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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Засідання ПАРЄ: Європа за Україну 
 

24 квітня 2018 року відбулася чергова сесія Парламентської асамблеї Ради 
Європи, яка принесла Україні, дипломатичну перемогу над проросійським 
політичним маргінесом у Європі і показала політичну підтримку демократичних 
сил. ПАРЄ вкотре засудила російську агресію проти України, яка порушує 
принципи мiжнародного гуманітарного права та Ради Європи і ухвалила 
резолюцію «Про надзвичайний стан і відступ від конвенції про права людини»1. 
Цей документ фактично визнав за Росією контроль частини суверенної території 
України. 

Під час розгляду українського блоку документу Асамблея майже 
одноголосно підтримала дві поправки у формулюваннях, які підтверджують, що 
неконтрольовані урядом території Донецької та Луганської областей є 
територіями, які перебувають під фактичним управлінням Російської Федерації. 

За дві відповідні поправки проголосували 98-100 депутатів, проти – 3-4 
депутати. Не дивно, що проти підтвердження такого визнання голосували 
парламентарі, які належать до проросійських сил – німецьких «Лівих» та 
«Альтернативи для Німеччини», а також нідерландської Соцпартії.2 Генеральний 
секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, який теж займає проросійську позицію 
заявив, що Росія повинна залишатися в Раді Європи, незважаючи на порушення 
зобов'язань перед РЄ. 

За  словами Володимира Ар'єва,  голови української делегації в ПАРЄ – «це 
рішення має чотири головні значення: 

1. З України знімається відповідальність за всі злочини, які здійснені на 
непідконтрольних територіях. Натомість, відповідальною стає Росія. 

2. Ніхто не зможе дорікнути Україні за будь-яку подію чи управлінську дію на 
непідконтрольній території, але Росії – ще й як. 

3. Неналежне гуманітарне чи соціальне забезпечення на непідконтрольній території, 
чим часто дорікали Україні деякі західні політики чи навіть лідери, стає 
проблемою Росії. Коротше кажучи, речі не просто названі своїми іменами, а і з 
призначенням прямо відповідального за все що коїться в ОРДЛО. І 

                                                             
1 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24680&lang=EN 
2 https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/24/7178586/ 
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відповідального звати Російська Федерація. Звідси ще один висновок для Заходу, 
головний: 

4. Ніякої громадянської війни в Україні немає. Є окупація. Розмови 
закінчено – факт зафіксований в документі».3 

Також Володимир Ар'єв подав заявку на проведення дебатів у ПАРЄ з 
питання невизнання російських виборів в анексованому Криму, проте у цьому  
йому було відмовлено.  

Також резолюція містить формулювання про те, що Україна повідомила 
Генерального секретаря 9 червня 2015 року, що «надзвичайний стан, що  загрожує 
життю нації склався через: «агресію Російської Федерації проти України 
разом з військовими злочинами та злочинами проти людяності, що 
здійснюються як регулярними Збройними силами Російської 
Федерації, так і незаконними збройними групами, які керуються, 
контролюються та фінансуються Російською Федерацією».4 

Проте, тут потрібно зауважити, що резолюції ПАРЄ мають рекомендаційний 
характер і не обов’язкові до виконання. Разом з тим, це своєрідний тест на 
солідарність. Прийняття поправок України майже одноголосно свідчить про те, 
що Європа таки визнає, що російські війська незаконно присутні на території 
України. У резолюції ПАРЄ формулювання звучить як «території, які тимчасово 
перебувають під ефективним контролем російської влади / territories temporarily 
under the effective control of the Russian authorities;». 

Таким чином, хоча рішення ПАРЄ не є джерелом міжнародного 
права,  визнаючи контроль Росії над частиною Донбасу на такому 
міжнародному майданчику, Європа поступово наближається до такого 
визнання і в юридичному вимірі. Після подій у Великобританії європейська 
риторика щодо Кремля різко загострилася, і відповідно, це виливається у 
практичний вимір, про що зокрема свідчить прийняття поправок України до 
резолюції ПАРЄ. Раніше ми чули різні заяви і заклики про послаблення санкцій 
щодо Росії, нині ж спостерігаємо заклики до їх посилення. Звісно, «друзі Путіна» у 
європейських лавах активно лобіюють припинення всякого покарання Кремля, 
однак вони все більше ігноруються у європейських структурах, адже загроза з боку  
Росії все більше усвідомлюється Заходом.  

Нагадаємо, твердження про окупацію частини української 
території Росією міститься в Законі України «Про особливості 
державної політики із забезпечення державного суверенітету України 
над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській 
областях».5 Відтак, відповідно до IV Гаазької конвенції про закони і 
звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і 
звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, IV Женевської 
конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 
1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 
серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних 
конфліктів (Протокол І), від 8 червня 1977 року Росія зобов’язана 
забезпечити захист прав цивільного населення та створити необхідні 
умови для його життєдіяльності. Проте шкода, що ПАРЕ не визнало, 
відповідно до згаданого Закону України, ці території «окупованими» 
Росією, незважаючи на внесену українською делегацією пропозицію. 
Натомість вона обмежилось, а обмежилось формулюванням 
«території, які тимчасово перебувають під ефективним 

                                                             
3 https://24tv.ua/ukrayina_tag1119 
4 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24680&lang=en 
5 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2268-19/page 
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контролем російської влади», що не дає можливості повною мірою 
спиратися на вище згадані міжнародно-правові документи. 

  
 

Інші події в ЄС  
 

Могеріні: Україна залишаєтьс центром зухвалої поведінки РФ 
16.04.2018 

Європейський союз закликає Росію до повної імплементації Мінських угод і 
вважає ситуацію в Україні головним викликом. 

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової 
політики Федеріка Могеріні після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі. 
"Ми бачимо схему зухвалої поведінки втручання Росії у багатьох різних сферах, 
центральним з цих викликів, звичайно, лишається ситуація в Україні з 
нелегальною анексією Криму та дестабілізації на сході країни, яка триває", - 
сказала Могеріні. 

Вона також наголосила на інших напрямках неприйнятної російської 
поведінки – діяльність у Сирії, активність у сфері дезінформації, гібридні загрози, 
шкідлива кібердіяльність, порушення прав людини і норм верховенства права. 

"Сьогодні ми підтвердили, що п’ять принципів у стосунках з Росією, 
затверджених два роки тому, залишаються чинними: повна імплементація 
Мінських угод, посилення відносин з нашими східними партнерами в рамках 
"Східного партнерства", посилення стійкості всередині ЄС, вибіркова взаємодія з 
РФ переважно в глобальних безпекових питаннях та збільшення підтримки для 
російського громадянського суспільства", - сказала Могеріні. 

Вона зазначила, що ЄС продовжить працювати з Росією щодо стратегічних 
міжнародних питань. 

"Всі країни погодилися, що нам треба продовжити працювати з Росією 
щодо стратегічних міжнародних питань. Це і Іран, і Близький Схід, і Афганістан, і 
такі глобальні теми, як клімат, міграція, боротьба з тероризмом, кооперація по 
Арктиці", - сказала вона. 

Європейська правда 

 
Німецький міністр заявив про небезпечність «антиросійських 

рефлексів» ЄС 
03.04.2018 

Європейському союзу слід діяти спільним фронтом у політиці щодо Росії, 
хоча при цьому антиросійські наміри несуть небезпеку. 

Про це заявив державний міністр у справах Європи Міністерства 
закордонних справ Німеччини Міхаель Рот, передає Reuters. 

"Антиросійські рефлекси настільки ж небезпечні, як і наївне замовчування 
схильної до націоналізму політики російського керівництва", - сказав він. 
За словами Рота, санкції повинні спонукати Росію до переговорів. 

Заява міністра перегукується з нещодавніми висловлюваннями президента 
Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який висловив занепокоєння через 
нинішній напружений стан відносин між Росією та країнами Заходу. 

Штайнмаєр заявив, що країнам Заходу не варто допускати "апокаліптичних 
настроїв" у відносинах з РФ. 

                                                                                              Європейська правда 

 
 
 

https://www.reuters.com/article/us-germany-russia/merkels-tougher-russia-stance-meets-resistance-in-germany-idUSKBN1HN1XU?il=0
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/15/7080441/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/15/7080441/
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Брюссель і Берлін обіцяють зберегти транзит через Україну 
після запуску «Північного потоку - 2» 

16.04.2018 

Брюссель і Берлін обіцяють гарантувати транзит газу через Україну після 
будівництва газопроводу "Північний потік-2". 

Про це заявили після переговорів у понеділок в Берліні міністр економіки і 
енергетики Німеччини Петер Альтмайєр і віце-президент Єврокомісії у справах 
енергетичного союзу Марош Шефчович, повідомляє власний кореспондент 
"Укрінформу" в Німеччині. 

"Маю сказати, що Україна попри складні умови в останні роки, останні зими 
змогла надійним чином прокачати 97 млрд кубометрів газу, що стало новим 
рекордом. Це підтверджує, що транзит працює добре, що він має стратегічне 
значення для забезпечення газом не лише такої великої країни, як Україна, а й 
Центральної та Східної Європи. І наш пріоритет - зробити так, щоб і надалі 
транзит було збережено", - заявив Шефчович. 

Що стосується "Північного потоку-2", то позиція ЄК, нагадав її віце-
президент, полягає в тому, щоб трубопровід споруджувався за тими ж правилами, 
що і всі інші в ЄС. 

"Найкращий спосіб врегулювати всі правові і політичні чутливі моменти - 
переговори, в ході яких ми зможемо знайти рішення всіх проблем", - вважає 
Шефчович. Він зазначив, що 2019 рік, коли закінчується українсько-російський 
газовий контракт, наближається, і треба надати політичний імпульс, зокрема, за 
допомогою зустрічей на високому рівні. 

Альтмайєр визнав зі свого боку, що "Північний потік-2" є "проектом з 
високим політичним контекстом". Він запевнив, що Німеччина зробила все 
можливе за допомогою Єврокомісії і під керівництвом ЄС, щоб Україна в останні 
роки була забезпечена газом, причому йшлося не тільки про транзит, а й реверс. 
"Наша мета – щоб державний суверенітет України, звичайно ж, був збережений і в 
майбутньому. До цього належить у тому числі і безпечне і достатнє 
енергозабезпечення", - підкреслив Альтмайєр. 

10 квітня на перс-конференції з Порошенком Меркель заявила, що проект 
"Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як 
країни-транзитера. Зауважимо, що в Німеччині компанія Nord Stream 2 
AG отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію 
газопроводу. 

Європейська правда  
 

 
Польща починає переговори зі США щодо другого етапу 

закупок систем Patriot 
16.04.2018 

Польща починає переговори щодо другого етапу програми модернізації 
польської армії "Вісла", в рамках якої закупить у США чергові протиракетні 
комплекси Patriot. 

Про це повідомило "Польське радіо". 
Як зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, польська група 

перемовників вже перебуває у США. 
"Я сподіваюся, що переговори будуть простішими, тому що ми дійшли згоди 

в першій фазі, а це, по суті, її продовження. Однак, я розумію, що переговори 
мають бізнес-характер, в зв'язку з чим ми робимо все, щоб цей контракт був 
якомога більш вигідним для Польщі, щоб було куплено найсучасніше обладнання 
за хорошою ціною", - повідомив міністр. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2442608-brussel-i-berlin-obicaut-zberegti-tranzit-cerez-ukrainu-pisla-zapusku-nord-stream2.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/10/7080161/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/10/7080161/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/27/7079555/
http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/358978
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28 березня міністр оборони Маріуш Блащак підписав договір на перший 
етап поставок. 

До кінця квітня буде підготовлений документ, який визначить витрати на 
покупку сучасного обладнання для польської армії до 2026 року. 
Нагадаємо, минулого року Державний департамент США схвалив продаж 
Польщі протиракетних систем Patriot  

В першій з двох фаз доставки американська влада погодилася продати 
Польщі 16 пускових установок, 208 ракет, чотири радіолокаційні станції з 
радарами. США також погодилися, щоб польські комплекси були інтегровані з 
системою IBCS, передбачає створення комплексної автоматизованої системи 
управління військами на полі бою. 

Європейська правда  
 

 
Єврокомісія відзначає прогрес у вирішенні суперечки з Польщею 
04.04.2018 

У Європейській комісії відзначають прогрес у переговорах з Польщею щодо 
суперечливої судової реформи. 

Про заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє AFP. 
"Ми досягаємо прогресу...є чітке бажання обох сторін продовжувати", - сказав 
Тіммерманс, додавши, що з обох сторін існує "чітка готовність" вирішити 
суперечку між Польщею та ЄС. 

Тіммерманс у вівторок представив свою оцінку відповіді Варшави щодо 
рекомендацій Брюсселя на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у 
Люксембурзі. 

Нагадаємо, у грудні 2017 року Європейська комісія вперше в 
історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення 
верховенства права. 

У Євросоюзі обговорюють можливість домогтися коригування курсу Польщі 
шляхом обмеження виділення коштів ЄС. 

Європейська правда  
  

 
Єврокомісія рекомендує відкрити переговори про вступ з 

Албанією та Македонією 
17.04.2018 

Європейська комісія рекомендує відкрити переговори про вступ до блоку з 
Албанією та Республікою Македонія. 

Про це заявила високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої 
політики та політики безпеки Федеріка Могеріні. 

"Єврокомісія вирішила відкрити переговори про вступ з Албанією та 
Колишньою Югославською Республікою Македонія. Західні Балкани стануть 
частиною міцного та стабільного ЄС", - сказала Могеріні. 

Вона зазначила, для того, щоб перспектива для вступу стала реальністю, 
країни повинні визнати пріоритетними реформи в основних сферах верховенства 
права, прав людини, демократичних інститутів та реформи державного 
управління, а також щодо економічного розвитку та конкурентоспроможності всіх 
областей, де все ще зберігаються структурні недоліки. 

"Сьогоднішній крок вперед для Македонії та Албанії є кроком уперед для 
всього регіону Західних Балкан. Наше стратегічне спрямування та участь дають 
практичний прогрес та вигоди для людей регіону. Однак робота над реформами та 
модернізацією потрібно продовжувати, в інтересах партнерів та ЄС", - сказала 
Могеріні. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/28/7079581/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/28/7079581/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/18/7073838/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/18/7073838/
https://www.yahoo.com/news/eu-says-poland-making-progress-court-reform-row-165533903.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/20/7075326/
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Зазначимо, що серед балканських країн переговори про вступ до ЄС вже 
ведуться з Сербією (з 2014 року) і Чорногорією (з 2012 року). 

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

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". 

                                      Європейська правда  

 
Комітет Європарламенту закликав переглянути призначення 

генсека Єврокомісії 
17.04.2018 

Комітет Європарламенту з бюджетного контролю ухвалив проект резолюції, 
в якій міститься заклик до Єврокомісії переглянути суперечливе призначення 
генерального секретаря Мартіна Зельмаєра. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту. 
Члени комітету вважають, що висунення кандидатури Зельмаєра "можна 

розглядати як дії, схожі на переворот ", які, можливо, вийшли за межі закону. 
Комітет пропонує переглянути процедуру, щоб надання іншим кандидатам 

можливість подати заявку. 
Проект резолюції закликає всі інституції ЄС заповнювати свої посади за 

допомогою внутрішніх переходів лише за умови належного повідомлення про 
персонал та віддавати перевагу відкритим та прозорим процедурам, призначеним 
для вибору найбільш кваліфікованих кандидатів. 

"Усі вакантні посади повинні публікуватися в інтересах прозорості, 
цілісності та рівних можливостей", - сказали депутати комітету. 

Європарламент голосуватиме за резолюцію у середу, 18 квітня. 
У Брюсселі вже більше місяця вирують пристрасті щодо призначення 

Зельмаєра. Багатьох цікавить як несподівана відставка попереднього генсека 
Єврокомісії 21 лютого, так і надзвичайно швидке, як для бюрократії Брюсселя, 
призначення Зельмаєра, який тільки того ж дня отримав крісло заступника 
генсека. 

Єврокомісія продовжує наполягати, що призначення відбулося відповідно 
до усіх правил і відповіла на 134 запитання комітету, опублікувавши 80-
сторінковий документ. 
 

Європейська правда  

 
Макрон наполягає на реформі ЄС з посиленням єврозони і 

оборонною співпрацею 
17.04.2018 

Президент Франції Еммануель Макрон наполягає на своїх пропозиціях 
щодо реформуваня Європейського Союзу. 
Про це передає Рolitico. 

"Я не хочу бути частиною покоління тих, хто ходіть уві сні", - заявив 
Макрон, звертаючись до Європарламенту у вівторок. 

Французький президент вкотре висловився за реформування єврозони, що 
вже викликало спротив у деяких країнах ЄС, зокрема у Німеччині. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/6/7077163/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/6/7077163/
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180416IPR01811/committee-meps-ask-the-commission-to-reassess-the-appointment-of-martin-selmayr
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/26/7079319/
https://www.politico.eu/article/macron-in-european-parliament-urges-eu-to-seize-chance-to-reform/
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Макрон заявив, що Франція готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС, 
закликав до розширення співпраці в галузі безпеки і оборони, а також до нових 
загальноєвропейських ініціатив, спрямованих на інтеграцію біженців та мігрантів. 
Лідер Франції також закликав ввести нові податки для гігантських технологічних 
компаній, які, за його словами, досі не платять свою справедливу частку. 

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер був першим, хто взяв слово, щоб 
відреагувати на слова Макрона. Виступ Юнкера був сповнений схваленнями 
пропозицій лідера Фрації. "Так! Так! Ми згодні. Я повністю згоден з тим, що 
президент щойно сказав", - зазначив він. 

Раніше Юнкер запропонував завершити формування Банківського союзу 
ЄС, створити посаду європейського міністра з економіки та фінансів та 
повноцінний Європейський оборонний союз, що перегукується з пропозиціями 
Макрона. 

Макрон у вересні 2017 року представив план масштабної 
реформи Європейського Союзу, щоб зробити його "більш інтегрованим, більш 
демократичним та більш конкурентоспроможним". 

Президент Європейської ради Дональд Туск поставив завдання погодити 
першу серію реформ у червні 2018 року.  

Нагадаємо, новий уряд Німеччини має намір "дуже інтенсивно і швидко" 
розглянути пропозиції Макрона. 

Іспанія також підтримала план Макрона щодо реформування єврозони. 
Європейська правда  

 
У Британії розпочали розслідування проти кремлівської Russia 

Today 
18.04.2018 

Британський медіа регулятор розпочав розслідування проти підтримуваної 
Кремлем телекомпанії Russia Today (RT), яку підозрюють у порушенні принципу 
неупередженості. 

Про це йдеться у повідомленні британського регулятора Ofcom. 
"Ofcom сьогодні відкрив сім нових розслідувань щодо належної 

неупередженості новинних і поточних програм на телеканалі RT" – йдеться у 
повідомленні. 

Ofcom повідомив, що TV Novosti, яка веде мовлення RT і володіє ліцензіями 
на мовлення, до недавнього часу у висвітленні подій не надто відрізнялася від 
інших телекомпаній, які ведуть мовлення у Британії. 

"Однак після подій у Солсбері ми спостерігали значне збільшення кількості 
програм RТ, які вимагають розслідування потенційних порушень Кодексу 
мовлення Ofcom" - йдеться у повідомленні. 

У Ofcom обіцяють представити результати розслідування якомога скоріше. 
У березні Ofcom заявляв, що RT ризикує втратити ліцензію в результаті 

дипломатичної суперечки між РФ і Британією через отруєння колишнього 
подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері. 

Тепер регулятор стверджує, що сім програм телеканалу, які вийшли в ефір з 
17 березня по 16 квітня викликають сумнів, оскільки можуть порушувати принцип 
неупередженості у Кодексі мовлення. 

Європейська правда  

 
 
 
 
 

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/14/7070947/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/27/7071516/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/27/7071516/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/15/7078793/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/15/7078793/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/6/7080001/
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/rt-update
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ЄС має призначити представника з питань Донбасу і Криму – 
комітет асоціації 

19.04.2018 
Європейський союз має докладати більше зусиль для вирішення конфлікту 

на Донбасі та деокупації Криму і призначити спеціального представника з цих 
питань. 

Про це йдеться у заяві, ухваленій Парламентським комітетом асоціації ЄС-
Україна на засіданні, яке відбулося 18-19 квітня у Страсбурзі. 

"ЄС повинен робити амбітні пропозиції стосовно своєї ролі у вирішенні 
конфлікту, такі як призначення спеціального представника ЄС щодо конфлікту в 
Східній Україні та Криму", - йдеться у заяві. 

Комітет також розчарований, що за чотири роки після незаконної анексії 
Криму та міста Севастополя Російською Федерацією жодної конкретної пропозиції 
міжнародного формату переговорів з деокупації півострова не було обговорено на 
міжнародних форумах. 

"Висловлюємо жаль з приводу того, що Рада із закордонних справ не 
затвердила висновки щодо України на своєму останньому засіданні у березні 2018 
року, тому закликаємо держави-члени ЄС провести цю дискусію з ухваленням 
висновків на черговому можливому засіданні Ради закордонних справ", - йдеться 
у заяві. 

Депутати також засудили як політичне переслідування незаконне 
ув'язнення у Росії та Криму громадян України, а також погіршення ситуації з 
правами людини в Криму, зокрема для кримських татар. 

"У світлі цих подальших порушень міжнародного права та основних прав 
людини вважаємо, що ЄС та Україна мають не тільки продовжувати існуючі 
санкції, але й накладати додаткові на Росію, в тому числі на тих, хто відповідає за 
порушення прав людини та організацію так званих президентських виборів в 
Криму та місті Севастополь", - наголошується в заяві. 

Європейська правда 
 

 
Литва хоче більше зенітних ракет НАТО, побоюючись 

конфлікту з РФ 
20.04.2018 

Литва хоче, щоб Сполучені Штати встановили в Прибалтиці більше систем 
захисту, таких як зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot та ближньої 
дії Avenger. 

Про це заявив міністр національної оборони Литовської Республіки 
Раймондас Каробліс, передає Reuters. 

Литовські посадовці звернулися до Вашингтона з проханням встановити 
системи на регулярній основі для проведення навчань. 

У Вільнюсі побоюються, що Росія переважає спроможності союзників у 
повітрі. У НАТО повинні бути впевненими, що регіон зможе захистити себе в разі 
конфлікту, вважає Каробліс. 

Минулого року НАТО розгорнуло на постійній основі чотири 
багатонаціональних батальйони у Польщі та країнах Балтії, тоді як американські 
військові відправили батарею Patriot до Литви для навчань. 

Віце-президент США Майк Пенс у липні минулого року говорив про 
можливість розгортання Patriot у сусідній Естонії. Тим часом перші комплекси 
Patriot з’являться у Польщі в 2019 році. У Варшаві завляють, що Patriot будуть 
захищати і повітряний простір Литви. 

Європейська правда 

 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/141920/Final%20statement%20and%20recommendations%207th%20EU-Ukraine%20PAC_final%20clean.pdf
https://www.reuters.com/article/us-lithuania-defence/lithuania-wants-more-nato-anti-aircraft-missiles-to-deter-russia-idUSKBN1HR2C0?il=0
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/3/7079831
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/9/7072014/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/9/7072014/
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Міністр оборони Німеччини закликала до жорсткішого курсу 
щодо Росії 

22.04.2018 

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн закликала до 
жорсткішого курсу щодо Росії. 

Про це фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, Deutsche 
Welle. 

"Президент Путін не цінує слабкості", - вважає вона. 
На думку фон дер Ляєн, у питанні санкцій проти РФ необхідно "наполягати 

на виконанні Росією даних в Мінську обіцянок". Лише після цього можна вести 
мову про пом'якшення санкційного тиску. 

Анексію Криму Росією та події на Донбасі фон дер Ляєн віднесла до тих 
факторів, котрі заважають покращенню відносин між ЄС та РФ. 

Іншими перепонами на шляху до поліпшення відносин з Росією міністр 
назвала підтримку Росією сирійського президента Башара Асада та постійні 
кібератаки проти країн Заходу. 

"Ключовою проблемою" фон дер Ляєн визнала "образ ворога", що потрібен 
Кремлю, але не Заходу. У цій ситуації важливо зберегти готовність до діалогу з 
Москвою "з позиції єдності та сили", зазначила міністр. 

Європейська правда 
 
 

Спікер сенату Польщі : Путін підтримує екстремістів і 
сепаратистів задля розколу ЄС 

22.04.2018 

Президент Росії Володимир Путін підтримує екстремістські та 
сепаратистські рухи в Європі, щоб добитися розділення Євросоюзу. 

Про це у Талліні під час дводенної конференції голів парламентів ЄС заявив 
спікер польського Сенату Станіслав Карчевський, повідомляє Niezalezna. 

У своєму виступі Карчевський зазначив, що однією з проблем ЄС є 
координація зусиль із протидії агресивності російської пропаганди. За його 
словами, Кремль "спричиняє історичні антагонізми на національному рівні". 

"Путін є лівим для лівих і консерватором для консерваторів, він є 
підтримкою всіх екстремістів і сепаратистів, тільки б вони сильніше розділяли 
Європейський Союз і сперечались один з одним. Коли в березні 2014 року верхня 
палата російського парламенту обговорила питання про те, щоб дати Путіну право 
ввести війська в Україну, один із її членів сказав про очікувану реакцію Заходу: 
"Покричать, покричать і перестануть", - зазначив Крачевський. 

Як він відзначив, ЄС "не може дозволити собі підтвердити цей діагноз і 
прогноз". За словами спікера польського Сенату, збереження такої думки серед 
російських політиків призведе до подальших актів агресії. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/a-43485621
http://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/a-43485621
http://niezalezna.pl/223430-marszalek-senatu-powiedzial-prawde-o-putinie-uslyszeli-ja-przewodniczacy-parlamentow-panstw-unii
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Зустріч країн G7: Україна в центрі уваги 
 
Наприкінці квітня у Канаді відбулася чергова зустріч глав 

зовнішньополітичних відомств країн «Великої Сімки» (G 7), до якої входять 
Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США. 
Для України ця зустріч стала у деякій мірі історичною, адже вперше був 
запрошений Міністр закордонних справ України. Нагадаємо, у 2014 році Росія 
була виключена із лав об’єднання, яке називали на той час G8 через незаконну 
окупацію Криму.  

22 квітня 2018 року Павло Клімкін взяв участь у спеціальному засіданні G7 
(«outreach session»), присвяченому ситуації в Україні. У ході спеціальної сесії було 
обговорено питання щодо нових викликів, які несе гібридна російська агресія, 
необхідності збереження суверенітету та відновлення територіальної цілісності 
нашої держави, збереження санкційного тиску на Росію та підтримки реформ в 
Україні. Було обговорено і перспективи миротворчої місії на Донбасі.  Павло 
Клімкін зазначив: «Україну сприймають як невід’ємну частину вільного світу, 
спільного демократичного простору. Наші партнери з Великої Сімки атаку 
на Україну бачать як атаку на цей вільний, демократичний світ». 6 
Також Міністр закордонних справ України застеріг західні демократії щодо 
російської загрози, та відзначив, що Росія використовує Україну як поле 
випробувань своєї інформаційної війни проти Західних демократій. За його 
словами, підтримка України повинна розглядатися як частина більшої картини.7 
 Усі країни G 7 рішуче засудили дії Росії та виступили за збереження санкцій 
проти Росії через її незаконні дії щодо України. Міністерство закордонних справ 
Канади заявило: «Міністр Фріланд та інші глави МЗС країн G7 підтвердили 
спільне прагнення порядку, заснованого на нормах міжнародного права, в тому 
числі з питання територіальної цілісності. Санкції, накладені на Росію після її 
неприйнятних дій в Україні, будуть продовжуватися».8 

                                                             
6 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/64412-ukrajina-vzyala-uchasty-u-zahodah-velikoji-simki-v-
toronto 
7 https://www.nationalobserver.com/2018/04/23/news/ukraine-foreign-minister-warns-g7-russian-
threats-western-democracy 
8 https://twitter.com/CanadaFP/status/988149473070206976 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/64412-ukrajina-vzyala-uchasty-u-zahodah-velikoji-simki-v-toronto
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/64412-ukrajina-vzyala-uchasty-u-zahodah-velikoji-simki-v-toronto
https://twitter.com/CanadaFP/status/988149473070206976
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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що 
не бачить у найближчому майбутньому можливості повернення Росії до G7. «На 
даний момент це взагалі не питання» - заявив Маас.9 Раніше він також відзначив, 
що у нього немає впевненості в тому, що президент Володимир Путін від початку 
свого правління хотів вести Росію демократичним шляхом. Разом з тим очільник 
МЗС ФРН закликав Росію до діалогу. 10 

Важливим є те, що країни G7 вирішили створити спеціальну групу для 
вивчення агресивної поведінки Росії та заявили, що працюватимуть над планом 
вдосконалення координації, щоб відбити іноземне втручання у вибори. Зокрема 
Борис Джонсон, Міністр Закордонних справ Британії заявив: «Ми вирішили 
створити групу у рамках G7, яка аналізуватиме злостиву поведінку Росії у всіх її 
проявах: кібервійна, дезінформація, спроби вбивства – будь що, щоб колективно 
знайти відповідь».11 

23 квітня країни «Великої сімки» оприлюднили спільне комюніке за 
результатами зустрічі. Зокрема у документі держави G7: заявили, що тривалість 
пов’язаних із Донбасом економічних санкцій безпосередньо прив’язана до повної 
та безповоротної імплементації Росією Мінських угод та підкреслили, що «ми 
також залишаємося готовими вжити подальші обмежувальні заходи, якщо дії 
Росії цього вимагатимуть»; закликали Росію припинити таку поведінку, яка стоїть 
на заваді можливості відновлення конструктивної співпраці жити відповідно до 
своїх міжнародних зобов'язань, дотримуватися відповідальності щодо 
підтримання міжнародного миру і безпеки як Постійний член Радбезу ООН; 
схвалили заходи, вжиті окремими державами, з метою обмеження ворожої 
розвідувальної діяльності Росії й підвищення колективної безпеки. Разом з тим, у 
комюніке вказоно: «Незважаючи на це, ми й надалі залучатимемо Росію до 
вирішення регіональних криз та глобальних викликів».12  

Таким чином, зустріч «Великої сімки» показала значну увагу країн-лідерів 
до протидії деструктивним діям Кремля в світі та до ситуації в Україні. 
Запрошення Міністра Клімкіна свідчить про те, що Україна не виходить з поля 
зору цих держав, і вони намагаються напрацювати практичний механізм 
стримування, тепер вже спільного ворога – Путіна.  Так як Україна має вже 
чотирьохрічний  досвід у боротьбі з російськими гібридними загрозами, то було б 
доцільним об’єднати напрацювання і ресурси задля координованих дій.  Про це 
натякнула Христя Фріланд яка заявила, що незабаром деталізує план покращення 
координації між державами-членами, коли стикається з іноземним втручанням.13 
Разом з тим, представники G7 закликали Україну до створення Антикорупційного 
суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, до прогресу у проведенні 
реформ виборчого законодавства та ухвалення Закону про національну безпеку, 
що свідчить про пильну увагу до внутрішніх процесів в Україні, які не завжди 
викликають довіру. 

                                                             
9
 http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B7%D1%81-

%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BE-g7/a-43489017 
10 http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B7%D1%81-
%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BE-g7/a-43489017 
11 https://www.reuters.com/article/us-g7-summit-foreign/g7-foreign-ministers-condemn-russian-
behavior-says-it-impedes-cooperation-idUSKBN1HU1OS 
12 https://g7.gc.ca/en/g7-presidency/themes/building-peaceful-secure-world/g7-ministerial-meeting/g7-
foreign-ministers-joint-communique/ 
13 https://www.reuters.com/article/us-g7-summit-foreign/g7-foreign-ministers-condemn-russian-
behavior-says-it-impedes-cooperation-idUSKBN1HU1OS 

http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BE-g7/a-43489017
http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BE-g7/a-43489017
http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BE-g7/a-43489017
http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BE-g7/a-43489017
https://www.reuters.com/article/us-g7-summit-foreign/g7-foreign-ministers-condemn-russian-behavior-says-it-impedes-cooperation-idUSKBN1HU1OS
https://www.reuters.com/article/us-g7-summit-foreign/g7-foreign-ministers-condemn-russian-behavior-says-it-impedes-cooperation-idUSKBN1HU1OS
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Двосторонні відносини 
 

Мексика 
Переговори керівника консульської служби МЗС України Сергія 

Погорельцева в Сенаті Мексики 
18.04.2018 

17 квітня 2018 року відбулися переговори Директора Департаменту 
консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева з Головою Комісії з 
міжнародних відносин з питань Європи Сенату Національного Конгресу Мексики, 
заступником Голови Комісії з міжнародних відносин Луз Марією Берістайн 
Наваррете, заступником Голови Комісії з міжнародних відносин Сенату Лісбет 
Ернандес Лекона та Директором МЗС Мексики у зв'язках з Сенатом Альбою 
Гарденією Мехіа Абреу. 

У ході зустрічі було обговорено питання порядку денного у консульській, 
міграційній та договірно-правовій сферах.  

Українська сторона заручилася повною підтримкою членів законодавчого 
органу Мексики, який є відповідальним за прийняття рішень у сфері зовнішньої 
політики країни. 

МЗС України 

 
 

Туреччина 
Україна і Туреччина інтенсифікують міжпарламентський 

діалог 
18.04.2018 

18 квітня ц.р. заступник Міністра закордонних справ України Василь 
Боднар провів зустріч з делегацією Комітету у закордонних справах Великих 
Національних Зборів Туреччини на чолі з Головою Комітету В.Бозкиром. 

У центрі уваги зустрічі з турецькими парламентарями були, насамперед, 
питання розвитку українсько-турецького політичного діалогу та 
міжпарламентського співробітництва на двосторонньому рівні, взаємодії у 
багатосторонніх форматах, поглиблення торговельно-економічного 
співробітництва. Сторони підтвердили необхідність підтримання активної 
міжпарламентської співпраці як складового елементу стратегічного партнерства 
між Україною та Туреччиною. 

Окремо було обговорено ситуацію на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополь. Також турецька сторона поінформувала про свої оцінки становища в 
Сирії та на Близькому Сході. 

Заступник Міністра В.Боднар подякував турецькій стороні за незмінну 
позицію офіційної Анкари в питаннях беззастережної підтримки суверенітету та 
територіальної цілісності України та звільнення політичних заручників Кремля, 
зокрема, заступників Голови Меджлісу кримсько-татарського народу А.Чийгоза та 
І.Умерова. 

МЗС України 

 
Китай 

 

Громадяни України зможуть подорожувати до провінції 
Китаю Хайнань без віз 

20.04.2018 

Україну включено до переліку держав, громадяни яких можуть в’їжджати та 
перебувати на території провінції Китаю Хайнань без віз строком до 30 днів. 
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Спрощений порядок в’їзду застосовуватиметься з 01 травня 2018 року для 
туристичних поїздок як в рамках групових турів, так і для індивідуальних 
подорожей. 

 МЗС України 
 

 

 
Люксембург 

Заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль 
прийняла новопризначеного Посла Великого Герцогства Люксембург 

в Україні Жерара Філіпса 
12.04.2018 

23 квітня 2018 року Надзвичайний і Повноважний Посол Люксембургу в 
Україні Жерар Філіпс вручив копії Вірчих грамот Заступнику Міністра  з питань 
європейської інтеграції Олені Зеркаль. 

Під час зустрічі співрозмовники констатували позитивний стан 
двостороннього співробітництва та наголосили на важливості активізації його 
торговельно-економічної складової, у т.ч. на основі поглибленої та всеохоплюючої 
ЗВТ між Україною та ЄС. У цьому контексті віталося здійснення 
багатосекторальною бельгійсько-люксембурзькою діловою місією візиту в 
Україну, який розпочався 23 квітня. 

Олена Зеркаль відзначила підтримку Люксембургу у питанні збереження 
територіальної цілісності України та захисту державного суверенітету. 
Співрозмовники здійснили обмін думками щодо подальшого інституційного 
розвитку Європейського Союзу у світлі актуальних викликів і загроз. 

 МЗС України 
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Цілеспрямований абсурд Кремля 
 
У кінці квітня цього року військові експерти організації 

«Інформаційний спротив» поширили інформацію про те, що 
Адміністрація президента Російської Федерації наказала ватажкам 
ОРДЛО розробити та ухвалити «закони» під робочою назвою «про 
боротьбу з українською окупацією». 

За даними організації, у Кремлі проінструктували керівництво ОРДЛО 
щодо окремих «положеннь», які мають бути присутні в «законі»: 

 військові ЗСУ автоматично визнаються «військовими злочинцями», їх 
ліквідація не матиме жодних «юридичних наслідків»; 

 українські політики й вище керівництво країни мають бути визнані 
«керівництвом окупаційного режиму» й притягатися «до кримінальної 
відповідальності»; 

 працівників бюджетної сфери України, держслужбовців і працівників ЗМІ 
пропонують називати «пособниками окупаційного режиму» і теж 
підпадають під «кримінальну відповідальність». 

 «закон» передбачає дозвіл на присвоєння рухомого і нерухомого майна 
таких «посібників окупаційного режиму» бойовиками з числа громадян 
Російської Федерації. 
За даними «Інформаційного спротиву», під дії «закону» можуть потрапити 

всі особи, які отримують зарплату або інший прибуток на підконтрольній 
українській владі території, в т.ч. підприємці, які платять податки в державний 
бюджет України. Виняток планується зробити тільки для осіб, які добровільно 
погодяться на співпрацю зі «спецслужбами, правоохоронними органами та 
іншими державними структурами» «Л / ДНР».14  

Очевидно, це цілковитий абсурд звинувачувати Україну в 
окупації власної території, але разом з тим, цей трюк Кремля має свою 
мету. Так Кремль намагається посіяти страх та хаос на звільненій 
території окупованого Донбасу та реінкарнувати режим «сталінізму», 
що імпонує В. Путіну. Більше того, такий режим може влаштовувати й 

                                                             
14

 http://sprotyv.info/ru/news/kiev/svodka-rukovodstvo-ldnr-poluchilo-ukazanie-iz-rf-vzyatsya-za-protivostoyanie-

ukrainskoy 
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окуповану частину населення. Юрій Карін, військовий оглядач та головний 
редактор сайту «Інформаційний спротив» прокоментував це так: «В «закон» 
(хочуть внести) антиукраїнські тези для збільшення недовіри 
місцевого населення тимчасово окупованої території до представників 
державних органів України та інших посібників «бендерівського 
режиму». Фактично вводиться заборона на в'їзд в ОРДЛО біженців з 
регіону, як «посібникам хунти… Уникнути «переслідування за 
законом» можна тільки погодившись добровільно співпрацювати з 
«правоохоронцями» окупаційного режиму»15. Таким чином Кремль ще й  
намагається залучити до своїх лав посіпак Путінського режиму.  

Як бачимо, такі маніпуляції свідчать про тотальну підміну понять Кремлем. 
Російська влада вибудувала потужну дезінформаційну машину, яка розповсюджує 
фейки на усіх рівнях, починаючи від найвищих офіційних осіб, до штучно 
створених ботів.  До прикладу, можна привести нещодавню заяву Міністра 
закордонних справ РФ Лаврова, щодо Мінських домовленостей. «Коли про щось 
домовляються, то ці домовленості виконують. Якщо мова про 
Україну, то тут є Мінські домовленості і резолюції, одноголосно 
схвалені РБ ООН, то їх треба виконувати».16 Такі інформаційні 
маніпуляції покликані створювати антиукраїнський фон у російському суспільстві 
та бути інструментом дестабілізації в Україні.  

Очевидно, що Росія не дотримується цих же Мінських домовленостей, і не 
збирається цього робити. Для вирішення конфлікту вони є абсолютно недієвими і 
свідченням цьому є щоденні повідомлення Штабу АТО про обстріли ворога. Так 25 
квітня 2018 року у повідомленні йдеться, що протягом минулої доби окупанти 
випустили понад 140 снарядів та мін, і це лише в пунктах Луганське та 
Новолуганське. Більш за все, що причиною таких Кремлівських заяв є бажання 
скористатися саме політичною частиною цих домовленостей, де мова йде про 
проведення виборів. Оголошений закон «про боротьбу з українською 
окупацією», націлений і на пропагування колаборанства з Кремлем. 
Якщо змоделювати ситуацію справжнього перемир’я, то між 
сторонами постане питання проведення виборів. Населення, якому 
вже роками промивають мізки буде схильне до проросійського 
кандидата і немає гарантій, що якась «легітимна сила» знову не 
звернеться до Путіна, щоб той когось захистив. З цього приводу 
доречний коментар військового експерта Миколи Сунгуровського, 
який вказує: «…після того як припинили вогонь, встановили перемир'я 
і тут же провели вибори, хто завадить цій новообраній владі 
звернутися до Росії з проханням про укладення військового союзу, як 
це сталося в Абхазії і Осетії? Поява російських баз на тій території - це 
остаточна заморозка конфлікту, а не його вирішення. І тоді можна 
скільки завгодно говорити, мовляв, а чому ви інші кроки не виконали. 
Війська вже там - на законних підставах»17  

Таким чином, Україна і світ мабуть уже звикли, що кожному 
«благому наміру» Кремля, вірити не можна. Адже у всіх заявах 
закладені маніпуляції направлені на дестабілізацію і хаос, що є 
відголосками гібридної війни. 
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 https://ukr.segodnya.ua/ukraine/ekspert-obyasnil-chem-grozit-donbassu-zakon-o-borbe-s-ukrainskoy-okkupaciey-

1132936.html 
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 https://www.segodnya.ua/politics/nikakih-ustupok-lavrov-sdelal-novoe-zayavlenie-po-donbassu-1132371.html 
17

 https://www.segodnya.ua/ukraine/voyska-rf-mogut-zakonno-zayti-na-donbass-sungurovskiy-ukazal-na-problemu-

1132390.html 


