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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Вибори у Австрії та Чехії та їх вплив на відносини з Україною 
 

Нинішня осінь ознаменувалася низкою парламентських виборів у 
європейських країнах, результати яких матимуть вплив не тільки на розстановку 
політичних сил в Європі, а й на відносини України з ЄС. У жовтні цього року 
відбулися парламентські вибори у таких країнах як Австрія та Чехія. 

Як відомо, у Відні перебувала при владі «велика коаліція» соціал-демократів 
(СДПА) та Народної партії (АНП). В її лавах відбувся розкол перш за все через 
міграційну кризу, та й сам факт її існування протягом десяти років спричинив 
бажання змін. Одним із ініціаторів виборів у Австрії став теперішній їх переможець 
Себастіан Курц, який напередодні очолив «Австрійську народну партію».  Цей 
молодий політик за короткий час зумів консолідувати ресурс партії та заручитись 
підтримкою виборців. Цьому сприяли і його контакти з молодіжними 
організаціями, адже не так давно він і сам очолював молодіжний осередок АНП. 

Так, за результатами виборів, до нижньої палати парламенту пройшло 5 
партій: 

1. Австрійська народна партія Курца отримала підтримку 31,5% виборців та 62 
мандати; 

2. Соціал-демократична партія Австрії отримала 26,9% голосів, і забезпечили собі 52 
мандати; 

3. Правопопулістська «Партія свободи» (АПС),  показала один з кращих результатів у 
своїй історії - 26% і отримала 51 мандат; 

4. Ліберальна партія NEOS (Das Neue Österreich – Нова Австрія) отримали 5,3% і 10 
мандатів; 

5. Партія «Список Пітера Пільца» (PILZ – відкололась від партії «Зелена 
альтернатива») отримала 4,4% [1].  

Таким чином, уряд у Відні очолюватиме Себастіан Курц, який і 
створюватиме нову коаліцію. Як бачимо, праві популісти зайняли третє 
місце і матимуть значний вплив на прийняття політичних рішень Відня. Окрім того 
«Партію свободи» відносять до так-званих друзів Путіна так-як вона є 
партнером партії «Єдина Росія». Та й риторика Себастіана Курца перед виборами 
перегукувалася з риторикою АПС. Курц неодноразово закликав до 
зближення з Москвою та поступового скасування санкцій. 
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20 жовтня президент Австрії Александер Ван дер Беллен доручив 
Себастіанові Курцу після перемоги на виборах сформувати уряд. Себастіан Курц 
запросив праву Партію свободи до переговорів про участь в 
майбутньому уряді. Курц заявив про схожість позицій обох партій щодо 
скорочення податків і контролю над міграцією [2]. Санкції - єдиний пункт, 
коли у виборчій програмі АПС згадується Росія. У тексті немає прямої вимоги їх 
скасувати, але в останньому пункті, де йдеться про Європу, сказано, що політика 
санкцій суперечить нейтралітету Австрії і завдала «масивного збитку» австрійської 
економіці та сільському господарству. У разі приходу до влади АПС, яка в новому 
уряді розраховує на посаду міністра закордонних справ, може порушити питання 
про скасування санкцій ЄС проти Росії [3]. 

Не втішними для України є й результати виборів у Чехії. За їх результатами 
Популістський політичний рух «Акція незадоволених громадян», який очолює 
одіозний чеський мільярдер та підприємець Андрей Бабіш, здобув перемогу 
отримавши  29,64% голосів виборців і 78 із 200 місць у парламенті.  

Друге місце посіла євроскептична Громадянська демократична партія (ODS) 
з результатом 11,32% голосів виборців (25 депутатів). 

Третє місце дісталося політичній силі «Партія піратів» - 10,79% голосів (22 
депутати). Вона виступає проти обмеження громадянських прав. Окремі провідні 
члени партії мають відкрито проросійські погляди, зокрема – у питанні Донбасу. 

10,64% голосів чехи віддали праворадикальній партії «Свобода і пряма 
демократія» (SPD). Її лідер Томіо Окамура не приховує бажання зняти санкції із РФ 
та фактично не заперечує російського фінансування. Окрім того, дана партія 
виступає проти прийому біженців, поширення ісламу та інтеграції з ЄС. 

Комуністична партія Чехії та Моравії, яка багато місяців поспіль намагалася 
блокувати ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною, посіла п’яте місце з 7,76% 
голосів. Соціал-демократична партія отримала лише 7,27% голосів та матиме 15 
депутатів у парламенті. До нижньої палати парламенту увійдуть ще три політичні 
сили - Християнсько-демократичний союз-Чехословацька народна партія (KDU-
ČSL), правоцентристська ТОР партія «Мери та незалежність» (STAN) [4].  

Протягом цього тижня Бабіш провів консультації із лідерами всіх партій, що 
пройшли до парламенту. Готовність до співпраці висловила лише ультраправа SPD 
Томіо Окамури, однак така коаліція була б вкрай погано сприйнята у ЄС. Тим 
більше - сам Бабіш раніше заявив, що не буде формувати «анти європейської 
коаліції» [5].  

Зважаючи, на результат виборів у Чехії слід очікувати і 
відповідних наслідків у двосторонніх відносинах з Україною. Очевидно 
офіційна Прага буде схильною зміщувати акценти у бік Москви. Проте, 
як зазначив Посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс  «Я не схильний 
демонізувати партію АНО. Хоча вона має дещо відмінний від багатьох інших партій 
погляд на функціонування  ЄС, це доволі прагматична партія, багато з її членів 
підтримують Україну, в тому числі – чинний міністр оброни Чехії Мартін 
Стропніцкі, який нещодавно відвідував Київ. А отже, нам не слід драматизувати 
результати виборів» [6]. 

Таким чином, до влади як у Австрії (зважаючи на перспективу коаліції з АПС) 
так і в Чехії прийшли праві популісти, які проявляють сентименти до Кремля і 
скоріше за все, виступатимуть за поступове зняття санкцій з Росії. 
Головним ризиком результатів виборів у цих країнах для України може стати 
зменшення підтримки у міжнародних організаціях та на зовнішньополітичних 
майданчиках ЄС, що поступово може призвести до блокування євроінтеграційних 
прагнень України.   

Для ЄС така розстановка сил, яка зміщується до правого політичного крила теж 
не втішна. І вибори в Австрії та Чехії стали ще одним підтвердженням цього. 
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Мабуть, востаннє така популярність правих в Європі проявлялася перед Другою 
світовою війною.    Незважаючи на жахливий історичний досвід, правопопулістські 
настрої чимраз сильніше заявляють про себе у ЄС, що посилює його внутрішню 
турбулентність. Такі процеси можуть загрожувати Європі створенням 
такої собі антиінтеграційної  коаліції. Очевидно, що нині змістилися 
преференції виборців в Європі. На фоні міграційної кризи та поширення ісламу 
перемагають ті, хто вміло маніпулює на гаслах вирішення цієї ситуації в Європі.  
Насторожуючим є і той факт, що незважаючи на заплямовану репутацію 
політичних лідерів, їх підтримує більшість. До прикладу лідер австрійської АПС 
Крістіан Штрахе відомий тим, що в молодості був пов’язаний з угрупованнями 
неонацистського напряму [7]. Лідер Чеського ANO фігурував у кількох скандалах 
щодо ухиляння від сплати податків а також звинувачувався у співпраці з КГБ та 
чехословацькими спецслужбами [8].  

 
 
 
1. http://tyzhden.ua/News/202223 
2. https://www.radiosvoboda.org/a/news/28812931.html 
3. http://www.dw.com/uk/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%8

1%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96-
%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D1%82%D0%BE-
%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8/a-40960766 

4. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/22/7072612/ 
5. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/27/7072882/ 
6. https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/21/7072610/ 
7. http://zik.ua/news/2017/10/25/v_avstrii_do_koalitsii_zaprosyly_druziv_putina_1192453 
8. https://dt.ua/WORLD/u-chehiyi-ogolosili-oficiyni-rezultati-viboriv-do-parlamentu-

257708_.html 

 
 

Інші події в ЄС  
 

Грибаускайте закликає ЄС до обговорення «військового 
Шенгену» 

19.10.2017 

Навчання "Запад" продемонстрували необхідність обговорення ідеї 
"військового Шенгену" між країнами ЄС. 
Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте в ефірі радіо LRT , повідомляє 
видання Kauno diena. 

"З урахуванням складних викликів, які поставили перед нами навчання 
"Запад", ми вже повинні говорити про спрощений рух військової техніки між 
країнами ЄС, що ще називають "військовим Шенгеном", - сказала вона. 
За її словами, це не дублювало б, а доповнювало зусилля НАТО. 

Крім того, президент Литви наголосила на необхідності поглиблення 
співпрації між країнами ЄС як у військовій сфері, так і у сфері кібербезпеки. 

Нагадаємо, навчання "Запад-2017" пройшли на російських і білоруських 
полігонах з 14 по 20 вересня. Згідно з офіційною інформацією, в них взяли участь 
близько 13 тисяч військовослужбовців – максимальна кількість, що дозволяє не 
запрошувати спостерігачів із третіх країн. 

За неофіційними даними кількість військовослужбовців, які взяли участь в 
навчаннях виявилося істотно великим - до 100 тисяч. 

http://tyzhden.ua/News/202223
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28812931.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/27/7072882/
http://zik.ua/news/2017/10/25/v_avstrii_do_koalitsii_zaprosyly_druziv_putina_1192453
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/d-grybauskaite-jau-turime-kalbeti-apie-karini-sengena-833817


INTERNATIONAL WEEKLY # 16 (18.10.2017 — 31.10.12017)  6 of 19 

 

6 of 22 

При цьому аналіз навчань дозволяє робити висновок, що на них відпрацьовувався 
сценарій блокування Балтійського регіону. У самому НАТО вже встигли заявити, 
що вважають такі підозри "небезпідставними". 

Європейська правда 

 
У Європарламенті презентували доповідь України щодо 

злочинів приватних армій РФ 
19.10.2017 

У Європейському парламенті презентували доповідь щодо злочинів 
російських приватних військових компаній на Донбасі та в Сирії. 
Про це повідомляє сайт Служби безпеки України. 

Доповідь підготовлена СБУ, Міністерством інформаційної політики та 
міжнародною волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm. 
На зустрічі були наведені дані про географію діяльності терористичних угруповань, 
які за вказівкою Кремля діють у Криму, на Донбасі, в Сирії, а раніше у Боснії та 
Герцеговині. 

Захід "Російські приватні військові компанії, що воюють в Україні та Сирії", 
був організований депутатом Європарламенту від Польщі Анною Фотигою.  Участь 
у ньому взяли євродепутати, представники євроінституцій та зацікавлені експерти. 
Українська делегація передала представникам Європарламенту дані про відомих 
російських бойовиків, щоб разом з Європою покарати тих, хто порушує міжнародне 
право.  
 

Європейська правда 
 

 
Мей закликає ЄС невідкладно досягти угоди щодо прав 

громадян після Brexit 
19.10.2017 

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей прибула до Брюсселю із 
закликом терміново досягти угоди щодо прав громадян після Brexit. 
Про це вона сказала перед початком саміту лідерів ЄС, повідомляє The Associated 
Press. 

"Ми будемо дивитися на конкретний прогрес, досягнутий на наших 
переговорах про вихід та представимо амбітні плани на наступні тижні. Я, зокрема, 
бачу нагальну потребу досягнення угоди щодо прав громадян", - сказала Мей. 

Мей сподівається, що вже наступного тижня можуть розпочатися переговори 
щодо низки питань, таких як майбутні торговельні відносини між Британією та ЄС. 

Напередодні Тереза Мей у відкритому листі пообіцяла зробити максимально 
простою процедуру для громадян ЄС, які хочуть залишитися у Британії після Brexit. 

Нагадаємо, головний переговірник ЄС Мішель Барньє заявив, що Британія 
та ЄС зайшли в глухий кут через питання фінансових зобов'язань Лондона і 
виключив швидкий початок дискусій щодо майбутньої торгівлі. 

 
Європейська правда  

 
 
 

Глава МЗС Польщі за надання країнам Східного партнерства 
перспективи членства в ЄС 

20.10.2017 

Завданням Польщі є розширення програми Східного партнерства задля 
забезпечення країн, які до нього належать, перспективою членства в ЄС. 

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє TVP 
Info. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/21/7071338/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/21/7071338/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/22/7071366/
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4032#.cy5HFWR3.dpbs
https://apnews.com/83e3babd671f4cdf96790f033813de29/May-calls-for-urgency-in-Brexit-talks-as-she-joins-EU-summit
https://apnews.com/83e3babd671f4cdf96790f033813de29/May-calls-for-urgency-in-Brexit-talks-as-she-joins-EU-summit
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/19/7072520/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/19/7072520/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/12/7072247/
http://www.tvp.info/34470550/polska/zadaniem-krajow-takich-jak-polska-jest-rozszerzenie-programu-partnerstwa-wschodniego/
http://www.tvp.info/34470550/polska/zadaniem-krajow-takich-jak-polska-jest-rozszerzenie-programu-partnerstwa-wschodniego/
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"Завданням таких країн, як Польща, є досягнення модернізації і розширення 
програми Східного партнерства з метою досягнення Грузією і інших країн Східного 
партнерства перспективи повноцінного членства у ЄС" - сказав Ващиковський у 
Тбілісі. 

"Я постійно мушу нагадувати нашим друзям і союзникам у західній частині 
Європи, що європейський проект - інтегрованої, демократичної, зміненої й 
об'єднаної Європи не є завершеним, поки такі країни, як Грузія, не стали частиною 
ЄС", - додав він. 

Як повідомлялося, країни-члени Євросоюзу дійшли компромісу щодо 
того, як буде сформульована згадка про "європейські прагнення" України, Молдови 
та Грузії у декларації саміту Східного партнерства. 

Європейська правда  

 
ЄС до кінця року запустить програму військового 

співробітництва 
20.10.2017 

Лідери Євросоюзу домовились на саміті у Брюсселі розпочати посилену 
оборонну співпрацю між країнами спільноти до грудня. 

Про це йдеться у висновках саміту, оприлюднених на сайтіЄвропейської 
ради. 

У документі відзначається значний прогрес, досягнути державами-членами 
при підготовці Постійної структури зі співробітництва (PESCO). 

Метою цієї програми є об'єднання фінансових ресурсів та запуск спільних 
оборонних закупівель для зниження витрат і більш ефективного використання 
коштів. 

Документ закликає держав-учасниць програми офіційно повідомити Раду ЄС 
та Верховного комісара Федеріку Могеріні про свій намір приєднатися. Це 
дозволить запустити PESCO до кінця року з метою швидкого виконання 
зобов'язань, включаючи запуск перших проектів. 

Європейська рада також закликає держави-члени розвивати механізми 
фінансування в рамках Європейського оборонного фонду для забезпечення 
спільних закупівель та/або спільного обслуговування нових видів озброєння як 
способу поліпшення доступу до передових можливостей. 

Європейська рада повернеться до цього питання на саміті в грудні та оцінить 
досягнутий прогрес з урахуванням всіх аспектів порядку денного зовнішньої 
безпеки та оборони. 

Раніше Федеріка Могеріні заявляла, що Постійна структура зі 
співробітництва (PESCO) має почати роботу до кінця 2017 року. 

Критики цієї програми застерігали, що нова система є воротами до створення 
армії ЄС, хоча сам Брюссель це заперечує і стверджує, що це просто полегшить 
військове співробітництво. 

 
Європейська правда  

 

Найбагатші регіони Італії голосують на референдумі за 
розширення автономій 

22.10.2017 

Два найбагатші регіони Італії, Ломбардія та Венето у неділю проводять 
референдуми щодо розширення автономій. 
Про це повідомляє ANSA. 

Референдуми не мають юридично зобов’язуючої сили і вони отримали дозвіл 
Конституційного суду, адже будь-якому регіону Італії дозволено виносити подібні 
питання відповідно до конституції Італії. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/13/7072313/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/en/pdf
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/7/7070650/
http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2017/10/18/referendum-in-lombardia-e-in-veneto-sfida-per-lautonomia-_1affbf3a-7ee1-4549-910e-2286c7217625.html
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У Ломбардії немає кворуму, тобто референдум вважатиметься таким, що 
відбувся, за будь-якої кількості виборців на дільницях. Референдум у Венето 
передбачає кворум у 50% плюс один виборець з тих, хто має право голосу. 
Ні Ломбардія, ні Венето не звертаються до виборців з проханням розглянути 
питання незалежності від решти Італії. 

Лідери регіонів хочуть більше повноважень для місцевої влади у таких 
сферах, як безпека, міграція, освіта та навколишнє середовище. 

Також у провінції Беллуно, у межах Венето, пройде мікрореферендум, де 
жителі будуть вирішувати, чи хочуть більшої незалежності від самого регіону. 

Незважаючи на те, що референдум носять необов’язковий характер, оглядачі 
розглядають їх як серйозну загрозу для влади Риму. Уряд навряд чи зможе 
ігнорувати волевиявлення двох регіонів, які дають 30% ВВП країни і де 
проживають майже чверть виборців. 

Обидві регіони керуються антимігрантською та євроскептичною "Лігою 
Півночі". Також підтримують референдуми партія колишнього прем'єр-міністра 
Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія" та популістський "5 зірок". 

Очікується, що обидва регіони проголосують за розширення автономій. 
Нагадаємо, 18 травня 2016 року регіональна рада Венето – північно-східного 

регіону Італії з центром у Венеції – підтримала резолюцію щодо визнання Криму 
частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії. 
Аналогічну резолюцію 29 червня прийняла рада Лігурії, а у липні 2016 року її 
підтримала регіональна рада Ломбардії. 

Європейська правда 
 

Додон не поїде на саміт Східного партнерства у Брюссель 
31.10.2017 

Президент Молдови Ігор Додон не поїде на майбутній саміт Східного 
партнерства у Брюсселі. 

Про це він заявив в інтерв'ю російському агентству ТАСС. 
"Я не проти співпраці з ЄС. Але я не хочу, щоб наш народ змушували робити 

вибір між Заходом і Сходом, перетворюючи на "гарматне м'ясо" для геополітичних 
ігор", - зазначив він. 

"До речі, мене не радує перспектива опинитися "в одній корзині" з Україною, 
що переживає збройний конфлікт на Донбасі, як це планується на саміті Східного 
партнерства у Брюсселі. Тому я туди не поїду", - сказав Додон. 

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп звернувся 
до Євросоюзу з проханням про "позитивний сигнал" напередодні саміту Східного 
партнерства, який пройде в кінці листопада в Брюсселі. 

Європейська правда 
 

 
Конституційний суд Іспанії заблокував рішення про 

незалежність Каталонії 
31.10.2017 

Конституційний суд Іспанії призупинив рішення Каталонії 
про проголошення незалежності від Іспанії. 

Про це повідомляє El Pais. 
Сьогодні, 31 жовтня, на пленарному засіданні Конституційного суду Іспанії 

призупинили проголошення незалежності Каталонії. 
Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення 
незалежності від Іспанії.  

Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій 
залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.  

https://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/18/7049445/
http://tass.ru/opinions/interviews/4689848
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/19/7072517/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/19/7072517/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/19/7072517/
https://elpais.com/ccaa/2017/10/31/catalunya/1509434588_397413.html?id_externo_rsoc=TW_CM
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/27/7072874/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/27/7072874/
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Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 
конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр 
Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори. 

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в 
Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.  Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду 
Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату 
(уряду) Каталонії замість усунутого Карлеса Пучдемона. 

Європейська правда 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/27/7072878/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/27/7072878/
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Україна – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Угорщина зі своїми мовними претензіями не може стати на 

заваді прагненням України стати членом НАТО 

 
Питання мови для України було і залишається питанням національної 

безпеки. Нещодавно пролунала інформація, що Угорщина наклала вето на 
проведення засідання комісії Україна-НАТО 6 грудня 2017 року. Про це заявив 
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає прес-служба 
угорського уряду. Зокрема, Сійярто зазначив, що Угорщина на початку вересня ще 
була за активну євроінтеграцію України, але після прийняття українського Закону 
про освіту почуває себе так, ніби «отримала удар у спину». На його думку, поведінка 
України не заслуговує на підтримку угорської сторони. Угорський міністр додав, що 
вето Будапешта неможливо обійти, оскільки для скликання комісії Україна-НАТО 
необхідно одноголосне рішення країн-членів Альянсу [1].  

Напередодні, глава місії України при НАТО Вадим Пристайко відзначив: «Є 
один конкретний союзник, поведінка якого мене турбує. Зокрема, йдеться про 
відкриту заяву міністра закордонних справ Угорщини про намір блокувати Україну 
в Європейському Союзі. Я не чув від угорського міністра позицію щодо НАТО», - 
сказав Пристайко. «Я сподіваюся, що наші угорські колеги розуміють, що виносити 
двосторонні питання на рівень такої важливої безпекової організації, як НАТО, це 
не зовсім коректно», - заявив Пристайко [2]. 

Проте, як бачимо, Угорщина не забарилася зі своєю позицією по НАТО. 
Пізніше, з’явилася інформація, що в НАТО взагалі не мали планів проведення у 
грудні Комісії Україна – НАТО. Вже не секрет, нинішня угорська влада, можливо і 
не так відкрито але підтримує Кремль. І власне усі ці маніпулювання щодо мови, 
вже набирають загрозливого значення для України. З огляду на те, що Угорщина 
винесла питання мови на рівень НАТО для України важливо зберегти власну 
позицію з цього приводу.  

Як ми вже зазначали раніше, рівень співробітництва України й НАТО у 
сучасних реаліях війни вийшов на новий рівень. Як відомо, Україна вже 10 років 
виконує Річні національні програми співробітництва з НАТО. Незважаючи на 
загострення відносин між Угорщиною і Україною Альянс, розуміючи всі загрози, 
які йдуть від Росії надає політичну та технічну підтримку нашій країні. Сьогодні 
можемо з впевненістю ще раз заявити, що в України є великі шанси вступити в 
Альянс. Щодо питання готовності України по критеріях НАТО, то судячи з досвіду 
країн Балтії, Угорщини, Румунії це не є основною умовою. Ці країни набули 
членства в НАТО завдяки політичним прагненням та волі їх керівників. 
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Нещодавно, глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що 
Україна і НАТО вже почали діалог про подання державою заявки на приєднання до 
військово-політичного альянсу і отримання в цьому процесі Плану дій з набуття 
членства (ПДЧ). «У цьому процесі є різні підходи, зокрема щодо того, коли це 
краще робити. Подавати заявку, коли вже буде результат, наприклад у 2020 році, 
який ми визначили як етап, коли Україна досягне стандартів НАТО і зможе 
продемонструвати, наскільки держава просунулася по багатьох напрямках, в першу 
чергу в оборонній сфері», – сказав посол. «З моменту першої моєї розмови з 
генеральним секретарем Альянсу, коли я передав йому лист від 
Президента України, там говорилося про те, що наша головне політичне 
завдання – це набути членства в НАТО. Але для того, щоб цього досягти, треба 
почати діалог, отримати План дій щодо членства і виконувати його», – заявив 
Пристайко [3].  

Нагадаємо мова про ПДЧ йшла і на зустрічі Порошенка та Столтенберга  у 
липні цього року. Москва ж заявила, що надання Україні Плану дій щодо 
членства в НАТО стало б кроком до подальшого просування Альянсу до 
російських кордонів, що не сприятиме зміцненню європейської безпеки 
[4].  

Між тим, колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україні 
не потрібен План дій щодо набуття членства в Альянсі, вона лише має відповідати 
необхідним критеріям. «ПДЧ ніколи не був передумовою для членства. У 
нас є багато шляхів щодо набуття членства», сказав Расмуссен. На 
переконання Расмуссена, зараз роль ПДЧ для України відіграє Комісія Україна – 
НАТО. «Замість ПДЧ ми дали Україні спеціальну комісію – у нас є Комісія Україна 
– НАТО, яка з практичної точки зору, працює так само, як і ПДЧ… Головне питання 
як коли Україна може провести необхідні реформи, включаючи, наприклад 
громадський контроль у військовій сфері», заявив Расмуссен [5].  

Підсумовуючи, варто ще раз нагадати, що Україна і НАТО  являються 
важливими один для одного  як у геополітичному так і ідеологічному значенні. 
Україна вже четвертий рік стримує російську збройну агресію перед кордонами 
НАТО. Виходячи з того, що у НАТО багато шляхів щодо набуття членства, 
Україні потрібно діяти, щоб зміцнити довіру НАТО і скористатися цими 
шляхами. Проте, як ми вже зазначали, владна верхівка часто 
компрометує себе, і остання справа з рюкзаками для військових 
показовий приклад того. Україна у сучасних складних умовах має шанс 
стати членом НАТО, чого бракує, то це справжньої політичної волі до 
цього.  

 
 
 

1. https://www.rbc.ua/ukr/news/vengriya-zablokirovala-zasedanie-komissii-1509125440.html  
2. https://www.rbc.ua/ukr/news/posol-ukrainy-nato-zayavil-bespokoit-povedenie-

1508762092.html 
3. https://ukr.segodnya.ua/politics/society/ukraina-i-nato-nachali-dialog-o-pdch-mid-

1066508.html 
4. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/10/7068329/ 
5. https://www.unian.ua/politics/2186826-eks-gensek-nato-zayaviv-scho-ukrajini-ne-potriben-

plan-diy-schodo-chlenstva-v-alyansi.html 
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Євроантлантичний процес в Україні 

 

Вступ до НАТО є ключовим стратегічним завданням для 
України, - Парубій 

18.10.2017 

За словами Парубія, Україна сьогодні може виступати надійним союзником 
НАТО Вступ України до НАТО є ключовим стратегічним завданням для держави. 

 Про це сьогодні під час парламентських слухань щодо наближення України 
до стандартів НАТО заявив голова Верховної Ради (ВР) Андрій Парубій, передає 
кореспондент РБК-Україна. 

 "Вступ у НАТО без перебільшення можна віднести до ключових стратегічних 
завдань української держави", - заявив Парубій. Голова ВР зазначив, що НАТО - 
єдина організація в світі, яка здатна зупинити агресію президента Російської 
Федерації Володимира Путіна. За словами Парубія, Україна сьогодні може 
виступати не лише кандидатом, а й надійним і твердим союзником НАТО. 

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна 
обов'язково стане членом Північноатлантичного Альянсу (НАТО). "Україна 
обов'язково стане членом альянсу", - заявляв Порошенко. Він також зазначав, що 
держава докладе всіх зусиль для кращої підготовки військових. У кінці серпня 
Порошенко заявляв, що Україна буде відповідати критеріям для членства в ЄС і 

НАТО. 
РБК Україна 

 

У НАТО і Росії є фундаментальні розбіжності щодо України, - 
Столтенберг  

26.10.2017 

Безпека на сході України залишається пріоритетом для повного здійснення 
мінських угод У Північноатлантичного Альянсу і Російської Федерації є 
фундаментальні розбіжності щодо України.  

Про це у Брюсселі після засідання ради НАТО-Росія заявив генсек Альянсу 
Йенс Столтенберг, передає DW. "Поліпшення ситуації з безпекою на сході України 
залишається пріоритетом для повного здійснення мінських угод", - заявив він. За 
словами генсека, важка зброя, як і раніше, знаходиться близько до лінії конфлікту 
на Донбасі, і доступ місії ОБСЄ як і раніше ускладнений, особливо на українсько-
російському кордоні. 

 Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що підтримує введення миротворців 
ООН на весь окупований Донбас. За його словами, миротворчі сили повинні діяти 
у всій зоні насильства, яке, на думку західних держав, підтримує Росія. "Я вітаю 
пропозицію про те, щоб в Україні були миротворчі сили ООН", - сказав 
Столтенберг. Однак, зазначив генсек, важливо, щоб "ООН була присутня на всій 
східній Україні, а не тільки на лінії зіткнення". 

 Відзначається, що близько 600 спостерігачів від ОБСЄ вже знаходяться у 
східній частині України, але так і не змогли зупинити бойові дії, в результаті яких 
загинули з 2014 року 10 тис. чоловік. 

РБК Україна 
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Угорщина заблокувала засідання комісії Україна – НАТО в 
грудні 

27.10.2017 

МЗС Угорщини обіцяє блокувати євроінтеграцію України. 
Угорщина наклала вето на проведення засідання комісії Україна-НАТО 6 

грудня 2017 року. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер 
Сійярто, передає прес-служба угорського уряду. 

 Зокрема, Сійярто зазначив, що Угорщина на початку вересня ще була за 
активну євроінтеграцію України, але після реформи освіти почуває себе так, ніби 
"отримала удар у спину". На його думку, поведінка України не заслуговує на 
підтримку угорської сторони. 

 Він також підкреслив, що Будапешт готовий до консультацій, але не може 
прийняти "обмеження прав національних меншин в Україні". Сійярто додав, що на 
сьогодні немає можливості обійти угорське вето на проведення комісії Україна-
НАТО, оскільки її скликання вимагає одноголосного голосування.  

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна буде 
вести діалог з Угорщиною з приводу євроінтеграції. 

РБК Україна 

 
 
 

НАТО у фокусі тижня 

 
 

У НАТО назвали місце проведення саміту в 2018 році 
20.10.2017 

Зв'язок між Європою і Америкою повинен бути укріплений. 
Наступний саміт НАТО відбудеться 11 і 12 липня 2018 року в Брюсселі 

(Бельгія). Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, йдеться на 
сайті організації. 

 "Бельгія щедро приймала штаб-квартиру НАТО п'ятдесят років, і я вітаю, що 
наш саміт буде проходити в нашому новому Центральному офісі в Брюсселі. Я з 
нетерпінням чекаю успішного саміту в липні 2018 року", - сказав він.  

За його словами, організація активно працює над боротьбою з тероризмом і 
збереженням стабільності регіону.  

"Ми ще більше посилимо зв'язок між Європою та Північною Америкою, на 
якому засновано наш Альянс, оскільки ми продовжуємо адаптувати наш Союз в 
XXI столітті. У відповідь на загрози, що розвиваються, НАТО здійснило 
найбільше зміцнення нашої колективної оборони протягом одного покоління. 
Наші багатонаціональні бойові групи на сході Альянсу тепер повністю 
функціонують, і ми зміцнюємо нашу присутність в Чорноморському регіоні. Ми 
також активізуємо наші зусилля проти кібератак і гібридних загроз", - заявив 
Столтенберг.  

Нагадаємо, в Кабміні вважають, що в НАТО затягують питання надання ПДЧ 
Україні. 

РБК Україна 
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Внутрішні документи НАТО показують слабкість Альянсу, - 
Der Spiegel 

20.10.2017 

Зараз ведуться переговори про модернізацію управлінських структур 
альянсу. 

 У внутрішніх документах НАТО ставиться під питання обороноздатність 
альянсу в разі кризи. Про це в п'ятницю, 20 жовтня, передає DW з посиланням на 
журнал Der Spiegel.  

Наголошується, що в поточному звіті про посилення ударної та оборонної 
угруповання альянсу вказується, що викликає сумнів можливість сил швидкого 
реагування НАТО адекватно відповісти на виклики.  

У той же час прес-секретар НАТО відмовилася підтвердити або спростувати 
цю інформацію. За її словами, зараз ведуться переговори про модернізацію 
управлінських структур альянсу. Раніше повідомлялося про те, що кількість їх 
співробітників за роки, що минули після закінчення холодної війни, було різко 
скорочено.  

Нагадаємо, у НАТО назвали місце проведення саміту в 2018 році. Так, 
наступний саміт НАТО відбудеться 11 і 12 липня 2018 року в Брюсселі (Бельгія). А 
генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг додав, oj організація активно 
працює над боротьбою з тероризмом і збереженням стабільності регіону. 

 
РБК Україна 

 
 

НАТО створить дві нові командні структури через 
напруженість з Росією, - WSJ 

24.10.2017 

НАТО вдосконалить логістику і захист морських комунікацій. 
НАТО готується створити нові командні структури через напруженість у 

відносинах з Росією, передає The Wall Street Journal з посиланням на джерела.  
Повідомляється, що міністри оборони країн НАТО розглянуть створення 

нових командних структур на щоквартальній нараді в листопаді. Зокрема, 
нововведення будуть включати нову командну структуру НАТО з логістики, яка 
буде зосереджена на більш швидкому переміщенні військових і матеріальних 
засобів. 

Друга структура буде зосереджена на захист морських комунікацій 
Атлантичного і Північного Льодовитого океанів. Вирішення питань фінансування 
нових підрозділів поки не завершено.  

Нагадаємо, раніше начальник Генштабу Збройних сил України Віктор 
Муженко в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив, що ЗСУ до кінця 2020 року повинні 
перейти на стандарти НАТО. "Процес почався, він триває, ми переходимо на 
стандарти, відпрацьовуємо відповідні стандарти, але вже з урахуванням, серед 
іншого, українського бойового досвіду", - зазначив він. 

РБК Україна 

 
 

НАТО збирається звинувачувати РФ у брехні щодо навчань 
«Захід – 2017» 

26.10.2017 

Експерти НАТО проаналізували супутникові знімки навчань "Захід-2017". 
 В НАТО збираються звинувачувати РФ у брехні щодо кількості числа 

військовослужбовців, які взяли участь у навчаннях "Захід-2017". Про це повідомляє 
DW.  

Повідомляється, що це питання буде піднято на засіданні Ради НАТО - Росія. 
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"Ми абсолютно ясно заявили, що думаємо про таку поведінку", - повідомили 
джерела в північноатлантичному альянсі.  

Між тим ще в липні на засіданні ради представники НАТО не приховували 
скепсису про реальні цифри учасників навчань. Генсек альянсу Йенс Столтенберг 
зазначив, що, виходячи з попереднього досвіду, Росія може занижувати кількість 
військових, задіяних в навчаннях.  

Так, Росія заявила, що у навчаннях взяли участь 12700 солдатів. Зі свого боку, 
експерти з НАТО, проаналізувавши дані знімків із супутників, прийшли до 
висновку, що в маневрах були задіяні десятки тисяч солдатів.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони Білорусі 
заявили, що всі військовослужбовці Російської Федерації покинули країну після 
навчань "Захід-2017". 

РБК Україна 
 
 
 

Постпред РФ заявив, що дії НАТО «підривають безпеку» у 
Східній Європі  

26.10.2017 
 

За його словами, альянс посилив присутність у Східній Європі. 
Постійний представник Російської Федерації при НАТО Олександр Грушко 

заявив, що дії альянсу у Східній Європі серйозно погіршують безпеку в регіоні і 
сприяють створенню нових розділових ліній. Про це він заявив за підсумками 
засідання Ради Росія - НАТО на рівні послів, передає ТАСС. 

 "Дії НАТО в Східній Європі серйозно погіршують безпеку в Європі і сприяють 
створенню нових розділових ліній, відволікаючи нас від порядку денного", - заявив 
російський постпред. За його словами, альянс посилив присутність у Східній 
Європі.  

"Ми звернули увагу на посилення присутності в Східній Європі чотирма 
батальйонними групами, на розгортання однієї бронетанкової і однієї авіаційної 
бригади США, а також складування у регіоні зброї, достатньої для розгортання ще 
однієї бригади", - сказав Грушко.  

Постпред зазначив, що Росія вживає всіх необхідних заходів для 
забезпечення прозорості проведених її збройними силами навчань. "Росія є 
чемпіоном по прийняттю різних міжнародних інспекцій та інспекційних польотів, 
тому всі закиди у нестачі військової транспарентності в Європі країни НАТО 
повинні адресувати тільки собі", - заявив він. 

 Нагадаємо, генсек альянсу Йенс Столтенберг заявив, що РФ задіяла на 
навчаннях у Білорусі "Захід 2017" більше військових, ніж заявляла. 

РБК Україна 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Візит Курта Волкера в Україну та реакція Кремля 
 
27 жовтня відбувся візит Спеціального посланника Президента США по 

Україні Курта Волкера до Києва, де він провів низку зустрічей з представниками 
влади України. Курт Волкер вже вп'яте за півроку приїздить до Києва. Очевидно, 
що тема для переговорів є незмінна – врегулювання ситуації на Донбасі.   

На зустрічі Президента Петра Порошенка з Куртом Волкером  було 
скоординовано подальші кроки щодо зміцнення міжнародної присутності на 
Донбасі, як у рамках зусиль у Нормандському форматі, так і на міжнародних 
майданчиках, передусім у Раді Безпеки ООН. Також було відзначено принципову 
важливість забезпечення належного виконання Мінських домовленостей, 
передусім у частині консолідації сталого і всеохоплюючого припинення вогню, 
виведення з України російських окупаційних військ та техніки. Також, Курт Волкер 
позитивно оцінив схвалення Закону України «Про створення необхідних умов для 
мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської 
областей України». Було відзначено, що це рішення є чітким сигналом на 
підтвердження справжньої відданості української сторони мирному врегулюванню 
[1]. 

Ряд заяв Спеціального посланника США  прозвучало на зустрічі зі спікером 
Верховної Ради Андрієм Парубієм. Зокрема Волкер зазначив, що в Україні 
відбувається «не міжетнічний чи внутрішній конфлікт, а наявне 
російське вторгнення і окупація», і що необхідно шукати шляхи вирішення 
цього конфлікту – «важливо, щоб Росія визнала, що її зусилля зазнали 
великих втрат і поразки». Окрім того він додав, що Росія починає 
розуміти, що «напад на Україну має зворотні наслідки, що ціна, яку вони 
платять за агресію, не буде змінюватись: санкції не скасують, 
міжнародна підтримка не зміниться, репутація не покращиться, 
російсько-американські та російсько-європейські відносини зазнають 
втрат від цієї ситуації, фінансові витрати також не зменшаться». Голова 
Верховної Ради заявив, що для України дуже важлива позиція США щодо 
продовження і посилення санкцій проти Російської Федерації, позитивно 
відзначивши, що пакет санкцій торкнувся й енергетичного сектора. Парубій 
підкреслив, що Україна і країни Центральної і Східної Європи виступають 
категорично проти будівництва газопроводу «Північний потік-2» [2]. Окрім того, 



INTERNATIONAL WEEKLY # 16 (18.10.2017 — 31.10.12017)  17 of 19 

 

17 of 22 

спікер парламенту нагадав, що Україна очікує від США рішення про надання 
летального оборонного озброєння і зазначив, що для України такий крок матиме 
велике значення не лише у військово-технічному плані, а й у символічному: як 
показник єдності у боротьбі проти агресії та порушення світового ладу [3].  

Також Курт Волкер під час свого візиту зустрівся з рядом народних депутатів 
України, які поділилися своїми коментарями у соцмережах. До прикладу Ганна 
Гопко прокоментувала зустріч так:  «Обговорили напрацювання з просування 
української концепції миротворчої місії ООН серед міжнародних партнерів, 
законопроект у ВР, який готуємо до другого читання про визнання російської 
агресії, територій окупованими; надання захисної зброї» [4]. 

Андрій Тетерук відзначив найважливіші меседжі Вокера. По-перше, коли б 
не повернулись українські території (через рік або п’ять років) США будуть 
допомогами Україні в їх поверненні, а Крим ніколи не буде визнаний російським. 
По-друге, на його особисту думку, Резолюція ООН щодо миротворчій місії 
може бути готовою до кінця поточного року (розміщення на всій 
тимчасово окупованій території на сході країни). По-третє, Росією, яка 
сподівалась, що Україна не буде здатна вести перемовини і дотримуватись своїх 
домовленостей, не зроблено нічого в процесі припинення вогню і початку 
виконання Мінських домовленостей. Тож зараз черга Росії робити свої кроки. 
Четверте, США будуть тиснути на Росію, аби її війська покинули територію України 
[5].   

Як відомо США підтримали український варіант проекту резолюції щодо 
введення миротворців ООН. В інтерв’ю Громадському Волкер заявив, що 
миротворча місія має виконувати 3 завдання: 1) миротворці мають 
отримати контроль над усією зоною конфлікту, а не лише за лінією 
зіткнення, та вільно пересуватися нею; 2) моніторити відведення 
важкого озброєння у місця постійної дислокації; 3) контролювати 
російсько-український кордон. Окрім того він додав, що у цьому процесі 
так званим республікам (ЛНР та ДНР) тут не місце [6].  

 З цього приводу вже послідувала реакція Москви. Міністр закордонних 
справ Росії Сергій Лавров вважає, що миротворці ООН, про які заявляв 
Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, стануть 
«окупаційними силами».  «Пан Волкер заявив, що потрібно, щоб 
миротворці, він інше слово вжив, але сенс в цьому, окупували весь 
Донбас, взяли його в кільце», - заявив Лавров. Також він висловив жаль з 
приводу того, що США вирішили не включати в переговорний процес по введенню 
миротворців на Донбас бойовиків ДНР і ЛНР [7].  

Як не дивно, але представник ЛНР Владислав Дейнего та представник ДНР 
Денис Пушилін несподівано заявили, що Курт Волкер не має права втручатися в 
Мінські переговори, а якщо хоче на них вплинути, то нехай звертається до 
Контактної групи. Зокрема вони заявили: «Пан Волкер, мабуть, не встиг 
ознайомитися з оригіналами Мінських угод. Інакше неможливо пояснити його 
заяву, що ці угоди укладені тільки між Росією, ОБСЄ та Україною, без участі ДНР і 
ЛНР» [8]. 

Таким чином, Кремль намагається нав’язати хитромудрий план легалізації 
терористичних організації ЛНР та ДНР змусивши Україну вести з ними 
перемовини. Надалі теж слід очікувати політичні маніпуляції підписантами 
Мінських домовленостей з боку Москви. Позиція США у підтримці України є 
незмінною, і справді, велика заслуга у тому пана Волкера, який є досить 
послідовним і логічним у своїх діях щодо України та оцінює ситуацію 
об’єктивно. Як відомо, він вже двічі зустрічався з відповідальним у Росії за 
ситуацію на Донбасі - радником Володимира Путіна Владиславом Сурковим і у 
нього досить чітка позиція по Росії, що підтверджують його вищезгадані заяви. 
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Очевидно, що план США у врегулюванні ситуації на Донбасі полягає у реанімуванні 
Мінських домовленостей шляхом введення миротворців ООН для стабілізації там 
ситуації. Загрозою для України залишається проведення там виборів, результат 
яких може ще більше загострити ситуацію.  

 
1. http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-i-specialnij-poslannik-prezidenta-ssha-po-

44162 

2. https://www.unian.ua/politics/2212739-parubiy-na-zustrichi-z-volkerom-dlya-ukrajini-duje-vajliva-

pozitsiya-ssha-schodo-prodovjennya-i-posilennya-sanktsiy-proti-rf.html 

3. http://zik.ua/news/2017/10/27/parubiy_na_zustrichi_z_volkerom_ukraina_ochikuie_rishennya_s
sha_shchodo_letalnoi_1194733  

4. https://www.facebook.com/hanna.hopko/posts/10155909738957244l 
5. https://www.facebook.com/TeterukAndrii/posts/1564065033632155 

6. https://www.youtube.com/watch?v=y47234ABMWs 
7. https://www.unian.net/politics/2216886-lavrov-nazval-mirotvortsev-dlya-donbassa-

okkupatsionnyimi-silami.html 

8. https://newsone.ua/ru/v-lnr-i-dnr-vnezapno-raskritikovali-dejstviya-kurta-volkera/ 

 

 

Двосторонні відносини 

 
Румунія 

Президент України провів телефонну розмову з Президентом 
Румунії 

18.10.2017 

Президент України Петро Порошенко провів телефону розмову з 
Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. 

Президенти обговорили Закон України «Про освіту» в частині захисту 
мовних прав національних менших, а також актуальні питання українсько-
румунських відносин. 

Президент Румунії підтвердив незмінність підтримки територіальної 
цілісності, незалежності та суверенітету України. 

Президент України запросив Президента Румунії здійснити візит до України 
найближчим часом. 

Інтернет-представництво президента України 
 

Литва 
Позиція Литви по підтримці України залишається незмінною 

19.10.2017 

«Позиція Литви по підтримці України залишається незмінною», - заявив 
Заступник Міністра закордонних справ Литовської Республіки Дарюс Скусявічюс 
під час зустрічі 19 жовтня із Заступником Міністра закордонних справ України з 
питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль. 

У ході бесіди було докладно обговорено підготовку до П’ятого саміту 
ініціативи ЄС «Східне партнерство», який відбудеться 24 листопада ц.р. у Брюсселі, 
зокрема модальності його підсумкової декларації. 

Сторони також торкнулися питання підсумків чергового раунду 
консультацій Україна-ЄС щодо правових наслідків тимчасової окупації АР Крим та 
м.Севастополь (17 жовтня 2017р., м. Брюссель). 

О.Зеркаль та Д.Скусявічюс також обговорили проблематику подальшого 
просування ініціативи «Новий європейський план для України на 2017-2020 рр., 
ухваленої парламентськими комітетами Сеймасу у березні цього року, т.зв. «Плану 
Маршалла» для України, та підготовку чергового засідання Постійної Українсько-
Литовської Комісії з питань європейської інтеграції. 

 Міністерство закордонних справ України 

https://www.unian.ua/politics/2212739-parubiy-na-zustrichi-z-volkerom-dlya-ukrajini-duje-vajliva-pozitsiya-ssha-schodo-prodovjennya-i-posilennya-sanktsiy-proti-rf.html
https://www.unian.ua/politics/2212739-parubiy-na-zustrichi-z-volkerom-dlya-ukrajini-duje-vajliva-pozitsiya-ssha-schodo-prodovjennya-i-posilennya-sanktsiy-proti-rf.html
https://www.facebook.com/hanna.hopko/posts/10155909738957244l
https://www.facebook.com/TeterukAndrii/posts/1564065033632155
https://www.youtube.com/watch?v=y47234ABMWs
https://www.unian.net/politics/2216886-lavrov-nazval-mirotvortsev-dlya-donbassa-okkupatsionnyimi-silami.html
https://www.unian.net/politics/2216886-lavrov-nazval-mirotvortsev-dlya-donbassa-okkupatsionnyimi-silami.html
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Італія 
Україна та Італія узгодили позиції з низки питань в контексті 

майбутнього італійського головування в ОБСЄ  
24.10.2017 

24 жовтня 2017 року, в рамках участі у Середземноморській міністерській 
конференції ОБСЄ-2017 Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів 
переговори з італійським Міністром закордонних справ Анджеліно Альфано. 

У ході зустрічі було обговорено широке коло питань та домовлено про 
інтенсифікацію економічної співпраці між двома державами. 

Крім цього було узгоджено позиції з низки питань в контексті головування 
Італії в ОБСЄ у 2018 році. 

Міністерство закордонних справ України 

 
 

Німеччина  
Павло Клімкін провів у Берліні зустрічі з парламентаріями, 

дипломатами і урядовцями 
25.10.2017 

25 жовтня 2017 року в рамках візиту до Берліна Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін зустрівся з державним секретарем Федерального відомства 
закордонних справ Німеччини Вальтером Йоганнесом Лінднером та 
представниками німецьких парламентських і політичних кіл у Німеччині, де наразі 
відбувається процес формування нової урядової коаліції. 

У ході зустрічі в МЗС ФРН було обговорено практичні питання 
двостороннього співробітництва України з Німеччиною. Сторони окремо 
зупинилися на обговоренні ситуації на Донбасі у контексті збереження 
міжнародної солідарності з Україною щодо заходів з протидії російській агресії. 
Співрозмовники високо оцінили високий рівень організації та проведення 
Німецько-українського року мов. Крім того було обговорено питання подальшої 
підтримки Німеччиною України у процесі реалізації внутрішніх структурних 
реформ. 

Тема імплементації Мінських домовленостей та спільні зусилля міжнародної 
спільноти у питанні врегулювання ситуації на Донбасі перебувала в центрі уваги під 
час зустрічі з радником Канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Яном 
Хекером. 

У рамках візиту до видавничого дому „Axel Springer“ Міністр дав інтерв’ю 
найпопулярнішій німецькій газеті «BILD». 

Міністерство закордонних справ України 

 
Іспанія 

«Україна та Іспанія є справжніми партнерами у взаємній 
підтримці територіальної цілісності» 

30.10.2017 

Про це заявили під час переговорів 30 жовтня у Києві Міністри закордонних 
справ України Павло Клімкін та Іспанії Альфонсо Дастіс. Міністри були єдині в 
тому, що така взаємна підтримка є не тільки важливою у контексті національного 
інтересу України та Іспанії, але й для збереження європейської єдності та визнання 
верховенства права. У цьому зв’язку Павло Клімкін наголосив, що Росія 
намагається використовувати події в Іспанії в руслі гібридної війни проти 
європейського проекту, намагаючись дестабілізувати ситуацію і послабити Європу. 
Міністр закордонних справ і співробітництва Іспанії відзначив, що його країна 
цінує позицію України, яка виступає за збереження єдності Іспанії у контексті 
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ситуації навколо Каталонії. А.Дастіс також підкреслив, що Іспанія й надалі 
підтримуватиме Україну у питанні деокупації Криму, зокрема у рамках ініціатив 
України у міжнародних організаціях: «Ми підтримуватимемо зусилля України 
допоки Крим перебуває під агресором, допоки він окупований» - заявив Глава 
зовнішньополітичного відомства Іспанії. 

Міністри відзначили потенціал торговельно-економічного співробітництва, 
яке останнім часом демонструє позитивні тенденції. У цьому зв’язку було 
домовлено про проведення ближчим часом чергового засідання Українсько-
іспанської змішаної міжурядової комісії з економічного і промислового 
співробітництва. Іспанський Міністр зазначив, що прогрес України у питанні 
реформ створює добрі передумови для збільшення іспанських інвестицій в Україну. 
З метою поглиблення знань про обидві країни на рівні суспільств було підкреслено 
налаштованість започаткувати діяльність представництва Інституту Сервантеса в 
Україні. 

Міністр А.Дастіс підтвердив повну підтримку Іспанією України на 
євроінтграційному шляху, зазначивши, що «Україна є важливою частиною 
євроатлантичного простору». 

Міністри Павло Клімкін та Альфонсо Дастіс вказали на високий рівень 
співпраці у рамках міжнародних організацій. Нещодавнє обрання Києва та 
Мадрида до складу Ради ООН з прав людини відкриває додаткові можливості для 
такої взаємодії. Іспанська сторона пообіцяла свою підтримку проекту резолюції 
Генеральної асамблеї ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополь (Україна), який завтра буде винесений до порядку денного 
Третього комітету ГА ООН. 

 Міністерство закордонних справ України 
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЗМІ як інструмент гібридної війни Росії 
 

Нещодавно, 25 жовтня відбувся робочий візит Президента Німеччини 
Франка-Вальтера Штайнмаєра до Москви. Відзначимо, це був перший візит 
Президента ФРН за останні 7 років до РФ. Традиційно, після завершення 
переговорів відбулася прес-конференція на якій Путін і Штайнмаєр зробили ряд 
заяв. Однак, перекладач, який здійснював переклад, перебрехав слова 
Штайнмаєра. І звичайно ж мова йшла про Україну.  Перекладач приписав йому 
слова про «возз’єднання Криму з Росією», хоча насправді Штайнмаєр говорив про 
анексію. Відео прес-конференції було опубліковано російською відеоагенцією у 
складі державної медіагрупи Russia Today. Очевидно, що саме фразу про 
«возз’єднання Криму з Росією» підхопили решта пропагандистських ЗМІ.  

На таку собі «помилку» перекладу звернув увагу посол України в Австрії 
Олександр Щерба. «Штайнмаєр каже німецькою: «Annexion». Перекладач 
збивається і перекладає: «Возз’єднання з Росією» - написав він у Facebook [1]. 
Переглянувши відеозапис, навіть ті, хто не володіє німецькою мовою можуть 
переконатися, що Штайнмаєр говорив саме про анексію. Хоча в англійській мові є 
чіткий відповідник німецькому annexion – annexation, саме цей термін і вживають 
західні посадовці, коли говорять про російську анексію Криму [2].  

Так російські ЗМІ є дієвим інструментом ведення гібридної війни Росії і 
складовою її політики. Такі ЗМІ не гребують цинічною, відвертою брехнею. Цілком 
зрозумілим є ідеологічні налаштування російського суспільства, в голови якого ЗМІ 
зливають брудну брехню про Україну, Захід, НАТО. Натомість вони вірять в ідеали 
Сталіна та СРСР.   

Це вже не перший випадок перекручування слів високопосадовців 
російськими ЗМІ. Нагадаємо аналогічний випадок, який стався на початку року. 
Російські ЗМІ теж перефразували слова Генсека НАТО Єнса 
Столтенберга про анексію Криму, назвавши її «приєднанням». Варто 
зазначити, що фраза про «приєднання Криму» подається не як вільний переказ 
слів Столтенберга, а в якості прямої цитати. Хоча в оригіналі Столтенберг 
сказав: «Визнання анексії Криму суперечило б цінностям НАТО і рішенням 
Альянсу» [3].  

Також у травні цього року російський уряд дозволив своєму державному 
інформагентству публікувати світлини зустрічі президента США Дональда Трампа 
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і глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Білий дім напередодні заявив, що зустріч Лаврова 
і Трампа буде закрита для преси. «Вони нас обдурили. В цьому вся проблема 
з росіянами – вони брешуть» - сказав представник Білого дому [4].  

Емануель Макрон під час виборів відмовив російським журналістам в 
акредитації у своєму штабі. «Russia Today та Sputnik не поводились як 
органи преси, вони поводились як органи впливу та пропаганди, і навіть 
брехливої пропаганди. Я відчув, що вони не повинні мати доступ до моєї штаб-
квартири», - сказав Макрон [5].  

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс також мав гостру 
дискусію з журналістами відомого Russia Today влітку. Дискусія почалася, коли 
представник Департаменту інформації і друку МЗС РФ Максим Буякевич заговорив 
про інформаційну війну. «Чи говоримо ми про щось, що тут було офіційно 
оприлюднено? Це наполовину питання, наполовину заява», - сказав він. 
Лінкявічюс на це відповів: «Якщо ви вважаєте, що ніякої війни немає, чому 
тоді Росія її веде?... Чому виділяє так багато грошей і ресурсів на те, щоб 
промивати людям мізки, і робить це навмисно, через державні ЗМІ?» [6].  

Після отримання Україною безвізу Росія просто побивалася в своїх 
інформаційних конвульсіях. Адже факт залишається фактом. Проте, Кремлівські 
ЗМІ перебріхували і тут. Той же Russia Today на своєму сайті опублікував 
статтю «Безграмотний безвіз: фонди Сороса попереджають Київ про 
можливе скасування вільного режиму з ЄС», в якій  використав аналітичний 
звіт української  громадської організації «Європа без бар’єрів». Пізніше автори 
звіту заявили, що цей текст за винятком окремих вирваних з контексту 
статистичних даних, не має нічого спільного з реальністю, є маніпулятивним і 
незбалансованим. Серед іншої брехні у статті вказано що чотири країни 
Шенгенської зони (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн) не будуть відкриті 
для відвідування без віз, що є грубою помилкою [7].  

Такі приклади дезінформації російських ЗМІ можна продовжувати. Їх 
відверта брехня є безпрецедентним явищем у наші дні. Якщо міжнародна 
спільнота ще реагує на це, то в середині російського суспільства дезінформація не 
знаходить жодного опору. Теза про те що російські ЗМІ – агенти впливу Кремля, 
цілком виправдана. Москва використовує свої ЗМІ як інструмент ведення війни 
проти України та й усього цивілізованого світу. Очевидно, що значна частина 
особового складу російських спецслужб маскується під журналістів, представників 
громадських організацій та працівників дипломатичних установ. Про це, зокрема 
свідчить звіт Служби безпеки та інформації Чехії в якому вказується, що минулого 
року російські секретні служби підвищили свою активність на території Чехії, 
здійснюючи, зокрема, кампанію проти України. У звіті йдеться, що найбільше 
джерело ризику становлять несвідомі контакти чехів з російським дипломатичним 
персоналом. Чеські спецслужби стверджують, що значна частина російських 
розвідників працює під дипломатичним прикриттям російської місії [8]. Однак 
потрібно розуміти, що така ситуаціє не тільки в Чехії. Таким чином, як Україні 
так і міжнародній спільноті слід напрацювати дієві механізми 
захисту від кремлівських гібридних впливів а можливо і створити 
міжнародну платформу / коаліцію  для їх протидії. 
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