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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Чи переконав візит Петра Порошенка Німеччину в 

недоцільності реалізації проекту «Північний потік-2» 
 

9-10 квітня Президент України здійснив робочий візит до Федеративної 
Республіки Німеччина. Як зауважив речник Президента, це перший візит 
іноземного лідера до Німеччини після формування коаліції в цій країні.1 В рамках 
візиту Петро Порошенко зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою 
Меркель, Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, спікером німецького 
Парламенту Вольфґанґом Шойбле, Президентом ФРН Франком-Вальтером 
Штайнмаєром та дав інтерв’ю німецькій діловій газеті Handelsblatt. Основними 
темами зустрічей стали ситуація на Сході України, виконання Мінського процесу, 
введення миротворчої місії ООН на Донбас, питання енергетики та ін.  

Петро Порошенко та Ангела Меркель під час двосторонніх переговорів 
обговорили питання проекту «Північний потік-2», будівницво якого загрожує 
інтересам України.  Ангела Меркель зазначила, що транспортування російського 
газу має стратегічне значення для України. «Треба розділяти два питання. Одна 
справа, коли йде мова про російський природний газ, який проходить через 
Балтийське море, чи через Україну. Залежність залишається від російського газу. 
Але для України – це має стратегічне значення», - зазначила Ангела 
Меркель. Вона наголосила, що потрібно враховувати застереження України і 
знайти компромісне рішення: «Ви бачите, що це не тільки економічний проект, він 
звичайно має також враховувати політичний фактор. І ми й надалі будемо 
залишатися в контакті. І ми будемо обмінюватися думками».2 

Сторони відзначили відсутність прогресу на переговорах по Мінському 
процесу. «Немає справді тиші, перемир’я», - зазначила Ангела Меркель. Вона 
запевнила, що країни-партнери України по Нормандському формату й 
надалі продовжать підтримку нашої держави задля встановлення миру. 
Порошенко висловив сподівання, що пропозиції, які спільно висувають Франція, 
Німеччина, Україна, Сполучені Штати щодо проекту рішення Ради безпеки 
Організації Об’єднаних Націй про запровадження миротворчої місії будуть 

                                                             
1https://twitter.com/STsegolko/status/983402812343308289?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A
%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews%2F29155010.html&tfw_site=radiosvoboda 
2 http://www.president.gov.ua/news/poziciya-ukrayini-pri-rozglyadi-pitannya-pivnichnogo-potoku-
46838 
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підтримані. Позиція Порошенка полягає в тому, що така місія не має бути ескортом 
для спостерігачів ОБСЄ, а буде повноцінною, повномасштабною, та зможе 
роззброювати незаконні збройні формування, захистити людей, які живуть на 
окупованих територіях і наблизити безпекові кондиції для початку політичного 
процесу місцевих виборів.3 Про це було наголошено і під час зустрічі з Міністром 
закордонних справ Німеччини.  

Окрім того, Меркель згадала про телефонну бесіду з президентом РФ та 
висловила тверде переконання у необхідності продовження діалогу, незважаючи на 
його складність. «Незважаючи на те, що це було важко, але нам треба не припиняти 
переговори, тому, що йде мова про людей, про солдатів, які втрачають своє життя і 
також про українців, які живуть на тих територіях», - сказала Ангела Меркель.4 

На зустрічі з Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом було 
підкреслено важливе значення роботи в Нормандському форматі та потребу у 
продовженні режиму санкцій проти Росії як елементу стримування від агресії та 
заохочення до справжнього пошуку мирного врегулювання. Глава 
зовнішньополітичного відомства Німеччини підтвердив намір відвідати Україну, у 
тому числі Донбас, найближчим часом. Окрему увагу було приділено питанням 
енергетичної солідарності між Україною та ЄС, а також зміцненню двостороннього 
українсько-німецького співробітництва, зокрема у сфері посилення кібербезпеки та 
протидії пропаганді.5 

У ході зустрічі з Президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром було 
обговорено необхідність збереження, а у разі потреби і посилення, режиму санкцій 
проти Кремля. Глава держави висловив вдячність за тверду підтримку і 
солідарність з Україною з боку Німеччини та ЄС в цілому.6 

Загалом візит Президента України до ФРН можна вважати дуже потрібним 
на даному етапі. Адже в коаліційний угоді нового уряду Україні та запровадженню 
миротворчої місії ООН на Донбасі було приділено цілу главу. Це свідчить про 
велику зацікавленість Німеччини у вирішенні конфлікту на Сході України.   

 На тлі скандалу у Солсбері, видворення російських дипломатів, Україні 
важливо довести, що наша держава є надійним партнером для Німеччини та й ЄС. 
Разом з тим, відомо про прихильне ставлення німецького бізнесу до зняття санкцій 
з Росії. Нинішня ж реальність змушує замислитись, чи є торгові інтереси важливіші 
ніж принципи моралі і права у міжнародних відносинах. Їх нехтування може 
призвести до непоправної ситуації. Таким чином важливо переконати такого 
європейського лідера як ФРН у недоцільності будівництва «Північного 
потоку – 2». Адже це посилить монополію Росії на енергоносії в Європі, 
а Кремль, традиційно використовуватиме це як інструмент гібридної 
війни. Про це, зокрема, застерігають і США. Постійний представник США 
при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час Київського безпекового форуму зазначила, 
що Сполучені Штати Америки зможуть експортувати енергетичні ресурси за 
зниженими цінами. Це може стати альтернативою для країн, залежних від 
російського газу. «Ми не хочемо, щоб російський «Північний потік-2» 
почав стримувати європейську відповідь на російську агресію… 
«Північний потік-2», який стане причиною залежності від російських 

                                                             
3 http://www.president.gov.ua/news/spodivayemosya-na-pidtrimku-spilnoyi-propoziciyi-ukrayini-ni-
46834 
4 http://www.president.gov.ua/news/spodivayemosya-na-pidtrimku-spilnoyi-propoziciyi-ukrayini-ni-
46834 
5 http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-ministrom-zakordonnih-sprav-
46826 
6 http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-prezidentom-frn-46850 
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ресурсів, зашкодить спроможності протистояти Росії для залежних 
країн», - наголосила вона.7  

Очевидно, що від стану безпеки в Україні залежить стан безпеки у Європі. 
Тому, для України важливо крок за кроком закріпити у Європі статус надійного 
партнера, що, до речі, довела акція «Прикрути», про яку ми вже писали раніше. 
Очевидно, що основною метою Президента під час візиту до Німечинни стало 
заручення підтримкою такої потужної сили у Європі, яка має значний вплив у 
регіоні. З огляду на нещодавнє утворення коаліції в уряді ФРН, ще більш важливо 
забезпечити її солідарність з Україною. Відзначимо, що й офіційний Берлін, 
незважаючи на деякі проросійські політичні сили, послідовно підтримує Київ, що 
дає підстави спрогнозувати його подальшу підтримку, допоки канцлером 
Німеччини є Ангела Меркель. Нині ж одним із найважливіших завдань є 
усвідомлення політикумом і бізнесом Німеччини, що «Північний потік-2» 
збільшить фінансову присутність Росії в ЄС та Німеччини і тим самим Кремль 
матиме потужний важель впливу на німецький уряд. Зокрема візит Президента 
продемонстрував намагання довести це. 

«Північний потік-2» є чисто політичним проектом, який фінансує Росія. 
Даруйте за жорсткі слова, але «Північний потік-2» є політичним хабарем в обмін 
на лояльність щодо РФ, який має на меті запровадження економічної та 
енергетичної блокади України, завдавши у такий спосіб суттєвої шкоди моїй країні. 
Проект не містить жодного обґрунтування з точки зору економічної доцільності», - 
підкреслив Петро Порошенко.8 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 http://www.unn.com.ua/uk/news/1724958-ssha-zaproponuvali-alternativu-pivnichnomu-potoku-2 
8 http://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-ukrayina-proponuye-yevropejskim-partneram-dol-
46810 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1724958-ssha-zaproponuvali-alternativu-pivnichnomu-potoku-2
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Інші події в ЄС  
 

Президент Латвії затвердив перехід шкіл нацменшин на 
державну мову  

02.04.2018 

Президент Латвії Раймондс Вейоніс 2 квітня затвердив освітню реформу, 
згідно з якою школи національних меншин переходять на латиську мову навчання. 
Про це повідомила прес-служба латвійського президента. 

"Навчання в середній школі латиською мовою забезпечить однакові 
можливості для всієї молоді отримати якісну освіту і побудувати своє життя в 
Латвії, щоб тут вчитися і працювати. Це створить більш згуртоване суспільство і 
сильну державу", - наголосив президент Латвії. 

Президент Латвії також відзначив, що діти, як і раніше, зможуть вивчати 
предмети, пов'язані з національними меншинами, їх ідентичністю і культурою, а 
також вивчати значну кількість предметів своєю рідною мовою. 

Сейм Латвії в третьому, остаточному читанні прийняв поправки до закону 
про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин 
на навчання державною мовою. 

МЗС Росії заявило, що перехід шкіл національних меншин Латвії на 
навчання державною мовою "ускладнює двосторонні відносини" і є 
продовженням дискримінаційної політики "примусової асиміляції 
російськомовних". 

Реформа передбачає, що у початковій школі (1-6 класи) навчання 
здійснюється за трьома моделями (при цьому 50% предметів викладаються 
латиською мовою), на завершальному етапі основної освіти (7-9 класи) 80% 
навчального процесу забезпечується державною мовою. У середній школі (10-12 
класи) - навчання йде тільки латиською мовою, за винятком предметів, пов'язаних 
з рідною мовою (рідна мова та література). 

Перехід до цього буде забезпечений поступово. У 2019/2020 навчальному 
році 80% навчання державною мовою в основній школі необхідно буде забезпечити 
тільки в 7-х класах, в 2020/2021 навчальному році - в 7-х і 8-х класах, а в 2021/2022 
навчальному році - вже на всьому заключному етапі основної школи. 

У середній школі в 2020/2021 навчальному році повністю державною мовою 
навчатимуться учні 10-11-х класів, через рік - всіх класів. 

Європейська правда 

 
Швеція застерегла цивільні судна у зв’язку з навчанням РФ на 

Балтиці 
03.04.2018 

Шведська влада видала попередження для цивільних суден у зв’язку з 
запланованими цього тижня російськими військово-морськими навчаннями у 
Балтійському морі. 

Про це повідомляє The Associated Press. 
Як заявила представниця Шведської адміністрації морського транспорту 

Марі Галлерфелт, російські артилерійські вправи у трьох окремих районах на півдні 
та південному сході Балтійського моря означають, що ці райони з середи по 
п’ятницю будуть тимчасово небезпечні. 

Навчання, які включають запуск ракет з суден, відбудуться між Швецією, 
Польщею і Латвією, на незначній відстані від шведського міста Карскрона, де 
розміщена ключова база ВМС Швеції. 
Минулого тижня Латвія викликала російського військового аташе і висловила свою 
занепокоєність цими навчаннями, назвавши їх про вокативною і непотрібною 
демонстрацією сили.                                                                                              Європейська правда 

https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-izsludina-likumu-grozijumus-parejai-uz-macibam-vidusskola-tikai-latviesu-valoda-25423
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/22/7079199/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/22/7079199/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/24/7079273/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/24/7079273/
https://apnews.com/a117ac3f923f41f79edbc60c98286e17/Sweden-issues-maritime-warning-for-Russia's-Baltic-Sea-drill
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Бельгія закриє всі ядерні реактори до 2025 року 
03.04.2018 

Уряд Бельгії схвалив новий енергетичний пакт, який передбачає, що країна 
відмовиться від атомної енергії між 2022 і 2025 роками. 

Про це повідомляє Euractiv. 
Федеральний уряд Бельгії підписав угоду, яка передбачає, що до 2025 року 

сім ядерних реакторів країни будуть закриті. 
Атомні електростанції "Дуль" та "Тіанж" будуть закриті, а інвестиції будуть 

спрямовані на збільшення потужностей з відновлюваних джерел енергії, особливо 
на морські вітрові електростанції. 

Бельгія отримує близько 40% своїх енергетичних потреб від атомних станцій 
і понад 50% електроенергії забезпечується двома АЕС, а це означає, що країні 
доведеться вкладати значні кошти у відновлювані джерела енергії або більше 
покладатися на природний газ. 

Країна посідає четверте місце у світі після Франції, Словаччини та України за 
найбільшою часткою атомних ресурсів у національних енергетичних мережах. 
За останні даними Євростату, Бельгія в даний час покриває лише 8,7% 
енергетичних від сонячної енергії, вітру тощо. 

Атомна електростанція "Тіанж" розташована за близько 70 км від німецького 
міста Ахен. ЗМІ неодноразово повідомляли про проблеми на цій електростанції, так 
само як і про АЕС "Дуль". Ще у 2012 році на корпусах реакторів були виявлені тисячі 
тріщин, і їх тоді навіть закрили. 

Наприкінці минулого року уряд Бельгії схвалив новий план ядерної безпеки, 
який передбачає процедури підготовки до надзвичайних ситуацій, кризового 
управління та моніторингу. 

Європейська правда  
 

 
Кількість депутатів у парламенті Франції скоротять на 

третину 
04.04.2018 

Франція впроваджує масштабну інституційну реформу, згідно з якою 
кількість парламентарів в обох палатах парламенту буде скорочено на третину. 
Реформу у середу представив прем’єр-міністр Едуар Філіп, повідомляє Reuters. 

Заходи, які відповідають передвиборчим обіцянкам президента Еммануеля 
Макрона, є результатом угоди між його центристським урядом та контрольованим 
опозицією Сенатом, підтримка якого необхідна для проведення реформи. 

Кількість обранців до Національної асамблеї Франції (нижньої палати 
парламенту) на виборах 2022 року становитиме 404 депутати замість 577. Кількість 
французьких сенаторів буде зменшена з 348 до 244. 

Крім того, 15% членів парламенту на виборах 2022 року обиратимуться за 
пропорційною системою голосування. 

"Ці законопроекти будуть сприяти глибокому оновленню політичного та 
парламентського життя в дусі відповідальності, репрезентативності і 
ефективності", - прокоментував реформу Едуар Філіп. 

Європейська правда  
 

 
В Італії починаються офіційні консультації щодо формування 

уряду 
04.04.2018 

В Італії починаються офіційні консультації щодо формування уряду під 
керівництвом президента Сержіо Маттарелли. 

Про це повідомляє ANSA. 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/belgium-pledges-to-ditch-nuclear-power-by-2025/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/16/7073763/
https://www.reuters.com/article/us-france-politics/french-pm-senate-agree-to-cut-lawmakers-number-by-almost-a-third-idUSKCN1HB2AB?il=0
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2018/03/29/governo-il-4-dalle-16-consultazioni-svp-misto-fdi_185ab4b0-27a3-4056-81ac-9a6377762e22.html
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Президент сьогодні зустрінеться спочатку зі спікером Сенату, а потім по черзі 
проводитиме зустрічі з представниками всіх присутніх у парламенті партій, щоб 
почути їхні пропозиції щодо формування уряду. 

Консультації розпочинаються рівно через місяць після парламентських 
виборів, їм передували неформальні переговори між партіями, які отримали 
найбільше голосів на виборах. 

Рух "5 зірок" отримав найбільшу кількість голосів на виборах, якщо рахувати 
за окремими партіями. В той же час, найбільше місць у парламенті має 
консервативна коаліція, до якої входять крайньо права "Ліга Півночі", її більш 
помірний союзник "Forza Italia" на чолі з екс-прем’єром Сильвіо Берлусконі та ліва 
"Партія свободи та рівності". 

"5 зірок" та "Ліга Півночі" претендують на право висунути кандидатуру 
прем'єр-міністра та очолити уряд. 

Партії досі не дійшли згоди, хто ж очолить уряд, а лідер "Ліги Півночі" 
Маттео Сальвіні навіть заявив, що бачить 50-відсотковий шанс того, що ніякої 
угоди врешті-решт не буде і що в найближчі кілька місяців відбудуться нові вибори. 
Сальвіні, який вважає себе єдиним можливим кандидатом в прем’єри, обіцяє після 
приходу в уряд зняти санкції проти Росії. 

Європейська правда  

 
Фінляндія дала згоду на будівництво «Північного потоку - 2» 

05.04.2018 

Фінський уряд дозволив будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїй 
винятковій економічній зоні. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Фінляндії. 
"5 квітня 2018 року уряд Фінляндії дав згоду на будівництво газопроводу Nord 

Stream 2 у частині, що проходить через виняткову економічну зону Фінляндії", - 
йдеться у повідомленні. 

У фінському уряді нагадали, що у вересні 2017 року швейцарський девелопер 
проекту Nord Stream 2 AG подав заяву на отримання згоди уряду відповідно до 
Закону про ексклюзивну економічну зону Фінляндії. 

При цьому в заяві наголошується, що згода уряду є умовною, і виконавець 
проекту повинен відповідати зазначеним вимогам. 

"Сторона, відповідальна за реалізацію проекту, повинна відповідати 
загальному принципу обережності у запобіганні та мінімізації нещасних випадків 
та збитків, повинна належним чином враховувати чутливість та вразливість 
Балтійського моря та інших існуючих проектів у винятковій економічній зоні та 
повинна відповідати умовам дозволу на будівництво, передбачени Законом про 
воду", - йдеться у повідомленні уряду. 

Крім того, проект повинен бути здійснений таким чином, щоб у майбутньому 
не заважати потенційним інфраструктурним проектам у винятковій економічній 
зоні Фінляндії. 

Якщо апеляційний орган не оскаржить згоду уряду, вона буде діяти протягом 
50 років. 

Нагадаємо, 27 березня, стало відомо, що Німеччина дала дозвіл на 
будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського 
моря. 

Як відомо, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох 
ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від 
узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/2/7079806/
http://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/1410877/valtioneuvostolta-suostumus-nord-stream-2-kaasuputkihankkeelle
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/27/7079555/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/27/7079555/
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Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - 
стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", 
який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС. 

                                      Європейська правда  

 
Литва запропонувала США створити регіональний центр 

кібербезпеки 
05.04.2018 

Литва веде переговори зі Сполученими Штатами щодо створення 
регіонального центру кібербезпеки в місті Каунас. 
Про це повідомляє BNS. 

Згідно з планом, новий центр діятиме як підрозділ литовського 
Національного центру кібербезпеки, звідки можна було б здійснювати 
керування Кібернетичними силами швидкого реагування ЄС, створення яких 
ініціює Литва. 

ЄС схвалив ініціативу в грудні минулого року. Ці сили могли б допомагати 
державам-членам ліквідовувати наслідки кібератак та запобігати подібним 
інцидентам. 

За словами литовських чиновників, нині вони очікують відповідь Пентагону 
щодо спільної роботи в новому військовому комплексі. 

Радник президента Литви Неріюс Аляксеюнас заявив, що країна готова взяти 
на себе керівну роль у питаннях кібербезпеки як в ЄС, так і у співпраці з США. 

"Ми робимо це, створюючи кібернетичні сили швидкого реагування 
Євросоюзу і обговорюючи з США створення в Литві регіонального центру 
кібербезпеки", - зазначив він. 

Віце-міністр оборони Едвінас Керза заявляє, що центр міг би створювати 
засоби кібербезпеки, проводити наукові дослідження й навчання. 
"Ми представили інвестиційні проекти американцям і сподіваємося, що вони 
візьмуть участь і у фінансовому забезпеченні", - сказав він. 

За його словами, відповідь Пентагону на пропозиції литовської сторони 
очікується влітку. 

За даними розвідувальних служб Литви, більша частина зафіксованої в 
країні в 2017 році ворожої діяльності в кіберпросторі була пов'язана з Росією. 

Нагадаємо, лідери країн Балтії під час зустрічі з президентом Дональдом 
Трампом попросили Сполучені Штати відправити більше військ та підсилити 
повітряну оборону на східному фланзі НАТО для стримування Росії. 

Європейська правда  

 
В Єврокомісії заявили, що не підтримають  

«Північний потік - 2» 
06.04.2018 

Проект будівництва газопроводу "Північний потік-2", який Росія планує 
прокласти в обхід території України, не сприяє диверсифікації поставок газу до 
Європи, і не буде підтриманий Європейською комісією. 

Про це під час брифінгу в Міністерстві енергетики заявив генеральний 
директор Директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі, 
повідомляє УНІАН. 

"Наша позиція чітка: ми вважаємо, що "Північний потік-2" не сприяє 
диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу... Він не буде підтриманий з 
боку ЄС", - сказав він. 

За словами Рісторі, якщо "Північний потік-2" буде збудований, його робота 
порушуватиме принципи прозорості, недискримінаційності і вільного доступу 
європейських споживачів до джерел енергоносіїв. 

https://www.bns.lt/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/3/7079831/
https://www.unian.ua/


INTERNATIONAL WEEKLY # 7 (01.04.2018 — 15.04.2018)  10 of 19 

 

10 of 22 

Нагадаємо, 27 березня, стало відомо, що Німеччина дала дозвіл на 
будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського 
моря. 

5 квітня свій дозвіл на побудову газопроводу у винятковій економічній 
зоні надала Фінляндія. 

Як відомо, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох 
ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від 
узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. 

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - 
стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", 
який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС. 

Європейська правда  

 
Віктор Орбан матиме конституційну більшість у новому 

парламенті Угорщини 
09.04.2018 

Правляча угорська партія Фідес отримала безумовну перемогу у виборах за 
мажоритарними округами та матиме контроль на 2/3 голосів у парламенті. 

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів в Угорщині. 
За діючим виборчим законодавством, 199 депутатів угорського парламент 

обираються за змішаної системою – 93 з них обирають за партійними списками, 
решта – за мажоритарною системою у 106 виборчих округах. 

Партія Фідес найімовірніше контролюватиме 133 мандати – мінімальну 
кількість голосів для зміни конституції країни. 

Варто зауважити, що цю перемогу партії Віктора Орбана забезпечили 
переважно депутати-мажоритарники, а не партійне голосування. У голосуванні за 
партійними списками Фідес підтримали 48,51% виборців, повідомляє 
Центрвиборчком після підрахунку бюлетенів з 98.5% дільниць. 

Натомість за мажоритарною системою кандидати від Фідес перемагають в 
91 зі 106 округів. Партія влади дістала перемогу в усіх регіонах країни за 
винятком столиці. У Будапешті партія влади взяла лише 6 з 18 округів. Також 
альтернативні кандидати перемогли у трьох округах за межами столиці. 

Формально підрахунок голосів ще не завершений, однак, як зауважують 
видання Index та 444, навіть в разі неочікуваної корекції результатів, Віктор Орбан 
отримає додатковий мандат за результатами голосування німецької меншини, яка 
матиме одне місце в парламенті. Відомо, що їх кандидат лояльний до Орбана. 

Європейська правда  

 
Могеріні їде на Західні Балкани говорити про розширення 

13.04.2018 
Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики 

безпеки Федеріка Могеріні наступного тижня відвідає країни Західних Балкан. 
Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби зовнішніх дій ЄС. 

Могеріні 17-19 квітня відвідає Албанію, Македонію, Чорногорію та Сербію. Візит 
відбудеться після обговорення питання Західних Балкан на засіданні Ради ЄС у 
закордонних справ 16 квітня в Люксембурзі та прийняття пакету розширення, який 
буде представлений у Страсбурзі 17 квітня. 

Також відзначається, що візит відбудеться за місяць до саміту Європейського 
Союзу та Західних Балкан у Софії 17 травня. 

"Західні Балкани є Європою, і вони будуть частиною майбутнього 
Європейського Союзу, міцнішого, стабільного і об'єднаного Союзу. Це питання 
спільних інтересів та спільна відповідальність з країнами регіону на користь всіх 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/27/7079555/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/27/7079555/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/5/7079961/
https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/09/megvan_a_ketharmad_a_fidesznek/
https://444.hu/2018/04/09/harom-korzetet-meg-nem-lehet-odaitelni-senkinek-de-igy-is-biztosnak-tunik-a-fideszes-ketharmad
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42900/federica-mogherini-will-travel-western-balkans-17-19-april_en
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наших громадян. Це момент, коли потрібно досягти позитивних змін, щоб зробити 
незворотний і трансформований прогрес у напрямку до ЄС", - сказала Могеріні. 

Як відомо, 6 лютого Єврокомісія схвалила довгоочікувану стратегію щодо 
Західних Балкан, спрямовану на те, щоб надати нового імпульсу інтеграції в ЄС і 
прискорити домашню роботу, яку повинні виконати шість країн для вступу в блок. 
У стратегії йдеться про те, що до 2025 року ЄС "може бути більшим за 27 держав", 
"але динаміка руху держав Західних Балкан на їх шляху до ЄС залежатиме від 
їхніх власних заслуг, їхньої швидкості та від конкретних досягнутих ними 
результатів". 

З балканських країн кандидатами на вступ до ЄС є Албанія, Македонія, 
Сербія і Чорногорія, причому з Сербією (з 2014 року) і Чорногорією (з 2012 року) 
вже йдуть переговори про вступ. 

Боснія і Герцеговина чекає надання їй статусу кандидата з лютого 2016 року. 
Європейська правда 

 

 
США, Британія та Франція завдали авіаударів по Сирії 

14.03.2018 

США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах 
в Сирії, які пов’язують із хімічною зброєю. 
Про це заявив президент США Дональд Трамп у зверненні до американців, 
повідомляє CNN. 

"В даний час проводиться комбінована операція із збройними силами 
Франції та Сполученого Королівства", - сказав Трамп. 
Генерал Джозеф Данфорд на брифінгу у Пентагоні назвав три цілі, по яких завдали 
авіаудари: 
- Науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом 
хімічної та біологічної зброї; 
- Склад для зберігання хімічної зброї на захід від міста Хомс; 
- Місце зберігання хімічного зброї та важливий командний пункт, також поблизу 
Хомса. 

США задіяли для авіаударів низку літаків, включаючи стратегічні 
бомбардувальники В-1, а також щонайменше один військовий корабель, який 
знаходиться в Червоному морі. 

Британське міністерство оборони заявило, що приєдналося до союзників для 
"точного удару по сирійських об’єктах, пов'язаних з використанням хімічної зброї 
сирійським режимом проти власних людей". 

З боку Британії в операції брали участь чотири літаки Tornado GR4, які 
випустили ракети Storm Shadow по військовому об’єкту приблизно в 15 км на захід 
від Хомса. 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "червона лінія, 
встановлена Францією в травні 2017 року, була перетнута". 

"Отже, я наказав французьким збройним силам втрутитися в рамках 
міжнародної операції в коаліції зі Сполученими Штатами Америки та Сполученим 
Королівством, спрямованої проти таємного хімічного арсеналу сирійського 
режиму". 

Адміністрація французького президента розмістила у Twitter відеоролик, на 
якому видно, як французькі літаки вилітають на завдання, щоб завдати ударів по 
об’єктах, розташованих у 5 км на захід від Хомса. 

Британський міністр оборони заявив, що "міжнародне співтовариство 
рішуче реагувало на законну та пропорційну військову силу". 

Європейська правда 

 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/6/7077163/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/6/7077163/
https://edition.cnn.com/politics/live-news/us-trump-syria
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Перші результати чорногорських виборів – перемагає 
прозахідний кандидат 

15.04.2018 

Згідно із 15% підрахованих голосів на виборах президента Чорногорії 
перемагає кандидат від DPS та колишній прем’єр-міністр Міло Джуканович. 

Про це повідомляє чорногорський портал RTCG. 
Так, за прозахідного кандидата Джукановича віддало голоси має 55,1% 

виборців, тоді як за кандидата від об'єднаної опозиції Младeна Бояніча - 35,5%. На 
третьому місті - соціал-демократ Драгін'я Вуксановіч (5,9%). 
Загалом у виборах прийняло участь 532,6 тис. осі. 

У випадку, коли Джуканович збереже свій рівень підтримки, то він стане 
переможцем вже в першому турі. Якщо ж його рівень підтримки впаде нижче 50% 
- другий тур відбудеться за два тижні. 

Сьогоднішні прeзидeнтські вибори — треті з моменту відновлення 
незалежності Чорногорїї в 2006 році. 

Нагадаємо, що парламентські вибори у Чорногорії  2016 році були затьмарені 
спробою державного перевороту. Двадцять осіб були звинувачені в плануванні 
збройних нападів на державні установи і задумі убити колишнього прем'єр-
міністра Міло Джукановича. 

Європейська правда 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtcg.me/izbori2018/predsjednicki-izbori-2018/199911/predsjednicki-izbori-2018.html
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Боротьба за союзництво Туреччини: Україна чи Росія? 
 
9 квітня Президент України Петро Порошенко здійснив візит до Туреччини, 

де зустрівся з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Міністром закордонних 
справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Сторони обговорили стан підготовки до 
Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою 
Республікою. Окремо були обговорені ключові напрями поглиблення 
двостороннього співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній 
сферах, а також можливості реалізації спільних проектів в енергетичній сфері. 
Серед іншого, йшлося про тристороннє співробітництво між Україною, 
Туреччиною та Катаром. 

Президент Петро Порошенко поінформував турецьку сторону про 
ситуацію на Донбасі. Окрім цього, відбувся обмін думками щодо ситуації 
в окупованому Росією Криму, зокрема щодо звільнення з російських 
в’язниць українських політичних в’язнів. Туреччина підтримала 
розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і 
заявила про готовність взяти у ній участь. Сторони також засудили 
використання хімічної зброї на території Сирії.9 

Також, Президент під час візиту провів зустріч зі Вселенським Патріархом 
Варфоломієм І. Президент України відзначив важливість запровадження Єдиної 
Помісної Православної Церкви в Україні, чого прагне український народ.10 

Тепер розставимо акценти в результатах цього візиту. Туреччина є 
для України важливим партнером і морським сусідом. Відносини 
України й Туреччини формуються у рамках стратегічного партнерства, 
але їх потенціал часто недооцінюють. Разом з тим, варто відмітити, що 
Туреччина веде таку політику, яка їй вигідна з точки зору регіональної і 
глобальної розстановки сил. То вона дружить з Росією, то вона хоче в 
ЄС. Туреччина є членом НАТО, але разом з тим, має досить дружні 
стосунки з Путіним. У той же час, маючи дружні стосунки з Кремлем, 
Туреччина спокійно збиває російський військовий літак, який порушив 

                                                             
9 http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-u-stambuli-proviv-zustrich-z-prezidentom-
46806 
10 http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-zi-vselenskim-patriarhom-
46822 
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повітряний простір. Усе це має враховуватись Україною. Адже 
Туреччина – східна країна, якій притаманні тонкі грані зовнішньої 
політики. Тому, важливо прораховувати наперед турецькі економічні і 
політичні інтереси. 

Щодо готовності Туреччини надати своїх миротворців для місії на 
Донбасі, то це є позитивною новиною для України, і означає перехід до наступної 
стадії підготовки до введення миротворців. Про це заявив військовий експерт 
Сергій Грабський.11  «Те, що це саме турецькі миротворці – важливо з двох причин. 
У Туреччині мешкає близько трьох мільйонів переселених кримських татар. Отже, 
це буде не просто миротворча місія, а й крок задля моральної підтримки 
кримськотатарського народу», – констатує військовий експерт.12 Також експерт 
наголосив, що нам буде важливою співпраця з турецькою армією і 
жандармерією, яка працюватиме спільно з українською Національною 
гвардією. Адже на останньому етапі миротворчої операції контроль над 
територією передаватимуть Україні. Відтак він закликає налагоджувати 
необхідну співпрацю українського та турецького силових відомств уже 
заздалегідь.13 

Влада Туреччини неодноразово заявляла про підтримку територіальної 
цілісності України та про невизнання анексії Криму Росією. Також, Анкара всіляко 
підтримує кримських татар у Криму, що є позитивним фактором у двосторонніх 
відносинах країн. Туреччина намагається забезпечити собі роль лідера у 
Чорноморському регіоні. Це порушує Росія, яка окупувала Крим. Так, Росія 
виступає антагоністом у регіоні, що має зближувати Київ та Анкару у стримуванні 
російської геополітичної експансії в цьому регіоні. Окрім того, Україна є 
привабливим ринком для Туреччини, а торгівля залишається перспективною 
галуззю двостороннього співробітництва, про що, зокрема, свідчать переговори 
Президентів. 

У той же час, Туреччина має тісні відносини з Росією. Нагадаємо, 
напередодні 3-4 квітня «новообраний» Президент РФ здійснив свій перший візит 
саме до Туреччини. Активно відбувається співпраця двох країн в економічній та 
військовій сфері. Анкара надала «Росатому» ліцензію на будівництво першого 
блоку атомної електростанції Аккуйя на середземноморському узбережжі 
Туреччини. Дві країни будують трубопровід TurkStream, який, за оцінками, 
коштуватиме понад 12 мільярдів доларів, для транспортування російського газу до 
Туреччини. 

Очевидно, саме цим і пояснюється візит Президента України до Туреччини 9 
квітня, про який не було жодних офіційних анонсів сторін. Україні дуже важливо 
мати такого союзника у Чорноморському регіоні, зокрема, і щодо вирішення 
питань кримсько-татарського населення в окупованому Криму. І ще, важливим у 
візиті Порошенка до Туреччини стало озвучення тези про важливість створення 
Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні, під час зустрічі з Вселенським 
Патріархом Варфоломієм І. Адже це свідчить про увагу до цього чутливого питання 
вищого керівництва держави. Створення Єдиної Помісної Православної Церкви 
важливе і з точки зору національної безпеки.  

Та наскільки результативними стали ці візити? Адже ніяких 
важливих рішень чи укладених угод під час цього візиту, як і візиту 
до Німеччини, не було зроблено. Від Вселенського Патріарха 
Варфоломія І так і не прозвучало ніяких запевнень на підтримку 
визнання Константинополем Української православної церкви 

                                                             
11 https://www.radiosvoboda.org/a/29154841.html 
12 https://www.radiosvoboda.org/a/29154841.html 
13 https://www.radiosvoboda.org/a/29154841.html 
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Помісною та незалежною від Москви. Запевнення ж Ердогана про 
готовність надати турецький контингент для миротворчої 
операції на Донбасі мало чого варті, як і підтримка Німеччини в 
цьому питанні з огляду на примарність цієї операції. Адже не факт, 
що ООН надасть цій операції такий мандат якого бажає Україна. На 
це, ще потрібна згода Росії. Окрім того, навіть за підтримки лідерів 
Туреччини та Німеччини, їхні миротворчі контингенти мають 
дотримуватись нейтралітету і зважати на Статут ООН, а не на 
дипломатичні запевнення чи обіцянки їхніх політичних лідерів. 
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Двосторонні відносини 
 

Британія 
Президент провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром 

Великої Британії 
11.04.2018 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-
міністром Великої Британії Терезою Мей. 

Глава Української держави висловив солідарність з британським народом та 
урядом щодо отруєння Сергія Скрипаля у місті Солсбері. Петро Порошенко 
відзначив готовність України надати допомогу в розслідуванні цієї справи у разі 
необхідності. 

Тереза Мей подякувала Україні за вияв солідарності з Великою Британією і 
вчергове засудила агресію Росії на Донбасі та Криму. 

Президент України подякував британській стороні за постійну підтримку 
територіальної цілісності України та невизнання результатів нещодавніх 
незаконних виборів на території окупованого Криму. Обговорювалося також 
питання посилення санкцій у відповідь на агресивні дії РФ. 

Співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці у 
сфері безпеки та оборони. 

Президент Порошенко подякував за підтримку українських реформ. У цьому 
контексті також йшлося про підготовку другої Міжнародної конференції щодо 
реформ в Україні у Копенгагені, що відбудеться у червні. 

Президент запросив Прем’єр-міністра Терезу Мей відвідати Україну з 
офіційним візитом. 

Інтернет-представництво президента України 

 
 

Молдова 
Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром 

Республіки Молдова 
12.04.2018 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром 
Республіки Молдова Павлом Філіпом. 

Петро Порошенко та Павло Філіп обговорили актуальні питання 
двостороннього порядку денного. Сторони позитивно оцінили зростання 
товарообігу між двома країнами, який збільшився на 13% за підсумками 2017 року. 
Співрозмовники висловились за якнайскорішу фіналізацію переговорного процесу 
стосовно укладання міжурядової угоди про забезпечення функціонування 
Дністровського комплексного гідровузла. 

Окрему увагу було приділено деяким аспектам придністровського 
врегулювання. 

Президент України подякував молдовській стороні за допомогу в 
оздоровлені на території Молдови українських дітей з Донбасу. 
Було домовлено про посилення координації позицій в рамках Східного партнерства 
з метою прискорення процесу інтеграції до ЄС. 

Президент України підписав у присутності Прем’єр-міністра Молдови Закон 
«Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 
Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у 
спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон». 

   Інтернет-представництво президента України 
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Литва 
 

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

12.04.2018 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром 
Литовської Республіки Саулюсом Сквернялісом. 

Глава держави висловив вдячність Литовській Республіці за послідовну 
підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та особливо відзначив 
вчорашнє відвідання Прем’єр-міністром Сквернялісом Донбасу. 

Президент відзначив важливу практичну допомогу, в тому числі військову, 
Литви у протидії агресії Росії, а також у питаннях європейської інтеграції України, 
зокрема у реалізації відповідних внутрішніх реформ. 

Петро Порошенко подякував литовській стороні за ініціативу щодо 
Європейського плану для України та підкреслив важливість забезпечення її 
підтримки країнами ЄС та Великої сімки. 

Було підтверджено необхідність подальшої спільної роботи з актуальних 
питань європейської енергетичної безпеки, зокрема щодо недопущення реалізації 
проекту «Північний потік-2». 

У цьому контексті було позитивно відзначено намір України офіційно 
приєднатися до роботи Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної 
безпеки, що розташований у Вільнюсі. 

Під час зустрічі були також обговорені перспективи розширення 
двостороннього торговельно-економічного співробітництва, у тому числі 
можливості залучення в Україну нових литовських інвестицій. 

Сторони також обговорили перспективи посилення санкцій проти Росії. 
 Інтернет-представництво президента України 

 
 

 
Азербайджан 

Президент України провів телефонну розмову з Президентом 
Азербайджанської Республіки 

12.04.2018 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. 

Глава держави привітав Ільхама Алієва з упевненою перемогою на 
дострокових виборах Президента Азербайджанської Республіки. 

Співрозмовники підтвердили обопільну налаштованість поглиблювати 
відносини стратегічного партнерства, особливо з питань відновлення суверенітету 
і територіальної цілісності обох країн. 

Окрему увагу було приділено організації Шостого засідання Ради 
Президентів України та Азербайджану у рамках очікуваного візиту в Україну лідера 
Азербайджану. 

Обговорювалась також підготовка до проведення 12-го засідання Спільної 
міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного 
співробітництва, а також низки двосторонніх заходів у стратегічно важливих 
сферах співпраці. Сторони домовилися про відкриття Торгового дому 
Азербайджану в Києві. 

Президенти України та Азербайджану відзначили важливість розвитку 
трьохстороннього формату співпраці Україна-Азербайджан-Туреччина в якості 
додаткової платформи для реалізації спільних проектів 

 Інтернет-представництво президента України 
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Єгипет 
Президент України провів телефонну розмову з Президентом 

Арабської Республіки Єгипет 
12.04.2018 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Аль Сісі. 

Глава держави привітав Абделя Фаттаха Аль Сісі з переконливою перемогою 
на президентських виборах, які відбулися у березні 2018 року. 
Президент України відзначив необхідність активізації двостороннього діалогу на 
всіх рівнях. 

Президент Єгипту відзначив дружні відносини між народами двох країн і 
наголосив на готовності єгипетської сторони до розширення торговельно-
економічної співпраці з нашою державою. Йшлося про реалізацію конкретних 
двосторонніх економічних проектів. 

Окремо обговорено перспективи проведення у нинішньому році чергового 
засідання Міжурядової Спільної Комісії з економічного та науково-технічного 
співробітництва між Україною та Єгиптом. 

Президент України Петро Порошенко запросив Президента Арабської 
Республіки Єгипет Абдель Фаттаха Аль Сісі відвідати Україну з візитом. 

  Інтернет-представництво президента України 

 

 
Румунія 

Україна та Румунія працюватимуть над вирішенням питань 
національних меншин 

12.04.2018 

12 квітня 2018 року в МЗС України відбулися політичні консультації 
заступника Міністра закордонних справ України Василя Боднара із Державним 
секретарем Міністерства закордонних справ Румунії Денуцем Некулеєску. 

Сторони обговорили комплекс питань українсько-румунських відносин, 
розвиток політичного діалогу з акцентом на тематиці загальноєвропейської та 
регіональної безпеки, а також культурно-гуманітарну проблематику. 

В.Боднар поінформував румунського колегу про хід імплементації положень 
Закону України «По освіту» та актуальні питання захисту прав представників 
національних меншин в Україні. Сторони погодилися щодо необхідності пошуку 
компромісних підходів у питанні забезпечення освітніх прав румунської меншини 
в Україні та української меншини в Румунії. 

Глава румунської делегації підтвердив підтримку Румунією європейської та 
євроатлантичної інтеграції України. 

МЗС України 

 

Перу 
Відбулися перші українсько-перуанські переговори 

13.04.2018 

В рамках турне країнами Латинської Америки з метою розширення географії 
безвізових країн Директор Департаменту консульської служби Сергій Погорельцев 
провів перші в історії українсько-перуанських відносин консульські переговори з 
Генеральним директором перуанських громад за кордоном та консульських справ 
МЗС Перу Сесаром Бустаманте та Директором консульської політики Педро Браво. 
Сергій Погорельцев також провів зустріч із керівництвом Міграційної служби 
Перу. Під час зазначених заходів було обговорено консульсько-правові та 
міграційні питання, розблоковано переговорний процес щодо підписання 
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двосторонньої Угоди про взаємне скасування візових вимог, визначено алгоритм 
подальшої співпраці в консульській сфері. 

Подальша реалізація домовленостей дозволить розшири перелік категорій 
громадян України, які матимуть право на безвізовий в’їзд до Перу та закріпити 
досягнутий результат відповідною двосторонньою Угодою. 

МЗС України 
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Протистояння гібридним загрозам Росії виходить на глобальний 

рівень 
 
Нині стало цілком зрозумілим, що Росія веде гібридну війну не лише проти 

України, а й проти усього цивілізованого світу. Коли, ще на початку 2014-2015 років 
світова спільнота дуже обережно діяла, аби не образити такий чутливий Кремль, то 
сьогодні ми спостерігаємо опір російській гібридній війні у країнах Європи і Заходу. 
Про це, зокрема, свідчить їх консолідована відповідь Росії на використання хімічної 
зброї російського виробництва на території Британії.  

Сьогодні Росія, на чолі з її Президентом Путіним, демонструє зневажливе 
ставлення до усталеного міжнародного порядку та міжнародного права. Росія стала 
союзником тоталітарних режимів, найяскравішими прикладами яких є Сирія та 
Північна Корея. Події в Сирії взагалі поставили питання відкритого збройного 
протистояння між РФ та США. Схоже, що координати нової «Карибської кризи» 
тепер змістилися у цю багатостраждальну маленьку Східну країну. Як відомо у Сирії 
присутні російські війська, які були введені за тим же сценарієм як в Україні, на 
запрошення президента-злочинця. Зауважимо, що Асад здійснює проти населення 
своєї ж країни військовий злочин застосовуючи перманентні хімічні атаки. Така 
поведінка у ХХІ ст. щонайменше виглядає варварською. Таким чином, будучи 
військовим злочинцем Асад не є легітимним президентом Сирії, і, відповідно, 
перебування там російських військ теж нелегітимне. Однак, Росія намагається 
знову поділити зони впливу і схоже прагне створити біполярну систему у світі.  

Ескалація посилилася після чергових повідомлень про застосування 
хімзброї, цього разу у сирійському місті Дума. Пізніше словесні перепалками між 
Путіним і Трампом дали підстави побоюватись нової війни світового масштабу. 
Президент США Дональд Трамп на обіцянку РФ «збивати американські ракети» 
порадив Росії готуватися, адже ракети будуть. Президент США додав, що ракети 
будуть новими і сильнішими. А також про те, що Росія не має бути партнером того, 
хто вбиває своїх людей і насолоджується цим.14 Лондон теж виступив на підтримку 
США. «Кабінет міністрів погодився, що прем'єр-міністру слід продовжувати 

                                                             
14 https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121 
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працювати із союзниками США і Францією над координацією міжнародної 
відповіді», – наголосили у відомстві.15 Зреагували й інші європейські країни. 

Ситуація ускладнюється тим, що нині в світі не можна відрізнити правду від 
брехні, і внесок Росії у формування глобальної дезінформації величезний. Останній 
скандал з Facebook демонструє як легко заволодіти персональними даними 
користувачів, і на основі цього розробити вдалу передвиборчу кампанію. 
Британська компанія Cambridge Analytica збирала дані, щоб використовувати їх у 
політичній рекламі в різних країнах. Відповідно до даних слідства, яке проводиться 
у США, саме соцмережу Facebook використовували російські «інтернет-тролі» 
перед виборами президента США, щоб втрутитися у хід кампанії. Марк Цукерберг 
вже свідчив про цей інцидент у Конгресі США. Facebook вдався до належних 
заходів, щоб дана ситуація не повторилась і видалив численні аккаунти організацій 
та осіб, які причетні до втручання у вибори Президента США. У відповідь 
Роскомнагляд звернувся в Facebook із запитом про те, чому були видалені аккаунти 
низки російських ЗМІ. Цукерберг у своєму листі до Конгресу дає відповідь, 
стверджуючи, що вони пов’язані з так-званим «Агенством інтернет-
досліджень» або «фабрикою тролів».16 Так через свої ЗМІ, соцмережі Кремль 
веде гібридну війну проти самого концепту демократі, адже це загрожує 
авторитарному режиму. 

Київський безпековий форум, який проходив 12-13 квітня, зібрав політиків 
та експертів світового рівня і теж багато у чому фокусувався на загрозах, які 
виходять з боку Росії. На відкритті Форуму Президент Петро Порошенко зазначив: 
«…Росія підбурює, спрямовує і скеровує такий собі міжнародний клуб 
диктаторів, який, як клуб божевільних самогубців, вирішив кинути 
виклик цивілізованому світу». Президент застеріг присутніх від 
недооцінки агресивної поведінки Росії: «І якщо раніше дехто волів 
сприймати поведінку Кремля просто як пустощі розбещеного підлітка, 
то зараз, нарешті, настав час ставитися до неї, як до серйозного злочину, 
який потребує рішучої, широкої і добре скоординованої реакції»17. 
Порошенко також закликав не обманюватися Кремлем та його отруйною 
пропагандою і справедливо наголосив, що попри спроби Росії втручання у 
вибори по всьому світу, приклади Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, 
Нідерландів та багатьох інших європейських країн продемонстрували, що 
російський вплив при ефективній роботі має свої межі. 18 

Окрім того, Президент констатував, що нині вже йде Холодна війна 
в її гібридній редакції Кремлівського приготування. Порошенко 
відзначив: «Нам треба об’єднатися для того, щоб ефективно протидіяти 
і захистити державу в цій війні». 19  

І справді, саме у єдності та солідарності ЄС та й усього Західного світу, Кремль 
вбачає основну загрозу. Разом з тим, концентруючи увагу на зовнішньому ворозі в 
образі Заходу, зокрема США, Путін намагається відволікти увагу населення РФ від 
внутрішньої  ситуації. З огляду на те, що РФ є прямою загрозою безпеці вже не 
тільки в регіональному плані, а й в глобальному, постає питання: чи має вона право 
займати місце у Раді Безпеки ООН? Мабуть, питання риторичне і світова спільнота 

                                                             
15 https://24tv.ua/himichna_ataka_u_siriyi_uryad_velikobritaniyi_zrobiv_vazhlivu_zayavu_n951991 
16 https://www.unian.net/world/10075919-skandal-s-facebook-cukerberg-dal-pokazaniya-v-kongresse-
ssha-video.html 
17 http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-vidkritti-11-go-kiyivskogo-bez-
46926 
18 http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-vidkritti-11-go-kiyivskogo-bez-
46926 
19 http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-vidkritti-11-go-kiyivskogo-bez-
46926 
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має представити критерії поведінки для країн, які є постійними членами Радбезу і 
мають право вето. Зараз ми спостерігаємо тотальні маніпуляції і брехню Росії у РБ 
ООН. Відтак, міжнародна спільнота має жорстко діяти з метою не допущення 
тотального хаосу. І тут надважливою є асиметрична  і синхронна відповідь Світу на 
дії Москви. 


