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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Корупція в Україні – основний камінь спотикання у відносинах 

України та ЄС 
 

За останні місяці ЄС не втомлюється нагадувати Україні про велику 
необхідність і потребу ефективної боротьби з корупцією в країні. Очевидно, що 
антикорупційні реформи могли б йти швидше, якби на те була воля вищих 
посадових осіб на чолі з Президентом Петром Порошенком. Чому цей процес 
відстає? Чому досі не створено незалежний антикорупційний суд? Ці питання 
залишаються риторичними. Конструктиву у політиків мало щодо цього питання. 

Так 22 березня 2018 року у Брюселі відбулася конференція щодо 
антикорупційних реформ в Україні за участі європарламентарів та Європейської 
Комісії. У заяві за підсумками конференції спершу європейці відзначили, що 
«організація такої дискусії не означає, що ми хочемо зупинитися лише на 
негативних явищах…. Наш обмін думками показав, що є підстави для надії, 
оскільки боротьба з корупцією здійснюється не тільки шляхом створення 
відповідних інституцій, але також завдяки вражаючій різноманітності галузевих 
заходів, які сприяють закриттю простору для корупції у багатьох сферах». Разом з 
тим у заяві йдеться: «Сьогодні ми чітко сказали, що всі ці паралельні 
процеси заслуговують подальшого заохочення та консолідації, але 
також усі спроби послабити боротьбу з корупцією в Україні не 
залишаються непоміченими. Зокрема, ми були стурбовані тим, що закон, який 
зобов'язує активістів громадянського суспільства, які працюють у сфері боротьби з 
корупцією, подавати електронну декларацію активів. І, можливо, принаймні ще на 
один рік затримується створення Вищого антикорупційного суду, який вже багато 
місяців обговорюється. Ми бачимо, на жаль, великий опір і не можемо виділити 
значні кошти для України - невстановлення ефективної системи перевірки 
декларувань активів, наприклад, була однією з причин недавнього скасування 
останнього траншу макрофінансової допомоги Україні у 600 мільйонів євро»1. 

Раніше, 12 березня цього року Високий представник ЄС з питань зовнішньої 
політики і безпеки Федеріка Могеріні під час свого візиту до Києва теж наголосила 
на необхідності створення незалежного Антикорупційного суду. 
«Антикорупційний суд має бути повністю незалежним, відповідно до 

                                                             
1 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180322IPR00324/meps-urge-ukraine-to-
maintain-anti-corruption-focus-and-to-avoid-any-pitfalls 
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рекомендацій Венеціанської комісії. Це надзвичайно важливо для 
країни, для бізнес-середовища, для інвестиційного клімату, для 
продовження реформ в енергетичній сфері, для земельної реформи.», - 
сказала Могеріні.2 

Також 19 березня відбулося засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних 
справ де обговорювали ситуацію в нашій державі, і також нагадували про корупцію. 
До засідання 13 країн-членів ЄС підготували для України непублічний документ 
(non-paper), зі своїм поглядом на останні тенденції та виклики, з якими стикнулася 
Україна. У документі, зокрема зазначається, «щоби зберегти Україну на шляху 
реформ, важливою є боротьба з корупцією… дуже важливо, щоб 
Національне антикорупційне бюро залишалося здатним ефективно та незалежно 
розслідувати випадки корупції. Важливе значення має створення 
незалежного Антикорупційного суду (АКС), яке завершить ланцюг 
антикорупційних органів. Потрібно, щоб ці інституції могли спільно досягти 
помітних та відчутних результатів у боротьбі з корупцією. Венеціанська комісія 
надала рекомендації щодо створення АКС, і Україна повинна їх 
виконати. Окрім цього, уряд повинен забезпечити прозоре та ефективне 
корпоративне управління державними підприємствами, яке зменшить простір для 
корупції та забезпечить швидке виконання нещодавно прийнятого законодавства 
про приватизацію».3 Серед іншого європейці відзначили прогрес України на шляху 
перетворень орієнтованих на Європу. Разом з тим вказали на те, що ще багато чого 
потрібно зробити щоб перетворити Україну на процвітаючу демократію. «Зробити 
це – відповідальність українського керівництва. А ми і надалі готові 
підтримувати бажання українців змінювати країну, рухати її до того 
майбутнього, яке вони самі обрали. Для Європи успіх України має 
стратегічне значення» - вказано у документі.4  

В Україні і справді багато чого змінилося з 2014 року. І ЄС відіграв 
в усіх трансформаційних процесах ключову роль. Очевидно, що зараз 
ЄС застосовує щодо України обережну політику «батога і пряника». 
Перед виборами Президента України активізуються різні  популістські 
та проросійські течії, тому ЄС намагається інвестувати у демократичний 
розвиток України, щоб не допустити  перемоги проросійських сил. Але 
й цілком зрозуміло, що не може закривати очі на процвітання корупції. 
Українським політичним елітам врешті потрібно збагнути, що 
підтримка ЄС для України має теж стратегічне значення і не можна 
допустити втрати такої підтримки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/12/7078624/ 
3 https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/03/19/7078931/ 
4 https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/03/19/7078931/ 
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Інші події в ЄС  
 

ПАРЄ підготує резолюцію про расову дискримінацію Росією 
кримських татар 

15.03.2018 

Парламентська асамблея Ради Європи підготує окрему доповідь та 
резолюцію про расову дискримінацію Росією кримських татар у Криму. 

Про це віце-президент ПАРЄ, очільник української делегації Володимир 
Ар'єв написав на своїй сторінці у Facebook. 

"Щойно Бюро ПАРЄ одноголосно ухвалило рішення, що Асамблея 
готуватиме окрему доповідь і резолюцію "Расова дискримінація Росією кримських 
татар в Криму". Позавчора за необхідність підготовки цієї резолюції проголосував 
моніторинговий комітет ПАРЄ", - повідомив Ар'єв. 

Крім того, за його словами, на квітневій сесії ПАРЄ можуть провести окремі 
дебати щодо незаконних виборів у Криму. 

Також, як стверджує Ар’єв, ПАРЄ може провести дебати щодо отруєння екс-
шпигуна Сергія Скрипаля російською нервово-паралітичною речовиною "Новічок" 
у Британії. 

Європейська правда 

 
Меркель і Макрон у червні оприлюднять дорожню карту 

реформи ЄС 
16.03.2018 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель 
Макрон на саміті у червні презентують план реформи ЄС. 
Про це обоє лідерів оголосили після переговорів у Парижі, повідомляє Deutsche 
Welle. 

Ангела Меркель і Еммануель Макрон заявили, що план реформ повинен 
протистояти викликам, які створює Brexit та зростання популізму в ЄС. Лідери 
також засудили Росію за її роль в отруєнні російського екс-шпигуна в Солсбері. 
Меркель привітала заклик Франції до сміливої реформи єврозони. 

"Щодо зміцнення економічного і валютного союзу, нам потрібно мати на 
увазі, що нам необхідно стабілізувати євро... У нашій спільній європейській 
політиці ми хочемо показати результати. Як європейці ми будемо непереможними, 
якщо залишимося єдиними", - сказала Меркель на прес-конференції разом з 
президентом Макроном. 

Лідери оголосили, що вони проведуть серію зустрічей з цілої низки 
напрямків напередодні саміту лідерів ЄС в червні. 

"Від тепер і до червня ми будемо приділяти особливу увагу монетарному та 
фінансово-економічному союзу, міграції, обороні і торговельній політиці - всім 
основними напрямками", - сказав Макрон. "Ми запропонуємо чітку і амбітну 
дорожню карту у всіх цих сферах до червня", - додав він. 

"Це відкриває важливу главу у наступні три місяці, і важливу главу для 
довгострокових перспектив Європи", - резюмував Макрон. 

Європейська правда 

 
 

Посол звернувся до Euronews: годі діяти в інтересах російської 
пропаганди 

16.03.2018 

Представництво України при ЄС звернуло увагу керівництва телеканалу 
Euronews на неприпустимість оприлюднення в ефірі сюжетів про Крим без згадки 
про те, що цю територію окупувала Росія. 

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1838488309547350
http://www.dw.com/en/angela-merkel-and-emmanuel-macron-to-unveil-eu-roadmap-at-june-leaders-summit/a-43015089
http://www.dw.com/en/angela-merkel-and-emmanuel-macron-to-unveil-eu-roadmap-at-june-leaders-summit/a-43015089
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Про це представник України при ЄС Микола Точицький написав у листі 
головному редактору телеканалу, реагуючи на сюжет від 14 березня про 
протиправний візит Путіна до Криму, повідомляє власний 
кореспондент Укрінформу у Брюсселі . 

"Я дійсно не думав, що буду вже вдруге за майже два місяці писати листа 
телеканалу Euronews щодо сюжету стосовно Криму. 

Із великим занепокоєнням я подивився сюжет про нелегальний візит 
президента Росії до Криму для ведення виборчої кампанії на окупованій території. 
І знову не було згадки про нелегальну окупацію Росією півострова... Якими цього 
разу будуть ваші аргументи у зв'язку з цим?", - звернувся український посол до 
керівництва телеканалу. 

Він нагадав, що 12 березня високий представник ЄС Федеріка Могеріні 
заявила, що Євросоюз не визнає так звані вибори, які РФ протиправно проводить 
на суверенній території України. 

"Ставлячись з повним розумінням до важливості донесення кримської теми 
для міжнародної аудиторії, я ще раз закликаю ваше поважне ЗМІ належним чином 
порушувати це питання та не діяти в інтересах російської пропаганди, транслюючи 
виступ Путіна про "справжню демократію" на фейковому референдумі під час 
анексії", - наголосив представник України при ЄС. 

Нагадаємо, МЗС України обурене публікацією телеканалу Euronewsпро візит 
президента РФ Володимира Путіна до Криму, в якій немає жодної згадки про 
незаконну анексію та нелегітимність виборів на українському півострові. 

Це вже не вперше, коли телеканал Euronews у своїх матеріалах не згадує про 
незаконну анексію півострова. У січні цього року телеканал Euronews зняв сюжет 
про військові навчання для дітей з Криму, "забувши" згадати про незаконну 
анексію півострова. 

Європейська правда  
 

 
ЄС не визнає анексії Криму, яка залишається викликом 

міжнародній безпеці - Могеріні 
16.03.2018 

Через чотири роки після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз, як і раніше, твердо 
прихильний суверенітету та територіальній цілісності України. 
Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і 
політики безпеки Федеріка Могеріні. 

"Європейський Союз знову заявляє, що не визнає та продовжує засуджувати 
це порушення міжнародного права. Воно залишається прямим викликом для 
міжнародної безпеки, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, 
який захищає єдність та суверенітет усіх держав", - йдеться у заяві. 

Наголошується, що ЄС як і раніше прагне повністю впроваджувати свою 
політику неприйняття визнання анексії, в тому числі за допомогою обмежувальних 
заходів. 

"ЄС ще раз закликає держави-члени ООН розглянути подібні заходи 
неприйняття відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН. 
Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на 
Кримському півострові", - йдеться у заяві. 

В ЄС зазначають, що постійна мілітаризація півострова продовжує впливати 
на ситуацію в галузі безпеки в Чорноморському регіоні. У порушенні норм 
міжнародного гуманітарного права для громадян Криму було введено російське 
громадянство та військову службу в збройних силах РФ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2423344-krimski-fejki-tocickij-kritikue-retranslaciu-demokrata-putina-na-euronews.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/15/7078805/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/24/7076538/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/24/7076538/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/16/declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu-on-the-autonomous-republic-of-crimea-and-the-city-of-sevastopol/
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Європейський Союз також засуджує будівництво Керченського мосту без згоди 
України та обмежень, які РФ нав'язала свободі транзиту. 

У заяві відзначається, що з моменту анексії ситуація з правами людини в 
Криму погіршилась. Мешканці півострова стикаються з систематичними 
обмеженнями основних свобод, таких як свобода вираження поглядів, релігії, а 
також право на мирні збори. 

"Права кримських татар були серйозно порушені через закриття 
кримськотатарських ЗМІ, заборону діяльності Меджлісу та переслідування його 
лідерів та членів громади. Кримські татари, українці та всі етнічні та релігійні 
громади на півострові повинні мати можливість збереження та розвитку своєї 
культури, традицій, освіти та ідентичності", - йдеться у заяві. 

Європейська правда  
 

 
В ПАРЄ намагаються подолати бюджетну кризу після відмови 

РФ платити внески 
17.03.2018 

Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи, засідання якого 
відбулося в Парижі в п’ятницю, ухвалив перше рішення ПАРЄ щодо поточної 
фінансової кризи в організації. 

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Асамблеї. 
Депутати на зустрічі в Парижі вирішили викреслити турецьку мову з-поміж 

робочих мов Асамблеї. В разі бажання, Туреччина може самостійно, власним 
коштом забезпечити переклад пленарних та комітетських засідань своєю мовою. 
В ПАРЄ не уточнюють, яку суму це дозволить зекономити. Водночас, 
наголошується, що це "перше з рішень", спрямованих на економію. 

Як відомо, від середини 2017 року Росія припинила сплату внесків до 
бюджету Ради Європи. Восени минулого року криза додатково поглибилася: 
Туреччина вирішила відмовитися від статусу одного з основних платників і 
повернутися до сплати мінімального внеску. 

Як підсумок, у фінансуванні РЄ утворилася діра обсягом близько 10% 
бюджету. Бюджет Асамблеї на 2018-19 роки також зменшено на майже 9%. 

Європейська правда  

 
Британія має продовжити термін виходу з ЄС, якщо буде 

необхідно - депутати 
18.03.2018 

Великобританія повинна розглянути можливість обмеженого продовження 
процесу виходу з Європейського союзу, якщо це необхідно для узгодження деталей 
майбутніх відносин з блоком. 

Про це йдеться в звіті комітету британського парламенту з питань Brexit, 
повідомляє Reuters. 

"Протягом короткого часу, яке залишається, важко зрозуміти, як можна буде 
домовитися про повну угоду про торгівлю та доступ до ринку, а також про низку 
інших угод, в тому числі у зовнішньополітичних і оборонних питаннях", - йдеться у 
звіті комітету. 

Прем'єр-міністр Тереза Мей офіційно повідомила ЄС про намір Британії 
вийти з блоку, запустивши статтю 50 договору про членство 29 березня 2017 року і 
почавши дворічний період виходу. 

Британія заявила, що хоче до кінця жовтня домовитися з ЄС про торговельну 
угоду, але комітет вважає, що даний термін буде важко здійсненним. 

"Якщо істотні аспекти майбутнього партнерства ще не будуть узгоджені в 
жовтні, уряду слід прагнути до обмеженого продовження терміну дії статті 50 для 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6992&lang=2&cat=17
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-article50/britain-should-consider-longer-eu-exit-process-if-needed-lawmakers-idUKKCN1GU003
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забезпечення того, щоб політична декларація про майбутнє партнерство, яка є 
досить докладною і всеосяжною, могла бути завершена", - зазначають депутати 

Європейська правда  

 
Міністри оборони Німеччини: Путін вже давно не партнер 

19.03.2018 

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вважає, що президент Росії 
Володимир Путін вже давно не є партнером Заходу. 

Таку думку вона висловила, коментуючи підсумки виборів у РФ, у розмові з 
журналістами німецького видання Bild. 

"Путін вже давно не є партнером", - сказала фон дер Ляєн. Проте міністр не 
поспішає називати його противником, зауважуючи, що "це може зачинити двері" 
перед РФ. 

Чиновниця заявила: те, що робить Путін, "це постійна провокація, 
розпалювання конфліктів і дестабілізація". 

Міністр оборони прямо не говорить про "путінські" війни. Навпаки, вона 
застерегла від окреслення останніх нападів РФ на Захід словом "війна". 

"Це буде мати абсолютні наслідки, якщо ми заявимо це як федеральний 
уряд", - сказала фон дер Ляєн. 

Стосовно отруєння екс-шпигуна РФ Скрипаля, чиновниця зазначила, що "всі 
висновки, представлені британцями, вказують на Росію". 

Європейська правда  

 
Меркель закликала найти рішення проблеми ірландського 

кордону 
20.03.2018 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Ірландії 
Лео Варадкар заявили у вівторок, що питання кордону Північної Ірландії все ще 
повинно бути вирішено, після того, як ЄС та Британія узгодили умови перехідного 
періоду після Brexit. 

Про це повідомляє AFP. 
"Вчора ми були дуже раді почути, що є консенсус між ЄС і Великою 

Британією щодо перехідного етапу", - сказала Меркель напередодні саміту ЄС щодо 
відносин між блоком та Британією після Brexit. 

"Але ми, звичайно, знаємо, що є ще багато проблем, особливо питання 
кордону Північної Ірландії, яке є дуже чутливим та головним", - сказала вона на 
спільній прес-конференції в Берліні. 

Як відомо, ЄС наполягає на тому, що будь-яка угода про вихід Британії з 
блоку, повинна гарантувати відсутність "жорсткого кордону" між ЄС та Північною 
Ірландією. У блоці вважають, що такий кордон може поставити під загрозу мирні 
угоди, які було укладено в 1998 році в британській провінції. 

Згідно з останніми домовленостями, Британія погодилася на план підтримки 
ЄС щодо статусу ірландського кордону, згідно з яким Північна Ірландія залишиться 
частиною митного блоку ЄС, якщо не буде кращої ідеї. 

Варадкар заявив, що жорсткого кордону "можна уникнути" і що його 
вдасться уникнути, а також привітав той факт, що Лондон в даний час прийняв 
варіант ЄС. 

Нагадаємо, 19 березня Євросоюз і Велика Британія досягли домовленості, 
що перехідний період після Brexit складе 21 місяць і завершиться 31 грудня 2020 
року. 

Раніше повідомлялося, що Лондон та Брюссель досягли згоди з низки 
важливих питань, які увійдуть у текст угоди про вихід Британії з ЄС. 

Європейська правда  

 

https://www.bild.de/politik/inland/die-richtigen-fragen/sind-sie-gegen-putin-ohnmaechtig-frau-von-der-leyen-55137906.bild.html
https://www.yahoo.com/news/merkel-irish-pm-solution-needed-n-ireland-border-142109025.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/19/7078994/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/19/7078988/
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Юнкер пояснюватиме євродепутатам призначення нового 
генсека Єврокомісії 

20.03.2018 

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відповідатиме у Європарламенті на 
питання щодо суперечливого призначення нового генерального секретаря ЄК 
Мартіна Зельмаєра. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.  
У вівторок євродепутати поставлять низку питань Юнкеру. Крім того, 27 

березня на відкритому засіданні Комітету ЄП з бюджетного контролю 
відповідатиме на питання єврокомісар Гюнтер Еттінгер. 

Минулого тижня під час дебатів на пленарному засіданні у Страсбурзі низка 
євродепутатів заявили, що процедура призначення Зельмаєра була недостатньо 
чесною та прозорою. 

Конференція президентів Європарламенту (президент та лідери політичних 
груп) попросила Комітет з бюджетного контролю скласти та представити 
резолюцію, яка буде поставлена на голосування на майбутньому пленарному 
засіданні в Страсбурзі (19 квітня). 

У Брюсселі вже місяць вирують пристрасті щодо призначення Зельмаєра. 
Багатьох цікавить як несподівана відставка попереднього генсека Єврокомісії 
Александра Італьянера 21 лютого, так і надзвичайно швидке, як для бюрократії 
Брюсселя, призначення Зельмаєра, який тільки того ж дня отримав крісло 
заступника генсека. 

У Єврокомісії наполягають, що призначення відбулося відповідно до всіх 
процедур організації. 

Генеральний секретар Єврокомісії - найвища чиновницька посада у 
виконавчих органах ЄС. 

Зельмаєра вважають одним з дуже сильних та суперечливих гравців в 
інститутах Брюсселя, він може залишитися в Єврокомісії навіть після того, як 
термін Юнкера завершиться в кінці 2019 року. 

Сам Юнкер жартома прозвав свого помічника "монстром", тоді як 
британська преса охрестила його "Распутіним Брюсселя". 

Європейська правда  

 
Глава МЗС Естонії запропонував санкції проти фігурантів 

«списку Магнітського» 
23.03.2018 
Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер пропонує уряду ввести 

обмежувальні заходи проти 49 росіян на основі так званого "списку Магнітського". 
Про це повідомляє Postimees. 
Міксер сказав, що вирішив представити уряду пропозицію про введення 

санкцій проти людей, причетних до серйозних порушень прав людини, з тим, щоб 
привернути увагу до участі в порушеннях міжнародного права. 

"На таку політичну ескалацію, яку ми спостерігаємо останнім часом, 
необхідно відповідати і використовувати всі можливості, що надаються як 
внутрішнім, так і міжнародним правом", - підкреслив міністр. 

Міксер також вказав на погіршення ситуації з правами людини в 
безпосередній близькості від кордонів ЄС в останні десятиліття. 

"ЄС і держави-члени повинні реагувати на погіршення ситуації в нашому 
регіоні і сприяти стабільності і безпеці на кордонах ЄС. Естонія, безумовно, одна з 
тих, хто готовий діяти", - сказав міністр. 

Нагадаємо, у лютому Латвія заборонила в'їзд в країну 49 іноземцям, 
внесеним у так званий "список Магнітського", Литва зробила те саме у січні. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180319IPR00022/budgetary-control-meps-to-probe-appointment-of-eu-commission-secretary-general
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/26/7078059/
https://www.postimees.ee/4448689/mikser-tahab-magnitski-nimekirjas-olevatele-isikutele-sissesoidukeeldu
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/22/7077925/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/12/7076018/
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Згідно з основними положеннями документу, в країну забороняють в'їзд 
іноземцям, пов'язаним з великомасштабною корупцією, відмиванням грошей або 
порушеннями прав людини. 

"Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в 
російській в'язниці юриста Сергія Магнітського. 

Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в 
результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. 
Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, 
а потім помер у в'язниці. 

Європейська правда 
 

 
Саміт ЄС схвалив базові принципи відносин з Британією після 

Brexit 
23.03.2018 

Лідери 27 держав ЄС схвалили базові принципи майбутніх відносин з 
Британією після її виходу з Європейського союзу. 

Про це у своєму Твіттері написав президент Європейської ради Дональд Туск. 
"Є рішення: 27 держав-членів схвалили базові принципи майбутніх відносин 

між ЄС і Британією після Brexit" - написав він. 
Текст принципів оприлюднений на сайті Європейської Ради і розміщений на 

семи сторінках. 
Зокрема, лідери ЄС привітали домовленості, досягнуті під час переговорів 

щодо угоди про вихід з блоку, в частинах, які стосуються прав громадян, фінансових 
зобов’язань і умов перехідного періоду. 

"Європейська рада закликає до інтенсифікації зусиль щодо умов виходу 
(Британії), які ще лишилися, а також врегулювання територіальних питань, 
зокрема у відношенні Гібралтару" - йдеться у документі. 

"Європейська Рада підтверджує рішучість ЄС мати якомога тісніші відносини 
з Британією у майбутньому. Таке партнерство має покривати торгівлю і економічну 
співпрацю, а також інші сфери, зокрема боротьбу з тероризмом, міжнародною 
злочинністю, безпеку, оборону та зовнішню політику" - заявили лідери ЄС. 

В той же час, наголошується у документи, вихід Британії з Митного союзу та 
спільного ринку неодмінно матиме негативні наслідки, особливо для Лондона. 

Лідери ЄС наголосили на готовності працювати над "збалансованою, 
амбітною та широкоохопною угодою про вільну торгівлю" з Британією, яка буде 
фіналізована і підписана, коли Британія перестане бути членом ЄС. Однак ця угода 
не передбачатиме тих переваг, які забезпечує членство в ЄС і в єдиному ринку. 

"Майбутнє партнерство має відповідати на глобальні виклики, зокрема, на 
кліматичні зміни і сталий розвиток, а такж на транскордонне забруднення, де ЄС і 
Британія мають продовжити тісну співпрацю" - йдеться у документі. 
 

Європейська правда 

 
Туск: 14 держав-членів ЄС вирішили видворити російських 

дипломатів 
26.03.2018 

14 держав Євросоюзу вирішили видворити російських дипломатів у відповідь 
на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Британії. 
Про це у Твіттері написав президент Європейської ради Дональд Туск. 

"Сьогодні 14 держав-членів вирішили вислати російських дипломатів у 
якості прямого продовження дискусії на саміті ЄС минулого тижня щодо нападу в 
Солсбері. У найближчі дні і тижні не виключені додаткові рішення про видворення 
дипломатів", - написав він. 

http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf
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Нагадаємо, про рішення вислати російських дипломатів вже офіційно 
оголосили Польща, Литва, Латвія, США та Україна. 

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та кілька європейських країн у 
понеділок оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння Сергія 
Скрипаля та його доньки на території Великої Британії. 

У суботу агентство Bloomberg повідомило, що президент США Дональд 
Трамп готується видворити десятки російських дипломатів з країни. 

Як відомо, минулого тижня на саміті в Брюсселі лідери ЄС погодилися з 
позицією Великої Британії, що "дуже ймовірно" Росія несе відповідальність за атаку 
в Солсбері. 

Британія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинила 
дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні. 

Європейська правда 

 
 

Єврокомісар: Київ порушив обіцянку, дії України суперечать 
європейським прагненням 

28.03.2018 

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес 
Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським 
керівництвом власних обіцянок. 

Текст заяви є в розпорядженні "Європейської правди", а також 
опублікований на сайті Єврокомісії. 

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-
декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції. 

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але 
нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, 
який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна 
рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм. 

"Українська влада не виконала своїх зобов'язань", - заявив у зв’язку з цим 
єврокомісар. 

"Відмова від скасування цієї норми, яка поширює на громадських активістів 
зобов'язання державних службовців, суперечить європейським прагненням 
України. 

Це також суперечить наполегливим рекомендаціям, наданим Україні 
міжнародними партнерами, включаючи Венеціанську комісію, ОБСЄ/БДІПЛ та 
Євросоюз (в тому числі в контексті моніторингу виконання Україною зобов'язань 
щодо візової лібералізації)", - додав Ган. 

Європейський комісар, у сферу відповідальності якого входить Україна, 
нагадав, що громадянське суспільство повинно мати змогу контролювати 
діяльність влади "без зайвих перешкод і втручань", а також зауважив, що система 
е-декларування була створена з метою "запобігання корупції державними 
посадовими особами". "Представники громадянського суспільства не є 
державними чиновниками", - додав він. 

"Додаткове і неприйнятне зобов’язання (щодо декларування для активістів) 
грає на руку тим, хто хоче знищити зусилля України щодо ефективної боротьби з 
корупцією", - вважає він. 

Єврокомісар також нагадав, що дії України суперечать Угоді про 
асоціацію. 

"Відносини ЄС з Україною базуються на спільних цінностях. Обидві сторони 
погодились, що повага до демократичних принципів, прав людини та основних 
свобод є основними елементами Угоди про асоціацію", - заявив Ган. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/26/7079466/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/26/7079310/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/24/7079283/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/23/7079206/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/23/7079206/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/announcements/statement-commissioner-hahn-extension-e-declaration-obligations-civil-society-ukraine_en
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/03/16/7078879/
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"За останні роки Україна досягла значного прогресу. Важливо не підірвати 
досягнутий прогрес. Верховна Рада України повинна повернутися до проблеми та 
якомога швидше скасувати зобов'язання щодо е-декларування для активістів 
громадянського суспільства, обмеживши ці зобов’язання лише державними 
посадовцями", - підсумував Йоганнес Ган. 

Європейська правда 
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Вибори в Росії: чи зміниться стратегія Путіна щодо України? 
 
18 березня 2018 року у Росії відбулися чергові вибори Путіна. Знаково, що 18 

березня є й датою незаконної окупації Криму Росією. Результати народного 
волевиявлення в Росії ні для кого не були несподіваними. Згідно з підсумковими 
даними, чинний президент Росії Володимир Путін переобраний на новий 6-річний 
термін, набравши 76,7 відсотків голосів виборців. За даними ЦВК Росії, за Путіна 
проголосували понад половина тих, хто брав участь у виборах – понад 56 мільйонів 
осіб. 65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли 
подав у відставку попередній президент Борис Єльцин.5  

З цього приводу Американське видання ‘Time’ присвятило обкладинку 
журналу Путіну із красномовним заголовком «сходження царя». І справді, 
зважаючи на імперську політику РФ за увесь час президенства Путіна можна 
зробити прогноз, що у подальші 6 років його амбіції не зміняться, більше того вони 
можуть зростати, якщо не наштовхнуться на консолідовану й адекватну відповідь 
Заходу. Хорошою новиною є те, що зараз як ЄС так і США своїми діями показують, 
що сприймають Путіна як загрозу.  

Україна не дозволила голосувати громадянам РФ у Генконсульствах на своїй 
території з огляду на безпеку. До дипустанов РФ для голосування допускалися 
виключно особи з дипломатичним статусом.  

Проте цікавим залишається питання, як зміниться зовнішня політика Росії  
щодо України після президентських виборів Путіна? Політичні експерти вважають 
що сценарії можуть бути різними: від «Путіна миротворця» до ескалації конфлікту 
на Донбасі. Політолог Володимир Цибулько вважає, що на Донбасі сценарій Росії 
не зміниться. За його словами буде «підморожування», створення зони 
конфліктності і спроба втиснути на своїх умовах цю хвору територію в тіло України.  
«По суті, вся подальша логіка російської влади буде полягати, з одного боку, у 
формуванні психозу серед свого населення. А на зовнішній ринок буде 
демонструватися велика образа за нерозуміння і несприйняття російської 
правлячої еліти як собі рівних і спроба виторговувати для себе якийсь режим 
економічної співпраці» - додав експерт.6 

                                                             
5 https://www.radiosvoboda.org/a/news/29117191.html 
6https://zik.ua/news/2018/03/19/problema_ne_lyshe_v_putini_pershi_vysnovky_dlya_ukrainy_z_vyb
oriv_u_rf_1287933 

https://www.radiosvoboda.org/a/news/29117191.html
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 Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України 
справедливо відзначив: «ми, власне повинні зрозуміти одне: якщо зможемо бути в 
коаліції з цивілізованим світом і разом тиснути на Росію, у нас є шанс втриматися. 
Якщо цієї коаліції ми не створимо і будемо намагатися йти якимось кружним 
шляхом – трохи реформ, трохи не-реформ, трохи корупції, то тоді Путін цим, 
безумовно, скористається. Тим більше, маючи таку потужну п’яту колону на всіх 
рівнях в Україні».7  

Зважаючи на дипломатичний демарш проти Путіна, більш за все він не піде 
на ескалацію конфлікту на Донбасі. Можливий варіант, що у сучасних умовах під 
тиском Заходу, Путін буде грати роль  миротворця. Це йому дасть можливість 
зберегти авторитет у російському суспільстві і показати міжнародній спільноті який 
він «шляхетний» і прагне миру в Україні. Очевидно, що Путін виступає у ролі 
«ляльковода» на Донбасі, тому буде маніпулювати своїми маріонетками у 
залежності від геополітичної ситуації та його відносин з глобальними гравцями. Від 
так, ескалація ситуації на Сході України може бути цілком передбачуваною.  

Україні ж необхідно бути готовою до усіх варіантів розвитку подій. 
У конфлікті на  Донбасі в глобальному розрізі, Україна проглядається 
більше об’єктом аніж суб’єктом. Спочатку усі говорили про кризу на 
Донбасі, українську кризу, нині ж ми спостерігаємо  міжнародну кризу 
між Росією і Заходом. Тому, для України необхідно зміцнити власну 
зовнішньополітичну вагу та відновити довіру у ЄС та США. Необхідно 
впроваджувати курс реформ, який розпочався, але гальмується 
зусиллями влади. Прикрою причиною цьому є її наміри зберегти 
корупцію.  

Зовнішня політика України по відношенню до Росії за усі 4 роки 
війни не вирізнялася логічністю та послідовністю. Керівництво країни 
тільки тепер, за 4 роки війни, на хвилі антикремлівського демаршу 
висилає 13 дипломатів. Кабінет міністрів України тільки тепер вирішив 
розірвати Програму економічного співробітництва з Росією,  
розраховану на 2011-2020 роки.  Йдуть заяви про розірвання Великого 
договору з Росією 2007 року.  Багато українських посадовців начолі з 
президентом Петром Порошенком вели і продовжують вести бізнес з 
Росією. Саме тому завжди знаходились  «аргументи», що не можна 
припиняти будь-яких відносин з Росією. Нині ж необхідна тверда 
політична воля керівництва країни якомога більше дистанціюватися 
від Кремлівського впливу на подальший розвиток України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7https://zik.ua/news/2018/03/19/problema_ne_lyshe_v_putini_pershi_vysnovky_dlya_ukrainy_z_vyb
oriv_u_rf_1287933 
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Двосторонні відносини 
 

Туреччина 
Президент України провів телефонну розмову з Президентом 

Туреччини 
16.03.2018 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Глава Української держави подякував Президенту Туреччини за незмінну 
підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Петро Порошенко 
відзначив, що сьогоднішня розмова відбувається напередодні президентських 
виборів у Росії, які вона збирається провести також у тимчасово окупованому нею 
Криму. 

Президент України закликав свого турецького колегу не визнавати 
результатів нелегітимних виборів, а також утриматись від участі турецьких 
громадян у їхньому моніторингу на тимчасово окупованому півострові. «Крим – це 
Україна. І ми розраховуємо на традиційну підтримку з боку Туреччини», - заявив 
Петро Порошенко. 

Під час розмови сторони узгодили графік наступних контактів на найвищому 
рівні, в тому числі з метою проведення Сьомого засідання Стратегічної ради 
високого рівня між Україною і Туреччиною. 

Співрозмовники також висловились за якнайскорішу фіналізацію 
переговорів стосовно укладання угоди про зону вільної торгівлі між двома 
державами. 

Інтернет-представництво президента України 

 
 

Кувейт 
Президент України провів зустріч з Віце-прем’єр міністром, 

Міністром закордонних справ 
18.03.2018 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Віце-прем’єр-
міністром, Міністром закордонних справ Кувейту шейхом Сабахом Халідом Аль-
Хамадом Ас-Сабахом. 

Глава держави висловив вдячність кувейтській стороні за підтримку 
ініціатив України в рамках міжнародних організацій та висловив сподівання на 
подальше плідне співробітництво на цьому напрямі. 

Зі свого боку, шейх Сабах Халід Аль-Хамад Ас-Сабах високо оцінив внесок 
України як непостійного члена Ради Безпеки ООН протягом 2016-2017 років у 
справу підтримання миру та безпеки в світі, а також захисту прав людини. 

Сторонами була підтверджена необхідність подальших міжнародних зусиль 
для забезпечення дотримання основоположних принципів міжнародного права, 
передусім щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету держав. 

Президент поінформував кувейтську сторону про продовження Росією 
переслідувань мусульманського населення в окупованому Криму та звернувся до 
Еміра Кувейту з проханням сприяти полегшенню долі кримських татар та захисту 
їх прав. 

Петро Порошенко підтвердив прагнення України розвивати стабільні та 
конструктивні відносини з країнами арабського світу. Він підкреслив 
безальтернативність розв’язання регіональних конфліктних ситуацій шляхом 
мирних переговорів. 

Співрозмовники привітали досягнуту в ході візиту домовленість щодо 
лібералізації візового режиму для громадян України. 
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Петро Порошенко попросив кувейтську сторону підтримати намір України 
отримати статус спостерігача в Організації Ісламського Співробітництва. 

Співрозмовники також обговорили питання регіональної безпеки. 

   Інтернет-представництво президента України 

 
Президент  провів зустріч з Першим віце-прем’єр-міністром, 

Міністром оборони Держави Кувейт 
19.03.2018 

Президент України Петро Порошенко провів переговори з Першим віце-
прем’єр-міністром, Міністром оборони Держави Кувейт шейхом Насером Сабахом 
Ас-Сабахом. 

Було відзначено наявність усіх необхідних передумов для успішної реалізації 
спільних проектів у сфері військово-технічного співробітництва. 

Узгоджено подальші двосторонні заходи з метою презентації в Кувейті 
потенціалу українського озброєння та військової техніки. 

Сторони привітали підписання Угоди між Урядом України та Урядом 
Держави Кувейт про співробітництво у військовій та інших сферах. 

   Інтернет-представництво президента України 

 
Це нова сторінка відносин між Україною і Кувейтом – 

Президент  про підписані двосторонні документи  
19.03.2018 

Президент Петро Порошенко наголосив, що під час сьогоднішніх 
переговорів у Кувейті було досягнуто декілька важливих результатів. «Думаю, що 
це нова сторінка відносин між Україною і Кувейтом», - підкреслив  Петро 
Порошенко. 

Президент зазначив, що нинішній візит Глави Української держави є 
першим за 15 років. 

«Ви знаєте, наскільки для нас є важливою зараз співпраця в галузі оборонної 
промисловості. Ми зробили далекий крок вперед, коли (були - ред.) підписані 
Угоди про військо-технічне співробітництво, про обмін конфіденційною 
інформацією», - зазначив Президент у коментарі. 

За його словами, декілька місяців тому у Кувейті разом з делегацією 
«Укроборонпрому» перебував  начальник Генерального штабу і було напрацьовано 
надзвичайно важливі напрямки щодо військово-технічної співпраці. 

Президент також відзначив великий інтерес до співпраці в галузі науки. Про 
це свідчить підписаний документ між українською Національною академією наук 
України та Кувейтським інститутом наукових досліджень щодо обміну вченими, 
спільними науковими дослідженнями. 

Інтернет-представництво президента України 
 

 

Катар 
Президент України провів зустріч з Еміром Держави Катар 

20.03.2018 

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Еміром Держави Катар 
шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. 

Президент України висловив вдячність Еміру Держави Катар за послідовну 
позицію його країни щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності 
України. 

Глава держави проінформував щодо ситуації на Донбасі через триваючу 
агресію РФ проти України і подякував за послідовну підтримку всіх резолюцій ООН 
щодо територіальної цілісності України. 
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Було також відзначено зростання показників двосторонньої торгівлі та 
висловлено обопільну зацікавленість у подальшому розширенні співробітництва у 
торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській та оборонній 
сферах, а також у галузях енергетики, транспорту, медицини, освіти і туризму. 

Під час переговорів йшлося про посилення співпраці в сільському 
господарстві, енергетиці та сфері транспортної інфраструктури, зокрема портової 
галузі.         

Співрозмовники обговорили перспективи виходу катарського скрапленого 
газу на український ринок. 

Сторони домовилися про проведення міжурядової економічної комісії у 2018 
році. 

Президент України Петро Порошенко запросив Еміра Держави Катар шейха 
Таміма бін Хамада Аль Тані відвідати Україну з візитом. 

 Інтернет-представництво президента України 
 

Україна та Катар домовилися про військово-технічне 
співробітництво 

20.03.2018 

В присутності Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави 
Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані було підписано Угоду між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Держави Катар про військово-технічне 
співробітництво. 

Підписання документа сприятиме активізації взаємовигідного та 
довгострокового співробітництва між двома державами у військово-технічній 
галузі з використанням новітніх наукових і технічних досягнень в оборонній 
промисловості. 

Документ сприятиме зміцненню дружніх відносин між Україною та Катаром, 
спрямованих на удосконалення обороноздатності двох держав. 

Інтернет-представництво президента України 

 
Україна та Катар підписали низку угод про економічне, 

торговельне співробітництво та сприяння інвестицій 
20.03.2018 

За результатами переговорів Президента України Петра Порошенка та Еміра 
Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані підписано низку документів. 

Між Урядом України та Урядом Держави Катар було підписано Угоду про 
уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 
стосовно податків на доходи. 

Підписання документу сприятиме активізації торговельно-економічного 
співробітництва між Україною та Державою Катар: уникненню подвійного 
оподаткування, запобіганню ухиленню від податків, а також взаємному 
зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі. 

Також було підписано Угоду між Урядом України та Урядом Держави Катар 
про створення Спільної комісії з економічного, торговельного і технічного 
співробітництва. 

Підписання документу дозволить започаткувати ефективний та дієвий 
механізм узгодження дій обох сторін у контексті розвитку та поглиблення взаємодії 
у торговельній та економічній сферах, а також моніторингу практичної реалізації 
відповідних домовленостей. 

Крім того, підписана Угода між Урядом України та Урядом Держави Катар 
про сприяння та взаємний захист інвестицій. 

Укладення Угоди сприятиме активізації інвестиційного співробітництва між 
Україною та Державою Катар, стимулюванню ділової ініціативи та розвитку 
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економічного співробітництва. Підписання документа дозволить запровадити 
режим найбільшого сприяння для інвесторів, створить сприятливі умови для 
розвитку ділового партнерства між двома державами. 

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка та «Університетом Катару». 

Документ сприятиме налагодженню практичної співпраці між провідними 
навчальними закладами України та Катару, активізації студентських контактів, 
обміну досвідом між викладачами та науковцями тощо. 

Інтернет-представництво президента України 
 

 
Франція 

Президент України провів зустріч з Міністром закордонних 
справ Франції 

22.03.2018 

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра у справах Європи та 
закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана. 

Президент України висловив вдячність за незміну підтримку Францією 
територіальної цілісності та суверенітету України, а також чітку позицію щодо 
невизнання виборів президента Росії на території українського Криму. 

Президент Порошенко та Міністр Ле Дріан обговорили ситуацію на Донбасі, 
зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН, яка б охоплювала всю 
окуповану територію, включаючи українсько-російську ділянку кордону. Сторони 
підтримали важливість виконання безпекових умов Мінських домовленостей та 
вагоме значення продовження роботи в Нормандському форматі. Співрозмовники 
також підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти Росії до 
повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. 

Окрему увагу було приділено питанням двостороннього співробітництва, 
реалізації проектів у сфері військово-технічного та економічного співробітництва 
за фінансової підтримки Франції. 

Важливу увагу також було приділено продовженню курсу реформ в Україні 
за підтримки з боку ЄС, в тому числі Франції. 

Глава держави поновив запрошення Президенту Французької Республіки 
відвідати Україну найближчим часом. 

Інтернет-представництво президента України 

 
 

Білорусь 
Президент України провів телефонну розмову з Президентом 

Білорусі 
27.03.2018 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Президентом Білорусі Олександром Лукашенком. 

Співрозмовники обговорили питання порядку денного двосторонніх 
відносин, зокрема підготовку до проведення Першого форуму регіонів України та 
Білорусі восени цього року, який відбудеться в Гомелі. Президенти висловилися за 
активізацію економічної співпраці між підприємцями обох країн. 

Було також обговорено проведення Днів культури України в Білорусі у 

цьому році. 
  Інтернет-представництво президента України 
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Антипутінська коаліція» - відповідь світу на гібридну війну 

Кремля 
 
Березень 2018 року увійшов у світову історію як точка біфуркації у відносинах 

ЄС та Росії. Отруєння колишнього російського шпигуна та його дочки у маленькому 
містечку Солсбері нервово-паралітичним газом «Новічок», який розроблений в 
Росії, кваліфікували як напад на Британію із застосуванням хімічної зброї. 12 
березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, виступаючи у парламенті, 
заявила, що за замахом на колишнього агента Сергія Скрипаля «з великою часткою 
ймовірності» стоїть Росія.  

Рекція Москви була цілком передбачуваною. Президент Росії Володимир 
Путін закликав Британію «самим розібратись» з цим інцидентом. Міністр 
Закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не причетна до отруєння 
Скрипаля. Речниця МЗС РФ Захарова назвала «цирком» заяви Лондона.  На 
засіданні РБ ООН Росія теж відкинула будь-які звинувачення і звинуватила Захід у 
провокаціях. Російські медіа запустили чергову мантру про «антиросійську, 
русофобську кампанію Заходу», яку підхопили кремлівські боти і вже поширюють 
це у соцмережах. Спектр винуватців в отруєнні Скрипаля у російських медіа є 
досить широкий. Вони знайшли у цьому слід України, звинуватили США, 
британську розвідку МІ-5 і навіть Ізраїль.    

Так і не дочекавшись пояснень від Москви Тереза Мей перейшла до дій.  Під 
час свого візиту до Брюсселя, Мей заявила що «Росія вдалася до нахабного та 
безрозсудного нападу» проти Британії.8 Уряд Британії у відповідь на дії Росії 
невідкладно вирішив видворити 23 російських дипломата, яких Лондон вважає 
причетними до російської розвідки. Йдеться не лише про працівників посольства, 
але також про співробітників консульств та інших, хто перебуває у Британії з 
дипломатичним імунітетом. Також Лондон призупинив усі контакти на високому 
рівні. Тереза Мей відкликала запрошення на адресу міністра закордонних справ 
Росії Сергія Лаврова здійснити візит до Британії. Міністри та члени королівської 
сім'ї бойкотуватимуть чемпіонат світу з футболу, який має пройти цього року в 
Росії. На участь британської команди у змаганні це не вплине.9  Окрім того, міністр 

                                                             
8 https://www.radiosvoboda.org/a/29115695.html 
9 http://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/03/15/7078827/ 

https://www.radiosvoboda.org/a/29115695.html
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оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон заявив, що  Велика Британія 
видала ордери на арешт майна громадян Росії невідомого походження.10   

Саме це стало переламним моментом коли Європа від 
«занепокоєння» перейшла до реальних дій, хоча і з деяким запізненням. 
Усі країни ЄС та США підтримали Лондон, бо усвідомили, що дії Кремля 
несуть пряму загрозу їх національній безпеці. Після безкомпромісної 
реакції Лондона щодо Росії, за принципом доміно послідувала реакція 
інших європейських лідерів та інституцій. Загалом нинішній стан 
міжнародних відносин цілком підпадає у розряд другої «Холодної 
війни». 

Європейська рада за підсумками консультацій щодо подій в Солсбері 
погодилась з оцінкою уряду Сполученого Королівства, що дуже імовірно, що 
Російська Федерація є відповідальною, і що немає правдоподібного 
альтернативного пояснення.11  

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, 
у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння 
екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Трамп, Мей, 
Меркель та Макрон наголошують, що військову нервово-паралітичну речовину, 
розроблену в Росії, вперше після Другої світової війни використано для нападу в 
Європі. «Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства. Така практика явно 
порушує положення Конвенції про хімічну зброю і міжнародне право. Це загрожує 
всій нашій безпеці», - йдеться у заяві. 12 

У відкритому зверненні  західні експерти з питань безпеки закликали усі 
країни НАТО і ЄС підтримати Лондон і вислати російських дипломатів-розвідників. 
Зокрема у зверненні зазначено: «Послужний список РФ включає вторгнення до 
сусідніх країн, масові бомбардування та вбивства цивільних осіб, неодноразові 
порушення міжнародно-визнаних кордонів, викрадення іноземних громадян, 
кампанії з дезінформації, переслідування іноземних дипломатів, 
широкомасштабні кібернапади та перша в Європі після Другої світової війни 
анексія території іноземної держави».13  

За тим же принципом доміно Європа стала видворяти російських 
дипломатів зі своїх країн. 14 держав Європейського Союзу вирішили 
видворити російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього 
шпигуна Сергія Скрипаля, заявив президент Європейської ради 
Дональд Туск.14 НАТО висилає відразу 7 дипломатів з російської місії.15 
Президент США ухвалив рішення про видворення 60 російських 
дипломатів.16 Канада, Австралія  теж приєдналася до цього «флешмобу». 
Станом на 27 березня 25 країни світу висилають російських дипломатів 
у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії і скоріше за 
все, це ще не остаточна цифра.  

Президент України Петро Порошенко теж заявив, що Україна у дусі 
солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними 
союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з 

                                                             
10 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/26/7079342/ 
11 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/22/european-council-conclusions-
on-the-salisbury-attack/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=European%20Council%20conclusions%20on%20the%20Sal
isbury%20attack 
12 http://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/15/7078831/ 
13 http://www.europeanvalues.net/allies/ 
14 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/26/7079467/ 
15 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/27/7079542/ 
16 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/26/donald-trump-expels-60-russian-diplomats-
response-salisbury/ 
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української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. 
Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені.17 Але тут 
виникає питання, що ці дипломати роблять в Україні протягом 4 років 
війни?  

Події в Солсбері довели, що Росія зовсім втратила відчуття страху і 
відповідальності. Тим паче, що Лондон і раніше вже стикався із 
витівками спецслужб Росії. Чого тільки варта справа Литвиненка, якого 
отруїли полонієм. Проте, раніше Кремлю все сходило з рук. Адже Захід 
не хотів будити гнів Росії. Важливою є консолідована відповідь 
європейських країн до яких вже долучилися інші країни світу. 
Необхідне подальше посилення санкцій щодо Росії. У протилежному 
випадку, Москві знову вдасться уникнути відповідальності, що в 
подальшому ще більше підживить її свавілля.   

Очевидно, що цей маховик, який запустила Британія проти Росії слугуватиме 
зміцненню контактів та співробітництва України та ЄС. Ще більш актуальною і 
перспективною є співпраця з НАТО. Адже Україна вже напрацювала певні 
механізми у протидії російській гібридній війні і має унікальний досвід. Тому, 
Україні важливо ініціювати таке співробітництво з ЄС та НАТО.  Україна має 
закликати Європу бойкотувати чемпіонат світу з футболу та заборонити російські 
медіа, такі як Russia Today, що розповсюджують брехню. Проводячи паралелі між 
зовнішньополітичними діями Києва і Лондона щодо російської агресії, варто 
відзначити той факт, що незважаючи на збройний конфлікт в Україні досі 
працює посольство РФ, яке тільки підриває національну безпеку.  

Прикро також визнавати те, що ні російська агресія, ні 4 роки 
російсько-української війни, ні понад 10 тис. загиблих українців, ні 
окуповані Росією українські території не для постмайнанної 
української влади стали вагомою підставою щоби видворити 
російських дипломатів з України. І тільки отруєння двох людей (не 
громадян України) на території Британії справило на неї необхідне 
враження.  

Саме зараз для України є сприятливий момент виправити ситуацію і 
розірвати усі дипломатичні відносини з РФ, як це визначає Віденська конвенція для 
країн, що знаходяться у стані війні. Фактично, Тереза Мей дала початок 
формуванню «антипутінської» коаліції в світі і Україні важливо використати 
можливості, що можуть примусити Путіна забрати свої війська з України.  

 

                                                             
17 https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1236959579771765 


