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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Засідання Ради асоціації Україна – ЄС та його наслідки для 

України 
 

8 грудня 2017 року відбулося четверте засідання Ради асоціації Україна – ЄС 
у Брюсселі. Засідання пройшло під головуванням Глави Уряду України 
Володимира Гройсмана та Верховного представника ЄС у закордонних справах та 
політики безпеки Федеріки Могеріні. Головною метою Засідання була оцінка 
прогресу в імплементації Угоди про асоціацію сторонами, а також  підведено 
підсумок у відносинах між Україною та ЄС у 2017 році.  

Володимир Гройсман підкреслив, що виконання Угоди про асоціацію та 
Порядку денного асоціації залишається дорожньою картою реформ у нашій країні 
[1]. Проте, ситуація в Україні говорить сама за себе. Федеріка Могеріні відзначила, 
що план змін, які наразі впроваджує Україна, - несе фундаментальні перетворення, 
і в їх основі має бути ефективна антикорупційна політика. Київ та 
Брюссель єдині в розумінні цього, підкреслила дипломат. Вона звернула увагу, що 
Україна – надійний друг і партнер ЄС. Саме тому ЄС готовий допомогти та 
підтримати Україну з широкого кола питань – від соціальних реформ до 
подальшого розв’язання  ситуації на сході України [2].  

Під час засідання Україна та ЄС підписали Угоду між урядом України та 
Європейською комісією про фінансування Дунайської транснаціональної програми 
та про фінансування проекту «Підтримка ЄС для сходу України». Перша 
спрямована на розвиток української частини Дунайського регіону та буде 
впроваджуватися у таких сферах як інновації, екологія, інфраструктура, 
енергоефективність, ефективне урядування. На фінансування цієї програми 
планується виділити  5 млн євро.  Другий проект  створює правові підстави для 
реалізації на Донбасі проектів стимулювання зайнятості та економічного зростання 
і передбачає фінансування у розмірі 50 млн євро  за рахунок Європейського 
інструменту сусідства [3].  

Окрім того, на засіданні Ради асоціації Україна – ЄС йшлося про боротьбу з 
корупцією, включаючи створення антикорупційного суду, торговельно-економічне 
співробітництво у рамках поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, реформи 
та співпрацю у сферах фінансів, енергетики, охорони здоров'я, освіти, транспорту, 
а також про ситуацію на Донбасі. Було обговорено й пропозицію України щодо 
підготовки заходів з подальшої інтеграції України до Енергетичного Союзу ЄС, 
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Єдиного цифрового ринку, а також Митного союзу між Україною та ЄС. 
Загалом ЄС схвально відгукнувся про імплементацію реформ в Україні в 

контексті виконання Угоди про асоціацію. Про це свідчать і положення  спільної  
заяви Володимира Гройсмана та Федеріки  Могеріні  за результатами засідання 
Ради. Зокрема тут вказано, що  Рада асоціації привітала прогрес у проведенні 
комплексної програми реформ, що здійснюється незважаючи на існування 
серйозних безпекових викликів, та оцінила кроки щодо імплементації Угоди про 
асоціацію, підкресливши необхідність активізації зусиль з реформування. ЄС 
високо оцінив здійснення Україною надійної макроекономічної політики та її 
зусилля щодо відновлення довіри до фінансового сектора. Рада Асоціації привітала 
прогрес у здійсненні судової реформи, включаючи запуск нового Верховного суду, 
а також у боротьбі з корупцією, погоджуючись із необхідністю продовження 
важливих зусиль у цій сфері та нагадуючи про потребу забезпечити 
необхідну незалежність, повну ефективність та достатні ресурси для 
спеціалізованих антикорупційних установ [4].  

Окрім того, ЄС підтвердив свою політику невизнання незаконної анексії 
Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Україна представила 
свою ініціативу щодо започаткування міжнародної Групи друзів українського 
Криму. 

Під час засідання Ради асоціації Україна ЄС європейці згадували і ситуацію 
навколо затримання лідера партії «Рух нових сил» Міхеіла Саакашвілі. Вони 
прокоментували ці події дуже стримано наголосивши, що ЄС очікує на справедливе 
поводження згідно з принципами верховенства права [5].  

Як бачимо, незважаючи на політичний хаос всередині України спричинений 
скандалами навколо Саакашвілі, НАБУ, САП та Генпрокуратури, результати 
засідання Ради асоціації Україна – ЄС виявилися позитивними для України.  Проте, 
жорсткі заяви з боку ЄС напередодні засідання Ради, зокрема щодо неправомірних 
дій Генпрокуратури по відношенню до НАБУ та того, що це суперечить умовам 
надання безвізу теж мають велике значення. Дії з боку влади України, 
компрометують увесь шлях України до демократичних цінностей і перетворень. З 
огляду на корупційні діяння у вищих ешелонах влади, рано чи пізно терпець ЄС 
може увірватися. Разом із пакетом санкцій проти Росії, ЄС може застосувати окремі 
санкції щодо України та її  політиків. Мабуть останнє, що його стримує – це 
можливість владних корупціонерів йти на контакт з Росією.  

 
 

1. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250486055&cat_id=244276429 
2. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250487060&cat_id=244276429 
3. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250485594&cat_id=244276429 
4. http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/61765-spilyna-zajava-premjer-ministra-ukrajini-

volodimira-grojsmana-i-visokogo-predstavnika-jes-iz-zakordonnih-sprav-i-bezpekovoji-politiki-
federiki-mogerini-za-rezulytatami-4-go-zasidannya-radi-asociaciji-mizh-ukrajinoju-ta-
jevropejsykim-sojuzom 

5. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/8/7074837/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250486055&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250487060&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250485594&cat_id=244276429
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/61765-spilyna-zajava-premjer-ministra-ukrajini-volodimira-grojsmana-i-visokogo-predstavnika-jes-iz-zakordonnih-sprav-i-bezpekovoji-politiki-federiki-mogerini-za-rezulytatami-4-go-zasidannya-radi-asociaciji-mizh-ukrajinoju-ta-jevropejsykim-sojuzom
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/61765-spilyna-zajava-premjer-ministra-ukrajini-volodimira-grojsmana-i-visokogo-predstavnika-jes-iz-zakordonnih-sprav-i-bezpekovoji-politiki-federiki-mogerini-za-rezulytatami-4-go-zasidannya-radi-asociaciji-mizh-ukrajinoju-ta-jevropejsykim-sojuzom
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/61765-spilyna-zajava-premjer-ministra-ukrajini-volodimira-grojsmana-i-visokogo-predstavnika-jes-iz-zakordonnih-sprav-i-bezpekovoji-politiki-federiki-mogerini-za-rezulytatami-4-go-zasidannya-radi-asociaciji-mizh-ukrajinoju-ta-jevropejsykim-sojuzom
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Інші події в ЄС  
 

ЄС готовий надати нову фінансову допомогу Україні за умови 
активізації реформ 

01.12.2017 

Європейська комісія готова розглянути питання про подальшу 
макрофінансової допомоги Україні, за умови активізації реформ. 
Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії. 

Єврокомісія підкреслює, що в найближчі місяці вирішальне значення 
матимуть посилення імпульсу реформ з боку України і протидія внутрішньому 
тиску, метою якого є скасування політики проведення важливих реформ. 

У заяві зазначається, що на зустрічі президента Єврокомісії Жан-Клод 
Юнкера і президента України Петра Порошенка в кулуарах саміту Східного 
партнерства український президент висловив зацікавленість у подальшій програмі 
макрофінансової домопоги ЄС. 

"Комісія готова оцінити важливість подальших програм макрофінансової 
допомоги, і, якщо вважатиме це виправданим, готова представити пропозиції щодо 
нової програми на початку 2018 року. Необхідно провести економічну оцінку, в 
тому числі необхідності в зовнішньому фінансуванні", - наголошується в заяві. 

Зазначимо, що Порошенко сьогодні на зустрічі з бізнесом у Києві заявив, що 
обсяг нової програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу для 
України становитиме 1,8 млрд євро. 

У заяві Єврокомісії обсяги програми не вказуються. 
Нагадаємо, Європейська комісія не виплатить третій траншмакрофінансової 

допомоги Україні у розмірі 600 млн євро за програмою, затвердженої у 2015 році. 
Європейська правда 

 
У Європарламенті закликали до бойкоту ЧС-2018 у Росії 

03.12.2017 

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс закликала політиків і відвідувачів 
бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. 

Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung. 
"Політики і відвідувачі повинні триматися подалі від Чемпіонату світу 2018 

року", - заявила Гармс, додавши, що Росія - не та країна, де варто проводити подібні 
змагання. 

Вона назвала зразковим приклад колишнього президента Німеччини 
Йоахіма Гаука, який відмовився відвідати зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 
році. 

"Його прикладу варто слідувати наступного року під час чемпіонату світу з 
футболу",  - зазначила Гармс. 

Вона підкреслила, що завдяки чемпіонату російському президенту 
Володимиру Путіну дістанеться занадто багато уваги, а це - неправильно. 

"Він купається в променях слави в присутності іноземних гостей, 
продовжуючи проводити свою антидемократичну політику, яку не може схвалити 
жоден демократ", - додала Гармс. 

Гармс також розкритикувала Міжнародну федерацію футбольних асоціацій 
(ФІФА), яка проігнорувала звинувачення Росії в корупції і допінгу.  

Європейська правда 

 
Brexit: ЄС та Британія домовилися щодо ірландського кордону 

04.12.2017 

Велика Британія домовилася залишити Північну Ірландію у "регулюючому 
узгодженні" з Європейським Союзом після Brexit. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5064_en.htm
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/1/7074479/
https://www.presseportal.de/pm/58964/3804408
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Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела в уряді 
Республіки Ірландія. 

За даними видання, Лондон домовився з Дубліном, який має підтримку ЄС, 
зберегти регуляторне "узгодження" з ЄС з обох боків кордону, щоб уникнути 
можливого спалаху насильства, яке хвилювало Північну Ірландію протягом 
десятиліть. 

Частково досягнення домовленості підтвердив президент Європейської ради 
Дональд Туск, який повідомив про телефонну розмову з прем’єром Ірландії і заявив 
про наближення прогресу у переговорах. 

"Підбадьорений після телефонної розмови з прем’єром Ірландії щодо 
прогресу у питанні Ірландії в рамках Brexit. Наближаємося до достатнього прогресу 
до грудневого саміту ЄС", - написав Туск у Twitter. 

Tell me why I like Mondays! Encouraged after my phone call with 
Taoiseach @campaignforleo on progress on #Brexit issue of Ireland. Getting 
closer to sufficient progress at December #EUCO. 
— Donald Tusk (@eucopresident) 4 грудня 2017 р. 
Досягнення домовленості щодо ірландського кордону є одним з ключових 

питань у переговорах щодо Brexit. В разі його вирішення прем'єр-міністр Британії 
Тереза Мей може домовитися в Брюсселі про початок переговорів про вільну 
торгівлю. 

Європейська правда  
 

 
Тоні Блер підтвердив, що працює над скасуванням Brexit 

04.12.2017 

Екс-прем'єр Великої Британії Тоні Блер підтвердив, що він намагається дати 
задній хід процесу Brexit, стверджуючи, що британські виборці заслуговують на 
другий референдум. 

Про це повідомляє The Telegraph. 
Тоні Блер напередодні заявив, що намагається зупинити Brexit, оскільки 

заяви кампанії з виходу з блоку, зокрема те, що Національна служба охорони 
здоров'я Британії отримає додаткові 350 мільйонів фунтів стерлінгів на тиждень 
після того, як Британія вийде з ЄС, виявилися неправдивими. 

Колишній прем'єр-міністр повідомив про те, що мета уряду у Brexit-
переговорах не буде досягнута, оскільки уряд хоче вийти з єдиного ринку, але 
зберегти всі переваги, і виборці можуть змінити свою думку. 

"Цьому процесу можна дати задній хід. Він (Brexit - Ред.) ще не стався, поки 
він не стався", - сказав він. "Коли факти змінюються, я думаю, що люди мають право 
змінити свою думку", - сказав він. 

Відповідаючи на запитання, чи його мета відносно Brexit полягає у тому, щоб 
змінити цей процес, Блер відповів: "Так, саме так". 

Раніше повідомлялося, що екс-прем’єр Британії Тоні Блер вважає 
абсолютною необхідністю зробити все, щоб Brexit не відбувся. 

Європейська правда  
 

Земан назвав ЄС боягузами через позицію щодо Єрусалима 
10.12.2017 

Президент Чехії Мілош Земан вважає країни ЄС боягузами через позицію 
стосовно рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею 
Ізраїлю. 

Про це повідомляє портал i24news. 
"Європейський союз, боягузи, робить усе можливе, тому пропалестинський 

терористичний рух має перевагу над проізраїльським рухом" -заявив Земан на з’їзді 
ультраправої Партії свободи і  прямої демократії. 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/04/brexit-talks-deadline-no-breakthrough-ireland-theresa-may-heads/
https://twitter.com/campaignforleo?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/EUCO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/eucopresident/status/937663925482590208?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/04/tony-blair-confirms-trying-reverse-brexit-issues-ireland-warning/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/15/7068571/
http://www.i24news.tv/en/news/international/europe/162297-171210-czech-leader-slams-eu-cowards-on-jerusalem-stance
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Він, за його словами, щасливий через рішення Трампа. 
Раніше президент Чехії вже висловив побажання, щоб і чеське посольство в 

Ізраїлі було перенесене до Єрусалима. 
Однак в МЗС Чехії заявили, що такий крок був би можливий лише після 

консультацій з партнерами. 
Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження 

світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. 
Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив 

східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував. 
Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою 

столицею власної держави. 
Європейська правда  

 
Рада ЄС затвердила створення нової програми оборонної 

співпраці 
11.12.2017 

Рада ЄС прийняла рішення про створення нової програми у сфері оборони - 
PESCO (Permanent Structured Cooperation, або "постійна структурна співпраця"). 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради. 
У програмі PESCO беруть участь 25 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, 

Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, 
Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, 
Словенія, Словаччина, Іспанія та Швеція. 

13 листопада міністри 23 держав-членів підписали спільне повідомлення про 
Постійну структурну співпрацю (PESCO) та передали його високому представнику 
та Раді ЄС. 7 грудня Ірландія та Португалія також повідомили про своє рішення 
приєднатися до PESCO. 

Постійна структурна співпраця передбачає, що країни-члени ЄС тісніше 
співпрацюватимуть у сфері безпеки та оборони. Ця постійна структура оборонної 
співпраці дозволить розвивати спільні оборонні можливості, інвестувати у спільні 
проекти та підвищити оперативну готовність і внесок своїх збройних сил. 

Учасники програми також прийняли початковий перелік із 17 проектів, що 
мають бути здійснені в рамках PESCO. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина керуватиме чотирма з 17 проектів 
PESCO: медико-санітарна служба, центр логістики, центр навчально-тренувальних 
місій і служба, яка займеться створенням сил швидкого реагування. 

Європейська правда  
 

ЄС відкрив нові розділи у переговорах про вступ з Сербією та 
Чорногорією 

12.12.2017 

Європейський Союз відкрив два нових розділи в переговорах про вступ із 
Сербією та два розділи у переговорах з Чорногорією. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. 
Із Чорногорією відкриті переговори щодо Розділу 2 - свобода пересування 

працівників і Розділу 3 - право на створення та свободу надання послуг. 
Чорногорія почала переговори про членство в ЄС в 2012 році, відкривши 33 

розділи і завершивши три з них. 
Щодо Сербії були відкриті переговори щодо Розділу 6 – корпоративне 

законодавство та Розділу 30 - зовнішні відносини. 
Сербія, яка розпочала переговори в 2014 році, відкрила 12 з 35 розділів, два з 

яких вже були завершені.  
Європейська правда  

 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/6/7074726/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/tenth-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-ministerial-level/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/seventh-meeting-of-the-accession-conference-with-serbia-at-ministerial-level/
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Україна – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Засідяння Міжпарламентської Ради Україна – НАТО та 

подальші кроки України у напрямку інтеграції 
 

Наприкінці листопада цього року відбулося засідання Міжпарламентської 
Ради  Україна – НАТО в Брюсселі, яке пройшло в дусі конструктиву. Цікавим 
був порядок денний засідання який включав такі питання: механізми публічної 
дипломатії; протидія України, НАТО, ЄС російській гібридній війні; ситуація на 
Донбасі та в Криму; пріоритети зовнішньої політики та роль парламенту [1]. У 
рамках заходу відбулося представлення українського звіту під назвою «Російські 
підривні інформаційно-психологічні операції в соціальних медіа». Засідання 
Міжпарламентської ради пройшло в Брюсселі під головуванням першого 
заступника голови Верховної Ради України Ірини Геращенко і члена 
Парламентської асамблеї НАТО, канадського сенатора Рейнелл Андрейчук. 

За результатами засідання була прийнята Заява співголів 
Міжпарламентської ради Україна-НАТО, яка містить підтвердження  
підтримки євроатлантичної інтеграції України через міжпарламентське 
співробітництво; заклик держав-членів продовжувати  надавати допомогу Україні 
і нарощувати підтримку Києва у напрямку максимального інституційного 
зближення з НАТО, а також засудження незаконної окупації  Криму Росією і пряму 
підтримку нею членів незаконних збройних формувань, які діють в регіоні,  а також 
використання нею кібер- та інформаційної війни і інших дестабілізуючих дій. 
Разом з тим,  Заява закликає Україну до боротьби з корупцією та використання у 
повній мірі пакету допомоги від Альянсу. «Ми закликаємо органи влади України 
повною мірою використовувати потенціал РНП і Комплексного пакету допомоги, 
підтримувати послідовність і темп реформ, зосередитися на втіленні в життя 
погоджених пріоритетів. Цілі, амбіції і строки виконання завдань РНП мають 
відображати мету країни набути членство в Альянсі. При цьому ключовим 
завданням залишається посилення правової держави і боротьба з 
корупцією, які мають призвести до прийняття демократичних 
стандартів і створення ефективних механізмів захисту прав людини для 
усіх громадян» - йдеться у Заяві [2].  

Член бельгійської делегації  Дам'єн Т'єррі запевнив: «Україна є стратегічною 
країною. Ви можете повністю розраховувати на підтримку Бельгії. Впевнений, що 
Україна спільно з НАТО зможе зупинити агресію Росії»[3].  

З огляду на тісне співробітництво Києва й НАТО, у політичних колах нині йде 
мова про право надання України статусу країни-аспіранта (Aspiring country) та 
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ПДЧ. Як ми вже зазначали раніше, для цього часто не вистачає бажання 
керівництва країни. Вадим Пристайко вважає, що Україна має продемонструвати 
готовність до зближення з Альянсом, і це полегшить отримання статусу країни-
аспіранта [4].  

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила 7 грудня під час засідання Комітету у 
закордонних справах Верховної Ради України: «Наша ціль – вийти на якісну, а не 
кількісну оцінку виконання РНП, тобто цілі, визначені в документі, повинні 
відповідати якості та кількості заходів, які проводять відповідні міністерства. Саме 
такий підхід дасть можливість наблизитись до стандартів НАТО й отримати План 
дій щодо членства в Альянсі» [5].  

Також вона додала, що одним з інструментів, який би активізував цей процес, 
може стати участь України у Програмі розширених можливостей для особливих 
партнерів (Enhanced Opportunity Program). «Ми йдемо в НАТО не прохачами, а 
рівноправними партнерами. Нам є що запропонувати Альянсу. Україна бере участь 
майже у всіх програмах НАТО, наша армія є однією з найбільш боєздатних у Європі, 
українські військовослужбовці присутні в Афганістані і в Косово під егідою НАТО. 
Це є серйозними аргументами, на мою думку», – наголосила Іванна Климпуш-
Цинцадзе [5]. Окрім того, вона вважає що Україна повинна порушувати питання 
отримання Плану дій щодо членства в НАТО, попри відсутність консенсусу в 
Альянсі  [6]. 

Заяви Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України дають підстави вважати, що все-таки Україна буде відстоювати 
надання їй статусу країни-аспіранта та ПДЧ. Разом з тим, незважаючи на 
результативність засідання Міжпарламентської Ради  Україна – НАТО  та заяв 
окремих політиків на підтримку України не потрібно забувати й про певну напругу 
всередині Альянсу. Зважаючи на політичну ситуацію у Європі та світі досягти 
консенсусу у політичних питаннях,  з часом буде важче.  Позиція Угорщини в 
Альянсі щодо України теж вносить свої корективи. Варто наголосити, що досить 
часто й Київ сам провокує невдоволення в НАТО, у першу чергу через корупцію та 
гальмування реформ. Тож Україні не потрібно зволікати, а самій ініціювати і 
доводити практично свої прагнення інтеграції і чим скоріше ми здобудемо ПДЧ 
тим більш впевненіша позиція України буде на міжнародній арені.  

 
 

1. https://www.unian.ua/politics/2266186-nardep-rozpovila-pro-pershi-rezultati-roboti-
mijparlamentskoji-radi-ukrajina-nato.html 

2. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/61615-v-m-bryussely-vidbulosya-
zasidannya-mizhparlamentsykoji-radi-ukrajina-nato  

3. https://www.unian.ua/politics/2266186-nardep-rozpovila-pro-pershi-rezultati-roboti-
mijparlamentskoji-radi-ukrajina-nato.html 

4. https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/9/7073443/ 
5. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250480895&cat_id=244276429 
6. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/11/7074912/ 
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Євроантлантичний процес в Україні 

Столтенберг: Україні вирішувати, чи хоче вона бути членом 
НАТО 

04.12.2017 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що саме Україна має 
вирішувати, чи хоче вона бути членом НАТО. 

Про це Столтенберг заявив на прес-конференції у штаб-квартирі НАТО 
напередодні засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу. 

"Саме Україна має вирішувати, чи захоче вона бути країною-аспірантом, чи 
захоче прийняти рішення щодо членства в НАТО (йдеться про підтвердження 
намірів приєднатися до Альянсу, але після того, як НАТО оголосить про бажаність 
цього приєднання - Ред.). І це, звичайно, має вирішити Україна - чи 
через референдум чи іншим чином. Це національне українське рішення", - сказав 
Столтенберг. 

"А питання про те, чи хоче НАТО розширення, країна-аспірант не вирішує - 
його ухвалюють 28 союзників. І ми приймаємо такі рішення консенсусом", - додав 
він. 

За його словами, останнє приймання Чорногорії в Альянс показує, що двері 
НАТО відкриті. 

"Я вітаю той факт, що Україна фокусується на реформах. Тому що стосовно 
питання членства, важливими є реформування оборони України, інституцій 
безпеки, модернізація Збройних сил, вся практична співпраця з НАТО та 
союзниками", - сказав він. 

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко пообіцяв 
референдуми щодо вступу до ЄС та НАТО у близькому майбутньому. 

Європейська правда  
 

Посол в НАТО висловив занепокоєність активізацією альянсом 
контактів з РФ 

06.12.2017 

Голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко висловив занепокоєння 
стосовно активізації Альянсом контактів з Росією на тлі її військової агресії проти 
України. 

Так він прокоментував інформацію, озвучену генеральним секретарем НАТО 
Єнсом Столтенбергом стосовно того, що Альянс відновлює контакти з РФ по 
військовій лінії, передає УНІАН. 

Пристайко нагадав, що через російську агресію в Україні НАТО припинило 
практичну співпрацю з РФ, залишивши відкритими дипломатичні контакти. 

"Разом з тим, союзники, особливо останнім часом, намагаються дедалі 
більше і більше спілкуватися, використовуючи відкриті лінії комунікації, про які 
вони заявляли з самого початку, тобто політика НАТО щодо двостороннього 
діалогу - з одного боку це стримування та захист, з іншого - підтримка діалогу, 
залишаються в силі. Але що нас, дійсно, непокоїть, так це те, що частина цього 
діалогу стає все більш активною, коли вже важко відрізнити, чим він відрізняється 
від повернення до business as usual", - сказав український посол. 

У цьому зв'язку він зазначив, що за останній час було проведено шість 
засідань Ради Росія-НАТО (на рівні послів), також відновлюються контакти на 
найвищому військовому рівні. 

"Це не може не непокоїти українську сторону", - заявив Пристайко. 
Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив про відсутність нормалізації 
відносин НАТО з Росією. 

https://www.nato.int/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/1/7074468/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/1/7074468/
https://www.unian.ua/politics/2283244-kijiv-zanepokoeniy-aktivizatsieyu-kontaktiv-nato-z-rf-na-tli-trivayuchoji-agresiji-v-ukrajini-posol.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/6/7074712/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/6/7074712/
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Європейська правда  

11 країн НАТО висловили протест через те, що Угорщина 
блокує діалог з Україною 

06.12.2017 

11 держав-членів НАТО, в тому числі Німеччина, висловили незгоду з діями 
Угорщини щодо блокування євроатлантичних ініціатив України через закон про 
освіту. 

Про відповідний лист 11 держав з посиланням на неофіційну інформацію 
повідомило угорське видання Magyar Nemzet. 
У листі держави чітко дали зрозуміти, що конфлікт між Угорщиною і Україною не 
повинен виноситися у площину НАТО. 

Крім того, вони заявили, що не зовсім розуміють, у чому полягає проблема, і 
не вважають її аж настільки складною, щоб через неї ставити під загрозу стратегічні 
інтереси Альянсу. 

У листі також ідеться про те, що суперечності у НАТО на високому рівні щодо 
України є сигналом для Москви, оскільки для будь-які розбіжності в альянсі є 
успіхом для РФ. 

Декілька тижнів тому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що  його 
країна наклала вето на скликання грудневого засідання Комісії Україна-НАТО. 

На подібних зустрічах НАТО завжди наголошує на тому, що підтримує 
територіальну цілісність України, яка була серйозно порушена. У грудні ця позиція 
не буде висловлена. 

Наразі засідання комісії Україна-НАТО планується на зустрічі міністрів 
оборони альянсу у лютому, однак Угорщина поки не змінила своєї позиції щодо 
блокування. 

Подібної позиції Угорщина дотримується і в питанні відносин України і ЄС. 
На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, як очікується, угорські дипломати 
піднімуть питання санкцій проти України  

Європейська правда  
 

НАТО у фокусі тижня 

 
До батальйону НАТО в Литві приєдналися хорватські військові  
04.12.2017 

До дислокованого в Литві міжнародного батальйону НАТО приєдналися 
хорватські військові. 

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Міністерство оборони 
Литви. 

"Ми вдячні і цінуємо внесок країн, що формують бойову групу передових сил 
НАТО в Литві. Це демонструє солідарність і єдність Альянсу. Ми вітаємо рішення 
Хорватії приєднатися до заходів з посилення стримування і колективної оборони 
НАТО в Балтійському регіоні", - сказав міністр оборони Раймундас Каробліс. 

У перший хорватський контингент увійдуть 180 військових, більшість з яких 
служить у 1-му механізованому батальйоні "Тигри" гвардійської механізованої 
бригади Сухопутних сил Хорватії, а також елементи логістичної підтримки. 

Хорватські військові привезли з собою також озброєння і техніку, в тому 
числі і бронетехніку Patria. 

У червні цього року парламент Хорватії затвердив розміщення військового 
контингенту цієї країни в Литві. 

Міжнародні батальйони НАТО в країнах Балтії та Польщі розміщені в цьому 
році. Альянс стверджує, що таким чином реагує на агресію Росії на Україні. У 
батальйоні НАТО в Литві зараз служать понад 450 німецьких, 100 бельгійських, 20 

https://mno.hu/kulfold/nato-erdekeket-sertunk-2432077
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/27/7072892/
https://ru.delfi.lt/news/live/k-mezhdunarodnomu-batalonu-nato-v-litve-prisoedinilis-horvatskie-voennye.d?id=76535755
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люксембурзьких, 200 норвезьких і більше 200 нідерландських військових. 
Планується, що на початку 2018 року групу, сформовану на ротаційній основі, 
поповнить французький військовий контингент. 

Європейська правда  
 

 
Співпраця НАТО та ЄС вийде на новий рівень - Столтенберг 

05.12.2017 

Міністри оборони країн НАТО на зустрічі у Брюсселі мають прийняти 
рішення про розширення співпраці з Європейським союзом. 

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє сайт Альянсу. 
"Я очікую, що ми узгодимо рішення про необхідність вивести співпрацю між 

НАТО і ЄС на новий рівень. Наші сили повинні мати можливість рухатися швидше 
і легше. Тому НАТО і ЄС мають намір зробити військову мобільність флагманом та 
пріоритетом нашої співпраці.  Тероризм турбує всіх наших громадян. Тому ми 
домовимося надавати більше інформації для протидії загрозам тероризму", - сказав 
Столтенберг. 

За його словами, на зустрічі також будуть присутні високий представник ЄС 
з політики безпеки Федеріка Могеріні, а також міністри оборони Фінляндії та з 
Швеції, які не входять до НАТО. 

"Партнерство НАТО з Європейським Союзом є більш важливим, ніж будь-
коли. Тому ми почнемо зустріч з питання відносин між НАТО і ЄС та європейської 
оборони", - додав Столтенберг. 

Європейська правда  

 
НАТО навесні розгляне прогрес країн-претендентів - Генсек 

06.12.2017 

Країни-члени НАТО розглядатимуть прогрес кожної країни-претендента на 
членство під час наступної зустрічі міністрів оборони у квітні 2018 року. 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-
конференції у Брюсселі. 

"Політика "відкритих дверей" НАТО є історичним успіхом. Приєднання - це 
рішення країн-претендентів та 29 країн-членів. Ніхто інший не має права вето", - 
сказав Столтенберг. 

Він також зазначив, що приклад Чорногорії, яка нещодавно приєдналася до 
НАТО, свідчить про те, що кожна країна-претендент може набути членство в 
Альянсі. 

"Ми згодні з тим, що це історичний успіх, який залишається ключовим 
фактором євроатлантичної безпеки. Послідовні етапи розширення забезпечили 
мир у Європі та проклали шлях для європейської інтеграції. Вступ Чорногорії до 
Альянсу в цьому році є останнім прикладом цього", - сказав Столтенберг. 

Європейська правда  

 
 

НАТО відновлює контакти з РФ по військових каналах - 
Столтенберг 

06.12.2017 

НАТО працює над відновленням контактів з Росією по військових каналах, 
зокрема, для посилення безпеки у повітрі над Балтійським морем. 

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі. 
"Після довгої перерви у використанні контактів по військовій лінії ці канали були 
використані главою військового комітету та головнокомандуючим військами НАТО 
в Європі. Вони обидва дивляться, як зробити так, щоб ці канали функціонували", - 
сказав Cтолтенберг. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_149332.htm?selectedLocale=en
https://www.youtube.com/watch?v=d3B-1lRDNMM&feature=youtu.be
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За його словами, ініціатива щодо відновлення контактів по військовій лінії 
була висунута під час засідання Ради Росія-НАТО. 

"Важливо, щоб сторони інформували одна одну щодо навчань, тому що це 
допомагає прозорості, передбачуваності, тому що коли є більше військової 
діяльності, ризики збільшуються, і важливо запобігти нещасним випадкам", - 
сказав генсек НАТО. 

Нагадаємо, голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко висловив 
занепокоєння стосовно активізації Альянсом контактів з Росією на тлі її військової 
агресії проти України. 

Європейська правда 

 
 

США запропонували НАТО ввести санкції проти Росії - ЗМІ 
08.12.2017 

США запропонували НАТО ввести санкції проти Росії через ймовірне 
порушення Москвою договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності 
(РМСД). 

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel. 
За інформацією видання, глава Пентагону Джеймс Меттіс на початку 

листопада на секретній зустрічі представників НАТО з ядерного планування 
вимагав від країн Альянсу виробити єдиний підхід до проблеми до літнього саміту 
2018 року, щоб змусити Москву виконувати свої зобов'язання в рамках договору. 

Меттіс наголосив, що у разі необхідності проти росіян мають бути застосовані 
обмежувальні заходи. Він також заявив, що США готові самостійно застосувати 
проти РФ нові санкції без схвалення союзників. 

Повідомляється, що перед зустріччю в Брюсселі американці по лінії 
спецслужб поширили нові дані про порушення російсько-американського 
договору, який забороняє випробовувати або виробляти ракети малої і середньої 
дальності. 

"Порушення росіянами договору РМСД було підтверджено джерелами 
розвідки союзників...", - сказав у коментарі виданню міністр оборони Литви 
Раймундас Каробліс. 

Минулого вівторка на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 
американці хотіли забезпечити спільне рішуче засудження дій Росії. Однак проти 
проекту рішення виступила Німеччина. 

Європейська правда 

 
 

НАТО продовжив повноваження Столтенберга на посаді 
Генсека до 2020 року 

12.12.2017 

Північноатлантичний альянс сьогодні погодився продовжити мандат 
генерального секретаря Єнса Столтенберга на два роки до 30 вересня 2020 року. 
Про це йдеться у заяві на сайті НАТО. 

"Союзники вітають генерального секретаря та повністю впевнені в його 
здатності продовжувати свою віддану роботу, спрямовану на продовження 
адаптації НАТО до безпекових викликів 21-го століття", - йдеться у заяві. 

Столтенберг вступив на посаду генерального секретаря НАТО 1 жовтня 2014 
року. 

У процедурі призначення генсека НАТО немає офіційного процесу виборів, 
натомість, члени НАТО традиційно досягають консенсусу щодо того, хто має 
зайняти посаду. Ця процедура часто відбувається через неформальні дипломатичні 
канали. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/6/7074719/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/6/7074719/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nato-james-mattis-draengt-zu-massnahmen-gegen-russland-a-1182359.html
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_149936.htm
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Оскільки Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО 
в Європі традиційно є американець, то посаду генерального секретаря займають 
європейці. 

Європейська правда 
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Напруження у відносинах з країнами-сусідами триває 
 
Характерним явищем у зовнішній політиці України в останні місяці року 

стало погіршення відносин з Польщею та Угорщиною. Польща, яка раніше була 
найбільшим адвокатом України у ЄС змінила своє відношення. У першу чергу це 
пов’язано зі зміною там правлячої еліти.  Гострі заяви, які лунають від польських 
політиків змушують задумуватися, чому Польща зайняла антиукраїнську позицію, 
більш того у деяких випадках антиєвропейську, за що Європарламент виступив з 
ініціативою ввести санкції проти неї .  

Як відомо, на початку грудня Президент Польщі Анджей Дуда прийняв 
відставку керівника уряду Беати Шидло.  На посаду Прем’єр-міністра було 
призначено Віце-прем’єра та Міністра розвитку і фінансів Матеуша Моравєцького. 
Новий Прем’єр вже встиг зробити заяву щодо України, яка зводиться до слів що 
стосунки з Україною необхідно будувати на історичній правді  і нагадав, що «не 
можна забувати про такі події як геноцид на Волині» [1].  

Ще одну резонансну заяву зробив Глава політичного кабінету МЗС Польщі 
Ян Парис.  «Мені хотілося б чітко сказати, що сильна і незалежна Україна важлива 
для Польщі, натомість неправда, що існування України є необхідною умовою 
існування вільної Польщі» - заявив він. Ян Парис також закинув українцям 
фальшування історії і переслідування польської меншини [2].  

Таку політику Польщі засуджує Екс-прем'єр Польщі  та нинішній Президент 
Європейської Ради  Дональд Туск. Зокрема він вважає, що Польща не повинна бути 
«самопроголошеним лідером Міжмор’я» - вона повинна повернутися до ролі 
«опікуна та держави, що підтримує прагнення країн так званої Нової Європи». 
«Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною», - додав він [3]. 
Очевидно, що бачення Туска та керівництва Польщі розходяться. Крім того, дуже 
показовим є факт, що Польща була єдиною країною, яка не підтримала його 
кандидатуру  на переобрання Президентом Європейської Ради.  

Варто нагадати про те, що українсько-польські стосунки погіршуються і через 
різні провокації, такі як обстріл Генерального Консульства РП у Луцьку, який 
відбувся влітку, та вибух гранати у польському автобусі у Львові. Останній інцидент 
стався вночі 9 грудня. Ця провокація відбулася  напередодні візиту Анджея Дуди до 
України, запланованого на 13 грудня. МЗС РП розцінило це як «антипольський 
інцидент на території України», проте візит Президента не було скасовано [4].  
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Як цілком слушно відзначив польський політолог Адам Бальцер: « Аби 
вирішити нинішній конфлікт, треба піднятися над ним і побачити ширшу 
перспективу, тобто шанси, які дає спільна економічна і військова співпраця між 
обома країнами та спільні стратегічні загрози з боку Росії. Ми повинні також 
звертатися до українців, як до партнерів» [5]. 

Згадаємо і про безпідставні напади Угорщини у контексті прийняття Закону 
України «Про освіту». 8 грудня було оприлюднене рішення Венеціанської Комісії 
[6], де зокрема було вказано, що сприяння посиленню державної мови та її 
обов’язковість для всіх громадян є законною і навіть похвальною метою держави. 
Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами, які є 
шляхом до подолання існуючих нерівностей та сприяють ефективнішій інтеграції в 
суспільстві осіб, що належать до національних меншин. Серед зауважень є те, що 
мовна стаття освітнього закону була змінена в останній момент, без консультацій. 
Загалом для України було винесено ряд рекомендацій, проте, Комісія визнала, що 
права угорськомовної меншини та меншин країн ЄС можуть бути дотримані і без 
внесення змін до ст. 7 Закоку «Про освіту», у якій визначається мова навчання. На 
користь Угорщини були лише внесені рекомендації  подовжити перехідний 
період до початку повноцінної дії мовної норми, а також зробити виняток для 
приватних шкіл, у яких навчання може проводитися виключно мовою меншини. 

В Угорщині витлумачили рішення по-своєму і заявили що Венеціанська 
комісія щодо положень нового Закону України «Про освіту» підтримала їхню 
сторону [7].  

Таким чином, схоже, що Угорщина взагалі не зацікавлена у вирішенні 
спірних питань з Україною, а більше того, сама їх і провокує. І поки що немає 
причин думати, що це зміниться у найближчому майбутньому. Схоже, що в 
Угорщині ще не усвідомили того, що Україна вже не та, якою була 20 років тому, і 
що їй вже не просто нав’язувати волю інших країн всупереч її національних 
інтересів.  

Таким чином, маємо на своїх кордонах такі собі європейські країни 
«кондомінімуму», які намагаються чи то зберегти свої позиції Східного форпосту в 
Європі, чи то вести бізнес «as usual» на догоду Росії. Відзначимо що між 
Польщею і Угорщиною нині дуже теплі відносини і вони 
підтримують одна одну. З часом цей «клуб» може розширитися, тому Україні 
слід вдаватися до превентивних заходів у дипломатії. Проте, Україна має діяти з 
позиції власних інтересів, тим паче, що її інтереси не полягають у 
погіршенні відносин з сусідами, а навпаки. 

 

 
1. http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/338978 
2. https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/10/7074871/ 
3. https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/9/7074857/ 
4. http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/komunikat_msz_w_sprawie_incydentu_z_udzial

em_polskiego_autokaru_pod_lwowem;jsessionid=1BF8BBC82C67C0629A5DFDFC988ABDC8.c
msap2p 

5. http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/339303 
6. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/8/7074838/ 
7. http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/the-pressure-on-

ukraine-is-increasing 
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Двосторонні відносини 

 
Китай 

Президент України прийняв Віце-прем’єра Державної Ради 
Китайської Народної Республіки 

05.12.2017 

Президент України Петро Порошенко прийняв Віце-прем’єра Державної 
Ради Китайської Народної Республіки Ма Кая. 

Глава держави підкреслив, що візит Віце-прем'єра Уряду КНР в Україну є 
дуже важливим для розвитку українсько-китайських партнерських відносин. 

Було відзначено конструктивний характер двостороннього політичного 
діалогу, в тому числі на найвищому рівні, а також необхідність підтримання його 
високої динаміки. 

Глава держави звернув увагу на важливість продовження послідовної позиції 
Китаю в питанні поваги до територіальної цілісності та суверенітету України. Він 
закликав китайську офіційну владу дотримуватися політики невизнання 
тимчасової окупації Росією українського Криму. Було висловлено сподівання на 
конструктивну позицію китайської сторони з української проблематики в рамках 
ООН. 

Глава держави позитивно оцінив результати третього засідання українсько-
китайської міжурядової Комісії зі співробітництва, яке відбулося на виконання 
попередніх домовленостей з Головою КНР Сі Цзіньпіном.  

Було підтверджено зацікавленість України у реалізації китайської ініціативи 
«Один пояс, один шлях», в рамках якої пріоритетом є залучення технологічних 
можливостей та інвестицій Китаю до розвитку транспортної інфраструктури 
України. 

Петро Порошенко передав запрошення Голові КНР Сі Цзіньпіну відвідати 
Україну з візитом. 

Інтернет-представництво президента України 
 

 

Японія 
Українсько-японські консультації 

06.12.2017 

5 грудня 2017 року в Токіо відбулись українсько-японські політичні 
консультації на рівні Заступника Міністра закордонних справ України Сергія 
Кислиці та Генерального директора Європейського бюро МЗС Японії Ясусі Масакі. 

У ході політичних консультацій японська сторона підтвердила незмінність 
своєї політики щодо послідовної підтримки суверенітету і територіальної цілісності 
України, а також готовність до продовження кредитно-фінансової, гуманітарної, 
експертної допомоги Україні та активної підтримки рішучих реформ у нашій 
державі. 

Сторони обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, 
наголосивши на високому рівні сучасного політичного діалогу між двома 
державами, а також успішності проведення «Року Японії в Україні». 

Були також обговорені питання співпраці між двома країнами на 
міжнародній арені, зокрема у рамках ООН, безпекова ситуація в Україні та 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, співробітництво двох країн в інших сферах, що 

становлять взаємний інтерес.  
Міністерство закордонних справ України 
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США 
Павло Клімкін зустрівся з Державним секретарем США Рексом 

Тіллерсоном 
07.12.2017 

В рамках участі у 24-ому засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у 
Відні Павло Клімкін 7 грудня 2017 року зустрівся зі своїм американським колегою 
Рексом Тіллерсоном. 

Міністр та Дежсекретар обговорили питання спільної роботи над 
миротворчою місією ООН на окупованому Росією Донбасі, енергетичної безпеки та 
підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні. 

Міністерство закордонних справ України 

 
 

Фінляндія  
Павло Клімкін зустрівся у Відні з міністром закордонних справ 

Фінляндії Тімо Сойні 
07.12.2017 

7 грудня 2017 року на полях засідання Ради Міністрів ОБСЄ у Відні відбулася 
зустріч Павла Клімкіна з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.    

Міністри обговорили поточний стан українсько-фінляндського політичного 
діалогу, зокрема питання співпраці у подоланні російської агресії та підтримки 
реформ в Україні.  

Сторони також торкнулися питання подальшої взаємодії як в рамках 
європейських, так і міжнародних структур, включаючи питання розміщення 
миротворців на Донбасі . 

Павло Клімкін високо оцінив зусилля Фінляндії з підтримки процесу реформ 
в Україні і прогрес, який досягнуто за останній період на цьому шляху. 

Міністерство закордонних справ України 

 
 

Литва 
Україна та Литва підписали низку документів про 

двостороннє співробітництво 
08.12.2017 

За підсумками Десятого засідання Ради Президентів України та Литви в 
присутності лідерів держав Петра Порошенка та Далі Грібаускайтє було підписано 
низку документів про двосторонню співпрацю. 

Сторони підписали Протокол Десятого засідання Ради Президентів України 
та Литовської Республіки, який відображає основні досягнуті домовленості. 
Документом підтверджується спільна позиція щодо продовження розвитку 
стратегічного характеру міждержавних відносин між країнами. У Протоколі 
засуджується агресія Російської Федерації проти України та підтверджується 
підтримка єдності, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, 
підкреслюється важливість подальших двосторонніх зусиль, спрямованих на 
підтримку України та, таким чином, протидію російській агресії. 

Протоколом вітається повне набрання чинності з 1 вересня 2017 року Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, позитивні результати тимчасової імплементації 
зони вільної торгівлі, набрання чинності режиму безвізових поїздок для громадян 
України, відзначаються результати 5-го Саміту Східного партнерства, а також 
підтверджується важливість двостороннього співробітництва у галузі оборони та 
безпеки, енергетики, у сфері транспорту та логістики, у сферах освіти, науки та 
культури, а також молодіжної політики та обміну молоддю. 
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Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики 
Литовської Республіки щодо стратегічної співпраці у галузі енергетики. 

Метою документу є створення ефективної платформи співпраці у 
нафтогазовій, електроенергетичній та ядерній сферах, враховуючи завдання 
енергоефективності та енергозбереження. Співробітництво здійснюватиметься 
через обмін досвідом у розвитку газових ринків України та Литви, виведенні з 
експлуатації та демонтажу атомних електростанцій; сфері відновлюваних джерел 
енергії, серед яких проекти «чистої» енергетики з використанням енергії сонця, 
біомаси. Сторони також співпрацюватимуть у сфері енергоефективності та 
енергозберігаючих технологій; у питаннях створення електроенергетичного ринку 
та системи передачі синхронного з’єднання з континентальною Європою тощо 
шляхом інституційної співпраці у рамках функціонування відповідної Робочої 
групи. 

Крім того, було підписано Угоду про співробітництво між Державною 
міграційною службою України та Міграційним департаментом Міністерства 
внутрішніх справ Литовської Республіки. Метою документу є створення ефективної 
платформи співпраці у галузі міграції та надання притулку. 

Інтернет-представництво президента України 
 
 
 

Польща 
Історія не повинна впливати на стратегічний характер 

українсько-польських відносин – Президенти держав 
13.12.2017 

«Ми дійшли спільної думки, що історія не повинна впливати на стратегічний 
характер українсько-польських відносин», - заявив Президент України Петро 
Порошенко під час спільної прес-конференції  з Президентом Республіки Польща 
Анджеєм Дудою за підсумками переговорів. 

Петро Порошенко наголосив, що потрібно пам’ятати героїв минулого і 
вшановувати пам’ять невинних жертв. «Але твердо потрібно рухатися вперед. Бо 
історію ми вже не змінимо, але маємо і можемо змінити сьогодення і створити 
кращі умови для майбутнього. Щоб ніхто і ніколи не зміг вселити ні в серця 
українців, ні в серця поляків ні ненависті, ні ворожнечі», - підкреслив Президент 
України. 

Глава Української держави повідомив про досягнуту домовленість з 
Президентом Польщі підвищити рівень комісії зі співпраці у історичних питаннях 
до рівня Віце-прем’єр-міністрів. Передбачається, що українську сторону буде 
представляти Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. 
 

«Впевнений в тому, що ми зможемо продемонструвати достатньо швидкий і 
значний прогрес у цьому напрямку. Ми очікуємо, що комісія збереться 
найближчим часом і внаслідок ефективної розмови, ми зможемо нарешті дати 
«зелене світло» процесу наукового вивчення, ексгумації, збереження пам’ятників, 
недопущення вандалізму, а також для того, щоб прибрати будь-які чутливі 
моменти з нашої співпраці», - зазначив він. 

Президент України ще раз наголосив, що процес поновлення наукових 
досліджень має активізуватися із відновленням роботи «перезавантаженої» комісії 
із вивчення історично пам’яті, відповідаючи на питання журналістів щодо 
ставлення до постаті Степана Бандери та «руху, який він створив», та висловив 
сподівання на якнайшвидше проведення її засідання. 

«Я чекаю, що найближчим часом ця комісія розпочне роботу. І одне з завдань 
цієї комісії – прискорення процедури початку ексгумації і низка інших завдань, які 
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дозволять сконцентруватися на історичних питаннях. В тому числі, передати 
історичні питання, включаючи постать відомого українського діяча Степана 
Бандери – людини, яка зробила величезний внесок у національно-визвольний рух. 
Але – це питання історії і України», - наголосив Петро Порошенко. 

За словами Президента, існує безліч історичних героїв, які об’єднують, а не 
роз’єднують українців та поляків. Наприклад, маршал Юзеф Пілсудський, війська 
якого разом з військами Української Народної Республіки одержували гучні 
перемоги над російсько-більшовицькою навалою під Замостям і Варшавою у 20-х 
роках минулого століття. 

Він зауважив, що 5 грудня відзначалась дата з дня народження маршала 
Пілсудського та додав, що частина його життя пов’язана із Харковом, де він 
навчався в університеті Каразіна. «Користуючись нагодою нашої зустрічі я хочу 
привітати і польських колег, і польську державу, і польський народ з цією 
славетною датою і нагадати відомий всім вислів польського маршала: «Немає 
незалежної Польщі без незалежної України, як і немає незалежної України без 
незалежної Польщі», - сказав Петро Порошенко. 

«Впевнений, що ці мудрі слова великого польського діяча  будуть 
дороговказом для ефективної співпраці українського і польського народів», - 
наголосив Президент України. 

Петро Порошенко подякував Анджею Дуді за сьогоднішню щиру та плідну 
розмову. 
Президент Польщі, у свою чергу, зауважив, що сьогоднішня розмова з 
Президентом України Петром Порошенком торкалася, в тому числі і непростих 
питань. Він висловив сподівання, що ці питання «вдасться вирішити в дусі 
добросусідства і доброї співпраці між країнами, та насамперед – в дусі доброї 
співпраці між народами». 

«Ми б хотіли, щоб історія не впливала на те, що відбувається сьогодні, і те, 
що відбуватиметься у майбутньому», - зазначив Президент Польщі.  

Анджей Дуда наголосив на важливості проведення наукових досліджень для 
збереження історичної пам’яті. «Для цього потрібні конкретні наукові 
дослідження, проведені експертами, маю на увазі насамперед ексгумацію», - сказав 
він. 

За його словами, під час зустрічі сьогодні було досягнуто домовленості про 
звернення до Віце-прем’єрів та міністрів культури Польщі і України щодо 
проведення комісійних узгоджень, які б стосувалися якнайшвидшого скасування 
заборони ексгумації. 

«Це для нас дуже потрібно і я це трактую як перший крок до подолання 
глухого кута, який виник останнім часом. Політиків закликаю, щоб вони були 
помірковані у своїх виступах і висловах, щоб вони не діяли емоційно, бо це складні 
справи – багато осіб і досі несуть ці рани», - закликав Президент Республіки 
Польща. 

Він закликав всі сторони до поміркованості: «Ми повинні старатися 
підходити до цього спокійно, прямувати до правди, але таким чином, щоб через цю 
правду намагатися будувати міст дружби між нашими народами, а не для того, щоб 
ятрити рани і нищити багато з тих місць, які вдалося відбудувати». 
Лідери України та Польщі також засудили випадки вандалізму та руйнації 
історичних пам’ятників. 

«Я звичайно болію над кожною ситуацією, коли будь-яка форма увічнення 
або пам’ятник знищений. Не туди дорога до мирного встановлення відносин між 
народами», - зазначив Анджей Дуда. 

В свою чергу, Петро Порошенко наголосив: «Будь-яка руйнація пам’ятників 
є вандалізм. Ми маємо знайти історичну правду, запустити процес ексгумації, дати 
«зелене світло» міжурядовій комісії». 
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«Від історичних конфліктів між Україною та Польщею виграє одна сторона. 
І це не Україна, не Польща, а Росія», - переконаний Глава Української держави. «У 
нас є абсолютно чітке розуміння, і в Україні, і в Польщі: потрібно залишити історію 
історикам, а політики мають займатися майбутнім», - наголосив Петро Порошенко. 

 
Інтернет-представництво президента України 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Внутрішній гібридний фронт в Україні 
 

Дана публікація буде присвячена скоріше не опору російській гібридній 
війні, а гібридній війні всередині нашої держави. На початок грудня інформаційне 
поле України сколихнув скандал який розгорівся між ГПУ та НАБУ і САП. 
Відмітимо, що антикорупційні реформи даються Україні найскладніше. Очевидно, 
причиною є те, що у вищих ешелонах влади знаходяться корупціонери великого 
калібру, які і блокують здійснення цих реформ з тим щоб зберегти 
клептократичний режим в країні. За ланцюговою реакцією, це блокує 
ефективне співробітництво з ЄС та НАТО, які не втомлюються нагадувати Києву 
про необхідність проведення таких демократичних реформ.  

Скандал між ГПУ та антикорупційними органами розгорівся через 
обвинувачення агента НАБУ за спробу передачі хабара першому заступнику голови 
ДМС Діні Пімаховій. У бюро ж заявили, що детектив НАБУ проводив спецоперацію, 
в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України [1]. На думку 
Голови НАБУ Артема  Ситника, нинішня кампанія проти його Агенції розпочалась 
після порушення справи проти сина міністра внутрішніх справ України Арсена 
Авакова. Як вважає Ситник, Аваков наголосив, що його син є невинуватим, а НАБУ 
підпала під політичний вплив [2].  

  Далі розпочалися баталії у Верховній Раді. Депутати від 
пропрезидентської коаліції Артур Герасимов та Максим Бурбак подали проект 
закону, щодо діяльності антикорупційних органів. Суть законопроекту зводилась 
до спрощення процедури звільнення директора НАБУ через висловлення йому 
недовіри простою більшістю голосів у парламенті. Такий самий механізм 
звільнення пропонують застосовувати й до керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури [3]. Це у свою чергу перекреслює всі напрацювання 
України у сфері боротьби з корупцією і ставить під загрозу надання як політичної 
так і економічної підтримки країн Заходу, про що свідчать їх заяви щодо подій 
навколо НАБУ. Також, був звільнений голова антикорупційного комітету нардеп 
Єгор Соболєв, під чиїм керівництвом було реалізовано низку важливих ініціатив у 
протидії корупції, за що, власне, його і звільнили.  

Проте, спроби внести зміни до діяльності антикорупційних органів не 
покидають корумпованих депутатів парламентської більшості. Вони трудяться 
вдень і вночі, виявляючи політичну волю до  напрацювання  пропозицій щодо 
«удосконалення» роботи цих органів. Так, народний депутат та представник 
Президента у Верховній Раді Ірина Луценко має представити у Парламенті 
законопроект про внесення змін в Закон «Про Національне антикорупційне бюро 
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України» [4]. Будемо сподіватися, що положення цього законопроекту не змусять 
Європу відібрати безвіз в України та  відвернутися основних її партнерів.  

 Такі діяння щодо тиску на антикорупційні органи були різко засуджені 
країнами Заходу та  й окремими політиками. До прикладу, депутати 
Європарламенту висловити глибокі занепокоєння щодо останніх подій у сфері 
боротьби з корупцією. Зокрема, йдеться про безпрецедентні напади на 
антикорупційні інституцій [5]. Позиція Ради Європи чітко висловлюється через 
GRECO (Групу держав проти корупції). Саме цей орган РЄ займається 
антикорупційним моніторингом. «НАБУ потрібно захищати від неналежного 
впливу, а також тиску, щоб воно продовжувало свою діяльність так само рішуче та 
продуктивно, як це було досі», – заявив президент GRECO Марін Мрчела [6].  

Лондон теж висловив занепокоєння. Зокрема у заяві МЗС Великої Британії 
йдеться: «Нещодавні події, зокрема, втручання у розслідування НАБУ і викриття 
його агентів під прикриттям, є тривожним знаком, що ставить під загрозу майбутнє 
незалежних антикорупційних розслідувань» [6]. 

 Офіційний Вашингтон теж критично відреагував на утиски 
антикорупційних органів України. Зокрема Держсекретар США Рекс Тіллерсон 
заявив: «Для України немає сенсу боротися за її тіло на Донбасі, якщо 
вона втрачає свою душу в корупції. Антикорупційні установи 
повинні підтримуватися, отримувати ресурси та бути 
захищеними» [7].  

Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є 
поза законом а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також 
незаконно співпрацюють з «іноземними агентами». Луценко також стверджує, що 
між ГПУ та НАБУ немає війни [8]. Також, Генпрокурор 
проігнорував відкриття Глобального Форуму з повернення активів у 
США, присвячений чотирьом країнам, у тому числі Україні, куди був 
запрошений разом із представниками НАБУ та САП. 

Таким чином, як бачимо в інформаційному просторі України тривають 
маніпуляції та вливається брудна брехня. Такі конвульсії влади по відношенню до 
НАБУ та САП є свідченням того, що влада веде гру на подвійних 
стандартами. З однієї сторони, вона створює антикорупційні органи, а з 
іншої – блокує їх діяльність та обмежує незалежність. Такі ігри є досить 
небезпечними як в середині країни, так і в міжнародному середовищі, наслідки 
яких очевидні. Саме антикорупційні органи є небезпекою для влади через їх 
непідконтрольність їй. Перед виборами це набуває особливого значення. Проте, 
претензії до НАБУ теж мають місце, адже до цього часу не було проведено 
зовнішнього аудиту його діяльності, через те, що не вдалося обрати аудитора. 
Таким чином і без зовнішнього ворога Україні вистачає з ким боротись. Росію ж 
такий стан справ цілком влаштовує. Більше того, вона навіть не 
докладаючи великих зусиль, має бажаний для себе результат в цій 
гібридній війні з Україною та міжнародною спільнотою. 
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