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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Перші результати та реакція безвізу України та ЄС 
 

11 червня набуло чинності рішення ЄС про безвізовий режим для України. У 
перший день дії безвізового режиму з Європейським Союзом, станом на 19:00 
державний кордон України з біометричними паспортами перетнули близько 1400 
громадян України. Про це повідомили в прес-центрі Державної прикордонної 
служби [1].   

Громадяни України, які є власниками паспортів з біометричними даними, 
можуть перебувати на території країн ЄС та Шенгенської зони до 90 днів кожні 
півроку з метою туризму, бізнесу, відвідування родичів. Натомість безвізовий 
режим не дає права на працевлаштування та навчання в країнах ЄС. Глава МЗС 
України Павло Клімкін застеріг українців не користуватися безвізовим режимом 
для того, щоб працювати. «Шукайте можливості, але не порушуйте кодекс 
Європейського Союзу. Закони ЄС ніколи не мають порушуватися. Як і наші, до 
речі» [2]. 

     Президент Петро Порошенко привітав українців із запровадженням 
безвізового режиму та підкреслив, що ця подія знаменує остаточний розрив нашої 
держави з Російською імперією, а українського демократичного світу – з 
авторитарним «русским миром» [3].  

Голова Європейської ради Дональд Туск назвав введення безвізового 
режиму зближенням України з країнами Європейського Союзу [4]. Верховний 
представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки 
Федеріка Могеріні з цього приводу зазначила: «Такий результат  ми називаємо 
взаємовигідним. Це створить нові можливості для всіх нас, зміцнить наші 
економіки, безпеку і дружбу. Змінити повсякденне життя наших громадян на 
краще – саме це становить суть нашого партнерства» [5].   

Голова представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі відзначив, що з 
моменту дії безвізового режиму у Європейському Союзі не очікують міграційних 
ризиків зі сторони громадян нашої країни. А навпаки очікують, що якомога 
більша кількість українців зможе відвідати країни ЄС. «Українці не несуть загрози 
для країн ЄС, навпаки, вони несуть з собою можливості і очікування. Звичайно ж, 
громадяни України зі своєї сторони повинні поважати і зобов'язання, і права, які 
передбачає безвізовий режим», – сказав Мінгареллі [6].  

Українські дипломати чергували 11 червня на шести пунктах пропуску. Вони 
зазначили, що проблем не було, українці, які перетнули кордон, задоволені всім. 
«Якщо все-таки будуть проблеми з перетином кордону, і громадяни України 
змушені в силу якихось обставин повернутись, то вони власне зможуть звернутись 
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до консула України, отримати роз’яснення, допомогу», – наголосив консул 
Генерального консульства України в Любліні Юрій Кучерявий [7]. 

На окупованому Донбасі теж пішла своєрідна реакція на введення 
безвізового режиму. У соціальній мережі «ВКонтактє» ширяться групи, 
які за певну плату можуть оформити біометричний паспорт 
громадянина України [8]. Очевидно такі тенденції і надалі 
поширюватимуться у так званих ЛНР та ДНР.  

Росія ж всіляко продовжує дискредитувати і Україну, і ЄС і безвіз у ЗМІ 
намагаючись створити негативний фон навколо цієї події. Але чому ж російських 
політиків та ЗМІ так хвилює доля українців, які обрали собі інший шлях розвитку? 
Скоріше за все, політична еліта Росії боїться, що на фоні успіхів України можуть 
розпочатися мітинги і її власного населення. А причин до цього безліч. Виступи на 
День Росії засвідчили як політична еліта боїться власного народу. Так 
виявляються усі комплекси Кремля, так би мовити колишнього «старшого брата»: 
заздрість, ревнощі і глибока невпевненість у собі. Надання безвізу нашій державі 
схоже на смерть Росії, бо вже безповоротно політично відводить Київ від Москви.  

Європейський вектор зовнішньої політики України приніс свої 
плоди. За роки незалежності українцям таки вдалося вибороти 
безвізовий режим з ЄС і тим самим, ще більше наблизити країну до 
високих стандартів та найкращого досвіду. Також, окрім політичного, 
дане рішення має важливе значення в суто гуманітарному вимірі. Адже 
українці, особливо молодь, мають можливість побачити найкращі 
практики успішних країн та імплементувати їх на Батьківщині.  

 
 

1. http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/11/7146637/ 
2. http://24tv.ua/klimkin_zasterig_ukrayintsiv_vid_skasuvannya_bezvizu_z_yes_n828686  

3. http://www.president.gov.ua/news/proshaj-nemytaya-rossiya-strana-rabov-strana-gospod-

preziden-41798 

4. https://www.rbc.ua/ukr/news/pervyy-den-bezvizovogo-rezhima-ukrainy -es-1497 021096.html 
5. http://ua.interfax.com.ua/news/general/427858.html 

6. http://24tv.ua/bezvizoviy_rezhim_ukrayini_z_y es_v_yevropi_ne_bachat_migratsiynih_rizikiv

_n8287 82 

7 . http://24tv.ua/bezvizoviy_rezhim_u_diyi_yak_zustrichali_ukrayintsiv_u_yes_n828576  

8. http://24tv.ua/nastalo_11_chervnya_i_v_dnr_vpali_skryepi__bloger_pro_reaktsiyu_na_bezvi

z_n828412 
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http://www.president.gov.ua/news/proshaj-nemytaya-rossiya-strana-rabov-strana-gospod-preziden-41798
http://www.president.gov.ua/news/proshaj-nemytaya-rossiya-strana-rabov-strana-gospod-preziden-41798
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http://ua.interfax.com.ua/news/general/427858.html
http://24tv.ua/bezvizoviy_rezhim_ukrayini_z_yes_v_yevropi_ne_bachat_migratsiynih_rizikiv_n828782
http://24tv.ua/bezvizoviy_rezhim_ukrayini_z_yes_v_yevropi_ne_bachat_migratsiynih_rizikiv_n828782
http://24tv.ua/bezvizoviy_rezhim_u_diyi_yak_zustrichali_ukrayintsiv_u_yes_n828576
http://24tv.ua/nastalo_11_chervnya_i_v_dnr_vpali_skryepi__bloger_pro_reaktsiyu_na_bezviz_n828412
http://24tv.ua/nastalo_11_chervnya_i_v_dnr_vpali_skryepi__bloger_pro_reaktsiyu_na_bezviz_n828412
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Інші події в ЄС 
 

Єврокомісар Ган заявив про антикорупційну ініціативу ЄС в 
Україні 

01.06.2017 

Європейський Союз починає найбільшу програму по боротьбі з корупцією в 
Україні. 

Про це під час прес-конференції заявив Комісар ЄС з питань європейської 
політики сусідства і розширення Йоганнес Ган, передає «РБК-Україна». 

«Ми офіційно відкриваємо євросоюзну ініціативу по боротьбі з корупцією в 
Україні, величезну програму підтримки ЄС у сфері боротьби з корупцією на даний 
момент», – заявив Ган. 

За словами Гана, датське агентство міжнародного розвитку вже почало 
реалізацію відповідної програми. У свою чергу консультативна місія ЄС також 
починає залучення міжнародних експертів до програми. 

Зазначимо, антикорупційна ініціатива ЄС покликана посилити здатність 
новоутворених антикорупційних інституцій і зміцнити зовнішній контроль за 
процесом реформ з боку Верховної Ради, громадянського суспільства та ЗМІ. 

Свого часу Ган заявив, що корупція – головний фактор, який перешкоджає 
економічному і політичному розвитку України.  

Zik 

 

Посли ЄС на рік продовжать заборону на інвестиції в Крим - 
журналіст 

02.06.2017 

Посли країн-членів Європейського Союзу наступного тижня можуть 
продовжити обмежувальні заходи ЄС, введені у відповідь на незаконну анексію 
Криму і Севастополя. 

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" 
Рікард Йозвяк. 

"Посли ЄС, ймовірно, наступного тижня продовжать заборону на інвестиції 
з ЄС до Криму ще на один рік", - написав Йозвяк.  

В червні 2016 року Євросоюз продовжив на рік заборону на інвестиції в 
анексований Російською Федерацією Крим. Термін дії нинішніх санкцій спливає 
23 червня цього року. 

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і 
Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та 
Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські 
порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері 
транспорту, телекомунікацій та енергетики. 

Європейська правда 
 

 

20 країн-членів ЄС погодили створення Європейської 
прокуратури 

08.06.2017. 

20 держав-членів ЄС у четвер, 8 червня, погодили ухвалення законодавства, 
що встановлює деталі функціонування Європейської прокуратури, яка 
займатиметься розслідуваннями фінансових злочинів ЄС. 

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
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"Європейська прокуратура матиме повноваження за певних умов 
розслідувати і переслідувати в судовому порядку шахрайство у ЄС та інші злочини, 
що стосуються фінансових інтересів ЄС", -  ідеться у повідомленні. 

Наразі створення відомства підтримують 20 країн ЄС: Бельгія, Болгарія, 
Греція, Естонія, Кіпр, Іспанія, Латвія, Литва, Люксембург, Німеччина, Португалія, 
Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Австрія та 
Італія. 

Утім, інші держави-члени можуть приєднатися до ініціативи у будь-який 
момент. 

Центральний офіс Європейської прокуратури буде базуватися в 
Люксембурзі. Остаточно процедура підготовки до створення відомства має 
завершитися до 2020 року. 

Раніше повідомлялося, що ініціативу відхилили скептично налаштовані 
уряди Польщі та Угорщини, а також Швеція. Вони аргументують тим, що 
прокуратура ЄС може підірвати незалежність національних правоохоронних 
органів і передати занадто багато повноважень ЄС 

Європейська правда 

 
 

Мін'юст Нідерландів підписав ратифікацію Угоди про 
асоціацію України з ЄС 

13.06.2017 

Міністерство юстиції Нідерландів підписало закон про ратифікацію Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, наступним кроком має 
стати публікація в Офіційному журналі Нідерландів. Про це повідомив міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін. 

Як повідомлялося, 30 травня Верхня палата парламенту Нідерландів 
проголосувала за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Ратифікація повинна відбутися на саміті Україна-ЄС у 
липні. 

Нідерланди є останньою країною, яка досі не ратифікувала угоду про 
асоціацію Україна-ЄС. Процес сповільнився через референдум 6 квітня, на якому 
більшість виборців виступили проти Асоціації. Після цього влада країни і ЄС 
погодили спеціальний додаток до угоди, яке розблокував ратифікацію. 

Тиждень.ua 

 
Єврокомісія відкрила справу проти Польщі, Угорщини та Чехії 

через відмову приймати біженців 
13.06.2017 

Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності 
проти Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів 
відповідно до квот ЄС. 

Єврокомісія нагадує, що в останні місяці вона неодноразово зверталася до 
держав-членів, які відмовились виконувати рішення ЄС про розселення біженців. 
Однак Польща, Угорщина та Чехія, порушивши свої юридичні зобов’язання, не 
здійснили необхідних заходів. 

"На цьому тлі, як зазначалося у попередньому звіті про переселення, комісія 
вирішила розпочати процедуру притягнення до відповідальності проти цих трьох 
держав-членів", - ідеться у  прес-релізі Європейської комісії. 

Нагадаємо, Польща готова до конфронтації з Європейським союзом, якщо її 
будуть змушувати до прийому біженців в рамках квот. 

Європейський Союз назвав червень крайнім терміном для Польщі, Австрії 
та Угорщини, до якого вони повинні почати приймати свою квоту мігрантів з 
Італії та Греції. 

http://ipress.ua/go/aHR0cDovL2V1cm9wYS5ldS9yYXBpZC9wcmVzcy1yZWxlYXNlX0lQLTE3LTE1ODdfZW4uaHRt
http://ipress.ua/news/mzs_polshchi_vidpoviddyu_na_tysk_yes_shchodo_bizhentsiv_bude_referendum_211467.html
http://ipress.ua/news/yevrosoyuz_vysunuv_polshchi_ta_ugorshchyni_ultymatum_z_pytan_bizhentsiv_211115.html
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Зазначимо, разом з Угорщиною та Австрією, Польща - одна з трьох країн-
членів ЄС, яка не прийняла жодного біженця. 

У вересні 2015 року Євросоюз запланував розмістити  до 160 000 біженців з 
переповнених таборів в Греції та Італії до країн-членів ЄС протягом двох років, 
згодом знизивши цю цифру до 40 000. Однак Польща відмовилась пустити в 
країну призначені їй 6200 осіб. 

iPress.ua 

 

Європарламент позбавив Марін Ле Пен депутатського 
імунітету 

15.06.2017 

На пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі в четвер 
європейські депутати голосуванням зняли парламентський імунітет з лідерки 
французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. 

Таким чином ЄП відповів на вимогу французьких суддів, які підозрюють 
європейського депутата від Франції в тому, що вона оплачувала 
європарламентського винагородою помічників, які насправді працювали для 
партії "Національний фронт". 

Ле Пен, посилаючись на свій депутатський імунітет, ігнорувала повістки 
французьких правоохоронних органів з'явитися для допиту. 

Європарламент неодноразово позбавляв Ле Пен депутатського імунітету в 
інших справах. На початку березня її звинуватили в розповсюдженні в інтернеті 
фотографій зі сценами насильства, вчиненого бойовиками організації "Ісламська 
держава". 

У 2013 році імунітет з Ле Пен був знятий в зв'язку з розпалюванням 
ненависті за релігійною ознакою за порівняння мусульман, публічно моляться у 
Франції, з німецькими солдатами Другої світової війни. 

Нагадаємо, лідерка "Національного фронту" Марін Ле Пен програла 
президентські вибори Франції лідеру руху "Вперед!" Еммануелю Макрону . 

Тиждень.ua 

 
У ЄС попросили США узгоджувати політику щодо нових 

санкцій проти РФ 
16.06.2017 

В Євросоюзі вважають важливим, щоб США надалі координували з ЄС у 
питанні введення нових санкцій проти Росії. 

Про це повідомляє «Український тиждень» з посиланням на Інтерфакс. 
«Ми знаємо про законопроект в Конгресі США. Важливо, щоб можливі нові 

заходи координувалися між міжнародними партнерами з метою забезпечити 
вплив цих заходів у міжнародному масштабі і щоб зберігалася єдність між 
партнерами з питання в санкціях», – заявив офіційний представник ЄС 

Сенатський законопроект, який передбачає, зокрема, посилення 
антиросійських санкцій в області енергетики, розкритикувала канцлерка 
Німеччини Ангела Меркель. 

Вона заявила, що під удар посилених санкцій проти Росії потрапить 
європейська економіка.  

Нагадаємо, 14 червня Сенат США схвалив закон про протидію російському 
впливу в Європі і Євразії від 2017 року, який посилює та вводить нові обмеження, 
націлені на російських чиновників та бізнес. Зокрема, посилені санкції США 
проти РФ вдарять по проекту «Північний потік-2». 

При цьому у Німеччині й Австрії засудили рішення США про посилення 
економічних обмежень щодо Росії. Відень і Берлін бачать негативний 
економічний ефект для своїх компаній енергетичного сектору. Йдеться про 

http://tyzhden.ua/News/190132
http://tyzhden.ua/News/186674
http://tyzhden.ua/News/191720
http://tyzhden.ua/News/191720
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компанії, що беруть участь в тому числі і в російському проекті «Північний потік 
2».  

Zik 

 
Глави МЗС ЄС і країн "Східного партнерства" обговорять 

підготовку до саміту 
16.06.2017 

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу та країн 
"Східного партнерства" обговорять підготовку саміту ініціативи. 

Українську сторону на міністерському засіданні 19 червня у Люксембурзі 
представлятиме заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, 
повідомляє власний кореспондент Укрінформу. 

Глави МЗС обговорять підготовку до саміту "Східного партнерства", який 
запланований на 24 листопада у Брюсселі. 

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Рада ЄС також планує схвалити без 
обговорення продовження до 23 червня 2018 року обмежувальних заходів, 
уведених проти економіки окупованого Росією Криму. 

Укрінформ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


INTERNATIONAL WEEKLY # 10 (01.06.2017 — 16.06.12017) 9 of 26 

 

9 of 26 

Україна – НАТО 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Пріорітет зовнішньої політики України – набуття членства в 

НАТО: втрачені можливості та перспективи 
 

08 червня 2017 року Верховна Рада України прийняла законопроект № 6470 
щодо поновлення зовнішньополітичного курсу України на поглиблення 
співробітництва з метою набуття членства в НАТО. Рішення було ухвалено на 
пленарному засіданні 276 депутатами. Автором законопроекту виступає спікер 
Верховної Ради Андрій Парубій. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що прийняття 
Закону сприятиме розширенню і поглибленню співробітництва України з 
Організацією Північноатлантичного договору, зміцненню національної безпеки 
України, а також забезпечить гарантію її суверенітету та територіальної цілісності. 
Таким чином, Верховна Рада України внесла зміни до Закону «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики». Суть цих змін полягає у заміні фрази про те, 
що Україна прагне «досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства (в 
НАТО)», на формулювання «набуття членства».  У Законі «Про основи 
національної безпеки України» обтічне формулювання про «інтеграцію в 
євроатлантичний безпековий простір» було доповнено фразою «з метою набуття 
членства в Організації Північноатлантичного договору» [1]. 

Даний законопроект є дороговказом на вступ України до НАТО, 
однак, не передбачає конкретних механізмів та зобов’язань з боку 
України. Цим пояснюється така ж обтічна реакція самого Альянсу на прийняття 
згаданого законодавчого акту. В Організації Північноатлантичного договору 
повідомили: «Ми взяли до відома рішення Верховної Ради. На сьогодні Україна не 
подавала заявку на вступ до НАТО. Київ фокусується на реформі та модернізації 
інституцій оборони і безпеки, і НАТО підтримує ці зусилля. Це – пріоритет»[2]. 
Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що 
союзники готові розглянути заявку України на вступ до Альянсу, якщо вона 
надійде. 

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна 
Климпуш-Цинцадзе відзначила: «Тепер однією з основ нашої зовнішньої 
політики буде поглиблення співпраці з НАТО з чіткою метою отримання членства 
в цій організації». Вона цілком слушно підкреслила, що крім кінцевої мети у 
вигляді набуття членства, рішення допоможе об’єднати громадянське суспільство 
та державні установи навколо роботи над реформуванням країни за стандартами 
НАТО [3]. 
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Автор вищезгаданого законопроекту  Андрій Парубій  підкреслив, що за 
останні роки українська армія стала однією з найбільш дієздатних і ефективних 
армій на європейському континенті. Тому, політик переконаний, що вступ 
України в НАТО сьогодні однаково важливий як для України, так і для 
Північноатлантичного альянсу [4]. 

Нині відносини України та НАТО значно активізувалися. З огляду на 
відкритий збройний конфлікт в Україні, незаконну окупацію Криму та територій 
на Сході нашої держави, членство в НАТО є стратегічним пріоритетом зовнішньої 
політики України. Однак, уся наша політика вирізняється однією 
яскравою рисою - непослідовністю. Україна прийняла рішення про вступ до 
НАТО у 2003-2014 рр. ще за часів президентства Л. Кучми, а потім відмовилася від 
такого напрямку. У 2007 році В. Ющенко знову вніс до Стратегії національної 
безпеки України мету набуття членства в Альянсі. Але у нього так і не вистачило 
належної політичної волі рухатися шляхом реформ у напрямку до НАТО. 
Наслідком цього стала повна відмова В. Януковичем від перспективи членства в 
Північноатлантичному альянсі. Це рішення було законодавчо затверджено у 
формулі позаблокового статусу. У 2014 році ВРУ скасувала позаблоковий статус, 
але, Президент Порошенко теж не наважився законодавчо закріпити положення 
про набуття членства в НАТО стратегічним пріоритетом України. І ось, нарешті у 
2017 році ВРУ таки прийняла таке рішення. Чому? Головна причина – внутрішня. 
З наближенням виборів П. Порошенко змушений рахуватися із суспільною 
думкою. Дані опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 травня 2016 
року свідчать, що 78 % опитаних українців готові підтримати вступ України до 
НАТО [5]. 

Ще однією проблемою України є те, що ввесь час ми наздоганяємо втрачене.  
Позаблоковий статус абсолютно не виправдав себе, і логічно було б одразу після 
російського вторгнення оголосити про курс на інтеграцію з НАТО. Прийняття 
вищезазначеного Закону  врешті чітко зафіксувало курс України на інтеграцію до 
НАТО на законодавчому  рівні, що в майбутньому  має прискорити перебіг 
реформування України в цьому  напрямку.  

Тож, як показує історичний досвід, головна причина нашої 
неготовності щодо членства в Альянсі не в тому, що «в НАТО нас не 
чекають», - в Альянсі нікого не чекають: до нього приєднуються 
подаючи заявку, (на чому й наголосив Генеральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберг). Головна причина – у відсутності політичної волі 
для реалізації курсу на вступ до НАТО у нашої політичної еліти, 
включно з Президентом. Від так, це дає грунт для політичних 
спекуляцій на темі НАТО українському політикуму. У цьому полягає 
головна загроза чергової відмови від перспективи набуття членства в 
Альянсі. Хоча, людям зі здоровим глуздом очевидно, що захиститись 
від такого потужного ворога як Росія можна тільки приєднавшись до 
системи колективної безпеки. 

Разом з тим, Росія нарощує свою військову могутність і стала 
справжньою загрозою країнам ЄС. У цьому контексті актуалізується 
питання справжнього стратегічного партнерства України з НАТО. 
Набуття членства в НАТО означає абсолютний крах усієї політики 
Путіна у регіоні. Відтак, слід бути готовими до продовження потужного 
опору з боку Кремля.  

Таким чином, набуття членства у НАТО для України має досить вагоме 
значення, тому потрібно докласти немало зусиль задля досягнення цієї мети та в 
жодному разі не робити кроків назад. В нинішніх відносинах  України і НАТО все 
більш важливого значення набуває забезпечення обороноздатності України. 
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Відповідно, прийняття законопроекту є важливим кроком, що допоможе 
поглибити та розширити співпрацю з НАТО та посилити національну безпеку. 

 
1. http://w1.c1 .rada.gov .ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61822  

2. https://www.unian.ua/politics/1964659-u-nato-vzy ali-do-v idoma-rishenny a-verhovnoji-radi-

schodo-chlenstva-v-aly ansi.html 

3. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017 /06/8/7 066854/  

4. https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2243502-rada-uhvalila-zakon-pro-kurs-ukraini-na-

vstup-do-nato.html 

5. http://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pro-nato-noviy -pogly ad 

 

 
 
 

Євроантлантичний процес в Україні 

 

В Україні введуть нові військові звання за стандартами армії 

НАТО 
09.06.2017 

Міністерство оборони України розробило законопроект, який передбачає 
підвищення ролі сержантського і старшинського складу ЗСУ відповідно до 
стандартів НАТО. 

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила начальник управління 
комунікацій та преси міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, 
повідомляє УНІАН. 

За її словами, зараз на розгляді в Адміністрації президента, Верховній Раді 
та Кабінеті міністрів знаходяться 26 проектів нормативно-правових актів, що 
забезпечують реалізацію реформ у сфері оборони.  «Зокрема, планується до 
розгляду у парламенті проект закону «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо військових звань військовослужбовців». Він покликаний підвищити 
роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України у навчанні, 
вихованні, підготовці особового складу та виконанні завдань за призначенням 
відповідно до стандартів НАТО. Документ передбачає встановлення нових 
військових звань сержантського і старшинського складу», - зазначила Гаврилюк. 

Вона також пояснила, що це такі нові армійські військові звання як «штаб-
сержант», «майстер-сержант», «старший майстер-сержант», «головний майстер-
сержант», а також корабельні військові звання: «штаб-старшина», «майстер-
старшина», «старший майстер-старшина» та «головний майстер-старшина». З 
цією метою законопроектом вносяться зміни до закону  України «Про військовий 
обов’язок та військову  службу», статуту  внутрішньої служби та дисциплінарного 
статуту  ЗСУ. 

Вголос  
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https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2243502-rada-uhvalila-zakon-pro-kurs-ukraini-na-vstup-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2243502-rada-uhvalila-zakon-pro-kurs-ukraini-na-vstup-do-nato.html
http://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pro-nato-noviy-poglyad
https://www.unian.ua/society/1966911-v-ukrajini-vvedut-novi-viyskovi-zvannya-yak-v-armiji-nato.html
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Структуру Міноборони змінять під стандарти НАТО 
14.06.2017 

Зміна оргштатної структури торкнеться як Генерального штабу і 
Міністерства оборони, так і бойових підрозділів. 

Радник Президента України, радник міністра оборони України Юрій 
Бірюков повідомив в ефірі 5 каналу, що в найближчі два роки буде змінена 
оргштатна структура Міністерства оборони відповідно до стандартів НАТО. 

Бірюков уточнив, що зміна оргштатної структури торкнеться як вищого 
керівництва, тобто генерального штабу і Міністерства оборони, так і бойових 
підрозділів. 
            "Зокрема, процес переходу на стандарти НАТО передбачає, що в 2018 році 
посада начальника Генерального штабу - головнокомандувача буде розділена на 
двох осіб. Тобто окремо у нас буде головнокомандувач, а окремо - начальник 
Генерального штабу ... на рівні підрозділів змінюється система керівництва. 
Наскільки я знаю, дається більше повноважень "внизу" - більше свободи в 
застосуванні зброї і більше свободи у віддачі наказів нижчим командирам. Також 
змінюється логістична система, змінюється система підготовки", - сказав радник. 
             Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна 
досягне всіх стандартів НАТО до 2020 року. 

КорреспонденТ.net 

 
Відбулось чергове засідання Спільної робочої групи Україна-

НАТО з оборонно-технічного співробітництва 
15.06.2017 

Захід відбувся 15 червня 2017 р. у м. Києві під головуванням Першого 
заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 
О.Гладковського і заступника Генерального секретаря НАТО з оборонних 
інвестицій, Директора Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного 
секретаріату НАТО К.Гранда. 

Учасники засідання розглянули результати співробітництва України з 
НАТО у сфері озброєнь і оборонно-промислового комплексу та визначили 
пріоритети подальшої спільної роботи. 

Серед іншого сторони обговорили виконання Державної цільової програми 
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 
року, участь України в проектах багатонаціонального співробітництва, 
впровадження технічних стандартів НАТО в Збройних силах України, а також 
реформування системи логістики та стандартизації ЗСУ.     

Місія України при НАТО 

 
 

Дії Росії є надзвичайно небезпечними для світового порядку - 
НАТО 

15.06.2017 

Північноатлантичний альянс не залишає поза увагою теми анексії Криму та 
подій на сході України, вважаючи дії Росії надзвичайно небезпечними для 
світового порядку. 

Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО Каміль Грант під 
час зустрічі із секретарем РНБО України Олександром Турчиновим, 
повідомляє прес-служба Радбезу.  

“НАТО демонструє єдність щодо дій Росії, які надзвичайно небезпечні для 
світового порядку”, - зазначив він. 

https://www.5.ua/polityka/u-naiblyzhchi-roky-bude-zminena-orhshtatna-struktura-minoborony-zghidno-zi-standartamy-nato-biriukov-147840.html
http://ua.korrespondent.net/ukraine/3859999-klimkin-ukraina-element-skhidnoho-flanhu-nato
http://ua.korrespondent.net/ukraine/3859999-klimkin-ukraina-element-skhidnoho-flanhu-nato
http://www.rnbo.gov.ua/news/2797.html
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Грант наголосив, що НАТО вважає Україну “одним з найважливіших 
партнерів та дуже оптимістично оцінює перспективи нашої співпраці”. 

Під час зустрічі співрозмовники обговорили гібридну агресію Росії проти 
України, питання співпраці з країнами-членами НАТО у військово-технічній сфері 
та кібербезпеці, а також питання переходу на стандарти НАТО сектору безпеки та 
оборони України, зокрема, її оборонно-промислового комплексу. 

Укрінформ 
 

 

НАТО у фокусі тижня 

 
Чорногорія вступає до НАТО як 29-й член Альянсу 

05.06.2017 

Чорногорія стала найновішим членом НАТО в понеділок, 5 червня 2017 
року, після розміщення свого документа про вступ до Північноатлантичного 
договору в депозитарії Державного департамента США у Вашингтоні, округ 
Колумбія. Під час церемонії з відзначення цієї події Генеральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберг підкреслив, що вступ Чорногорії до Альянсу допомагає 
міжнародному миру і безпеці і надсилає потужний сигнал про те, що двері НАТО 
лишаються відкритими. В церемонії, господарем якої був заступник 
Держсекретаря США з політичних справ Томас Шеннон, взяли участь прем’єр-
міністр Душко Марковіч і міністр закордонних справ і європейської інтеграції 
Чорногорії Срдан Дармановіч. 

«Сьогодні Чорногорія вступає в НАТО і займає на рівних місце 
за столом, маючи рівноправний голос у розвитку нашого Альянсу, і 
отримує гарантію своєї незалежності», – сказав Генеральний секретар. 
Пан Столтенберг відзначив, що Чорногорія допоможе НАТО краще розбиратись у 
ситуації на західних Балканах і отримає користь «від професіоналізму, 
звитяги і відданості її військовослужбовців, чоловіків і жінок». Він 
наголосив, що колективна обіцянка НАТО, за статтею 5, зберігає безпеку членів 
Альянсу вже майже сім десятків років. 

Міністри закордонних справ країн Альянсу підписали Протокол про вступ 
Чорногорії в травні 2016 року, після чого усі 28 національних парламентів 
проголосували за ратифікацію членства Чорногорії. Церемонія підняття прапора 
Чорногорії відбудеться у штаб-квартирі НАТО 7 червня 2017 року. 

Сьогодні відбулося перше розширення НАТО з того часу, як 1 квітня 2009 
року Албанія і Хорватія приєднались до Альянсу. 

Організація Північноатлантичного договору  

 
Атлантична рада відзначила Генерального секретаря НАТО за 

міжнародне лідерство 
06.06.2017 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в понеділок, 5 червня 2017 
року, був нагороджений Атлантичною радою Відзнакою за видатне міжнародне 
лідерство за свої досягнення під час служби на посаді як Генерального секретаря, 
так і прем’єр-міністра Норвегії. Під час церемонії вручення винагороди у 
Вашингтоні, округ Колумбія, Генеральний секретар закликав Європу і Північну 
Америку «зберігати силу Альянсу». 

Організація Північноатлантичного договору  

 
 
 
 

https://www.ukrinform.ua/tag-nato
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Канада перекидає військових до Латвії 
13.06.2017 

Близько сотні канадських військових відбули у понеділок з бази у 
Едмонтоні до Латвії для проходження там служби у рамках операції НАТО 
REASSURANCE. 

Про це повідомив міністр оборони Канади Харджит Саджан, передає 
кореспондент Укрінформу. 

«Канада є активним прихильником НАТО та прагне сповна виконати свою 
роль члена Альянсу. Підтримка ЗС Канади дій НАТО сприяє безпеці та 
стабільності у Центральній та Східній Європі, а також демонструє готовність та 
професіоналізм канадських військових», - сказав Саджан. 

У військовому відомстві наголосили на готовності Північноатлантичного 
альянсу захищати Латвію від агресії. «Присутність на території Латвії військових 
із Албанії, Канади, Італії, Польщі, Словенії та Іспанії є відвертим свідченням 
солідарності, рішучості та здатності захищати населення та територію Латвії від 
можливої агресії», - зазначили у Міноборони. 

Нагадаємо: під час Варшавського саміту НАТО Канада погодилася 
надіслати свої війська разом із технікою до Латвії та очолити багатонаціональний 
батальйон, який перебуватиме у Прибалтиці з метою стримування можливої 
російської агресії. По батальйону виділили також США, Німеччина та 
Великобританія, які розгорнуть свої війська у інших прикордонних із Росією 
державах-членах Північноатлантичного альянсу. 

Укрінформ 

 
У НАТО вирішили посилити присутність на східному фланзі 

через російсько-білоруські навчання 

17.06.2017 

Північно-атлантичний альянс НАТО посилить присутність у східних країнах 
альянсу під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017". Про це заявив 
командувач сухопутних військ США у Європі Бен Ходжес, передає "5 канал". 

Навчання "Захід-2017" заплановані на вересень цього року на території 
Білорусі. Вони об’єднають понад 100 тисяч військових і будуть найбільшими 
російськими навчаннями із 2013 року. 

Натомість американські військові збираються провести свої навчання у 
Швеції, Польщі і в Україні – в той самий час, коли відбудеться російський "Захід-
2017". 

За словами Бена Ходжеса, Росії не можна довіряти, адже існує безліч 
прикладів того, як Москва не дотримується жодних домовленостей і постійно 
порушує обіцянки. 

"Коли Росія захопила Крим – це відбувалося на тлі військових навчань. 
Коли росіяни увійшли в Грузію – також були навчання. І я б не виключав 
подібного розвитку подій у зв’язку з цими навчаннями. Але НАТО – це 
професіонали, ми всі працюємо над тим, щоб мати найвищий рівень готовності 
під час от таких от навчань", – зазначив командувач сухопутних військ США у 
Європі.  

Тиждень.ua 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Введення віз з Росією це питання безпеки а не торгів  
 

На сьогоднішній день тривають дискусії про введення візового режиму між 
Україною та Росією. Стосовно цього питання висловився секретар РНБО 
Олександр Турчинов наголосивши, що українці мають поставити «надійний 
заслін», що захищатиме країну від ворожої агентури, терористів, сепаратистів, 
тощо. А для громадян Росії потрібно запровадити правило в'їзду в Україну тільки 
за біометричними паспортами. «Я вважаю, коли Європа відчиняє для нас двері у 
вигляді отримання безвізового режиму, ми повинні зробити так, щоб у ці двері не 
полізли носії антиєвропейської агресивної ідеології «русского мира» - зазначив  
О. Турчинов [1]. 

     9 червня, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що 
він не проти введення візового режиму з РФ, але потрібен чіткий підхід і бачення 
того, що буде далі. «Це питання, потрібно вирішувати і в часі, і з точки зору цих 
процедур, на основі чіткого підходу і розуміння, яким чином Росія буде 
намагатися це перебити, і наших громадян втягувати в обов'язкове російське 
громадянство. Цьому потрібно однозначно запобігти. Варто врахувати наших 
громадян, котрі зараз перебувають на території тимчасово окупованого Криму, 
треба пам’ятати те, що на сьогоднішній день майже 3 млн українців перебувають 
на території РФ» - зазначив міністр [2]. Станом на 12 червня, голова МЗС Павло 
Клімкін запропонував альтернативу візового режиму. Сказавши, що відтак, в 
Україні може з’явитися система попереднього інформування громадян Росії про їх 
намір відвідати нашу країну. Голова МЗС підкреслює, що головним для українців 
є встановлення контролю на кордоні. А також, що візи для росіян можна було б 
запровадити вже давно, проте виникає питання жителів Криму, яких окупаційна 
влада може змусити «робити візу до власної країни». Окрім того, на території Росії 
живуть громадяни України, і в разі введення візового режиму, влада РФ може 
тиснути на них для зміни громадянства [3]. 

1 червня 2017 року в Мін'юсті було оголошено про готовність введення 
візового режиму з Росією. «Україна готова до введення візового режиму з 
Російською Федерацією, але необхідно політичне рішення», - заявив Міністр 
юстиції України Павло Петренко [4]. В той же час, у відповідь Росія висловила 
намір ввести візовий  режиму з Україною. 6 червня голова МЗС РФ Сергій Лавров 
заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії 
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Києва. «Коли всерйоз говорять про введення візового режиму, як видумаєте, ми 
повинні все це проковтувати і не відповідати взаємністю? – зреагував Лавров[5]. 

Наміри щодо введення візового режиму з Росією почалися відразу після 
анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України. Багато 
політичних експертів справедливо вважають, що доцільно було б затвердити 
візовий режим ще у 2014 році, однак, це питання стоїть актуальним і досі. З одного 
боку, час від часу пропонуються альтернативи та спрощення, з іншого, 
розглядається питання про посилення обмежувальних заходів, наприклад про 
повне закриття кордонів з Росією. Це демонструє відсутність чіткого 
бачення оборони держави. До цього часу йдуть маніпуляції з 
питаннями державної безпеки, через простий бізнесовий інтерес 
певних політичних груп, які не бажають понести матеріальні втрати 
просто через закриття українсько-російського кордону.  

Віце-президент ПАРЄ, депутат Верховної Ради Георгій Логвинський цілком 
слушно зазначив : «Зрештою ми маємо визначитись, як-то кажуть, чи воюємо ми 
з РФ, чи торгуємо. Росія є країною агресором, а отже кордони з нею не повинні 
бути настільки прозорими, як з іншими державами. Вважаю, що при правильній 
побудові системи захисту держави, введення віз з РФ може додати користі 
національній безпеці України»[6].  Богдан Яременко стверджує, що при введені 
візового режиму з РФ громадяни України будуть змушені влаштуватися в черги 
при російських консульствах в Україні. «По суті, стану війни повною мірою може 
відповідати не візовий режим, а заборона на подорожі між Україною та РФ за 
винятком тих випадків, на які існує згода українських спецслужб» [7]. 

Однак, тут потрібно чітко зрозуміти: країна має будувати свою 
стратегію внутрішньої і зовнішньої політики виходячи із фактичного 
стану війни, а не з позиції миру. А візовий режим перш за все є заходом 
внутрішньої безпеки. І основна його мета захистити державу від небажаних 
«гостей», які можуть бути загрозою національній безпеці.  У нас більш ніж 400 км 
відкритого кордону з РФ, який абсолютно не контролюється Україною. 
Очевидно, що відкритість українсько-російського кордону несе 
небезпеку і країнам Європи. Тим часом Кремль користується 
невизначеністю Києва і з 2014 року із Росії до України вільно 
потрапляють «туристи» та «гуманітарні конвої» зі зброєю, які 
здійснюють всілякі диверсії. Складається враження, що до цього часу 
ми ще маємо пострадянську колоніальну еліту, яка все ще мислить 
інтересами метрополії. 

Та поки  ми розмірковуємо над негативами від введення візового режиму 
боячись завдати певних незручностей росіянам, Росія вже де-факто запровадила 
візовий режим для українців. Нещодавно, стало відомо, що жителі України, які 
отримали дозвіл на тимчасове проживання в Росії, не можуть вільно покинути 
країну. Якщо українець в Росії отримав патент на роботу чи дозвіл на тимчасове 
проживання у Росії, щоб покинути країну, йому треба оформити виїздну візу. Без 
неї російські прикордонники мають право не випускати людину закордон. А за 
певних умов накласти і штраф [8].  

Але, перш за все ініціатива введення візового режиму з Росією 
диктується  потребою забезпеченням національних інтересів України. 
Затвердження візового режиму сприятиме контролю та наявності 
інформації про людей, що будуть перетинати кордон. Адже наразі 
питання безпеки є основним для України.  

 
 

1. http://24tv.ua/vizoviy_rezhim_z_rosiyeyu_turchinov_zaproponuvav_svoyu_alternativu_n8299
28 

http://24tv.ua/vizoviy_rezhim_z_rosiyeyu_turchinov_zaproponuvav_svoyu_alternativu_n829928
http://24tv.ua/vizoviy_rezhim_z_rosiyeyu_turchinov_zaproponuvav_svoyu_alternativu_n829928
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2. http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/9/7146389/ 

3. http://24tv.ua/vizoviy_rezhim_z_rosiyeyu_klimkin_zayaviv_pro_alternativu_n828662 

4. https://www.unian.ua/politics/1954036-minyust-otsiniv-gotovnist-ukrajini-do-vvedennya-

v izovogo-rejimu-z-rosieyu.html 

5. https://www.unian.ua/politics/1977076-u-lavrova-obitsyayut-vidpovisti-za-faktom-yakscho-

ukrajina-vvede-vizi-dlya-rosiyan.html 

6. http://m.day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/vidirvatys-vid-agresora 

7 . https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/1494733147257469 

8. http://24tv.ua/ukrayintsi_y aki_otrimali_dozvil_na_timchasove_prozhivannya_u_rosiyi_ne_m

ozhut_vilno_pokinuti_krayinu_n830738 

 

 

 

Двосторонні відносини 
 

Туреччина 
                 

Угода між Україною і Туреччиною про умови взаємних поїздок 
громадян 

01.06.2017 

Набула чинності угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької 
Республіки про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян, вчинена 14 березня ц.р. 
у м.Анкара. 

Відповідно до положень Угоди, громадяни України та громадяни Турецької 
Республіки, які користуються паспортами у формі картки (ID), що містять 
безконтактний електронний носій, мають змогу в’їжджати та перебувати без віз на 
території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180. 

                                                                                
                                                                                                          МЗС України  

 
 Польща 

 
У Мінкультури обговорили питання розвитку культурного 

співробітництва між Україною та Польщею 
 

02.06.2017  

Міністр культури Євген Нищук провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним 
Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєкло. 

Під час зустрічі розглядались питання налагодження співпраці між 
культурними інституціями двох країн, а також реалізації спільних україно-польських 
мистецьких проектів. 

Зокрема, Міністр культури України Євген Нищук висловив зацікавленість у 
співробітництві та обміні досвідом між Українським інститутом книги та Інститутом 
книги у Кракові. 

«Це питання нам надзвичайно цікаве, наша інституція - Український інститут 
книги, створена не так давно, однак ставить такі ж цілі та завдання , як і подібний 
заклад у Кракові. Інститут книги в Польщі функціонує з 2004 року, і звичайно має 
значний досвід щодо реалізації своєї місії. Нам було б дуже цікаво та корисно 
налагодити співпрацю між цими  закладами, що сприятиме культурному 
співробітництву між нашими країнами», - сказав Євген Нищук. 

Також  під час спілкування порушувалося питання обміну досвідом та надання 
експертної підтримки з боку польських фахівців у частині мистецької освіти - 

http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/9/7146389/
http://24tv.ua/vizoviy_rezhim_z_rosiyeyu_klimkin_zayaviv_pro_alternativu_n828662
https://www.unian.ua/politics/1954036-minyust-otsiniv-gotovnist-ukrajini-do-vvedennya-vizovogo-rejimu-z-rosieyu.html
https://www.unian.ua/politics/1954036-minyust-otsiniv-gotovnist-ukrajini-do-vvedennya-vizovogo-rejimu-z-rosieyu.html
https://www.unian.ua/politics/1977076-u-lavrova-obitsyayut-vidpovisti-za-faktom-yakscho-ukrajina-vvede-vizi-dlya-rosiyan.html
https://www.unian.ua/politics/1977076-u-lavrova-obitsyayut-vidpovisti-za-faktom-yakscho-ukrajina-vvede-vizi-dlya-rosiyan.html
http://24tv.ua/ukrayintsi_yaki_otrimali_dozvil_na_timchasove_prozhivannya_u_rosiyi_ne_mozhut_vilno_pokinuti_krayinu_n830738
http://24tv.ua/ukrayintsi_yaki_otrimali_dozvil_na_timchasove_prozhivannya_u_rosiyi_ne_mozhut_vilno_pokinuti_krayinu_n830738
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підготовці професіоналів у напрямку сценічної драматургії, режисури, 
кіномистецтва, а саме – проведенні лекцій, зустрічей та майстер класів для студентів 
мистецьких вузів. 

Зі свого боку, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в 
Україні Ян Пєкло запевнив, що польська сторона надзвичайно зацікавлена у 
розвитку співпраці з українськими мистецькими інституціями та відзначив яскраві 
приклади реалізації спільних україно-польських мистецьких проектів, які 
демонструють високий професійний рівень обох країн. 

                                                                                                       
                                                                                                                      Урядовий портал  

                                                                    
Таїланд 

 
Павло Клімкін відвідав з офіційним візитом Королівство Таїланд 

 
05.06.2017 

В рамках першого в історії двосторонніх українсько-тайських відносин 
офіційного візиту Міністра закордонних справ України до Таїланду відбулася зустріч 
Павла Клімкіна з тайським колегою - Доном Прамудвінаєм, Міністром закордонних 
справ Королівства Таїланд. 

У ході зустрічі сторонами було висловлено обопільну зацікавленість у всебічній 
активізації українсько-тайських взаємин, відбувся широкій обмін думками з 
актуальних міжнародних та регіональних питань. 

Сторони узгодили  графік майбутніх політичних контактів на найближчу 
перспективу, зокрема, було досягнуто домовленостей стосовно проведення 
найближчим часом другого раунду політичних консультацій на рівні заступників 
міністрів закордонних справ, а також першого засідання міжурядової Спільної 
комісії з двостороннього співробітництва. 

У ході переговорів були предметно розглянуті шляхи поглиблення українсько-
тайської взаємодії в рамках міжнародних організацій, а також перспективи 
подальшого розвитку, насамперед, торговельно-економічного двостороннього 
співробітництва. 

За підсумками переговорів сторонами було підписано Договір між Україною та 
Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та 
Торговельну Угоду між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд. Реалізація 
заходів, регламентованих підписаними документами, істотно сприятиме активізації 
двосторонніх контактів між співробітниками правоохоронних органів та 
представниками ділових кіл двох країн. 

 
МЗС України  

 
                                                                

Німеччина  
 
М.Мюллер завітав з першим візитом до України: мери Києва та 

Берліна підписали спільну заяву про партнерство двох міст 
 
06.06.2015 

Київський міський голова Віталій Кличко та правлячий бургомістр Берліну 
Міхаель Мюллер підписали спільну заяву про співпрацю та партнерство між 
столицями України та Німеччини. 

Під час зустрічі Віталій Кличко підкреслив, що співпраця Києва та Берліна 
триває уже довгий час. 
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«Ми цінуємо допомогу наших друзів, які приїжджають до Києва, інвестують 
кошти, втілюють тут проекти. Ми розуміємо, наскільки важливим є партнерство з 
одним із повідних міст Європи, – наголосив мер Києва. – Я дуже радий поглибленню 
двосторонніх зв’язків між Києвом та Берліном у форматі «міста-партнери» та 
підписання спільної заяви про співробітництво заради встановлення дружніх, 
стабільних і взаємовигідних відносин на благо мешканців обох столиць», – зазначив 
мер Києва. 

Згідно з документом, який підписали сьогодні мери, сторони визначили, що 
мають спільні виклики в контексті розвитку міст, зокрема, містобудуванні, 
транспорті, охороні здоров’я, тому спільні напрацювання, обмін інформацією та 
ідеями можуть допомогти столицям подолати ці проблеми. 

Віталій Кличко та Міхаель Мюллер домовилися доручити органам міських 
адміністрацій обмінюватися інформацією та використовувати її під час планування 
власних проектів. Окрім того, Київ та Берлін зможуть обмінюватися експертними 
висновками щодо проектів, які планують до реалізації у столицях. Іншими словами, 
спеціалісти мерії Берліна зможуть надати свою оцінку ідеям влади столиці України і 
навпаки. 

                                                                                                                                 МЗС України  

     
                                                      

Азербайджан 
 

Зустріч Посла України в АР О.П.Міщенка з Міністром економіки 
АР Ш.Мустафаєвим 

 
        07.06.2017 

У ході зустрічі відбулось обговорення широкого кола питань щодо стану 
виконання домовленостей, досягнутих під час візиту в Україну навесні ц.р. делегації 
урядових і ділових кіл Азербайджану з Міністром економіки АР Ш.Мустафаєвим і, 
зокрема, у ході зустрічі делегації з Президентом України П.О.Порошенком. 

У ході зустрічі відбувся змістовний обмін думками щодо перспектив розвитку 
двостороннього торговельно-економічного співробітництва. При цьому сторони 
відзначили, що офіційний візит в Азербайджан Президента України П.О.Порошенка 
13-14 липня 2016р. дав значний поштовх для стрімкого зростання товарообігу у І 
кварталі 2017р. за рахунок збільшення українського експорту в АР удвічі та 
азербайджанського імпорту в Україну у 17 разів за рахунок відновлення поставок 
азербайджанської нафти і газового конденсату на переробку на українські НПЗ. 

Міністр економіки АР наголосив, що наступним кроком уряду АР, після 
відкриття 29.05.2017 р. Торгового дому Азербайджану в Мінську, стане відкриття 
аналогічного виставково-торговельного центру АР в Києві. Азербайджанська сторона 
планує реалізувати ці наміри до кінця поточного року, що має стати важливим 
кроком стимулювання імпорту азербайджанської продукції ненафтового сектору 
економіки в Україну. 

Посол О.Міщенко інформував співрозмовника про заходи, які вживає зі свого 
боку українська сторона, для відкриття Торгового дому України в Азербайджані та 
щодо напрямків розвитку економічної співпраці. 

Сторони позитивно оцінили успішний розвиток транзитних перевезень 
Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом і важливу роль, яку 
відіграє у цьому процесі Координаційна рада АР по транзиту, очолювана Міністром 
економіки АР. 

Також було обговорено питання підготовки до створення спільного українсько-
азербайджанського підприємства у галузі фармацевтичної промисловості і 
домовлено прискорити відповідні кроки у цьому напрямку.   
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За результатами зустрічі сторонами підтверджено наміри щодо проведення до 
кінця поточного року 12-го засідання Спільної міжурядової українсько-
азербайджанської комісії з економічного співробітництва (СМК) і визначено ключові 
напрями в роботі по підготовці наступного засідання СМК, яке має відбутися в 
Україні (м.Київ) до кінця поточного року. 

                                                                                                                   МЗС України  

  
Хорватія 

 

Прем’єр-міністр України В. Гройсман зустрівся з Прем’єр-міністром 
Республіки Хорватія  А.Пленковичем 

 
13.06.2017 

Перебуваючи з офіційним візитом у Республіці Хорватія, Прем’єр-міністр 
України В. Гройсман зустрівся з Прем’єр-міністром РХ А.Пленковичем. В ході 
зустрічі співрозмовники відзначили, що Україна і Хорватія розвинули високий 
рівень двостороннього політичного діалогу та вживатимуть спільних заходів для 
поглиблення та розширення напрямків співробітництва, зокрема, у торговельно-
економічній, енергетичній, військово-технічній, туристичній галузях та в культурно-
гуманітарній сфері.  

Глави двох урядів також розглянули участь України у проекті формування 
нового газового коридору Хорватія – Угорщина – Україна, який передбачає 
використання потужностей LNG-терміналу, який планується збудувати на 
хорватському узбережжі. 

Окремо Прем’єр-міністр України В.Гройсман подякував усьому хорватському 
народу та А.Пленковичу  особисто за принципову позицію у питанні відновлення 
територіальної цілісності України, за підтримку нашої країни у досягненні 
безвізового режиму із ЄС та завершенні ратифікації Угоди про асоціацію з 
Євросоюзом. 

Глава Уряду України  також високо оцінив допомогу Хорватії у оздоровленні на 
Адріатиці українських дітей з родин учасників АТО та біженців, а також українських 
воїнів. 

 
                                                                                                                                                    МЗС України  

                                                                
США 
 

Сенат США підтримав закон про посилення санкцій проти Росії 
 
15.16.2017 

Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав Закон, де, зокрема,йдеться про 
санкції проти Російської Федерації. Цей Закон підтримали 97 сенаторів зі 100. 

Під час розгляду цього документу у залі Сенату був присутній Голова Верховної 
Ради України Андрій Парубій. 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій привітав ухвалення Сенатом 
США посилення санкцій проти Росії: «Дякую усім сенаторам, які підтримали цей 
важливий для України і всього вільного світу Закон. Раніше введені Президентом 
США санкції, тепер затверджені Сенатом, як Закон.Більш того, санкції розширені на 
фінансовий і енергетичний сектор. А також цим законом передбачено і виділення 
250 мільйонів доларів на протидію російському деструктивному впливу»,- 
прокоментував ухвалення цього Закону Голова Верховної Ради України Андрій 
Парубій. 
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Також Голова Верховної Ради Андрій Парубій у Сенаті провів зустріч зі 
співавтором цього Закону сенатором Робертом Портманом та привітав його з 
успішним голосуванням. 

                                                                                                                                           МЗС України  

 
Голови парламентів України та Сполучених штатів підписали 

Меморандум про співпрацю 
 

15.06.2017 
 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час робочого візиту до 
Вашингтону підписав Меморандум про співпрацю з Головою Палати представників 
Конгресу США Полом Раяном". 

Зазначається, що цей документ спрямований на стратегічне партнерство та 
розширення двосторонньої взаємодії між парламентами у політичній, економічній, 
безпековій, гуманітарній та культурній сфері. 

"Важливо, що у Меморандумі Україна названа форпостом захисту західної 
цивілізації від російської агресії. Переконаний, що підписання Меморандуму виведе 
нашу співпрацю не лише на новий рівень міжпарламентської, але й на новий рівень 
міждержавної співпраці", - цитує Парубія прес-служба. 

Під час зустрічі Андрій Парубій передав Полу Раяну лист-запрошення від Голів 
парламентів Грузії, Молдови та України відвідати ці країни з офіційним візитом. 
"Ситуації у наших країнах подібні. І Грузія, і Молдова, і Україна мають окуповані 
Росією території, і три наших країни впевнено йдуть шляхом євроатлантичної 
інтеграції. Тому переконаний, що очільнику Американського парламенту буде цікаво 
відвідати ці країни", - заявив український спікер. 

                                                                                                                           Укрінформ 

 
 

Словаччина 
 

Візит Міністра юстиції України П.Петренка до Братислави 
 
15.06.2017 

  В Братиславі з робочим візитом перебував Міністр юстиції України 
П.Петренко, в ході якого було проведено зустрічі із Міністром юстиції Словаччини 
Л.Житнянською, головою Спеціального кримінального суду СР М.Трубаном та  
заступником Голови спеціальної прокуратури СР Я.Зановітом. 

Під час зустрічі із Міністром юстиції Словаччини Л.Житнянською було 
презентовано хід реформ системи юстиції, судочинства в Україні, створення та 
відкриття електронних реєстрів в рамках проекту «Відкритий уряд», а також систему 
електронного декларування із наголосом на антикорупційну складову. Обговорено 
можливі шляхи співпраці українських і словацьких відомств в контексті передачі 
напрацьованого досвіду Словаччини в боротьбі з корупцією, створенню в Україні 
антикорупційних органів, у т.ч. спеціалізованого антикорупційного суду та 
прокуратури. 

Словацька сторона привітала Україну із запровадженням безвізового режиму з 
ЄС та зазначила, що Братислава була і залишатиметься прихильником 
євроінтеграції України. Було високо оцінено поступ нашої держави у боротьбі з 
корупцією та амбіції українського Уряду щодо реформування усіх сфер 
життєдіяльності України. 

                                                                                                                          МЗС України  
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Казахстан 
В Астані відбулося засідання спільної міждержавної українсько-

казахстанської комісії з економічних питань 
 
16.05.2017 

        В Астані Віце-прем’єр міністр України Г.Зубко, з української сторони, та Перший 
заступник Прем’єр-міністра РК А.Мамін, з казахстанської,підписали протокол за 
результатами роботи Комісії. 

Документ визначає подальший розвиток двосторонньої співпраці у 
машинобудуванні, енергетичній, ядерній та інших сферах. 

В ході засідання урядові делегації України і Казахстану  зазначили, що 
важливим інструментом активізації співпраці може стати розвиток міжрегіональних 
зв'язків, створення нових спільних виробництв, надання сприяння підприємцям в 
організації торгівлі. Сторони запропонували відновити практику обміну делегаціями 
регіонів на системній основі. 

Г. Зубко та А.Мамін підкреслили успішне співробітництво двох країн в сфері 
транзиту і логістики: в період січня-лютого 2017 року обсяг експортних і імпортних 
вантажів між Казахстаном склав 186,6 тис тонн, що вище рівня 2016 року на 15%.   

                                                                                                                                                МЗС України  

 
 

Австрія 
 

Візит міністра юстиції України до Австрії 
     16.06.2017 

На запрошення Віце-канцлера – Федерального міністра юстиції Республіки 
Австрія Вольфганга Брандштеттера Павло Петренко здійснив візит до Відня. 

У ході зустрічі український і австрійський міністри обговорили широке коло 
питань, які стосуються розвитку системи юстиції, а також подальшого розвитку 
співпраці між нашими країнами у цьому напрямку. 

Зокрема, йшлося про обмін досвідом у організації роботи системи виконання 
судових й інших рішень та запровадження інституту приватних виконавців. 
Домовлено про започаткування спільних українсько-австрійських проектів у даній 
сфері. 

Ще одним важливим аспектом співпраці буде співробітництво у галузі розшуку 
та повернення активів, одержаних від корупційних та інших  злочинів. Австрійська 
сторона підтвердила готовність до активної співпраці та надання Україні практичної 
підтримки у цьому аспекті боротьби з корупцією. 

                                                                                                                МЗС УКраїни  
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Прозріння: АТО чи війна?  

 

13 червня Секретар Ради національної безпеки і оборони України 
Олександр Олександр Турчинов зробив заяву про те, що антитерористичну 
операцію на сході України необхідно завершити і перейти до нового формату 
захисту країни від гібридної війни з РФ. За словами Турчинова, військові дії, що 
тривають на сході України вже 3 роки і переросли як за тривалістю, так і за 
масштабами формат АТО. Директор військових програм Центру Разумкова 
Микола Сунгуровський вважає, що про воєнний стан заговорили зараз, 
найімовірніше, щоб уникнути позачергових виборів, хоча ввести його варто було 
набагато раніше. На його думку, згідно існуючого законодавства Президент 
повинен видати указ про воєнний стан, який потім має затвердити Рада. 
Конкретні заходи, які такий стан передбачає, повинні бути розписані в цьому 
документі [1]. 

На території України фактично вже 3 роки йдуть військові дії. Однак, 
керівництву країни знадобилося так багато часу, щоб принаймні почати говорити 
про введення воєнного стану та звернутися до законодавства що визначає 
комплекс заходів, які мають здійснюватися в період воєнного часу. Одним із таких 
заходів є евакуація цивільного населення з зони бойових дій. Загальне 
керівництво усіма цими діями здійснює військове командування.  

Очільник МВС Арсен Аваков прокоментував заяву Турчинова словами: 
«Зараз, коли мова йде про повномасштабну військову операцію, і це не спеціальна 
операція служб безпеки із залученням інших сил, то, очевидно, необхідно 
переглянути статус, але не переглянути суть»[2]. Зі слів Міністра внутрішніх 
справ Арсена Авакова виходить так, що під час бойових дій не було 
широкомасштабних військових операцій на кордоні, під Ілловайськом 
та на Дебальцевому плацдармі. Там діяли тільки українські спецслужби 
проводячи спеціальну операцію. А зараз, коли ми дотримуємося 
пасивної оборони без активного застосування важких озброєнь мова 
йде про повномасштабну операцію. Однак, про яку масштабну 
операцію говорить Аваков? Повномасштабну військову операцію 
російських, чи українських військ?  
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В той же час Президент Порошенко категорично заявляє, що конфлікт на 
Донбасі воєнного вирішення не має і він буде розв’язаний виключно політико-
дипломатичними засобами. Турчинов же говорить про право на бойове  
застосування Збройних Сил, а Президент Порошенко веде мову про реінтеграцію 
Донбасу. Зокрема він підкреслив, що доручив розробити законопроект щодо 
реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення 
окупованих територій України [3]. Це наводить на думку, що в колі  
найвищого воєнно-політичного керівництва країни немає спільної 
позиції та єдиного чіткого бачення щодо стратегії ведення гібридної 
війни з Росією та шляхів відновлення суверенітету і територіальної 
цілісності України.  

Проаналізувавши заяву Турчинова [4] , виокремимо такі основні тези: 
- визнати окупованими деякі райони Луганської та Донецької областей на 

законодавчому рівні; 
- законодавчо визначити основи державної політики з метою їх 

звільнення; 
- законодавчо забезпечити право Президенту застосовувати ЗСУ та інші 

військові формування проти російської гібридної агресії; 
- створити постійно діючий в зоні зіткнення Оперативний штаб з 

широкими повноваженнями, для комплексного управління  ЗСУ, усіма 
силовими структурами та військово-цивільними адміністраціями.  

Турчинов також заявив, що відповідний законопроект «Про відновлення 
державного суверенітету України над тимчасово окупованими 
територіями Донецької і Луганської областей» буде представлений 
президенту. Секретар РНБО підкреслив, що чинне українське законодавство 
передбачає два основних випадки, за яких дозволено бойове застосування 
Збройних Сил – це оголошення війни і антитерористичної операції.«Незважаючи 
на поширену думку, згідно з нашим законодавством, введення воєнного стану 
передбачає лише наявність особливого правового режиму в країні, або в окремих 
регіонах, і не надає автоматичного права на використання Збройних Сил України 
та інших військових формувань», - пояснив секретар РНБО, додавши, що 
законодавство формувалося на основі уявлень ХХ століття про класичну війну і не 
враховує необхідності протистояти гібридній агресії, яку веде проти України РФ.У 
зв'язку з цим, за його словами, настав час визначити новий формат, який 
дозволить ефективно захистити Україну від гібридних методів війни, які 
застосовує РФ [5]. У свою чергу, Президент прокоментував цю заяву так: «Якщо 
ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в 
умовах агресії – залишимо Україну беззахисною»[3].  

Із цих заяв складається враження, що уповноважені особи або не знають, що 
в Україні вже існує воєнне законодавство, яке чітко регламентує повноваження та 
порядок застосування Збройних Сил та організацію оборони України у випадку 
збройної агресії та війни, або просто ігнорують його переслідуючи певні інтереси 
не зовсім сумісні з інтересами оборони країни.  

По перше, Закон «Про боротьбу з тероризмом»[6],  який регламентує 
порядок проведення АТО не передбачає застосування Збройних Сил в таких 
операціях. Більше того, ст. 17 Конституції України [7] забороняє застосування 
Збройних Сил в середині країни в мирний час, в якому ми де-юре знаходимося. 
Щоб військові діяли адекватно Президент має оголосити воєнний стан і видати 
Указ «Про застосування Збройних Сил України». 

По друге, право Президента на застосування Збройних Сил чітко визначено 
пунктами 19, 20, 21 статті 106 Конституції України та Законом «Про оборону 
України» [8], де закріплений чіткий алгоритм дій Президента як Верховного 
Головнокомандувача ЗСУ з  оборони держави та відсічі воєнній агресії і не 
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потребує додаткового законодавчого забезпечення. Цей алгоритм має 
зобов’язуючий імперативний характер і не потребує довільного тлумачення. 
Стаття 4 Закону «Про оборону України» чітко і не двозначно зобов’язує 
Президента: «У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну 
Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, 
введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування 
Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, подає його Верховній Раді на схвалення чи затвердження, а 
також вносить до Верховної Ради країни подання про оголошення стану війни» 
[8]. 

По третє, Стаття 8 Закону «Про оборону України» вказує, що головним 
органом стратегічного керівництва є Ставка Верховного Головнокомандувача. 
Його робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ [8], а не Оперативний штаб чи 
неконституційний імпровізований Президентом «воєнний комітет». 

Очевидно, що такі рішення більшою мірою нагадують певну імпровізацію. 
Може бути зрозуміла мотивація О.Турчинова, який будучи В.о. Президента з 
певних об’єктивних чи суб’єктивних причин проігнорував чи побоявся застосувати 
це конституційне право і тепер ширяться думки про здачу Криму, що рано чи 
пізно поставить питання про юридичну відповідальність за таку бездіяльність. Це 
право гарантовано і Президенту Порошенку, як Головнокомандувачу. Інша 
справа, чому він як і Турчинов до цього часу не наважився застосувати це право, 
яке зобов’язує його Конституція України? 
 Військовий стан в Україні потрібно було ввести ще у 2104 році, 
натомість українські державники надали перевагу гібридному миру у 
такій же гібридній війні із чисто «економічних» міркувань, адже 
торгівля між Україною і РФ не припинялася. У цьому зв’язку деякі 
аналітики вважають, що Україна та РФ більше не дотримуються «тіньових 
домовленостей» щодо Донбасу у яких головну роль грав Ахметов. Зокрема Сергій 
Гармаш, донецький журналіст висловився з цього приводу так: «Наскільки я можу 
судити, Київ і Москва в лютому остаточно розірвали тіньові домовленості щодо 
Донбасу. Після конфлікту з Ахметовим Кремль не зацікавлений у Мінських 
угодах, оскільки без нього реалізувати ці домовленості у своєму  трактуванні РФ 
уже не зможе» [9].  

  Зі слів Турчинова можна зробити висновок, що зараз іде підготовка та 
зондування ґрунту у суспільстві щодо введення воєнного стану скоріше за все на 
території Луганської та Донецької областей. Нарешті до керівників держави 
прийшло усвідомлення що позиція  «ні миру ні війни» у відносинах з Росією 
шкодить інтересам України та позбавляє нас можливості діяти за правилами 
війни і спиратися на міжнародні конвенції, які регулюють такі відносини, в тому 
числі й щодо військовополонених.  Окрім того, причина такої заяви може мати 
політичні мотиви, адже як відомо, в Україні скоро мають бути вибори.  

Залишається цілком логічно на законодавчому рівні визнати Росію 
стороною конфлікту та ввести воєнний стан. Це дасть можливість уникнути 
маніпулювань Кремля в інформаційному просторі тим, що в Україні йде 
громадянська війна. Українська влада також, має офіційно визнати окупованими 
територіями окремі райони Донецької і Луганської областей та факт стану війни і 
діяти відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, де чітко вказуються права і 
обов’язки сторін конфлікту. 
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