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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Саміт «Східного партнерства» та його значення для України 
 

Наприкінці листопада важливою подією у житті європейської спільноти було 
проведення саміту «Східного партнерства» за участі керівників інституцій 
Євросоюзу та шести країн-учасниць програми. Знаковим було те, що саміт відбувся 
у Брюсселі. В ЄС розцінили це як символ відданості політиці «Східного 
партнерства». 24 листопада до Брюсселя приїхали глави держав і урядів Вірменії, 
Азербайджану, Грузії, Молдови та України і міністр закордонних справ Білорусії. 
Білоруський президент Олександр Лукашенко та молдовський президент Ігор 
Додон відмовилися їхати на саміт.  

Відзначимо, що всі ключові політики у своїх виступах згадували  згадували 
Україну. До прикладу, Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер значну увагу у своєму 
виступі приділив реформам в Україні. В цьому плані він хоча і вказав на помітний 
прогрес, але зауважив, що є і ті речі, яких не було досягнуто. За словами Юнкера, 
посилити впевненість західних інвесторів можуть, в першу чергу, 
реформи, зокрема судової системи, та боротьба з корупцією [1]. Президент 
Литви Даля Грибаускайте перед початком саміту заявила: «ЄС пропонує багато. 
І зараз залежить від України, скільки вони можуть взяти і як швидко 
вони виконуватимуть реформи. У нас вже є достатньо фінансових 
ресурсів, але Україна не використовує їх сповна» [2]. 

 По закінченню саміту, все ж таки була підписана підсумкова декларація 
щодо якої були розбіжності в України та ЄС.  У першу чергу Україна нарікала на те, 
що у декларації  йдеться лише про її європейські прагнення, без визначення 
європейської перспективи. У документі також міститься посилання на 
декларацію 2016 року, де йдеться про так званий «голландський 
компроміс» - вилучення статті щодо автоматичного вступу України до ЄС 
після виконання всіх умов угоди про асоціацію, Україна наполягала на 
вилученні цього посилання. У своєму виступі на саміті Петро Порошенко 
наголовив: «Давайте не розглядати «Східне партнерство» як спосіб запобігти 
прагненню країн регіону до перспективи членства в ЄС.  Допоки ЄС є еталоном 
успіху, країни прагнутимуть стати його частиною. Європейський Союз має 
захищати себе від тих, хто кидає йому виклик – а не від тих, хто на це дивиться з 
надією та захопленням. Кожна країна «Східного партнерства» бачить таку 
співпрацю по-своєму. Україна розраховує (насамперед) на так звані «чотири 
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союзи» - енергетичний союз; цифровий єдиний ринок; митний союз та асоціація з 
Шенгенською зоною. Ми хочемо більше Європи в Україні» [3].   

Серед положень підсумкової декларації саміту «Східного партнерства» [4], 
що прямо чи опосередковано матимуть вплив на Україну є пункт 6, де йдеться про 
те, що  Учасники Саміту вітають залучення та посилену роль ЄС у 
вирішенні конфліктів та його зусилля з відновлення довіри в рамках, 
або на підтримку узгоджених форматів переговорів та процесів, у тому 
числі через безпосередню присутність ЄС (у конфліктних регіонах) у 
разі потреби. Це твердження є своєрідним натяком на можливість введення 
миротворчої місії на Донбас. Пункт 9  наголошує, що учасники Саміту схвально 
оцінюють повне набуття чинності Угодами про асоціацію з Грузією, 
Молдовою та найостаннішою – з Україною, після схваленого в грудні 2016 
року рішення глав держав та урядів ЄС а у пункті 10 зазначається, що у цьому 
контексті учасники Саміту визнають європейські прагнення та 
європейський вибір цих партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію 
та ін.  Також, декларація містить твердження, що реформування 
державного управління та судового сектора, а також боротьба з 
корупцією складають основу всіх інших політик і необхідні для 
зміцнення стійкості. Декларація закликає якнайшвидше ухвалити 
Угоду про «відкрите небо» з Україною. Незважаючи на те, що на саміті 
засудили дії Росії в Європі, декларація не містить формулювань про агресію 
РФ. Угорщина домоглася, щоби в проект рішення саміту Східного 
партнерства було внесено норму про те, що країни-партнери не мають 
звужувати права національних меншин у сфері освіти. 

 Варто відзначити і критику ЄС щодо України, яка лунала напередодні саміту, 
зокрема, щодо відсутності необхідних реформ для отримання 600 млн євро 
від ЄС. Так Президент Порошенко став об’єктом критики у першу чергу через 
процвітання корупції в Україні. В ЄК звертають увагу, що небажання Києва 
налагодити перевірку електронних декларацій – це ключова проблема, через яку 
гроші були заблоковані. А на саміті Європейської народної партії 23 листопада до 
Порошенка  були питання з приводу  переслідування команди Саакашвілі, за якого 
вступилася Ю. Тимошеко. Як відомо, партія екс-президента Грузії, «Єдиний 
національний рух», є частиною сім’ї ЄНП, тож її лідер Ніка Мелія також був 
присутній на зустрічі [5].  

Таким чином, фон на якому довелося виступати Україні на саміті 
«Східного партнерства» був не найкращий. Загалом саміт в 
дипломатичних досягненнях не став для України знаковим. Україні не 
вдалося  закріпити перспективу членства у ЄС, не вдалося також 
вплинути на позицію Угорщини. Разом з тим, ще раз було визнано 
«європейські прагнення та європейський вибір» України. Порошенко відзначив: 
«Ми поставили перед собою на цьому саміті надзвичайно амбітні завдання (...) 
Ключові позиції для України нам вдалося відстояти» [1].  

Так, завдання доволі амбітні, але для їх виконання необхідна політична воля. 
Так, Україна і справді вже багато зробила на шляху до інтеграції, але з огляду на 
відсутність прогресу в імплементації антикорупційних реформ, виникає питання, а 
чи не блокує їх владна еліта України?  Цілком зрозуміло, якщо європейці не 
розумітимуть куди йдуть їх гроші, вони будуть блокувати свої фінансові транші 
Києву, що відповідно позначиться і на суспільстві. Тому, Україні, задля збереження 
підтримки ЄС необхідно показувати практичний  результат у реформах та 
виконувати Угоду про асоціацію з  ЄС. Адже одним із тверджень декларації саміту 
«Східного партнерства» є: «сталий і ефективний прогрес у реформах є ключовим 
для подальшого успіху Східного партнерства» [4]. Голова представництва ЄС в 
Україні Хюг Мінгареллі назвав Україну двигуном «Східного 
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партнерства» [6], відтак -  їй просто необхідно відстояти цю думку у Європі. Бо 
з огляду на загострення відносин з країнами сусідами, які є членами 
ЄС ми можемо втратити не тільки фінансову а й політичну 
підтримку.  

 
1. http://bit.ly/2iVDrgm 
2. https://censor.net.ua/news/463881/es_predlagaet_mnogo_ot_ukrainy_zavisit_skolko_ona_sm

ojet_vzyat_i_kak_bystro_provedet_reformy_gribauskayite 
3. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/24/7074149/ 
4. http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/24/7074139/ 
5. http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/24/7074111/ 

6. https://www.eurointegration.com.ua/interview/2017/11/22/7073988/ 

 

 

Інші події в ЄС  
 

ЄС повинен активніше боротися з пропагандою РФ – президент 
Словаччини 

16.11.2017 

Європейський союз повинен активніше боротися з російською пропагандою 
та інформаційною війною. 

Про це заявив президент Словаччини Андрей Кіска під час виступу у 
Європарламенті. 

"Було б ганьбою дати європейському проекту провалитися через нашу 
нездатність припинити розповсюдження обману та фальшивих новин", - сказав 
Кіска. 

Він також наголосив, що ЄС повинен мати більш амбіційну зовнішню 
політику та політику безпеки і не відмовлятися від розширення, "оскільки 
нездатність дати надію сусіднім країнам ЄС йде на користь противникам 
процвітаючої, мирної та інтегрованої Європи". 

Він додав, що ЄС має зосередити увагу на "досягненні переконливих 
результатів", а не витрачати енергію на обговорення багатошвидкісної Європи. 
"Солідарність та взаємна довіра є ключовими для нашого успіху та нашої сили 
подолати те, що відбуватиметься далі", - сказав словацький президент. 

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів ЄС погодилися 
збільшити ресурси для боротьби із втручанням Росії у європейські справи. 

Європейська правда 

 
Парламент Литви ухвалив «закон Магнітського» 

16.11.2017 

Парламент Литви ухвалив так званий "Закон Магнітського", яким буде 
заборонений в'їзд іноземцям, пов'язаним з корупцією великого масштабу, 
відмиванням грошей і порушенням прав людини. 
Про це повідомляє портал Verslo Zinios. 

Поправки в закон "Про правовий статус іноземців", запропоновані 
опозицією, були проголосовані одноголосно на засіданні у четвер. 
Закон набуде чинності з 1 січня 2018 року після підписання президентом Далею 
Грибаускайте. 

Литва таким чином стала четвертою державою в світі, яка прийняла такий 
правовий акт. "Закон Магнітського" прийнятий в США, Канаді та Естонії. 

Згідно з законом, особа може потрапити в чорний список, якщо є інформація 
або серйозні підстави підозрювати, що іноземець брав участь у великомасштабній 
корупції або відмиванні грошей, або в порушенні прав людини, через які особа, 

http://bit.ly/2iVDrgm
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/24/7074149/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/24/7074139/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/24/7074111/
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2017/11/22/7073988/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171110IPR87823/slovak-president-kiska-eu-needs-strong-leaders-with-passion-for-the-cause
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/14/7073623/
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2017/11/16/lietuva-ketvirtoji-pasaulyje-prieme-magnickio-istatyma
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щодо якої було скоєно порушення прав, померла або отримала серйозні травми, 
була необгрунтовано засуджена або пережила інші негативні наслідки. 

Також підставою для відмови на в'їзд до Литви може бути, якщо особа 
становить загрозу не тільки безпеці і громадському порядку в Литві, але і в інших 
країнах Євросоюзу і НАТО. 

Закон, названий ім'ям Сергія Магнітського, в 2012 році прийняли у США, 
застосувавши санкції проти російських посадових осіб, пов'язаних з порушеннями 
прав людини. США заборонили видавати їм візи і заморозили активи, в списку 
зараз - більше 40 прізвищ.  

Європейська правда 
 

 
 
 

У Відні тисячі людей протестували проти участі 
ультраправих в уряді 

16.11.2017 

На знак протесту проти можливої участі в австрійському уряді ультраправої 
Партії свободи тисячі людей зібралися у центрі Відня в середу ввечері. 
Про це повідомляє ORF. 

Зі свічками, електричними лампами та факелами вони утворили вогняний 
ланцюг навколо урядового кварталу. 

Люди вважають, що ультраправі не повинні отримати міністерські портфелі 
в уряді Себастіана Курца. За словами демонстрантів, вони виступають проти 
конкретних осіб з Австрійської партії Свободи через їх зв'язків з правими 
екстремістами. 

Дані про кількість учасників різняться. Організатори заявляють про 8-10 
тисяч осіб, тоді як поліція оцінила їх приблизно у 3 тисячі. Демонстрація відбулася 
без інцидентів. 

Нагадаємо, за результатами виборів, Австрійська народна партія на чолі з 
Себастіаном Курцом перемогла з 31,5% голосів виборців. Ультраправа Партія 
свободи фінішувала третьою, показавши один з найкращих результатів у своїй 
історії - 26%. 
 

Європейська правда  
 

 
У Празі на заходах до Оксамитової революції розгорнули прапор 

України 
19.11.2017 

Учасники чеської групи "Капутін" розгорнули український прапор в центрі 
Праги під час відзначення річниці в Чехії Дня боротьби за свободу і демократію, що 
є державним святом. 

Про це йдеться на сторінці групи у Facebook. 
"Чому ми несемо український прапор? Тому що ми не тільки чехи, що 

пригадують падіння тоталітарного режиму в нашій країні в 1989 році, але 
передовсім – європейці, які люблять свободу, і не забувають про боротьбу України 
за свободу і демократію", – йдеться в заяві. 

Учасники акції наголосили, що таким чином вони намагалися привернути 
увагу чеського суспільства до події в Україні. 

"На сьогоднішній день питання України перестало бути пріоритетним для 
чеських ЗМІ… Ми не хочемо втратити незалежність , так само як цього не хоче 
Україна . Тому святкуємо 17 листопада разом . Тому що це не тільки чеське державне 
свято , але і справжній день боротьби за свободу і демократію", - йдеться в заяві. 

http://wien.orf.at/news/stories/2878207/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/20/7072545/
https://www.facebook.com/Kaputin.Democrats.Stop.Putin/posts/1459983534120596
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Учасники групи "Капутін" з 2014 року влаштовують у Чехії акції з протестом 
проти російської агресії, зокрема, активісти протестували під відділеннями 
російських банків в Чехії, приходили до празького Граду, головної туристичної 
точки Праги, з портретами бранців Кремля. 
 

Європейська правда  
 

 
ЄС затвердив заходи для посилення європейської кібербезпеки 

20.11.2017 

Країни Євросоюзу затвердили рішення про посилення європейської 
кібербезпеки та кіберстійкості у всьому ЄС. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. 
У жовтні Європейська рада поставила завдання посилити кібербезпеку і 

затверджені сьогодні висновки підкреслюють необхідність того, щоб всі країни ЄС 
надавали необхідні ресурси та інвестиції для боротьби з кібербезпекою. 

У висновках вітається намр збільшити зусилля ЄС у дослідженні та розвитку 
кібербезпеки шляхом створення мережі центрів з кібербезпеки у всьому союзі. 
Інші заходи, виділені Радою, включають надання необхідних правоохоронних 
інструментів для боротьби з кіберзлочинністю, розробку скоординованої реакції ЄС 
на масштабні інциденти та кризові явища та кризові ситуації, а також проведення 
регулярних навчань із загальноєвропейської безпеки в галузі кібербезпеки. 

Що стосується глобальних та дипломатичних аспектів кібербезпеки, Рада 
визнає важливість міжнародного співробітництва та вітає створення чітких рамок 
для використання політичних, дипломатичних та економічних інструментів, 
доступних для ЄС, як відповіді на шкідливу кіберактивність. 

"Кіберзлочини та  фінансована державами діяльність шкідливих програм є 
однією з найбільших глобальних загроз для наших суспільств та економік. Ми вже 
втрачаємо близько 400 мільярдів євро в усьому світі через кібератаки. Це чітко 
підкреслює необхідність використання ЄС наявних інструментів для підвищення 
стабільності в кіберпросторі і реагування на масштабні кіберінциденти", - йдеться у 
повідомленні. 

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо посилення 
кібербезпеки, серед яких – створення Агентства ЄС з кібербезпеки. 

Європейська правда  

 
Прем’єр Британії отримала згоду уряду вдвічі збільшити 

рахунок за Brexit 
21.11.2017 

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала згоду уряду подвоїти 
пропозицію для Євросоюзу за вихід зі складу блоку з 20 до 40 мільярдів фунтів 
стерлінгів. 

Про це повідомляє Sky News із посиланням на власні джерела. 
У понеділок в офісі прем’єра відбулася напружена двогодинна зустріч 

старших міністрів і Мей отримала згоду на подвоєння суми від двох скептично 
налаштованих міністрів – глави МЗС Боріса Джонсона і міністра охорони 
навколишнього середовища Майкла Гоува. 

Однак міністри висунули певні умови, які передбачають отримання відповіді 
від Брюсселя на питання про те, що Британія отримає натомість від ЄС за виплату 
настільки великої суми. 

Тереза Мей тепер зможе запропонувати 40 млрд. фунтів стерлінгів на 
зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у п’ятницю, щоб 
перейти до торгових переговорів у грудні. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/20/eu-to-beef-up-cybersecurity/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/19/7071212/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/19/7071212/
https://news.sky.com/story/brexit-key-leave-ministers-appear-to-back-16340bn-eu-divorce-bill-11136452
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Ще одним важливим підсумком засідання уряду стала згода на надання 
Європейському суду певної ролі в Британії після Brexit. 

Однак невідомо, чи йде мова про поширення прямий юрисдикції цього суду 
на територію країни після Brexit. 

Європейська правда  
 

У ЄС заявили про зростання інтересу до розширення на 
Балканах 

15.11.2017 

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів з 
розширення Йоганнес Ган заявив про готовність ЄС розглянути питання 
приєднання до Євросоюзу країн Балканського регіону. 

Про це повідомляє Reuters. 
"У країнах-членах ЄС все більше бажання виступати за розширення (ніж рік 

тому)", - сказав Йоганнес Ган австрійській щоденній газеті Wiener Zeitung в 
інтерв'ю, опублікованому у вівторок. 

Албанія, Македонія, Чорногорія і Сербія є офіційними кандидатами на вступ 
до ЄС, а Боснія і Косово домагаються того ж статусу. ЄС вважає регіон важливим 
для питань контролю міграції та боротьби із загрозами безпеці, зокрема що 
стосується втручання Росії та радикального ісламу. 

Держави-члени зрозуміли, що "на Балканах можна досягти миру і що 
перспектива вступу в ЄС має життєво важливе значення для цього", - сказав Ган. 
Західні Балкани та 20 мільйонів їхнього населення, що прагне розвивати свій 
добробут, є дуже привабливим ринком для блоку, сказав Ган, додавши, що "нова 
держава-член не є тягарем, а збагаченням". 

Комісар сказав, що він не підтримує ідею Європи різних швидкостей. Замість 
цього необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб слабші держави змогли сприяти 
зміцненню Європейського союзу, сказав він. 

Європейська правда  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reuters.com/article/us-eu-expansion/eu-more-willing-to-consider-new-members-in-balkans-eu-commissioner-idUSKBN1DS0WA
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Україна – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Двері НАТО відкриті: Україні необхідно реформуватися і увійти 

у них 

 
 

24 листопада на полях саміту «Східного партнерства» відбуляся зустріч 
Президента України Петра Порошенка та Генерального секретаря НАТО Єнса 
Столтенберга. Президент висловив вдячність НАТО за незмінну підтримку 
суверенітету і територіальної цілісності України та допомогу в протидії російській 
агресії. Він також відзначив, що Україна продовжує реалізовувати визначений на 
законодавчому рівні курс євроатлантичної інтеграції та послідовно реформувати 
сектор безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. 

Президент Порошенко подякував Генеральному секретарю Столтенбергу за 
чітку позицію стосовно збереження відкритих дверей Альянсу для країн, які 
відповідають необхідним вимогам. Він зауважив, що Північноатлантичний Альянс 
залишається разом із Україною і наше партнерство є надійним та міцним. 

Окрім того, як зазначено на офіційному сайті Президента, було підтверджено 
зацікавленість української сторони у подальшому поглибленні співпраці з НАТО 
шляхом ефективного виконання відповідних Річних національних програм та 
використання Комплексного пакету допомоги НАТО для України [1].  

Тут варто ще раз нагадати про незадоволеність НАТО виконанням цих Річних 
національних програм. Тому, формулювання «підтверджено зацікавленість» мало, 
аби довести справжню волю до інтеграції в Альянс. Україні слід звернути особливу 
увагу на якість виконання цих програм у майбутньому. Як ми вже не раз зазначали, 
питання вступу України в НАТО є питанням національної безпеки і державної ваги 
в умовах російської збройної агресії. Відтак виконання Річних програм має бути на 
контролі у Президента, адже якість виконання реформ у напрямку  інтеграції до 
НАТО формують довіру до України, сприяють її позитивному іміджу та 
відповідають прагненням українського суспільства. 

 Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
Іванна Климпуш-Цинсадзе відзначила, що вона особисто наполегливо просуває те, 
щоб РНП-2018 була більш сфокусованою, чіткішою, щоб по ній можна 
було визначати конкретний прогрес. Також вона додала: «До цього часу 
підхід до оцінки РНП часто перетворювався на кількісну оцінку: стільки показників 
виконано, скільки не виконано. Мені би хотілося, щоб ми мали таку програму, яка 
давала можливість якісної оцінки протягом усього року. Тому інше завдання, яке 
ми для себе бачимо вже протягом 2018-го року – виробити механізм такої оцінки, 
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який би надалі використовувався. Це зміна підходу, це зміна стилю мислення. Для 
нас важливо, щоб кожне міністерство було частиною цього планувального процесу» 
[2].  

 Україна потребує оборони і це доводить нинішнє загострення ситуації на 
Донбасі, недієвість Мінських угод та небажання Росії йти на будь-які компроміси. 
Як зазначив Міністр закордонних справ України на Міжнародному безпековому 
форумі, який щорічно відбувається у м. Галіфакс, (Канада): «Треба чітко розуміти: 
говорити до Росії можна лише із позиції сили, оскільки інакше не вдасться 
протидіяти усім видам воєн, що РФ веде проти Західного світу, не вдасться боротися 
із пропагандою і тим, як Росія зламала міжнародне право й довіру» [3]. Очевидно, 
що без НАТО Україна не набуде цієї сили. 

Важливо відзначити і заяву Генерального секретаря НАТО Єнса 
Столтенберга на тому ж форумі. Зокрема він сказав: «Двері НАТО відкриті, і 
найкращим доказом цього є те, що від кінця Холодної війни і до 
нинішнього моменту кількість членів НАТО майже подвоїлась. По-друге, 
ми цього року також отримали нового члена. До нас навесні приєдналась 
Чорногорія і у НАТО стало 29 членів. Отже двері НАТО відкриті. Звісно ж для того, 
щоб стати членом НАТО необхідно виконати вимоги Альянсу, реформуватись. І 
Грузія і Україна зараз сфокусувані на реформах, на модернізації оборонних 
інститутів, боротьбі із корупцією та посиленні демократичних інститутів» [4].  

Відповідаючи на питання про ставлення Альянсу до питання членства 
України та Грузії він додав: «НАТО, Канада, інші союзники допомагають і Україні, 
і Грузії з імплементацією цих реформ. Зрештою рішення про прийняття, чи 
неприйняття нових членів приймуть 29 країн-членів НАТО. Ніхто інший не має 
права втручатись, накласти вето на такий процес. Кожна суверенна країна має 
право самостійно визначати свій шлях, а НАТО вирішить, чи будемо ми 
розширюватись чи ні» [5].  

Таким чином, головним двигуном інтеграції України в НАТО у 
першу чергу є здійснення реформ та політична воля на те керівництва. 
Заява Столтенберга є доволі чіткою і разом з тим дає відповідь Кремлю, 
який своїми заявами компрометує діяльність НАТО та заявляє, що 
прийняття України та Грузії в Альянс є неприпустимим.   

 
 

1. http://www.president.gov.ua/news/u-bryusseli-vidbulasya-zustrich-prezidenta-petra-
poroshenka-44686 

2. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2349272-ivanna-klimpuscincadze-
vicepremerministr-z-pitan-evropejskoi-ta-evroatlanticnoi-integracii.html 

3. https://glavcom.ua/country/politics/govoriti-z-rosijeyu-mozhna-lishe-iz-poziciji-sili-klimkin-
452719.html. 

4. https://prm.ua/45852/ 
5. https://www.facebook.com/Ukraine.Solidarnist.NATO/photos/a.1730544313638748.107374182

8.1730495570310289/2038974929462350/?type=3&theater 
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Євроантлантичний процес в Україні 

Вступ до  НАТО підтримує 62 % українців, - опитування  

19.11.2017 

Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції серед українців 
зростає. 

 Вступ до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) згідно з опитуваннями 
підтримує 62% українців.  

Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і 
євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає DW.  

Так, Климпуш-Цинцадзе заявила про те, що 62% українців готові 
проголосувати за вступ України в НАТО. Вона зазначила, що останні дослідження 
вказують на зростання підтримки євроатлантичної та європейської інтеграції з боку 
громадян України.  

Крім високої підтримки вступу в НАТО, результати останнього опитування, 
проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, свідчать, що вступ до 
Європейського Союзу (ЄС) підтримують 57% українців. 

 Віце-прем'єр припустила, що причиною збільшення готовності населення 
проголосувати за вступ до ЄС є введення безвізового режиму, що могло збільшити 
довіру до Євросоюзу. 

РБК Україна 
 

Сили спецоперацій України можуть увійти до спецпідрозділу  
НАТО у 2020 

28.11.2017 

Представники Альянсу також зазначають прогрес у розвику Сил 
спецоперацій. 

У 2020 році Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССпО ЗСУ) 
можуть увійти до Сил швидкого реагування Північноатлантичного Альянсу 
(НАТО).  

Про це повідомив військовий представник України при НАТО, генерал-
лейтенант Володимир Аскаров, передає голова підкомітету з питань безпеки 
державних інформаційних систем комітету парламенту з питань національної 
безпеки і оборони Ірина Фріз у Facebook.  

"Представники Альянсу також зазначають прогрес у розвитку ССпО 
ЗСУ. Маю надію, що ми збережемо темпи розвитку, що дозволить за 2 роки 
інтегрувати цей рід сил до оперативних сил Альянсу", - сказав Аскаров.  

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) 
Йенс Столтенберг заявив про міцне партнерство з Україною під час зустрічі з 
президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, 24 листопада 2017 року. 
"Альянс залишається разом з Україною і наше партнерство є надійним і міцним", - 
скзав Столтенберг. 

РБК Україна 

Міжпарламентська рада Україна – НАТО закликала 
підтримати зближення Києва з Альянсом 

28.11.2017 

Парламентарі України та країн Організації Північноатлантичного договору 
закликали уряди країн-союзників підтримувати зусилля Києва, спрямовані на 
зближення з НАТО. 
Такий заклик міститься у заяві співголів Ради, ухваленій за результатами засідання, 
повідомляє УНІАН. 

https://www.unian.ua/
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Нинішнє 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. 

"Ми закликаємо уряди держав-членів забезпечувати допомогу Україні і 
нарощувати підтримку ними зусиль Києва, скерованих на максимальне 
інституційне зближення з НАТО. У цьому зв'язку ми закликаємо держави-члени 
підтримувати рамки та інтенсивність політичного діалогу і співробітництва між 
Україною і НАТО на всіх рівнях", - йдеться в заяві. 

Співголови Ради також засудили незаконну окупацію Криму Росією, пряму 
підтримку нею членів незаконних збройних формувань, які діють на сході України, 
а також використання нею кібер- та інформаційної війни й інших дестабілізуючих 
дій. "Ми наголошуємо на нашій твердій підтримці незалежності і територіальної 
цілісності України", - наголосили співголови Ради. 

У цьому зв'язку парламентарі наголосили, що найкращим рішенням для 
окупованої частини Донбасу залишається повне виконання Мінських 
домовленостей шляхом посилення Нормандського формату та інших механізмів. 
"Ми закликаємо негайно відновити припинення вогню, покласти край погрозам 
Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, досягти якнайшвидшого прогресу в 
звільненні заручників і полонених, які незаконно утримуються в Росії та на 
окупованій території", - підкреслили вони. 

Європейська правда  
 

НАТО у фокусі тижня 

 
НАТО не вважає військовий нейтралітет Сербії перешкодою 

для співпраці 
16.11.2017 

НАТО поважає військовий нейтралітет Сербії та не вважає його перешкодою 
для співпраці. 

Про це на спільній прес-конференції після зустрічі з сербським президентом 
заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє РТС. 

Столтенберг підкреслив, що Північноатлантичний альянс поважає позицію 
Сербії щодо військового нейтралітету. 

"У нас багато нейтральних партнерів, я з Норвегії, у нас є Швеція і Фінляндія, 
сусіди, які є близькими друзями НАТО...У цьому немає суперечності і ви маєте тісне 
партнерство з НАТО" - пояснив він. 

Він також зазначив, що Сербія як суверенна держава вирішила 
співпрацювати з Росією. "У праві Сербії приймати такі рішення і ми це поважаємо", 
- додав генсек. 

У свою чергу президент Сербії Александр Вучич заявив, що не розуміє тих, 
хто вважає, що Белграду не потрібні хороші відносини з НАТО. Коментуючи 
відносини з РФ, Вучич підкреслив , що "Сербія нікому не бреше і завжди говорить 
те, що думає". 

Він також попросив генерального секретаря НАТО, щоб збройні сили 
Альянсу залишалися в Косово і Метохії. 

"Роль НАТО в забезпеченні безпеки для нашого народу і для наших 
священних місць має велике значення", - наголосив Вучич. 

 РБК Україна 
 

 
Генсек НАТО вибачився перед Туреччиною через скандал на 

навчаннях у Норвегії  

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2940702/vucic-i-stoltenberg-vojna-neutralnost-srbije-nije-prepreka-za-saradnju-sa-nato-om.html
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з 
вибаченнями через скандал на навчаннях у Норвегії, який призвів до виведення 
Анкарою своїх військових. 

Про це повідомляє видання Hurriyet Daily News. 
"Мене проінформували про порушення, яке мало місце під час навчань в 

Центрі об’єднаних бойових дій НАТО в Ставангері, Норвегія. Я прошу вибачення 
за те, що сталося. Інцидент стався в результаті дій окремої людини і не відображає 
погляди НАТО" - заявив Столтенберг. 

Він зазначив, що винного в інциденті невідкладно відсторонили від роботи 
у Об’єднаному військовому центрі і зараз ведеться розслідування. 
За словами генсека, йдеться про цивільного найманого працівника, якого взяла на 
роботу Норвегія, а не НАТО. 

"Норвезька влада прийматиме рішення про дисциплінарну відповідальність 
працівника" - сказав Столтенберг. 

Нагадаємо, у п’ятницю вранці президент туреччини Реджеп Таїп Ердоган 
заявив, що Туреччина відкликає своїх військових із навчань НАТО у Норвегії, 
оскільки його та Мустафу Кемаля Атаюрка, якого у Туреччині вважають 
засновником сучасної держави, зобразили ворогами. 

Європейська правда  

 
В Естонії стартували масштабні кібернавчання НАТО 

28.11.2017 

В Естонії почалися масштабні кібернавчання НАТО Cyber Coalition. 
Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО. 
Навчання включають понад 700 учасників з 25 держав членів, а також країн-

партнерів, ЄС, представників промисловості та академічних кіл. 
Навчання проводяться щороку і цьогорічні будуть десятими. 
Метою навчань, які завершаться в п'ятницю, є перевірка здібностей країн 

НАТО і партнерів альянсу протистояти кібератакам, а також відпрацювання 
взаємодії експертів на внутрішньодержавному і міжнародному рівнях. 

"Кіберзахист є одним з основних завдань НАТО у сенсі колективної оборони, 
і лідерство у сфері кіберзахисту є головним пріоритетом для Альянсу. Навчання, 
такі як Cyber Coalition, є частиною цих зусиль. Вони допомагають поліпшити 
здатність НАТО і союзників захищати свої мережі, а також нашу координацію у 
випадку кібератаки" - наголошують у НАТО. 

Європейська правда  

 
 

 
Туреччина і НАТО: чи є вихід із глобальної кризи 

28.11.2017 

Туреччина є членом НАТО протягом 65 років. Так би мовити, залізне 
весілля. 

Але причин для святкування мало. Чисте залізо схильне до іржавіння, і 
небезпека такого процесу існує також для взаємин НАТО і Туреччини. 

При цьому членство Туреччини в Північноатлантичному альянсі ще ніколи 
не було вільним від напруження. Зокрема, греко-турецькі та американо-турецькі 
суперечки щодо статусу Кіпру, що тривають з 1950-х років, щоразу були 
обтяжливою обставиною. 

Однак нинішнє замкнене коло в стосунках між НАТО і Туреччиною – зовсім 
іншого роду. Воно відображає не одномоментний конфлікт або тимчасову 
тенденцію, а базується на політичних прагненнях, які не так вже й легко 
стримувати. 

 

  

http://www.hurriyetdailynews.com/nato-apologizes-to-turkey-for-military-exercise-scandal-in-norway-122591
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/17/7073793/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_149233.htm
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Нижче представлені три головні причини того, як до такого могло дійти, 
чотири аргументи, чому всупереч усьому все-таки є сенс працювати над повторним 
зближенням, і п'ять рекомендацій, щоб знову поліпшити взаємини. 

Як до такого могло дійти 
Парк Таксим-Гезі. Ключовий момент виникнення відчуженості між 

Туреччиною і Заходом настав ще понад чотири роки тому. 
Після того, як 11 травня 2013 року під час теракту із застосуванням бомби в 

місті Рейханли в провінції Хатай поблизу турецько-сирійського кордону загинуло 
52 людини, Туреччина ще більше стала побоюватися бути втягнутою в "гарячу 
війну" проти Сирії. Це призвело до ще більш гострої критики жорсткої сирійської 
лінії Ердогана. 

В унісон таким настроям з середини травня 2013 року в центрі Стамбула в 
парку Гезі відбулися протести проти будівництва торгового центру, які швидко 
переросли в рух невдоволення проти уряду і наприкінці травня були жорстоко 
ліквідовані. Смерть восьми демонстрантів і непримиренна риторика Ердогана 
призвели до соціальної поляризації, з тривогою сприйнятої Заходом. 

Саме ця тривога і симпатія, яка була проявлена до демонстрантів, викликали 
у Ердогана таке відчуття, що "на Заході" будуть раді, якщо він незабаром сам по собі 
зазнає фіаско. 

Невдалий путч. Переконаність Ердогана в тому, що партнери по НАТО 
негативно ставляться до нього і уряду Партії справедливості і розвитку (АКР), 
посилилася після проваленого військового перевороту 15-16 липня 2016 року. 
У Туреччині ситуація була сприйнята так, що західні політики менше засудили дії 
путчистів, але більше – жорсткі контрзаходи уряду. 

Невидача підозрюваного натхненника путчу Фетхуллаха Гюлена 
Сполученими Штатами Америки викликала стільки ж обурення, скільки й та 
обставина, що європейські союзники по Альянсу, зокрема Німеччина, дозволили 
провести процедуру отримання статусу біженців підозрюваними Анкарою 
турецькими офіцерами НАТО. 

Одночасно уряд АКР використовував невдалий путч як привід, щоб 
грунтовно змінити структуру збройних сил, істотно зменшити їхній вплив і 
замінити звільнених офіцерів більш слухняними солдатами. 

Сирійська дилема. Туреччина зі своєю стратегією щодо Сирії знаходиться 
в протиріччі зі своїми партнерами по НАТО, і перш за все з США. 
Анкара з початком сирійської кризи 2011 року дуже швидко подалася в опозицію 
до раніше союзницького режиму Асада і тим самим, як потенційна прифронтова 
держава, піддала США тиску. 

З 2012 року зенітно-ракетні комплекси союзників Patriot дислокуються в 
Туреччині, щоб мати можливість захисту від імовірних ракетних ударів Сирії. З 
грудня 2015 року натовські літаки системи AWACS (Airborne Warning and Control 
System, Авіаційний комплекс радіовиявлення і наведення) контролюють 
повітряний простір на турецько-сирійському кордоні, а з жовтня 2016 року – 
повітряний простір над усією областю проведення операцій проти "Ісламської 
держави". 

Але окрім цих заходів, НАТО як інституція не хоче дозволити вплутувати себе 
в сирійську війну. Початкова турецька стриманість у боротьбі з ІДІЛ до середини 
2015 року та збиття російського винищувача в тому ж році показали, що Туреччина 
стає все більш непередбачуваною. 

Істотна стратегічна суперечність полягає в ставленні до північно-сирійських 
курдів, які з 2014 року проявили себе як найнадійніші наземні партнери коаліції 
проти ІДІЛ, очолюваної США. 
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Військові успіхи курдських бійців (останній – у жовтні 2017-го) теж посилили 
їхню політичну свідомість. Будь-яка форма успіху автономії в трьох керованих 
курдами північних кантонах сприймається Туреччиною як загроза. Вона боїться, 
що прагнення до автономії може перекинутися на курдську частину Анатолії, і в цих 
сумнівах почувається пригніченою. 

Якщо взяти до уваги всі три сценарії разом, то напрошується висновок, що 
даний конфлікт може бути подоланий тільки шляхом розлучення з Альянсом. 
Такий висновок, втім, приховав би високу значимість, яку Туреччина має для 
НАТО, а НАТО, натомість, для Туреччини. 

Чому все ж є сенс лишатися разом 
Когерентність. Для такого перестрахувального і оборонного союзу, як 

НАТО, згуртованість і взаємна довіра є суттєвими факторами, оскільки тільки 
завдяки їм кожен учасник може бути впевнений у тому, що інші в серйозному 
випадку теж стануть на його бік. 

Ця цінність, що позначається в союзі як "когерентність", виходить з 
припущення, що тільки тісно згуртований Альянс повною мірою може проявити 
свої можливості залякування противника і ефективності. Когерентність може 
також перекрити відмінності між окремими державами-членами і пов'язати 
різноманітне сприйняття загроз, яке знову і знову має місце у східних і південних 
партнерів Альянсу. 

З виходом Туреччини ця основоположна цінність була б зруйнована. НАТО 
вступив би тоді у фазу ненадійності і нового переорієнтування і щонайменше 
тимчасово ослабнув. 

Геостратегія. Геостратегічне положення Туреччини має неоціненне 
значення для Альянсу. Туреччина, якщо дивитися з боку Європи, є найважливішим 
географічним містком на Близький і Середній Схід, з Кавказом і опосередковано 
також з Центральною Азією. 

Турецький Босфор утворює морський замок для Чорного моря. Поряд зі 
штаб-квартирою НАТО для сухопутних військ в Туреччині знаходяться також інші 
стратегічно важливі опорні пункти Альянсу. Так само, як Бельгія, Нідерланди, 
Італія і Німеччина, Туреччина не має власних ядерних повноважень, але активно 
задіяна в ядерному потенціалі НАТО і в цих рамках розміщує на своїй території 
тактичну ядерну зброю США. 

З виходом Туреччини з Альянсу всі фактичні і потенційні геостратегічні 
переваги, які виходять з цих взаємозв'язків, або зникають для НАТО, або повинні 
будуть досягатися шляхом переговорів з великими труднощами і для кожного 
окремого випадку. 

Зобов'язання. НАТО як інституція пов'язана в трьох найважливіших 
операціях: операція "Рішуча підтримка" – небойові місія ISAF в Афганістані; 
операція KFOR для підтримки безпечного оточення в Косові; а також операція Sea 
Guardian як внесок в гарантування безпеки в Середземному морі. 

У всіх трьох операціях Туреччина, яка після США має найбільші за 
чисельністю збройні сили Альянсу, вносить свій вклад значними контингентами. 
Так, зараз більше 500 турецьких солдатів задіяні в Афганістані і майже 300 в Косові. 

З виходом Туреччини з НАТО знадобився б істотний додатковий внесок від 
інших держав-членів Альянсу. 

Безальтернативність. Незважаючи на несприйняття, яке НАТО сьогодні 
відчуває через турецьку політику і громадську думку, Альянс теж має дуже високу 
стратегічну цінність для Туреччини. Більше того, альтернативи НАТО для 
Туреччини просто не існує. 
Для порівняння, Туреччина зближується з Росією в кооперації з безпеки – 
наприклад, шляхом недавньої операції по ракетному комплексу S-400 – і при цьому 
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в стратегічних питаннях, наприклад, щодо Близького Сходу взагалі і Сирії зокрема, 
Анкара з Москвою так само далекі один від одного, як Анкара і Вашингтон. 

Турки теж заграють щодо членства в Шанхайській організації співпраці, 
партнером по діалогу якої вони є. Проте ШОС ані за рівнем своєї інституціалізації, 
ані за своєю членською структурою або спрямованістю не підходить для того, щоб 
врівноважити силу гарантій НАТО. 

Крім того, залишалося б неясним, чи надала б Росія і особливо Китай 
Туреччині повне членство і чи змогли б горді турки змиритися з роллю молодшого 
партнера. 

Що може допомогти відновити довіру? 
Відносини Туреччини та Заходу повинні в цілому знову досягти 

оптимального рівня взаємної довіри. З урахуванням специфіки НАТО могли б стати 
корисними такі п'ять пунктів: 
- Решта учасників повинні, попри всі труднощі, знову і знову виступати за членство 
Туреччини в НАТО і вважати за краще вести діалог з важким партнером всередині 
союзу, ніж з тим самим партнером поза ним. 
- Де тільки можливо, розбіжності в думках повинні відділятися від загального 
контексту НАТО і таким чином не завантажуватися без особливої потреби. 
- Намагання після проваленого путчу інтегрувати по можливості нових турецьких 
партнерів для переговорів з НАТО має бути абсолютним. 
- Турецьке сприйняття безпеки, зокрема почуття загрози через терор Робочої партії 
Курдистану і курдських прагнень до автономії в регіоні, заслуговує на розуміння і 
спокійну оцінку партнерами по НАТО. 
- Громадська трибуна дуже рідко є придатним місцем для врегулювання 
розбіжностей. Тиха дипломатія, що дозволяє зберегти обличчя, по всіх каналах і 
рівнях ієрархії є в більшості випадків найкращим шляхом відновлення взаємної 
довіри і поваги. 

Подолати процес корозії буде непросто, потрібний високий ступінь 
мотивації, щоб після 65 років шлюбу натхненно дивитися вперед. 

Однак ті, хто давно одружені і спільно подолали важкі кризи, знають, що, як 
правило, воно того варте.  

Європейська правда 
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Націоналістичні антиукраїнсько-антипольські настрої: 

провокації чи реакція на провокації, 
 
Як відомо, українсько-польські відносини переживають кризу. Гострі заяви 

офіційної польської влади на адресу України та її керівництва викликали реакцію 
Президента та Міністерства закордонних справ України.  

Нагадаємо, раніше в листопаді Анджей Дуда заявив: «Про це необхідно 
говорити голосно, що на дуже важливих посадах в Україні є люди, які 
практично мають відверто антипольські погляди, це неприйнятно» [1]. 
Також, Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що влада 
країни формує список осіб, яким заборятиметься в’їзд до РП. Окрім того він сказав: 
«Ми не впевнені, чи залишається стратегічне партнерство з Польщею 
метою Києва»[2]. Віце-консул Польщі Марек Запур заявив, що 
Української держави в період 1919-20-х років не існувало, а Львів є 
польським містом. Відповідна заява прозвучала у Рівненському 
обласному краєзнавчого музеї, де відбувся круглий стіл [3].  

У коментарі МЗС  йдеться, що в проєвропейській політиці української влади 
немає політиків, які мали б антипольські настрої. Україна – це стратегічний 
партнер Польщі, і цей принцип лежить в основі української політики щодо Польщі 
та польського народу [4].  

Президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного 
засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі, а 11 
листопада президенти двох країн у телефонній розмові домовилися про його 
проведення у Кракові. Основне завдання цього комітету - сприяти реалізації 
домовленостей між президентами України та Польщі, спрямованих на 
поглиблення дружніх стосунків між ними.  

Так, 17 листопада за дорученням Президентів відбулася зустріч заступника 
Глави Адміністрації Президента України Костянтиа Єлісєєва та Державного 
секретаря – керівника Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофа 
Щерського.  

За результатами зустрічі сторони:  

 підтвердили свою відданість зміцненню стратегічного партнерства 
між Україною та Республікою Польща; 
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 погодились з необхідністю зняти мораторій на проведення пошуково-
ексгумаційних робіт та спільного їх відновлення; 

 погодились з важливістю продовження роботи двосторонньої 
міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей; 

 домовились співпрацювати з відповідними місцевими органами влади 
з метою вирішення питань, що становлять обопільний інтерес; 

 обговорили підготовку до візиту Президента Республіки Польща 
Анджея Дуди до Харкова у грудні цього року; 

 було підтверджено спільне прагнення сторін сприяти розширенню та 
поглибленню міжлюдських контактів [5].  

Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що Польща погодилася 
на відновлення українських місць пам’яті у Польщі, які стали об'єктами актів 
вандалізму ще з 2014 року [6]. Щерський спростував таку інформацію, і заявив, що 
канцелярія президента не давала згоду на відновлення пам’яток УПА у Польщі. 
«Немає жодних домовленостей, ніж ті, що містяться в комюніке, опублікованому 
після спільної зустрічі у Кракові. Там немає нічого про відбудову пам’ятників», - 
сказав він [7].  

Окрім того, війт гміни Стубно Януш Слабіцький, до якої належить 
село Грушовичі у якому демонтували пам’ятник воїнам УПА, заявив: 
«Немає ані найменшого шансу на те, щоб цей пам’ятник був 
відбудований. Хіба що в тих краях зміниться влада. Вдруге ми такої 
дурниці не зробимо». Але ще більш шокуючою стала наступна його 
заява, щодо рештків пам’ятника.  «Каміння  було утилізоване. Воно 
тепер слугує польському суспільству. З нього насипали дорогу. Я 
подумав, що бандерівці зроблять з цих каменів свою реліквію і 
національну святиню. Ось чому я вирішив цьому запобігти. Звісно, це 
цинічно.  В іншій ситуації я би повернув ці камені, але, знаючи, куди все 
йде, було зроблено, як я сказав» - заявив війт [8]. Будь-які коментарі зайві. 
Є тільки одне питання до Президента Польщі, який закликав Петра 
Порошенка та Володимира Гройсмана не призначати на важливі посади 
людей, які проголошують «націоналістичні і антипольські погляди». 

Таким чином, незважаючи на декларування домовленостей за результатами  
засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі, напруженість 
у відносинах двох держав не слабшає, а скоріше навпаки. Вже 18 листопада МЗС 
України викликало Посла РП в Україні Яна Пєкло у зв’язку із забороною в’їзду на 
територію Польщі Святославу Шереметі, відповідальному секретарю Державної 
міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної 
операції, жертв війни та політичних репресій. Той же Кшиштоф Щерський в 
інтерв’ю польскому виданню заявив, що деякі країни Європи за необхідності обрати 
між Україною та Росією можуть схилитись на користь Москви, у цій ситуації 
Польща може не підтримати Київ, як раніше [9]. Резюмуючи вищенаведені 
висловлювання вищих посадових осіб Польщі виникає запитання, а чи прагне 
стратегічного партнерства з Україною сама Варшава? Дуже прикро це 
констатувати, але зважаючи на ці заяви виправдовується теза Дональда Туска, який 
припустив, що така стратегія Польщі може бути частиною «плану Кремля». 
«Тривога! Гострі суперечки з Україною, ізоляція в Євросоюзі, відхід від 
верховенства закону та незалежності судів, атаки на недержавний сектор і вільні 
ЗМІ - все це стратегія «Права і Справедливості» чи план Кремля? Занадто багато 
спільного, щоб спокійно спати», - написав Д.Туск [10]. 
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Двосторонні відносини 

 
Бельгія 

Президент України Петро Порошенко мав аудієнцію у його 
Величності Короля Бельгійців Філіпа 

23.11.2017 

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Королем Бельгійців 
Філіпом. 

Петро Порошенко подякував Королю за політичну підтримку, солідарність 
та практичну допомогу Україні у протидії зовнішній агресії. 
Співрозмовники відзначили активізацію економічних двосторонніх відносин, а 
також висловили задоволення високим рівнем співробітництва у рамках 
міжнародних організацій. 

Глава Української держави висловив сподівання, що Бельгія і надалі 
підтримуватиме Україну на шляху інтеграції до Європейського Союзу та у питанні 
підтримки політики санкцій до повного відновлення суверенітету та територіальної 
цілісності України. 

У контексті вшанування 85-ї річниці пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 
років Петро Порошенко наголосив на важливості визнання Бельгією Голодомору 
злочином проти українського народу. 

Президент України запросив Його Величність Короля Бельгійців відвідати 
Україну з візитом у зручний для нього час. 

 
Інтернет-представництво президента України 

 
 

Німеччина 
Президент України провів зустріч із Канцлером Німеччини 

24.11.2017 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Федеральним 
канцлером ФРН Ангелою Меркель у рамках робочого візиту до Брюсселя. 

Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, 
спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, 
включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів, а також ситуацію у Луганську. 

Було скоординовано подальші кроки з метою просування ініціативи про 
розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, 
включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного 
кордону.  

http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/333974
http://ua.interfax.com.ua/news/political/461323.html
http://ua.interfax.com.ua/news/political/460198.html
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-polsha-zmicnyuvatimut-strategichne-partnerstvo-z-44482
http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-polsha-zmicnyuvatimut-strategichne-partnerstvo-z-44482
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2348705-andrij-desica-posol-ukraini-v-polsi.html
https://www.unian.ua/politics/2259391-u-polschi-sprostuvali-zayavu-deschitsi-pro-vidnovlennya-pamyatok-upa.html
https://www.unian.ua/politics/2259391-u-polschi-sprostuvali-zayavu-deschitsi-pro-vidnovlennya-pamyatok-upa.html
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http://natemat.pl/223393,resztek-honoru-zesmy-sie-pozbyli-to-serwilizm-tak-konflikt-miedzynarodowy-widziany-jest-na-podkarpackiej-wsi
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Петро Порошенко та Ангела Меркель домовилися вжити максимальних 
зусиль для якнайскорішого звільнення українських заручників на Донбасі та 
політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та окупованому Криму.   

Президент України наголосив, що триваюча російська агресія на Донбасі та 
суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагає продовження дії 
секторальних та економічних санкцій стосовно Росії. 

Сторони також обговорили орієнтовний графік контактів у Нормандському 
форматі. 

Президент України проінформував щодо реформ, які вдалося запровадити в 
Україні цієї осені, та наголосив на продовженні курсу реформування країни. 

 
Інтернет-представництво президента України 

 
 
 

Румунія 
Президент України провів зустріч з Президентом Румунії 

24.11.2017 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Президентом Словенії Борутом Пахором. 

Глава Української держави привітав Президента Словенії з переконливою 
перемогою на президентських виборах та висловив сподівання на продовження 
плідного двостороннього діалогу. 

Лідери обох держав висловили задоволення реалізацією спільних 
домовленостей щодо відновлення прямого авіасполучення між Києвом та 
Любляною, яке сприятиме розвитку міжлюдських контактів. 

Президенти узгодили позиції напередодні П’ятого Саміту Східного 
партнерства, який відбудеться у Брюсселі 24 листопада 2017 року. 

  
Інтернет-представництво президента України 

  
Фінляндія  

Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром 
Фінляндської Республіки 

24.11.2017 

У рамках П’ятого Саміту Східного партнерства Президент України Петро 
Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпіля. 

Сторони привітали позитивну динаміку зростання двостороннього 
товарообігу. Домовлено здійснювати підготовку до проведення засідання 
Міжурядової українсько-фінляндської комісії з питань торгівлі та економічного 
співробітництва, що може відбутися на початку наступного року в Києві. 

Співрозмовники обговорили пріоритетні питання взаємодії  Україна – ЄС, 
зокрема в контексті ініціатив Президента України спрямованих на подальше 
зближення нашої держави з Європейським Союзом. 

Лідери обговорили також питання про продовження економічних санкцій 
ЄС проти Росії на грудневому засіданні Європейської Ради. 

Прем’єр-міністр Фінляндії наголосив на підтримці санкцій проти Росії до 
виконання нею Мінських домовленостей. Сторони обговорили також перспективи 
розгортання миротворчої операції ООН на окупованій частині Донбасу.  

Глава держави наголосив на незмінності позиції України щодо проекту 
«Північний потік-2» та закликав фінляндську сторону зважено підійти до 
подальшого розгляду цього питання в рамках ЄС. 

  
Інтернет-представництво президента України 
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Словаччина  
Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром 

Словацької Республіки 
24.11.2017 

У рамках робочого візиту до Брюсселя Президент України Петро Порошенко 
провів зустріч з главою Уряду Словацької Республіки Робертом Фіцо. 

Співрозмовники обмінялися думками з актуальних питань українсько-
словацьких двосторонніх відносин. 

Сторони підкреслили свій намір посилювати економічну складову 
двосторонньої співпраці, зокрема продовжити транспортування газу через 
Словаччину до України. 

У цьому зв’язку було відзначено важливість відновлення діяльності 
міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного 
співробітництва, чергове засідання якої заплановано на першу половину 2018 року. 
Обговорювалася також взаємодія у сфері енергетичної безпеки. 

Сторони обговорили посилення міжнародних контактів між двома країнами 
та розвиток транскордонного співробітництва. 

Президент України та Прем’єр-міністр Словацької Республіки 
скоординували позиції щодо співпраці на європейському напрямку з урахуванням 
порядку денного Саміту Східного партнерства. 

 
Інтернет-представництво президента України 

 
 

Данія  
Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром 

Королівства Данія 
24.11.2017 

У рамках П’ятого Саміту Східного партнерства Президент України Петро 
Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Данії Ларсом Льокке 
Расмуссеном. 

Глава держави привітав ініціативу уряду Данії провести другу Міжнародну 
конференцію з питань реформ в Україні у 2018 року в Копенгагені. 

Президент поінформував Главу уряду Данії про розвиток безпекової ситуації 
на Донбасі та привернув увагу до нещодавнього загострення в окремих районах 
Луганської області. Сторони скоординували позиції щодо мандату майбутньої 
миротворчої місії ООН на Донбасі. 

Співрозмовники відзначили спільність підходів до реалізації проекту 
«Північний потік-2», важливою складовою яких є безпековий вимір. 

Глава держави подякував данському уряду за незмінну підтримку України, 
нещодавнім проявом чого стало приєднання Данії до співавторів проекту Резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН про порушення прав людини в окупованому Криму. 

 
Інтернет-представництво президента України 

 
 

Швеція  
Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром 

Королівства Швеція 
24.11.2017 

Президент України Петро Порошенко провів переговори з Прем'єр-
міністром Швеції Стефаном Льовеном. 
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Глава держави привітав позитивні тенденції в двосторонній торгівлі, 
зокрема наголошено на значному зростанні протягом першого півріччя цього року 
українського експорту до Швеції. 

Президент ознайомив Прем'єр-міністра Швеції з безпековою ситуацією на 
Донбасі та станом виконання Мінських домовленостей. 

Глава держави висловив сподівання на незмінну підтримку з боку Швеції 
продовження економічних санкцій проти Росії під час наступного перегляду 
санкційного режиму на грудневому засіданні Європейської Ради. 

Петро Порошенко відзначив високий рівень взаємодії України та Швеції у 
рамках непостійного членства Ради Безпеки ООН, а також привітав підтримку 
Швецією як співавтором проекту Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про 
порушення прав людини в окупованому Криму. 

Лідери приділили увагу останнім подіям у контексті розгляду ЄС питання 
щодо майбутнього проекту «Північний потік 2» та домовилися про подальшу 
координацію. 

Інтернет-представництво президента України 

 
 

 

Молдова  
Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром 

Молдови 
24.11.2017 

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та 
регіональної безпеки. 

Петро Порошенко та Павло Філіп підтвердили взаємну підтримку 
суверенітету і територіальної цілісності двох держав в умовах існуючих викликів і 
загроз. 

Прем’єр-міністром Молдови привітав призначення Спеціального 
представника України з питань придністровського врегулювання та початок його 
активної діяльності. 
С піврозмовники розглянули хід реалізації двосторонніх домовленостей у 
сфері прикордонного співробітництва. Було позитивно оцінено співпрацю у 
запровадженні спільного прикордонного і митного контролю в низці пунктів 
пропуску на українсько-молдовському державному кордоні. 

Обговорювалися також питання співробітництва на євроінтеграційному 
напрямку в контексті порядку денного Саміту Східного партнерства. 

 
Інтернет-представництво президента України 
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Чия «хунта» здійснила «державний переворот» та спекулює на 

українській нерухомості? 
 

Під кінець осені відбувся такий собі перерозподіл сепаратистських сил в 
окупованому Донбасі. На території фейкової республіки ЛНР відбувся «переворот», 
чи так би мовити «республіканський переворот», чи то «псевдореспубліканський 
військовий переворот». Самі ці формулювання ілюструють всю абсурдність 
ситуації, коли на окупованій Кремлем території відбувається «путч» серед його ж 
ставлеників, а більш за все і ним же спланованим.  

Події набрали обертів після того, як ватажок терористів Ігор Плотницький 
звільнив з посади «міністра внутрішніх справ ЛНР» Ігора Корнета у зв’язку з 
відкриттям проти нього кримінальної справи. Останній був не згідним з таким 
рішенням і у відповідь окупував місцевий «урядовий квартал». Плотницький 
заявив, що у Луганську відбувся «державний переворот». Місцеві адміністративні 
та банківська будівлі були окуповані «зеленими чоловічками». Вранці,  
22 листопада, до «контролю ситуації» у Луганську долучились російські військові 
та найманці ПВК. Найманці прибули в Донбас за чотири дні до початку 
«військового перевороту». А напередодні з Росії на окуповану територію 
Луганщини увійшла колона з декількох десятків армійських «Уралів» з 
військовослужбовцями Збройних сил РФ [1].  

В результаті Плотницький покинув територію так-званої ЛНР. 
Повідомляється, що він знаходиться у Росії, живий, на відміну від деяких своїх 
попередників, адже його підпис стоїть під Мінськими угодами. Його посаду 
зайняла чергова маріонетка Москви - Леонід Пасічник. Колишній так-званий 
«міністр державної безпеки» угруповання ЛНР Пасічник до 2014 року працював у 
Службі безпеки України. Новий лідер терористичної ЛНР поспішив заявити, що 
відставка Плотницького не вплине на «Мінський процес». «Перша і основна 
задача - це, безумовно, Мінські угоди», - сказав він [2]. Таким чином була ще 
раз підкреслена роль Путіна як «миротворця», адже він особисто звернувся до 
«керівників» ЛНР та ДНР щоб посприяти обміну заручниками.  

Ватажок самопроголошеної республіки ДНР Олександр Захарченко відмітив, 
що готовий об’єднатися з Пасічником, щоб будувати «мирне життя» на Донбасі [3]. 
У Москві ж відхрестилися від ситуації на Донбасі. Прес-секретар Путіна Пєсков 
заявив, що об’єднання двох псевдореспублік це їхні внутршні справи [4].  

https://dt.ua/UKRAINE/perevorot-u-lnr-v-okupovaniy-lugansk-perekinuli-naymanciv-rosiyskoyi-pvk-is-260987_.html
https://dt.ua/UKRAINE/perevorot-u-lnr-v-okupovaniy-lugansk-perekinuli-naymanciv-rosiyskoyi-pvk-is-260987_.html
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Більшість політологів схильна вважати, що ситуація в Луганську не що інше 
як розбірки між бойовиками та їхніми Московськими кураторами, які не 
допускають самодіяльності терористичних ватажків і прагнуть до їх повного 
підпорядкування. Політичний експерт Євген Магда відзначив: «Не виключено, 
що «переворот» у Луганську – сеанс контрольованого хаосу на території 
Д/ЛНР, щоб Кремль міг змінити формулу врегулювання конфлікту на 
Донбасі, скористатися ситуацією і розвернути її у власних інтересах. 
Москва не зацікавлена, щоб на окуповані території заходили 
миротворці ООН,– наголошує Євген Магда [5]. Міністр закордонних справ Павло 
Клімкін значив, що ці події зайвий раз доводять, що «саме Росія там всім рулить». 
«Це не тільки внутрішні розбірки там, всередині, між цими бандами – 
це також розбірки між відповідними російськими спецслужбами», – 
наголосив Міністр [6]. Відповідаючи на запитання, яким чином останні події в ЛНР 
вплинуть на військові дії, військовий експерт Олег Жданов запевнив: «Ніяк не 
вплинуть. Військові дії йдуть своєю чергою, щоб не дати остаточно 
згаснути цьому конфлікту» [7].  

Як би там не було, але сам факт «внутрішнього» протистояння ватажків 
бойовиків свідчить про послаблення окупаційної вертикалі. Разом з тим, схоже що 
такі маніпуляції Москва придумала, щоб спровокувати труднощі для введення туди 
миротворчої місії ООН. А якщо така місія буде введена, то тільки за участю 
російських «миротворців». Об’єднання угрупувань ЛНР та ДНР не вигідне для 
України, так як це покращить керованість цих організацій з «центру». Але не 
потрібно забувати, що Росія веде гібридну війну, і провокування таких 
«переворотів» може бути частиною більшого плану, який полягає у відновленні 
впровадження плану створення «Малоросії» з двох фейкових ДНР і 
ЛНР на окапованих Росією територіях. Маніпуляції Москви не мають меж, 
тож Україні потрібно бути у повній готовності до будь-якого розвитку подій. У такій 
ситуації посилюється потреба поставок летальної зброї Україні від США. 

Саме про це свідчить діяльність Посольства РФ в Україні. Консульський 
відділ посольства Російської Федерації у Києві, в обхід українського 
законодавства проводить операції з нерухомістю в тимчасово 
окупованих територіях Донецької та Луганської областей і бере за це гроші. 
Посольство РФ, нібито видає документи / довіреності, на володіння майном, які 
мають чинність на підконтрольній терористам території. В українському МЗС 
таким фактом приголомшені. Дипломати кажуть, що росіяни порушили одразу 
кілька статей Віденської конвенції. «Керуючись статею 55-ю цієї конвенції, маємо 
зауважити, що консульська посадова особа в країні акредитації повинна 
дотримуватись законодавства країни перебування – перше. І друге – не втручатися 
у внутрішні справи країни перебування. Це категорично неприйнятно. Це ще раз 
підтверджує присутність РФ на тимчасово окупованих територіях», - наголосив 
керівник управління консульського забезпечення Василь Кирилич [8]. Тому, той 
хото думає, що Кремль досягнув межі цинізму – це не так. Це повинна враховувати 
і міжнародна спільнота. Разом з тим, у цьому є вина і керівництва України. 
Адже не зважаючи на стан війни, дипломатичні установи Москви 
продовжують функціонувати в Україні, і сподіватися що їх діяльність 
лежатиме у правовому полі – марно.  І найгірше у цій ситуації, що Київ, 
не має ніякого впливу на таку протиправну діяльність Посольства РФ.  

 
1. https://dt.ua/UKRAINE/perevorot-u-lnr-scho-vidbuvayetsya-v-okupovanomu-lugansku-

261008_.html 

2.  http://politika.eizvestia.com/full/2711-plotnickogo-ustranili-po-tixomu 

3. https://newsone.ua/ru/zaxarchenko-prokommentiroval-otstavku-plotnickogo/ 

4. http://interfax.com.ua/news/political/463804.html 

https://dt.ua/UKRAINE/perevorot-u-lnr-scho-vidbuvayetsya-v-okupovanomu-lugansku-261008_.html
https://dt.ua/UKRAINE/perevorot-u-lnr-scho-vidbuvayetsya-v-okupovanomu-lugansku-261008_.html
http://politika.eizvestia.com/full/2711-plotnickogo-ustranili-po-tixomu
https://newsone.ua/ru/zaxarchenko-prokommentiroval-otstavku-plotnickogo/
http://interfax.com.ua/news/political/463804.html


INTERNATIONAL WEEKLY # 18 (16.11.2017 —30.11.12017)  25 of 19 

 

25 of 25 

5. https://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy 

6. https://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy 

7. https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/kreml-upustiv-moment-zhdanov-poyasniv-yak-

perevorot-v-lnr-vidibetsya-na-vijni.htm 

8. https://tsn.ua/ato/grandiozniy-diplomatichniy-skandal-konsulstvo-rf-u-kiyevi-pereoformlyuye-

neruhomist-ukrayinciv-na-okupovanomu-donbasi-

1049200.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews 
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