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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Угода про асоціацію з ЄС: перемога авансом. 
 

1 вересня 2017 року у повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію з 
ЄС. Безперечно – це історична подія у політичному житті України, яка 
супроводжувалася перемогами і драмами. Адже у 2013 році саме Угода про 
асоціацію стала каменем спотикання тодішньої чинної влади та українського 
суспільства. Нині можна стверджувати, що повне набуття чинності Угоди є 
знаковим на шляху України до інтеграції в Європейську спільноту. Більше того, цей 
документ визначатиме і в подальшому шлях реформ в Україні. 

Президент України відзначив, що Угода про Асоціацію України та ЄС «це те, 
задля чого люди в '13-му році в листопаді вийшли на Революцію гідності, 
вимагаючи її (асоціації) підписання, і те, що ми добилися разом, 
продемонструвавши, що рух нашої країни є поверненням української держави в 
родину європейських народів» [1].  

У прес-релізі Європейської Комісії з цього приводу висловилося ряд 
політиків. Зокрема, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив: «Рішучість 
– це чеснота. Сьогодні, не зважаючи на усі виклики, ми це зробили. Зі вступом у 
силу Угоди про асоціацію з Україною Європейський Союз виконує свою обіцянку 
нашим українським друзям… Це свято для нашого європейського 
континенту» [2]. 

Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань закордонних справ 
та політики безпеки, віце-президент Комісії серед іншого заявила, що ми 
поділяємо одні й ті ж цілі, і український народ може розраховувати на 
підтримку та співпрацю Європейського Союзу на найближчі роки [2]. 

Йоханнес Хан  комісар Єврокомісії з питань політики сусідства та 
переговорів щодо розширення відзначив, що покоління громадян України 
отримають вигоду від більш тісних зв'язків з ЄС. «Нещодавні реформи в Україні 
були безпрецедентними, проте багато роботи ще залишається, зокрема, 
боротьба з корупцією. Європейський Союз продовжуватиме надавати 
підтримку Україні в реформах, як експертну так і фінансову» [2].  

Нагадаємо, вже майже 2 роки діє економічна частина Угоди щодо зони 
вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, яка вже принесла 
позитивні. За словами В. Гройсмана нині торгівля з країнами Євросоюзу становить 
41,1% від загального обсягу зовнішньої торгівлі товарами, а за перше півріччя 2017 
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року експорт товарів і послуг в ЄС зріс на 22,8% в порівнянні з аналогічним 
періодом 2016 року і склав $ 9, 4 млрд. [3].  

Разом з тим, не дивлячись на результативність відносин України та ЄС, 
залишається ряд проблемних питань, зокрема в імплементації реформ, які 
передбачають структурні та фінансові зрушення. До прикладу залишаються 
відкритими питання щодо реформування соціального сектора, антикорупційні 
реформи, зокрема щодо прийняття закону про антикорупційний суд, процес якого 
затягується, пришвидшення децентралізації, та створення суспільного радіо та 
телебачення тощо. Адже виконання Угоди про асоціацію означає  адаптацію 
українського законодавства до вимог законодавства ЄС. Загалом Україна 
відстає від графіка виконання угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина 
Геращенко. Вона зазначила: «Нашою дорожньою картою має тепер стати 
виконання Угоди про асоціацію. Я з великим занепокоєнням зазначаю, що і уряд, і 
парламент – ми значно відстаємо у виконанні позицій імплементації Угоди про 
асоціацію, як у прийнятті відповідного законодавства, так і у прийнятті 
підзаконних актів…» [4]. Геращенко додала, що в уряді не створено експертизу 
законодавства відносно відповідності до європейського.  

Віце-прем’єр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе теж наголошує, що 
Україна суттєво відстає у питанні імплементації директив ЄС. За її словами з 126 
директив, які мали імплементувати в українське законодаваство у 2016 
році, імплементовано лише 36, з них - 23 – повністю [5].  

Ці факти свідчать про слабку політичну волю керівництва держави в 
реалізації таких реформ. Зважаючи на без того складну ситуацію в Україні, це 
призводить до остороги та не бажання з боку ЄС офіційно визнати європейську 
перспективу України. Зважаючи на плачевну ситуацію щодо виконання своїх 
зобов’язань Україною, важливо розуміти, як багато роботи ще попереду, та не 
особливо зосереджувати увагу на популістських заявах та PR-акціях влади. Тож 
наступним кроком України, має бути зосередження уваги на просуванні а реформ, 
які необхідні для її інтеграції у європейський простір. Потрібно наповнювати Угоду 
про асоціацію конкретними діями. Важливо показувати результат та штовхати ЄС 
до початку діалогу про набуття Україною членства у цій організації. Нині ж 
виходить навпаки, ЄС у багатьох випадках тисне на Київ для здійснення тих 
необхідних реформ. Іншим питанням є недопушення приймати закони 
парламентом України, які суперечать її  зобов’язанням України перед ЄС. Для цього 
потрібен контроль як громадянського суспільства так і з боку експертного 
середовища, які б створили своєрідний «фільтр» для запобігання маніпуляцій у цій 
сфері. 

 
1. http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/1/7153753/ 
2. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3045_en.htm 
3. http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/1/7153709 
4. http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/4/7153989/ 
5. https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/2/7062426/ 
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Інші події в ЄС  
 

Європа різних швидкостей є більшою загрозою ЄС, ніж Brexit - 
Дуда 

05.09.2017 

Прийняття політики Європи різних швидкостей може привести до розпаду 
Європейського Союзу. 

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час 27-го економічного 
форуму у Криниці-Здруй, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з 
Польщі. 

"Коли говорять, що Brexit став катастрофою для ЄС, то слід пам’ятати – 
Brexit– вкрає неприємна подія, але вона не загрожує єдності ЄС. Проте ініціатива 
щодо Європи різних швидкостей підриває основи Євросоюзу – спільноти рівних 
країн", - вважає Дуда. 

"Європейський союз – це унія держав. Я не люблю говорити про федералізм, 
але ідея союзу – це рівність країн, рівність можливостей для їх громадян. Ідея 
Європи різних швидкостей підриває цей принцип. Саме тому я вважаю цю ідею 
загрозою для самого існування ЄС, - заявив він. 

Разом із тим Дуда вважає, що ЄС необхідна реформа щодо скорочення 
повноважень інституцій ЄС. "Мене питають, навіщо ЄС робить дивні речі: 
забороняє лампи накалювання чи ще щось забороняє. Навіщо це?",- запитує 
президент Польщі. 

Нагадаємо, на початку березня лідери найбільших економік 
континентальної Європи схвалили концепцію багатошвидкісної Європи, в якій 
деякі країни могли б поглиблювати інтеграцію швидше, ніж інші. 

Також нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала заяви 
про Європу різних швидкостей президента Франції Еммануеля Макрона, який 
вважає, що ядро "авангардних" країн має прокласти шлях у поглибленні інтеграції 
в ЄС. 

Європейська правда 

 
Вишеградська група врятувала ідентичність Східної Європи – 

спікер Сейму Польщі 2017» 
05.09.2017 

Завдяки спільній позиції країн-членів Вишеградської групи, 
східноєвропейському регіону вдалося не лише ефективніше захищати свої інтереси 
у прийнятті рішень ЄС, але й захистити ідентичність Східної Європи. 
Про це заявив спікер Сейму Польщі Марек Кульчинський під час 27-го 
економічного форуму у Криниці (Польща), повідомляє кореспондент 
"Європейської правди". 

Думку Кульчинського продовжив глава Адміністрації президента Польщі 
Кшиштоф Щерський. 

"Часто вважають, що проект Тримор’я є продовженям Вишеградської группи. 
Звичайно, це не так. Вишеград - це стала інституція зі своїми традиціями. Однак 
ідея проекту Тримор’я дуже схожа – захист інтересів Східної Європи", - сказав він. 

На думку Щерського, таке об’єднання стає особливо актуальним у зв’язку  із 
проектами розподілу ЄС на різні швидкості євроінтеграції. 

"Ми маємо не допустити створення кордонів в ЄС. Але для цього нам 
потрібна спільна позиція всього регіону, не лише Вишеграду", - додав він. 
Нагадаємо, до Вишеградської группи входять Польща, Угорщина, Чехія та 
Словаччина. 

Європейська правда 
 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/7/7062644/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/08/30/7070296/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/08/30/7070296/
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Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії 

06.09.2017 

Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти 
фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України ще на шість місяців. 
Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо 
Свобода Рікард Йозвяк. 

"Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити санкції, які 
включають заморожування активів та заборони на в'їзд для 149 чиновників з Росії 
та сепаратистів, та щодо 38 компаній", - написав він. 
Зазначимо, раніше повідомлялося, що до санкційного списку входять 153 фізичних 
осіб та 40 компаній. 

Напередодні брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк 
повідомляв, що Євросоюз має намір включити до списку санкцій компанію 
"Кримські морські порти". 

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян 
України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України. 
Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово 
продовжувалися.  

 
Європейська правда  

 

В ЄС очікують на роботу нової структури військового 
співробітництва наприкінці року 

07.09.2017 

Брюссель очікує, що до кінця року запрацює нова структура для військового 
співробітництва між державами-членами ЄС. 

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої 
політики і безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє Express.co.uk. 
Могеріні наполягла на тому, щоб Постійна структура зі співробітництва (PESCO) 
запрацювала до кінця 2017 року. 

Виступаючи на засіданні міністрів оборони в Естонії, Могеріні заявила: "Ми 
будемо готові запустити Постійну структура зі співробітництва (PESCO) та 
Європейський оборонний фонд до кінця року під головуванням Естонії". 

"Від цієї зустрічі сьогодні я очікую дуже сильної вказівки міністрів з оборони 
та міністрів закордонних справ про те, що держави-члени готові, а з нашого боку 
ми будемо готові підготувати все до кінця головування Естонії", - додала вона. 

Повідомляється, що критики неодноразово застерігають, що нова система є 
воротами до створення армії ЄС, хоча сам Брюссель це заперечує і стверджує, що це 
просто полегшить військове співробітництво. 

Європейська правда  

 
 

В ЄС запустили новий сайт для протидії пропаганді Кремля 
12.09.2017 

В ЄС запустили новий сайт euvsdisinfo.eu для боротьби із дезінформацією з 
боку Росії. 

Повідомляється, що сайт є частиною кампанії ЄС для кращого 
прогнозування та реакції на дезінформацію з Кремля. 
Кампанію "ЄС проти дезінформації" веде оперативна група зі стратегічних 
комунікацій (East Stratcom Task Force), яка була створена зовнішньополітичною 
службою ЄС. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/5/7070551/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/03/13/7062921/
http://www.express.co.uk/news/politics/851004/Brexit-news-EU-accelerates-plans-military-cooperation-PESCO-Britain-UK
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"Сьогодні ми запускаємо наш новий веб-сайт www.euvsdisinfo.eu, надаючи 
вам єдиний ресурс для вирішення проблеми кремлівської дезінформації", - 
повідомляється на сайті. 

Сайт надаватиме інтерактивну статистику та контент англійською, 
російською та німецькою мовами. 

"Відповідаючи на неодноразові запити від дослідників, журналістів та 
державних службовців, ми створили нову функцію єдиної комплексної бази даних, 
що дозволяє вам шукати в нашому реєстрі понад 3300 випадків дезінформації за 
ключовими словами", - повідомляє ресурс. 

Європейська правда  
 

 
Новий Євросоюз з оновленими кордонами: Єврокомісія 

розпочинає глибоку реформу 
 

14.09.2017 

13 вересня президент Єврокомісії виступив в Європарламенті зі щорічним 
зверненням "про стан Союзу". 
Цього разу його промова була особливою. 

Жан-Клод Юнкер оголосив про початок глибокої реформи ЄС. 
Нові керівні посади (президент ЄС, що обирається громадянами, та міністр 
фінансів); розширення Шенгену та обов’язковість переходу на євро; зміна 
принципів голосування та створення контролюючих органів... 
Є також ініціативи, що побічно стосуються України. У деяких зовнішньополітичних 
рішеннях пропонується відмовитися від консенсусу. Юнкер визнав 
необхідність розширення ЄС на Балканах, але виключив членство Туреччини в 
осяжній перспективі. А ще він наполягає на створенні оборонного союзу, що 
існуватиме паралельно з НАТО. 

Пропозиції Юнкера не обов’язково будуть втілені саме в цьому вигляді – вони 
ще стануть предметом обговорень. Але немає сумніву, що реформа дійсно буде. І ще 
одне, що точно має здійснитися: Юнкер наголосив, що 29 березня 2019 року Велика 
Британія точно перестане бути членом ЄС. 
Ключові пропозиції щодо реформи ЄС читайте у скороченій версії промови 
президента ЄК. 

--- 
Минулого року мені було простіше виголошувати промову. Всім було 

зрозуміло, що Євросоюз – не в найкращому стані... Відтоді ми повільно, але вірно 
набираємо швидкість. 
Економіка відновлюється вже п’ять років поспіль, і тепер відновлення охопило всі 
без винятку країни-члени. Рівень безробіття – найнижчий за останні дев’ять років. 
За десятиріччя після початку кризи Європа нарешті приходить в норму. 
Тому я вірю: нам знову дме попутний вітер. 

З’явилося вікно можливостей, але воно не завжди залишатиметься відкритим. 
В березні Єврокомісія презентувала Білу книгу щодо майбутнього Європи, яка 
містить п’ять сценаріїв того, як може виглядати ЄС в 2025 році. 
З того часу ці сценарії обговорювали, досліджували, часом розривали на шматки... 
І це добре – саме для цього їх і створили. Я хотів розпочати процес, в якому 
європейці визначать свій власний шлях та власне майбутнє. 
Майбутнє Європи не може визначатися чиїмсь наказом. 
Воно має бути наслідком демократичних дебатів і – обов’язкова умова – повинно 
бути підтримане широким консенсусом. 
Настав час визначити перші результати таких дебатів. Час перейти від розмов до 
рішень. 

https://euvsdisinfo.eu/
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Тому я пропоную вам свою точку зору, так би мовити, "шостий сценарій". 

Союз цінностей 
Для мене Європа – це щось значно більше за спільний ринок. Більше за 

гроші. Європа – це цінності. 
В моєму шостому сценарії є три принципи, які завжди мають лишатися в основі ЄС. 
Це – свобода, рівність та верховенство права. 

Європа – це перш за все Союз свободи. 
Свобода від репресій та диктатури, з якими надто добре знайомий наш 

континент, особливо Центральна та Східна Європа. Свобода висловлювати свою 
думку, як громадянин та як журналіст. 
Ми часто сприймаємо свободу як щось автоматичне, але це – не манна небесна. 
За свободу треба боротись, як в Європі, так і у всьому світі. 

По-друге, Європа має бути Союзом рівних. 
Потрібна справжня рівність між усіма країнами-членами, великими та 

малими, східними та західними, північними та південними. 
В Союзі рівних не може бути громадян другого сорту. 
Діти в Румунії чи Італії мають мати такий самий доступ до вакцини від кору, як і 
діти в інших країнах ЄС. 

В Союзі рівних не може бути працівників другого сорту. 
Працівники мають отримувати одну й ту ж плату за одну й ту ж роботу в одному й 
тому ж місці. Абсурдно, що у нас є спільний орган контролю за дотриманням 
банківських стандартів, але немає спільного органу з питань праці. Ми створимо 
такий орган. 

В Союзі рівних не може бути споживачів другого сорту. 
Продаж в одних країнах менш якісних продуктів, ніж в інших, під тим самим 
брендом є неприйнятним. Словаки не заслуговують отримувати менше риби в 
рибних паличках, чехи – менше какао в шоколаді, угорці – менше м’яса.. 
Законодавство ЄС вже зараз забороняє таку практику, але тепер ми маємо надати 
більше влади національним урядам для боротьби з такою проблемою. 

По-третє, в Європі діє сила права, а не право сили. 
Європейський суд отримав від країн-членів право ухвалювати остаточне рішення. 
Всі мають виконувати вердикти цього суду. 
Невиконання таких вердиктів (і так само – позбавлення національних судів 
незалежності) рівноцінне позбавленню громадян їхніх засадничих прав. Немає 
вибору, чи забезпечувати верховенство права в Євросоюзі. Це – наш обов’язок. 

Щільніше об’єднаний Євросоюз 
...Досвід показує, що громадяни прагнуть зовсім не укладення нових 

договорів чи створення нових органів. Реформа чинних інституцій потрібна, лише 
якщо це призведе до більшої ефективності. 
Зміна Договору ЄС також є неминучою. Проте ми не маємо ховатися за закликами 
переглянути установчі документи Євросоюзу. 
Перш за все, ми маємо змінити спосіб мислення та зробити Союз більш 
інклюзивним. 

Якщо ми хочемо посилити наші зовнішні кордони, ми маємо негайно 
відкрити Шенгенську зону для Болгарії та Румунії. Хорватія також має стати 
повноцінним членом Шенгенської зони, щойно відповідатиме всім необхідним 
критеріям. 

Євро зможе об’єднати континент, лише якщо стане чимось більшим, ніж 
"валюта групи країн". Євро задумувалось як єдина валюта всього 
Європейського Союзу. Всі, за винятком двох країн-членів (Британія та Данія, за 
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умовами членства в ЄС), повинні приєднатися до єврозони, щойно відповідатимуть 
усім вимогам. 

Всі країни-члени мають приєднатися до Банківського союзу. 
Завершення формування Банківського союзу є сьогодні нагальним питанням. 
Якщо ми прагнемо стабільності серед країн-сусідів, ми повинні надати 
надійні гарантії членства для Західних Балкан. 
Зрозуміло, що за чинної Єврокомісії (до 2019 року) ЄС не отримає нових країн-
членів, жоден із кандидатів не готовий до цього. Але надалі Європейський Союз 
матиме у складі більше ніж 27 країн-членів. 

Пріоритетом для країн-кандидатів мають бути верховенство права, 
правосуддя та фундаментальні права. Все це виключає можливість 
приєднання Туреччини до ЄС в осяжному майбутньому, адже Туреччина 
вже тривалий час рухається в протилежному від Євросоюзу напрямку. 
  
Сильніший Союз 

Я хочу бачити сильніший спільний ринок. 
Потрібно, щоб Рада ЄС частіше та легше приймала рішення кваліфікованою 
більшістю у питаннях спільного ринку (зі збереженням впливу Європарламенту). 
Щоб рішення щодо корпоративного оподаткування, податку на додану вартість, 
податків для цифрової промисловості та фінансових операцій – всі вони 
приймались кваліфікованою більшістю. 
Я хочу бачити сильніший економічний та монетарний союз. 

Нам потрібен європейський міністр з економіки та фінансів. 
Міністр, який би підтримував та поширював ідеї структурних реформ в країнах-
членах. Я не закликаю до створення нової посади лише заради посади, а заради 
більшої ефективності. 

Роль міністра з економіки та фінансів має зайняти єврокомісар з питань 
економіки та фінансів, який повинен бути також віце-президентом ЄК та 
головувати на засіданнях Єврогрупи. 

Європейський Союз також має бути сильнішим у боротьбі з тероризмом. 
Саме тому я закликаю європейські служби розвідки забезпечити автоматичний 
обмін даними щодо терористів та іноземних бойовиків між всіма службами 
розвідки та з поліцією. 

Я хочу, щоб наш Союз став сильнішим глобальним гравцем. 
Ми маємо швидше схвалювати рішення з питань зовнішньої політики – 

інакше складно буде збільшити наш вплив у світі. Саме тому я закликаю країни-
члени подумати, які рішення з питань зовнішньої політики можна приймати 
кваліфікованою більшістю, замість нинішньої одностайності. 
І я б хотів, щоб ми доклали більше зусиль до питань оборони. 
Не за горами – створення нового Європейського фонду оборони та постійна 
структурна співпраця в сфері оборони. 

До 2025 року ми маємо створити повноцінний Європейський оборонний союз. 
Він нам потрібен. 
І НАТО хоче цього. 

Більше демократії в Євросоюзі 
Вже сьогодні Єврокомісія пропонує нові правила фінансування політичних 

партій та фондів. Ми не маємо фінансувати антиєвропейських екстремістів. Ми 
маємо допомагати європейським партіям покращувати свою організацію. 

..."Демократичніший" означає також і "ефективніший". Європа стане 
ефективнішою, якщо президентом Єврокомісії та президентом Європейської ради 
буде одна людина. 
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Нічого не маю проти мого хорошого друга Дональда, з яким я постійно 
працюю вже протягом останніх трьох років. Це спрямовано не проти Дональда і не 
проти мене. 

Просто зрозуміти Європу стане легше, коли на кораблі буде один капітан. 
Єдиний президент краще відповідатиме суті нашого Європейського Союзу як Союзу 
країн та Союзу громадян. 

Дорожня карта реформи 
Ми маємо підготувати Союз до завтрашнього дня. 
Сьогодні вранці я відправив Дорожню карту президенту Таяні, президенту 

Туску, а також країнам, що головуватимуть у Раді від сьогодні до березня 2019 року. 
В цьому документі я виклав свої думки щодо того, куди ми маємо далі рухатись. 
29 березня 2019 року Велика Британія покине Європейський Союз. Це буде дуже 
сумна та трагічна подія. Ми будемо завжди шкодувати про це. Проте ми маємо 
поважати волю британського народу. 

30 березня 2019 року в складі ЄС залишиться 27 країн. 
Я раджу добре підготуватись до цього, як всередині цих 27 держав, так і в 
інституціях ЄС. 

Маю надію, що 30 березня 2019 року європейські громадяни прокинуться в 
Союзі, в якому ми ніколи не поступимось нашими цінностями. Де в усіх країнах-
членах панує верховенство права. Де єврозона, Банківський союз та Шенгенська 
зона стали нормою для всіх країн-членів ЄС та ми можемо без зовнішньої допомоги 
захистити нашу спільну валюту як в добрі, так і в скрутні часи. Де спільний ринок є 
більш справедливим для робітників зі Сходу і з Заходу. Де ми змогли прийти до 
згоди щодо соціальних стандартів. Де прибутки оподатковуються там, де вони 
зароблені. Де немає проріх, які можуть використати терористи. Де створений 
Європейський оборонний союз. Де Європейською комісією та Європейською радою 
керує один президент, обраний під час демократичної всеєвропейської виборчої 
кампанії. 

30 березня 2019 року наші громадяни прокинуться в цьому Союзі, а вже за 
декілька тижнів вони матимуть змогу проголосувати за новий склад Європейського 
парламенту, із впевненістю, що наш Союз працює для них. 

 
Європейська правда 
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Україна – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

«Захід - 2017» - чергові навчання чи реальна воєнна загроза? 

 
Вже кілька місяців увага Північноатлантичного альянсу фокусується на 

спільних російсько-білоруських навчаннях «Захід – 2017». Велике занепокоєння 
для НАТО складали великі масштаби навчать, їх непередбачуваність, адже вони 
проходять в якісно нових геополітичних умовах. Окрім того, навчання проводяться 
поблизу кордонів кількох країн членів НАТО.  

За даними білоруського міністерства оборони, на території Білорусі 
навчання пройдуть на 7-ми полігонах та у двох окремих місцевостях, навчатимуться 
10 200 військовослужбовців, із них 7 тисяч – із білоруських підрозділів, 3 тисячі – з 
російських [1].  

Раніше російсько-білоруською стороною декларувалося, що навчання мають 
виключно оборонний характер і у них братиме участь 12,7 тис. військових. Росія 
розмістила значну кількість військової техніки на території Білорусі, і як 
зазначають деякі експерти не лише на території проведення спільних навчань. 
Росія і Білорусь обмежили в чисельності та мобільності міжнародних спостерігачів. 
Все це свідчить  про не лише оборонний характер навчань а й наступальний. Тим 
паче, як показує минулий досвід після проведення аналогічних навчань у 2013 році, 
Росія розпочала окупацію України.  

Про те, що  навчаннях «Захід – 2017» візьмуть участь понад 100 тисяч 
військовослужбовців, заявила міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн на 
зустрічі з колегами з ЄС у Таллінні. Прес-секретар відомства пізніше 
прокоментував, що такими є оцінки, якими оперують у колах НАТО, а також 
результати спостережень, здійснюваних сусідніми країнами [2].  

 До прикладу, раніше, у травні, командувач російським Балтійським флотом 
віце-адмірал Олександр Носатов заявив що до навчань «Захід – 2017» буде 
залучено весь Балтійський флот – практично всі підрозділи морської, сухопутної 
й авіаційної складових сил і засобів. При цьому офіційно в «Заході – 2017» буде 
задіяно лише 10 кораблів [2].  

Ще до початку російсько-білоруських військових навчань Генеральний 
Секретар НАТО Єнс Столтенбер зробив ряд заяв у яких не безпідставно критикував 
Москву за не достатню відкритість навчань. Як відомо, лише три представника від 
НАТО спостерігають навчаннями. Росія запросила спостерігачів лише у так званий 
«день відвідувача», Білорусь у свою чергу дозволила п’ять «днів відвідувача», однак 
пересування спостерігачів у ці дні буде обмежене [3].  

http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D1%94-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-2017/a-40400973
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Виступаючи під час візиту до Естонії, Столтенберг сказав, що присутність 
військ Північноатлантичного союзу в Прибалтиці дала чітке повідомлення Москві 
про те, що напад на одного союзника викличе відповідь з боку всього Альянсу. «Ми 
будемо уважно стежити за навчаннями «Захід», ми пильні, але також спокійні, 
тому що ми не бачимо ніякої безпосередньої загрози проти будь-якого союзника 
НАТО», – наголосив Генсек [3].  

Також, Столтенбер заявив, що Росія перешкоджає належному міжнародному 
спостереженню на військових навчаннях «Захід – 2017» та  закликав Росію 
дотримуватися міжнародних зобов’язань. Зокрема Генсек наголосив: «Це важливо 
тому, що зі збільшенням військової активності біля наших кордонів ми потребуємо 
більшої прозорості, передбачуваності і звісно ж потребуємо запобігання 
інцидентам, а якщо вони вже трапилися, то запобігання їх виходу з під контролю» 
[4].  

Заступник голови виконавчої Ради Євроатлантичного товариства у Варшаві, 
колишній посол Польщі при НАТО Єжи Марія Новак зазаначив: «НАТО критично 
оцінює масштаби, величину, непередбачуваність, відсутність транспарентності в 
російсько-білоруських діях, але розраховуємо, що Росія не піде на жодні провокації. 
Без сумніву, це є елементом політичного тиску на східний фланг НАТО й Україну, 
що неприпустимо». Стратегічною проблемою для регіону він назвав факт, що Росія 
має утричі сильніший військовий потенціал, ніж країни Східної Європи, включно з 
Україною. Утім, якщо порівнювати можливості російської армії з НАТО загалом, то 
тут перевага Альянсу є очевидною – у 4-6 разів [5]. 

У НАТО цілком розуміють можливість провокацій з боку Росії, тому ще 
заздалегідь укріпили свій східний фланг. Альянс дислокував 4 батальйонні бойові 
групи, загалом майже 4500 військовослужбовців, в Естонії, Латвії, Литві й Польщі, 
щоб запевнити ці країни в підтримці перед дедалі агресивнішими 
діями Росії після окупації нею українського Криму і агресії на сході України [1]. У 
МЗС Литви зауважили, що збройні сили країни постійно працюють з союзниками 
для забезпечення безпеки регіону, акцентуючи увагу на будь-яких можливих 
інцидентах або провокаціях [6].  

Очевидно, такими навчаннями Кремль хоче залякати країни НАТО, 
показавши свої сили та міць. Проводячи такі масштабні військові навчання як 
«Захід – 2017», Росія втягує Білорусь у свою гібридну війну проти НАТО, ЄС та й 
України і таким чином створює для себе плацдарм для нападу. Очевидно, що 
такими навчаннями Москва відпрацьовує можливий напад на країни НАТО. Однак, 
більш за все Росія не наважиться на відкрите порушення кордонів НАТО, бо розуміє 
рішучість та консолідацію сил  Альянсу, але може вдатися до провокацій. Інше 
питання, яке хвилює Альянс є те, чи піде Росія з Білорусі після навчань забравши 
свою військову техніку, чи можливо після 20 вересня у Білорусі з’являться «зелені 
чоловічки» як свого часу це відбулося у Криму. 

 
1. http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/14/7155104/ 
2. http://bit.ly/2x6X10r 
3. http://tyzhden.ua/News/198836 
4. https://www.wsj.com/articles/nato-slams-russia-for-limiting-access-to-military-drills-

1503682210 
5. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2304869-ekspert-pro-zapad2017-trivogu-viklikaut-

masstabi-i-neperedbacuvanist-navcan.html 
6. http://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121?utm_source=seocopy 
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Євроантлантичний процес в Україні 

Заступник генсека НАТО: ми зберігаємо відкритою 
перспективу членства України 

16.09.2017 

Таджан Ілдем, заступник генерального секретаря НАТО з питань публічної 
дипломатії, наполягає, що НАТО дотримується політики "відкритих дверей" щодо 
України. 

Про це він заявив під час панельної дискусії на конференції Yalta European 
Strategy. 
Представник керівництва Альянсу, зокрема, нагадав що "досі діє рішення 
бухарестського саміту 2008 року" (про те, що "Україна одного дня стане членом 
НАТО"). 

"Ми маємо зберігати перспективу членства в НАТО для України як 
європейської країни, не дозволяючи жодній іншій країні, в тому числі Росії, мати 
право вето щодо вступу", - заявив він. 

"Стабільна суверенна і незалежна Україна має ключове значення для 
євроатлантичної безпеки. Тому члени НАТО настільки тверді у підтримці України і 
ніколи не визнають незаконну анексію Криму", - додав він. 

Заступник генсека нагадав, що є дві умови для приєднання: "Країна має 
вирішити приєднатися, а Альянс повинен ухвалити рішення консенсусом". 

Він також нагадав присутнім, що НАТО має доказ того, що політика 
відкритих дверей діє на практиці, а не є лише декларативною. Таким доказом, за 
його словами, стало приєднання Чорногорії до Альянсу. 

Нагадаємо, 8 червня Верховна рада підтримала законопроект №6470, 
який закріпляє зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО. 
13 липня президент Порошенко анонсував початок діалогу з Альянсом про надання 
України Плану дій щодо членства. 

Члени Північноатлантичної ради "взяли до уваги" прагнення України 
отримати План дій щодо членства, але не давали згоди з цього приводу. 

Європейська правда  

 
 

 

НАТО у фокусі тижня 

 
Вступ України в НАТО неможливий до припинення боїв на 

Донбасі, - Ішингер 
14.09.2017 

Люди в Європі будуть налякані, що стануть учасниками цього конфлікту 
Вступ України до НАТО неможливий до припинення бойових дій на Донбасі. Про 
це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер на 14-тій 
щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє прес-служба YES. 
"Я не бачу на горизонті жодної можливості, щоб усі члени НАТО проголосували за 
вступ України - немає шансів, поки у вашій країні лунатимуть постріли. Вибачте, 
але це правда. Люди будуть налякані, що напряму, або опосередковано стануть 
учасниками цього конфлікту", - сказав він. При цьому Ішингер додав, що свого часу 
для країн-кандидатів до вступу в НАТО було розроблено простий тест, який Україна 
може приміряти до себе. "Ми розробили такий триступеневий тест. Перше питання 
- чи ми певні, що країна-кандидат об’єднана в бажанні стати членом НАТО, чи є 
ризик, що вступ до НАТО розділить цю країну. Друге - чи впевнені, що серед членів 
НАТО є консенсус, що все добре. Третє і ключове - чи ми певні, що запрошення саме 
цієї країни зміцнить європейську та євроатлантичну безпеку", - зазначив він. На 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/06/8/7066848/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/10/7068315/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/10/7068347/
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думку Ішингера, Україні такий тест скласти наразі не вдасться. "Якби ви зараз 
застосували цей тест до України, то не отримали б три позитивні відповіді. 
Можливо, ви би отримали два знаки запитання. Якщо зараз членам НАТО 
запропонувати всерйоз розглянути питання вступу України до Альянсу в 
найближчі місяці, чи роки - тут би не було єдності. Звичайно, ключова проблема - 
конфлікт, це би підштовхнуло дуже багатьох членів НАТО сказати: якщо ми 
приймаємо Україну, то одночасно отримуємо проблеми з Росією!" - підсумував він. 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вступ України до НАТО підтримують 58% 

європейців. 
 

РБК Україна 

 
 

Швеція в один день з РФ почала найбільші військові навчання за 
підтримки НАТО 

14.09.2017 

Швеція почала найбільші за останні 23 роки військові навчання Королівство 
Швеція початоло найбільші військові навчання "Аврора", які відбуваються за 
підтримки Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це повідомляє BBC. 
"Швеція почала найбільші за останні 23 роки військові навчання. Маневри 
почалися майже одночасно з російсько-білоруські навчання "Захід-2017", - йдеться 
в повідомленні. Згідно з інформацією видання, навчання "Аврора" проводяться за 
підтримки НАТО, сама країна членом НАТО не є. У навчаннях, які триватимуть 3 
тижні, беруть участь 19 тис. військовослужбовців. "Ситуація з безпекою в регіоні 
погіршилася. Сьогодні Росія - це країна, яка впливає на загальну ситуацію в Європі 
з точки зору безпеки своїми діями - анексією Криму і тривалим конфліктом на сході 
України, тому зрозуміло, що ми дуже ретельно стежимо за тим, що робить Росія", - 
заявив на відкритті навчань командувач шведської армії Мікаель Біден. 
Наголошується, що в операції "Аврора" будуть взаємодіяти Військово-повітряні 
сили, морська піхота і армія. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі 
сьогодні стартували спільні Росією навчання "Захід-2017", які триватимуть до 20 
вересня. 

РБК Україна 

 
 

Туреччина заявила, що залишається надійним учасником НАТО 
після покупки зброї в РФ 

15.09.2017 

 
Представник президента Реджепа Ердогана заявив про хороші стосунки 

Туреччини і Заходу В Турецькій республіці заявили, що країна залишається 
надійним учасником Північноатлантичного Альянсу (НАТО), незважаючи на 
закупівлю зброї в Російській Федерації (РФ). Про це повідомляє "Радіо Свобода". 
"Туреччина заявила в четвер, що залишається надійним учасником НАТО. За 
словами представника президента Туреччини Ібрахіма Калина, хороші стосунки 
Анкари з Москвою не означають розриву з Заходом", - йдеться в повідомленні. 
Згідно з інформацією видання, відразу кілька країн-членів НАТО висловили 
невдоволення у зв'язку з недавнім повідомленням Туреччини про те, що вона купує 
російські зенітні ракетні комплекси С-400 на суму в 2,5 млрд доларів. Так, західні 
союзники заявили про стурбованість невідповідністю озброєнь РФ технічним 
стандартам НАТО. А Пентагон висловив побажання, щоб партнери уникали таких 
закупівель. У свою чергу Ердоган заявив, що Туреччина має суверенне 
право  купувати ту зброю, яка вважає необхідною для національної оборони. 
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина підписала з РФ контракт на 
купівлю зенітно-ракетних комплексів С-400. Зазначено, що це перша велика 
збройна угода між Росією і Туреччиною, яка з 1952 року є членом НАТО. 
 

РБК Україна 
 

Маршал авіації Великобританії став главою Військового комітету 
НАТО 

17.09.2017 

Сер Стюарт Піч обраний новим главою Військового комітету НАТО Новим 
главою Військового комітету НАТО обрано керівника британського генерального 
штабу, головного маршала авіації Великобританії сера Стюарта Піча. Про це 
йдеться на офіційному сайті НАТО. Він зазначив, що призначення для нього є 
"великою честю". "Мені не терпиться прийняти цей виклик в такий серйозний час 
для НАТО, альянс повинен бути модернізовано, щоб зустрітися з новими і 
мінливими погрозами", - зазначив Піч. Зазначимо, голова Військового комітету 
НАТО обирається на три роки. Стюарт Піч змінив на цій посаді генерала армії ЗС 
Чехії Петра і Павла. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вступ України в НАТО 
підтримують 58% європейців, і 48% - вступ України в Європейський Союз. 
Відмічено, що найбільшу підтримку ідея вступу України в ЄС отримала в Литві і 
Польщі (68% і 67% відповідно), найменший - у Нідерландах (27%). Рівень 
підтримки у Франції, Німеччині і Великобританії - менше половини опитаних. 

 
РБК Україна 
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Миротворча місія ООН на Донбасі: провокація чи необхідність? 
 

Нещодавно на початку вересня президент РФ Володимир Путін раптом 
заявив, що підтримує введення миротворчого контингенту на Донбас і доручив 
МЗС РФ внести відповідний проект резолюції на розгляд РБ ООН, власне що і було 
зроблено вже 5 вересня. Нагадаємо, що раніше Кремль виступав категорично проти 
такої ініціативи. Виникає питання: що ж стало причиною кардинальної зміни 
позиції Путіна? Власне, нікому й не повіриться, що президент РФ прагне миру на 
Сході України та турбується за місцеве населення.  

Проект Резолюції ООН та позиція Москви з цього питання випливає з тез 
Путіна, які він озвучив на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС: 

− «Наявність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, 

які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречним і не бачу тут 

нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення 

проблеми на південному сході України»; 

− «Друге – у зв’язку з цим, ці сили повинні знаходитися на лінії розмежування 
і ні на яких інших територіях»; 

− «Третє – вирішення цього питання має відбутися не інакше, як після 
розведення сторін і відведення важкої техніки, і це не може бути вирішено 
без прямого контакту з представниками самопроголошених республік, ДНР і 
ЛНР» [1].  
Пізніше, Путін у телефонній розмові з Анґелою Меркель погодився змінити 

свою пропозицію щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині українського 
Донбасу.  Путін пропонує залишити завданням цієї місії ООН тільки забезпечення 
охорони спостерігачів ОБСЄ, але тепер згоден, щоб це здійснювалося не тільки на 
лінії контакту, але і в інших місцях, де ОБСЄ здійснює свої інспекційні поїздки [2].  

В офіційній заяві МЗС України серед іншого йдеться, що «Оприлюднена ЗМІ 
інформація про заяву Президента РФ свідчить про чергове намагання Росії як 
сторони конфлікту представити агресію внутрішньо-українським конфліктом та 
спотворити саму ідею та цілі запровадження миротворчої операції, що не 
слугуватиме досягненню головної мети – встановлення сталого миру на Донбасі та 
відновлення територіальної цілісності України…Водночас, Україна як послідовний 
прихильник ініціативи розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі готова 
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опрацьовувати це питання…» У разі прийняття рішення про запровадження 
операції з підтримання миру (ОПМ), не може бути й мови про присутність 
військового чи іншого персоналу сторони-агресора на території України під 
виглядом миротворців, оскільки це суперечитиме базовим принципам 
миротворчої діяльності ООН» [3].  

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, 
що формат введення миротворців на Донбас, який пропонує Росія, абсолютно не 
влаштовує Україну. «Росія хоче загнати в такий кут цю ситуацію, що потім не 
будемо знати, як вийти», –  сказав він [4].  

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав кремлівський 
варіант залучення миротворців на Донбас маніпуляцією і політичною 
шизофренією [5].  

За словами постійного представника України при ООН  Володимира 
Єльченка, позиція України в кінцевому проекті резолюції про відправку 
миротворців на Донбас полягає в тому, що миротворці ООН будуть присутні у всіх 
районах у зоні конфлікту, включаючи кордон, а принциповим моментом є 
виведення російських військ з ОРДЛО до розгортання місії. Він також акцентував 
увагу на тому, що серед «блакитних касок» не повинно бути російських 
миротворців. Не може країна, яка є стороною конфлікту, Росія, одночасно бути 
миротворцем. Це не може бути лише охорона спостерігачів ОБСЄ. Для цього 
простіше їх озброїти, а не заводити туди ще якісь військові сили ООН, які будуть їх 
охороняти. Ми не згодні, що маємо погоджувати це з представниками ОРДЛО, 
оскільки стороною конфлікту є Росія», - заявив Єльченко [6].  

Пригадаємо й те, що нещодавно відбулася зустріч Курта Волкера, 
спецпредставника США по Україні та Владислава Суркова, де очевидно прозвучав 
чіткий сигнал від США про наміри поставляти летальну зброю Україні.  Очевидно, 
щоб не допустити цього Путін зініціював введення миротворців ООН на Донбас.  

Як бачимо, ситуація доволі не проста і дещо абсурдна. Офіційно ніде не 
вказується, що Україна знаходиться у стані війни з Росією. Росія офіційно не 
визнана стороною конфлікту, що фактично констатує внутрішній конфлікт в 
Україні. Київ притримується виключно політико-дипломатичної лінії у вирішенні 
ситуації на Донбасі. Зараз Україна перейшла до пасивної оборони вважаючи, що у 
нас – перемир’я, лінії фронту немає – є лінія розмежування. Є всі умови для 
миротворчої операції: війни немає, бойових дій немає, склався «гібридний мир».  

Однак, реальність дещо інша. Бойові дії на Сході України тривають. Тому, 
виглядає дуже сумнівно, що ООН надасть мандат для здійснення миротворчої місії, 
адже головною умовою для цього є  повне припинення вогню, відведення військ, 
роззброєння, створення зони безпеки та згода обох сторін на введення 
миротворчих сил. Тут викає питання, Росія погоджується на введення 
миротворчих військ як член РБ ООН чи як сторона конфлікуту?  Кремль запевняє, 
що миротворці можуть розміщуватися в будь-якій точці зіткнення конфліктуючих 
сторін і тільки за їх згодою, а «Росія не є стороною конфлікту на Донбасі» [7]. Таким 
чином вони домагаються звернутися за згодою про введення миротворців ООН до 
ЛНР та ДНР. По суті, це означає, що Кремль таким чином намагається 
легітимізувати ці терористичні організації на рівні ООН, що є неприпустимо. 
Україна ні в якому разі не повинна до цього вдаватися. 

Якщо Росія погоджується на введення миротворців ООН як член Радбезу 
ООН, але інші країни ООН не нададуть своїх миротворчих контингентів туди, де 
продовжують стріляти, у такому разі СНД звернеться до ООН, аби та надала мандат 
СНД, і тоді цілком вірогідно що, на Донбас будуть введені «російські миротворчі 
війська». Так Кремль легітимізує збройні сили РФ на території Донбасу. Така 
стратегія вже застосовуваляся в Абхазіїї та Південній Осетії. Саме з цією метою 
Росія погодиться припинити вогонь.  
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Двосторонні відносини 

 
Катар 

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 
прийняв Генерального секретаря МЗС Держави Катар Ахмада Аль-

Хамаді 
06.09.2017 

 

У ході зустрічі відбувся обмін думками щодо поточного стану українсько-
катарських відносин, питань регіонального і міжнародного характеру, що 
становлять взаємний інтерес. Позитивну оцінку надано налагодженню прямого 
авіасполучення між Києвом і Дохою, покликаному активізувати ділові та 
міжлюдські контакти, а також рішенню катарської сторони щодо впровадження з 9 
серпня 2017 р. спрощеного режиму оформлення візових документів для в’їзду 
українських громадян в Катар. 

Міністерство закордонних справ України 
 

 

В’єтнам 
Україна та В’єтнам налаштовані на активізацію 

двосторонніх відносин 
06.09.2017 

У рамках офіційного візиту Міністра закордонних справ України Павла 
Клімкіна до Соціалістичної Республіки В’єтнам 4-6 вересня 2017 р. було проведено 
низку зустрічей з керівництвом СРВ і досягнуто домовленості суттєво зміцнити 
традиційно дружні відносини між двома країнами і вивести їх на якісно новий 
рівень. 

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром В’єтнаму Нгуєн Суан Фуком сторони 
погодилися, що розвиток взаємовигідного двостороннього співробітництва 
України та В’єтнаму на всіх рівнях відповідає фундаментальним національним 
інтересам обох держав. 

Павло Клімкін та Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних справ 
Соціалістичної Республіки В’єтнам Фам Бінь Мінь обговорили широке коло питань 
міжнародного порядку денного. Керівники зовнішньополітичних відомств двох 
країн висловилися за активізацію політичної взаємодії на експертному, високому 
та найвищому рівнях і підписали ряд двосторонніх документів.  
Під час зустрічі Павла Клімкіна з Міністром промисловості і торгівлі В’єтнаму Чан 
Туан Анєм було відзначено необхідність напрацювання і задіяння практичних 
механізмів суттєвого зміцнення економічної складової двосторонніх відносин, 
зокрема, в рамках 14-го засідання Міжурядової українсько-в'єтнамської комісії з 
питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, 
проведення якого заплановано на початок жовтня в м.Київ. 

Міністерство закордонних справ України 

 
Франція   

Президент України прийняв делегацію Сенату Франції 
11.09.2017 

Президент Петро Порошенко прийняв делегацію сенаторів Франції на чолі з 
керівником Групи дружби Україна-Франція Ерве Мореєм. 

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму. Глава держави 
висловив занепокоєння у зв’язку із системними порушеннями Мінських 
домовленостей з боку Росії та підтримуваних нею бойовиків, зокрема триваючими 
провокаціями, які підривають реалізацію ініціативи щодо встановлення режиму 
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припинення вогню з нагоди початку нового навчального року, а також 
перешкоджають діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 

Петро Порошенко висловив підтримку намірам групи французьких 
сенаторів відвідати зону АТО і на місці ознайомитися із ситуацією, що склалася на 
Донбасі у зв’язку із триваючою збройною агресією Росії. 

Сторони також обговорили стан впровадження в Україні політичних та 
економічних реформ. 

Керівник Групи дружби Україна-Франція Ерве Морей привітав 
впровадження реформ в Україні в умовах російської агресії: «Ми пересвідчилися, 
що за ті два роки, які минули з моменту нашого попереднього візиту, Україні під 
вашим керівництвом вдалося зробити чимало реформ в різних секторах: боротьба 
з корупцією, реформа банківського сектору та енергетичної сфери. Цей результат 
насправді вражає, тим більше з огляду на те, що доводиться робити ці реформи в 
умовах фактичної війни. Тому ми хочемо сердечно привітати вас з цими 
досягненнями». 

Президент України висловив сподівання на підтримку Францією подальших 
кроків на шляху інтеграції нашої держави до Європейського Союзу. 

За незмінну підтримку  територіальної цілісності та суверенітету України, 
а також вагомий внесок у розвиток українсько-французького міжпарламентського 
співробітництва Глава держави вручив сенатору Франції, керівнику Групи дружби 
Україна-Франція Ерве Морею орден «За заслуги ІІІ ступеня». 

Інтернет-представництво Президента України 

 

  
Естонія  

Президент України провів зустріч з Мінстром закордонних 
справ Естонії 

12.09.2017 

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ 
Естонії Свена Міксера. 

Глава держави висловив вдячність естонській стороні за підтримку 
суверенітету і територіальної цілісності України, засудження і невизнання окупації 
та анексії Криму, а також послідовну позицію щодо необхідності збереження 
санкцій Європейського Союзу стосовно Росії. 

Президент засудив вирок окупаційної російського суду по відношенню до 
заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, якого 
незаконно було засуджено до 8 років позбавлення волі і назвав це проявом 
«сталінських часів у стилі 37-го року». 

Співрозмовники скоординували підходи щодо шляхів реалізації ініціативи 
щодо направлення миротворчої місії ООН на Донбас для забезпечення належної 
імплементації Мінських домовленостей. У цьому контексті керівник 
зовнішньополітичного відомства Естонії чітко заявив про спільність позиції щодо 
необхідності розміщення миротворців на всій території окремих районів Донецької 
та Луганської областей, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-
російського кордону. 

Президент подякував за важливу гуманітарну і технічну допомогу Україні з 
боку Естонії, а також лікування поранених українських військовослужбовців. 
Було відзначено зацікавленість України у подальшому використанні досвіду Естонії 
з розвитку електронного урядування. 

Відбувся обмін думками щодо змістовного наповнення наступного Саміту 
«Східне партнерство» у листопаді 2017 року у Брюсселі. 

 
Інтернет-представництво Президента України 
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Кенія 
Мінстр закордонних справ україни П. Клімкін провів 

двосторонню зустріч з Міністром закордонних справ і міжнародної 
торгівлі Кенії А. Мохамед 

15.09.2017 

У рамках участі у роботі Афінського демократичного форуму 14 
вересня ц.р. Міністр закордонних справ України П.Клімкін провів 
робочу зустріч з Міністром закордонних справ і міжнародної торгівлі 
Кенії А.Мохамед. У ході зустрічі обговорювалися можливості 
співробітництва двох країн у торговельно-економічній (туризм, 
сільське господарство), освітній, науковій та політико-правовій 
(протидія міжнародному тероризму) сферах. 

Міністр закордонних справ України запросив свою кенійську 
колегу відвідати Україну з візитом. Сторони домовилися про 
продовження комунікацій найближчим часом 

Міністерство закордонних справ України 
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Гібридна війна проти України набирає нових форм. 
 

Росія продовжує вести гібридну війну проти України як на території нашої 
держави так і на території інших країн не гребуючи жодними ницими та 
брехливими методами. 

Вже вкотре для своїх спецоперацій Кремль використовує Білорусь. В кінці 
серпня на території Білорусі зник 19-річний громадянин України Павло Гриб. 
Батько пов’язує зникення сина з його активним антиросійськими дописами у 
соцмережах і впевнений, що юнака викрала ФСБ РФ через його патріотичні 
погляди, виманивши його на територію Білорусі за допомогою дівчини-росіянки. 
Офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом українсько-
білоруського кордону. Те саме підтвердили й українські прикордонники. 29 серпня 
17-річна росіянка з Сочі зізналася, що запросила українця Павла Гриба в 
Білорусь  під тиском співробітників Федеральної служби безпеки РФ [1]. Пізніше 
українець опинився у слідчому ізоляторі у Краснодарському краї. Це офіційно 
підтвердила російська ФСБ. Проти українця, якого силовики викрали у Білорусі, 
фабрикують справу про тероризм [2].  

Міністр закордонних справ України зазначив з цього приводу: «Викрадення 
Павла Гриба з території Білорусі – це надзвичайно серйозна справа, і нам потрібно 
з’ясувати, як це відбулося. Для цього ми відслідковуємо інформацію з різних 
джерел. Росія не допускає до Гриба наших консулів, але ми будемо тиснути усіма 
можливими способами, і як тільки з’ясуємо всі обставини, за цим будуть подальші 
кроки» [3].  

Український адвокат Євгенія Закревська подала заяву на захист інтересів 
Павла Гриба до Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі. Суд вимагає 
від уряду Росії до 25 вересня надати документи про стан здоров’я 19-річного 
українського громадянина Павла Гриба і про те, яка медична допомога надається 
йому в російському ув’язненні [4].  

Україна висловила протест Мінську у зв’язку із затриманням Павла на 
білоруській території і вивезенням його в Росію. Однак, офіційний Мінськ відкидає 
будь-яку причетність до зникнення громадянина України на території Білорусі та  
до співпраці з ФСБ РФ. Очевидно, що без відома Білорурі, Кремль не міг провести 
таку операцію. Як зазначив радник глави МВС Антон Геращенко: «Фактично 
відповідальність за випадок із Павлом Грибом лежить на білоруській владі. Тому 
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що без їхньої згоди не могли організувати спецоперацію на їхній території. Якщо ж 
це було зроблено без їхньої згоди, то це просто неповага до Білорусі зі сторони 
російських спецслужб» [5].  

Займаючись викраденням українських громадян Росія звинувачує в цих 
гріхах саму Україну, що можна розцінювати як новий метод ведення російської 
інформаційної віни. Таким приводом стала депортація російської журналістки 
«Першого канала» Анни Курбатової, яка у своїх репортажах подавала фейкову 
інформацію про події в Україні. «Російська пропагандистка Анна Курбатова буде 
примусово повернута до РФ. Україна є правовою державою, її правоохоронні органи 
діють виключно в рамках чинного законодавства. На цей момент триває 
оформлення необхідних документів для її офіційного видворення», – зазначила 
речник СБУ Олена Гітлянська. Курбатовій заборонено в’їзд на територію України 
на три роки [6].  

Раніше «Перший канал» (РФ) поширив повідомлення про нібито 
викрадення невідомими в Києві журналістки телеканалу Анни Курбатовой. Через 
деякий час «Перший канал» в прямому ефірі повідомив, що Курбатова затримана 
в Києві співробітниками СБУ [7].  Повідомлення про викрадення журналістки 
з’явилося також в рухомому рядку на телеканалі «Росія 24». За даними «Росія-24», 
її відвезли в невідомому напрямку [8]. Прес-
екретар президента РФ Дмитро Пєсков вже заявив, що «Кремль не має 
інформації про викрадення Курбатової, але докладе всіх зусиль для з’ясування 
ситуації» [9]. Речник нацполіції Ярослав Тракало у коментарі Укрінформу 
повідомив, що поліція не отримувала повідомлень про, нібито, викрадення в центрі 
Києва кореспондента «Першого каналу» Анни Курбатової [6].  

Це вже не перший випадок депортації російських журналістів і цілком 
виправданий з точки зору національної безпеки. Адже такі журналісти були не 
просто видворені через те, що були громадянами РФ, а через свою діяльність яка 
суперечить журналістській етиці та розповсюджує неправдиву інформацію. 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі засудила депортацію журналістки 
Російської Федерації з України. Про це повідомляє прес-служба представника ОБСЄ 
з питань свободи засобів масової інформації Арлема Дезира [10]. Очевидно ОБСЄ 
робить висновки з позиції миру, однак в Украйні йде війна і на такі випадки 
відкритої дезінформації, які шкодять національним інтересам України та її безпеці 
потрібна негайна реакція. Саме через бездіяльність колишньої влади на аналогічні 
діяння, нині ми маємо доволі невтішну ситуацію у сфері інформаційної безпеки, 
яку ще більше підривають такі випадки. 
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