домовлено про співпрацю в гуманітарній сфері. 
Крім того, відбудеться засідання декількох робочих груп щодо секторальної 
співпраці. Під час переговорів українська та білоруська сторони домовилися про 
взаємодію в галузі енергетичної безпеки, збереження і збільшення присутності 
Білорусі на ринку нафтопродуктів України. «Домовились, обговорили і дали 
відповідні доручення щодо можливості експорту української електроенергії 
білоруським споживачам», - розповів Президент України. 

Президент також підкреслив, що сьогодні дійсно дуже важливий день для 
кожного українця і кожного білоруса, бо 26 квітня – день, коли ми згадуємо 
ліквідаторів, людей, які віддали своє життя і здоров’я за безпеку України та 
Білорусі. «Обидва наші народи найбільше постраждали від цієї найбільшої 
техногенної катастрофи. І наша співпраця у цьому напрямку є максимально 
ефективною», - зазначив він. 

За словами Петра Порошенка, невдовзі у 2019 році, Білорусь відкриє перші 
атомні електростанції і сьогодні відбувся важливий діалог щодо безпеки ядерних 
об’єктів, можливої співпраці в експлуатації, будівництві,  поводжені з ядерними 
відходами. «Ми домовились продовжити дуже важливу дискусію на 
взаємовигідній основі», - додав Президент. 
Петро Порошенко зазначив, що порядок денний україно-білоруської співпраці є 
надзвичайно широким. 

Глава Української держави запросив білоруського колегу відвідати Україну 
з візитом влітку, і Олександр Лукашенко прийняв запрошення. 
Президент України подякував білоруській стороні за гостинність. 
Президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що його країна і надалі 
йтиме разом з Україною, привертаючи увагу світової спільноти до питання 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Лідер Білорусі зауважив, що український ринок є одним із основних ринків 
збуту для білоруських підприємств, а білоруський ринок – для українських 
підприємств. 

Олександр Лукашенко відзначив постійне зростання товарообігу між 
нашими країнами та зауважив, що Білорусь займає 4-е місце серед торгівельних 
партнерів України, а Україна – 2-е серед торгівельних партнерів Білорусі. Він 
також нагадав, що в Україні працює кілька білоруських підприємств, які спільно з 
українцями випускають продукцію машинобудування. 

«Ми будемо розширювати перелік товарів, які будуть спільно вироблятись 
як в Білорусі, так і в Україні», - наголосив Президент Білорусі. За його словами, 
зокрема йдеться про виробничу кооперацію в аграрній, машинобудівній, 
промисловій, логістичній галузях. 

Інт ернет-представництво Президента 
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Росія нарощує інформаційні маніпуляції та провокації навколо 

України 

Росія традиційно продовжує свою гібридну війну проти України та всіляко 
намагається дестабілізувати ситуацію в ній. Основною метою такої політики є 
представлення України на міжнародній арені як вкрай небезпечної держави, де 
процвітає тероризм, держави не здатної вирішити внутрішню безпекову ситуацію. 
Черговою ареною такої інформаційної війни став Міжнародний суд. 19 квітня 
Міжнародний суд ООН оприлюднив проміжне рішення щодо позову України про 
запровадження тимчасових запобіжних заходів до Російської Федерації у справі 
«Україна проти Росії». Ключовими тезами ухвали стали:  

1. суд визнав свою юрисдикцію у справі «Україна проти Росії»; 
2. суд зобов'язав Україну і Росію повністю виконувати «мінські домовленості»; 
3. суд закликав Росію утриматись від збереження або накладання нових 

обмежень на можливості кримськотатарської спільноти зберігати свої 
представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського 
народу; 

4. суд закликав Росію забезпечити доступність освіти українською мовою; 
5. суд зобов’язав обидві сторони утримуватись від дій, які б погіршували або 

розширювали предмет спору, або ускладнювали його розв’язання; 
6. суд відмовив у тимчасових заходах проти РФ щодо конвенції про 

заборону фінансування тероризму. [1] 
Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про 

боротьбу з фінансуванням тероризму Суд ООН вирішив, що Україна не надала 
достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових 
заходів. І це очевидно, бо і сама Україна офіційно не визнає і не 
доводить, що угрупування ЛНР та ДНР є терористичними 
організаціями. Однак, тут залишається право Києва додати такі докази, які суд 
врахує при ухваленні остаточного рішення.  

Кремль розтлумачив проміжне рішення Суду  як власну перемогу, про що 
свідчить офіційний коментар МЗС Росії. Зокрема, там вказується: «…Суд без 
голосування визнав, що претензії України до Росії безпідставні і, відповідно, 
умови для застосування запобіжних заходів відсутні. Суд також закликав сторони 
розгляду працювати над повним виконанням Мінських домовленостей, визнавши 
при цьому, що ці домовленості були схвалені і підписані, зокрема, 
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представниками Донецька та Луганська – факт, який намагається заперечувати 
Україна»[2]. Такими формулюваннями Кремль намагається створити враження у 
суспільстві про те, що ЛНР та ДНР були підписантами Мінських домовленостей, 
що не є дійсністю і таким чином підсилити думку, що в Україні йде 
громадянська війна і безлад. 

Ще однією тезою МЗС РФ стала наступна: «Важливо, що Суд зайняв 
принципову позицію і не підтримав заяву України про нібито якусь «агресію», 
«окупацію», або про статус Криму як такий, що не належить до суті 
розгляду»[2]. Як зазначив В. Василенко, провідний юрист-міжнародник України: 
«Так це і не було предметом розгляду спору! Україна зверталася до Cуду 
лише в питанні порушення Росією двох міжнародних конвенцій, а не 
ставила питання про агресію. Тут не розглядалося це питання, тому ми не 
можемо говорити про те, що суд це відкинув, чи не визнав агресію. Це не було 
предметом розгляду суду» [1]. І це, як ми зазначали раніше, було помилкою 
України. 

Таким чином, РФ вириває із загального контексту справи і подає у своєму 
світлі  ту інформацію, яка є вигідною для виправдання своїх дій, однак дуже часто 
вона не відповідає дійсності і являється таким чином інструментом ведення 
зовнішньої гібридної війни. 

Президент України зазначив: «Міжнародний суд ООН закликав Росію до 
повного виконання Мінських домовленостей. Це означає, що Росія є стороною 
Мінських домовленостей, а не посередником, як із самого початку вона 
намагалась себе представити». [3] Так, Росія є стороною переговорів, однак, 
підкреслюємо, це не означає, що Росія визнана cтороною  конфлікту, 
тобто воюючою стороною. 

Ще однією провокативною подією стало проведення Росією на території 
окупованого Криму «Ялтинського міжнародного економічного форуму», який 
відбувся 20-22 квітня. Міністерство закордонних справ України направило з цього 
приводу ноту протесту  Росії. Однак, даний захід відвідали не тільки представники 
влади РФ, а й політики (переважно праворадикали) та бізнес-кола Європи. 
Найчисленнішою виявилася делегація Італії[4]. І хоча Форум мав економічне 
спрямування, але саме місце його проведення надає йому яскраве політичне 
забарвлення. Таким чином, на фоні загальної європейської політичної 
підтримки територіальної цілісності України, Кремль цим ще раз 
підкреслив нібито юрисдикційну приналежність Криму до Росії і  вміло 
підсилив це тим, що представники Європи беруть участь у Форумі і 
таким чином  визнають, що Крим – це Росія. А це у свою чергу, 
автоматично призводить до дипломатичною напруженості у відносинах України з 
країнами, представники яких брали у цьому всьому участь.  Скоріше за все, так і 
було задумано Кремлем. 

Ще однією подією, що цілком вписується у стратегію гібридної війни  Росії, 
стала провокація біля Посольства Литви у Києві. 24 квітня невідомі кинули 
димову шашку на дорогу біля посольства. Також, за 20 метрів від входу в 
дипломатичне представництво правоохоронці виявили залишки використаної 
димової гранати РГД-2ч. На прилеглій території знайшли порожній корпус 
гранати Ф-1[5]. Нагадаємо, що схожа провокація була у Луцьку наприкінці 
березня, коли під обстріл попало Генеральне Консульство Республіки Польща.  

Тут варто наголосити, що і Польща і Литва є найбільшими союзниками 
України у Європі і співпрацюють у багатьох сферах. Зокрема, Литва допомагає у 
реформуванні Збройних сил України, Сил спеціальних операцій і Міністерства 
внутрішніх справ. А на початку року Міністр закордонних справ Литви закликав 
інші країни допомогти озброїти українську армію, яка воює з підтримуваними 
Росією сепаратистами і додав, що Литва по можливості це вже робить. [6] 
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Іншою новиною, яка сколихнула інформаційний простір, стало 
повідомлення проте, що 23 квітня, підірвався на міні автомобіль патруля місії 
ОБСЄ в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під 
контролем бойовиків ЛНР [7]. Підкреслимо, це сталося на 
непідконтрольній території Україні. Однак, знову ж таки, МЗС РФ 
прокоментувало інцидент тим, що обставини події вказують на високу ймовірність 
провокації, спрямованої на підрив процесу врегулювання конфлікту в Донбасі. 
Окрім того коментар містить тезу «…В черговий раз закликаємо до активізації 
прямих переговорів між сторонами конфлікту - Києвом, Донецьком і 
Луганськом - в рамках Контактної групи з метою повного виконання 
«Комплексу заходів», які є безальтернативною основою врегулювання на 
Донбасі». [8] 

Таким чином, Кремль знову намагається ствердити міф своєї 
непричетності до військових дій на Сході України та створює картину, 
що в Україні тотальна громадянська війна і Київ не має впливу на 
процеси в середині держави. Cтає очевидним, що події з 
дипломатичними представництвами Польщі та Литви є акціями, 
спланованими з метою дестабілізації відносин між цими країнами і 
Україною. Цими провокаціями Кремль продовжує створювати міф, що 
в Україні панує повний хаос і тероризм.  МЗС та Міністерство 
інформації України повинні розвінчувати такі міфи та надавати 
правдиву інформацію про стан справ в Україні. Одночасно, влади та 
ЗМІ повинні обережно використовувати поняття «тероризм» до тих чи 
інших подій в Україні, щоб не давати додатковий привід для 
російських інформаційних маніпуляцій.  
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