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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Висунення Заходом звинувачень на адресу Російській Федерації  у 

масштабних кібератаках. 
 

Отруєння колишнього шпигуна. Шахрайство в спорті. Знищення 
пасажирського лайнера над Україною і вбивство 300 людей на його борту. 
Міжнародна спільнота впродовж останніх років звинувачувала Росію у всіх цих 
злочинах. І от світ знову вказав на неї пальцем. Цього разу російські агенти 
намагалися за допомогою хакерських атак підірвати й дискредитувати 
розслідування всіх цих подій. Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що в четвер 
уряди США, Великої Британії й Нідерландів одночасно звинуватили офіцерів ГРУ 
у спробі зламати системи організацій, які розслідували російські злочини.1 

4 жовтня Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд заявила про вислання 
чотирьох російських шпигунів у зв’язку із запланованою кібератакою. Йдеться про 
кібернапад на базовану в Гаазі Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), 
якому влада Нідерландів запобігла. Росіян вислали ще в квітні, зазначила 
Бейлевельд. Розвідка країни опублікувала фото та імена чотирьох осіб. Вислані 
прибули до Нідерландів 10 квітня і неодноразово були помічені поблизу штаб-
квартири ОЗХЗ. 13 квітня їх затримали і багажнику винайнятого ними автомобіля 
було виявлено пристрої, необхідні для здійснення хакерських атак. 

Розслідування показало, що росіяни також планували кібератаку в Швейцарії 
на лабораторію ОЗХЗ. Окрім того, хакери мали намір отримати доступ до 
матеріалів розслідування щодо збиття у 2014 році над Донбасом літака рейсу MH17 
"Малайзійських авіаліній".2 Голландські військові назвали імена підозрюваних: 
Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников і Олексій Мінін. За даними 
Міноборони Нідерландів, усі вони працювали на Головне розвідувальне 
управління (ГРУ). 

У той же день усім перерахованим Нідерландами росіянам пред’явили 
обвинувачення в Мінюсті США, їх вважають причетними до кібератаки на 
спортивні організації "з помсти" за відсторонення спортсменів з Росії. Також в 

                                                             
1https://www.unian.ua/world/10287618-bloomberg-rosiya-zagrozhuye-usim-u-sviti-i-jiji-kiberataki-ce-
dovodyat.html 
2https://www.dw.com/uk/нідерланди-вислали-чотирьох-росіян-через-підозру-в-плануванні-
кібератаки/a-45752331 
 

https://www.dw.com/uk/нідерланди-вислали-чотирьох-росіян-через-підозру-в-плануванні-кібератаки/a-45752331
https://www.dw.com/uk/нідерланди-вислали-чотирьох-росіян-через-підозру-в-плануванні-кібератаки/a-45752331


INTERNATIONAL WEEKLY # 18 (01.10.2018 — 15.10.2018)  4 of 19 

 

4 of 19 

американському списку обвинувачених виявилися ще троє росіян - Іван Єрмаков, 
Дмитро Бадин і Артем Малишев. У Мінюсті США вважають, що вони також 
працюють на ГРУ, але, на відміну від висланих з Нідерландів розвідників, діяли з 
Москви.3 Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння спробою Росії 
вчинити кібератаку проти Організації з заборони хімічної зброї у Гаазі. Про це 
йдеться у спільній заяві  президента Європейської ради Дональда Туска, 
президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та високого представника з питань 
зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.4 

Тему російських шпигунів піднімали і в Брюсселі на саміті міністрів оборони 
країн-членів НАТО. Ці топ-чиновники обурені та занепокоєні, що їхні країни також 
можуть стати жертвами атак росіян. Насправді, той факт, що голландським і 
британським спецслужбам вдалося запобігти хакерську атаку з боку російських 
розвідників, став топ-новиною в штаб-квартирі НАТО. Її обговорювали на всіх 
рівнях: як на міністерському, так і всередині, в кулуарах. Всі світові ЗМІ були 
присутніми на прес-конференції Єнса Столтенберга, всі хотіли дізнатися 
подробиці. Проте, Генсек Альянсу був доволі стриманим і не навів багато 
подробиць інциденту, але наголосив на тому, що вміння країн-членів НАТО 
запобігати таким агресивним діям Росії у кіберпросторі стало дуже важливим у цій 
ситуації. Також він зауважив, що дуже важливо працювати над розвитком служби 
розвідки Альянсу, щоби і в майбутньому бути готовими до будь-яких "сюрпризів" з 
боку російської сторони. Окрім того він зауважив, що в Альянсі буде створено 
окремий великий департамент з запобігання кібератакам. Це вже великий крок 
вперед. Також його питали, якою може бути відповідь НАТО на таку агресивну дію 
Росії. Генсек був дуже обережний і лише сказав, що вона буде відповідною.5 

У МЗС Росії назвали видворення чотирьох росіян з Нідерландів "черговою 
зрежисованою пропагандистською акцією".  Про це йдеться в повідомленні 
російського зовнішньополітичного відомства, опублікованому в четвер, 4 жовтня. У 
Лаврова зазначили, що Нідерланди, вислати росіян ще в квітні, чекали "майже 
шість місяців", щоб оприлюднити ці дані. На думку МЗС, це приурочено до 
відкриття сесії Організації по забороні хімічної зброї, яке заплановано на 9 жовтня.6 

 Отже, нині Російська Федерація несе найбільшу загрозу в кіберпросторі та 
використовує кібератаки задля реалізації власних політичних цілей. Залишаючи за 
собою руйнування та занепад, російські агенти не лише розповсюджують фальшиві 
новини та пропаганду через соціальні мережі, а й за допомогою хакерів зухвало 
втручаються у роботу західних інститутцій. Західні країни солідарно висловлюють 
засудження низки кібератак російської військової розвідки в усьому світі, 
попереджаючи її про відповідну реакцію з боку Заходу. Наразі МЗС Нідерландів 
почало підготовку над новими санкціями проти Росії за організацію кібератак. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 https://ua.interfax.com.ua/news/political/536237.html 
4 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/4/7087774/ 
5 https://24tv.ua/v_nato_rozpovili_yakoyu_bude_vidpovid_na_kiberataki_rosiyi_n1042377 
6 https://ua.korrespondent.net/world/4018783-rosiia-vidreahuvala-na-zvynuvachennia-niderlandiv 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/04/joint-statement-by-presidents-tusk-and-juncker-and-high-representative-mogherini/
https://ua.interfax.com.ua/news/political/536237.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/4/7087774/
https://24tv.ua/v_nato_rozpovili_yakoyu_bude_vidpovid_na_kiberataki_rosiyi_n1042377
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Інші події в ЄС  
 

В Італії звинуватили ЄС у "ринковому тероризмі" 
01.10.2018 

Віце-прем'єр-міністр Італії Луїджі Ді Майо в понеділок звинуватив 
посадовців Європейського Союзу у навмисному негативному впливі на фінансові 
ринки своїми коментарями на тему бюджетних планів Італії. 

Про це повідомляє Reuters. 
"Деякі європейські інституції грають...займаються тероризмом на ринках", - 

сказав Ді Майо, який очолює популістський "Рух 5 зірок". 
Особливо він розкритикував єврокомісара з питань бюджету П'єра 

Московісі, заявивши, що він навмисно "похитнув ринки" своїми коментарями 
щодо Італії. 

Московісі розкритикував ухвалений урядом Італії державний бюджет, в 
якому популістські лідери заклали збільшення витрат для виконання своїх 
передвиборчих обіцянок. 

Новий бюджет потягне за собою збільшення і без того величезного 
боргового навантаження країни – наразі борг складає 131% ВВП, найбільший 
серед країн єврозони після Греції і вищий, ніж верхня межа ЄС на 60 відсотків. 

Італійський парламент голосуватиме за проект бюджету в жовтні. 
Європейська правда 

 
 

Британія збереже військову присутність у Німеччині після Brexit 
01.10.2018 

Велика Британія має намір залишити в Німеччині невеликий військовий 
контингент після виходу зі складу Євросоюзу. 

Про це заявив британський міністр оборони Гевін Вільямсон, пише DW. 
"Ми збільшуємо британські пункти присутності у всьому світі. Ми не будемо 

закривати наші об'єкти в Німеччині, а замість цього використаємо їх для базування 
армії", - сказав Гевін Вільямсон у заяві, випущеній урядом Великобританії. 

Йдеться про приблизно 185 військових і 60 цивільних співробітників 
Міноборони. До 2015 року в Німеччині було 5,200 британських військ. Зараз у 
Німеччині розміщені також близько 33 тисяч військових США. 

2019 року Велика Британія перекине 800 військовослужбовців на нову 
військову базу на півночі Норвегії. 

Британія повинна вийти з Євросоюзу 29 березня 2019 року, проте 
переговори між Лондоном та Брюсселем щодо умов виходу все ще тривають. 

Європейська правда 

 
 

ЄС проведе саміт щодо Brexit 17 жовтня 
03.10.2018 

Лідери ЄС зберуться 17 жовтня у Брюсселі для обговорення з Британією 
можливої угоди щодо Brexit. 

Про це повідомляє Reuters. 
Президент Європейської ради Дональд Туск призначив робочу вечерю глав 

держав і урядів ЄС напередодні регулярного саміту, який прем’єрка Британії 
Тереза Мей також відвідає. 

Представники ЄС і дипломати стверджують, що лідери ЄС сподіваються 
погодити остаточну угоду, на яку Тереза Мей надасть принципову згоду. Ця 
домовленість має відкрити шлях до проведення 17-18 листопада особливого 

https://www.reuters.com/article/us-italy-budget-eu-dimaio/di-maio-accuses-eu-of-market-terrorism-over-italy-budget-idUSKCN1MB33H?il=0
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/09/28/7087491/
https://www.dw.com/en/uk-to-retain-military-presence-in-germany-after-brexit/a-45701069
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/09/30/7087561/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/09/28/7087526/
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-summit/eu-schedules-brexit-summit-for-oct-17-idUSKCN1MD1UE?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
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саміту, який остаточно оформить політичну декларацію про майбутні торгові 
відносини між ЄС і Британією. 

Раніше прем’єрка Британії заявила, що її країна не боїться виходу з ЄС без 
жодної угоди. 

Європейська правда 
 

 
Парламент Фінляндії змінив конституцію, щоб розширити 

можливості спецслужб 
03.10.2018 

Парламент Фінляндії в прискореному порядку схвалив поправку до статті 
конституції про захист конфіденційної інформації, дозволивши скасовувати такий 
захист у разі загрози нацбезпеці. 

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle. 
За поправку проголосували 178 депутатів, 13 були проти. Проти 

проголосували депутати Союзу лівих сил і депутат шведської народної партії Ева 
Біоде. 

Внесення в прискореному порядку змін до конституції дозволить 
парламенту прийняти новий закон про розвідку ще до закінчення терміну 
повноважень нинішнього уряду, тобто до парламентських виборів у квітні 2019 
року. 

Стаття 10 конституції Фінляндії в даний час дозволяє обмежувати таємницю 
листування, телефонних переговорів та інших конфіденційних повідомлень при 
розслідуванні злочинів, які посягають на безпеку особистості або суспільства, в 
ході судового розгляду, а також для ув'язнених.  

Відповідно до рішення Конституційної комісії парламенту, таємниця 
конфіденційної інформації може бути обмежена в тому випадку, якщо об'єктом 
розвідки є інформація про діяльність, що представляє серйозну загрозу 
нацбезпеці. 

Європейська правда 
 

 
Угорщина і Польща оскаржили в суді посилене трудове 

законодавство ЄС 
04.10.2018 

Угорщина і Польща оскаржили у Суді ЄС посилене європейське трудове 
законодавство щодо працівників з держав-членів з нижчою оплатою праці. 

Про це повідомляє Reuters. 
Нова директива ЄС, оголошена у липні, обмежує право громадян з бідніших 

держав-членів працювати у багатших за низьку зарплату. 
Ця реформа "не служить захисту делегованих робітників, а насправді є 

інструментом протекціонізму", заявили в угорському уряді і додали, що 
звернулися до Суду ЄС з вимогою анулювати директиву. 

Польща заявила, що також подала позов до Суду ЄС. 
"Польща подала власну скаргу щодо директиви про працівників у 

відрядженнях 3 жовтня. Ми підкреслюємо її протекціоністський характер. ", - 
заявив заступник міністра закордонних справ Конрад Шиманський. 

На змінах законодавства ЄС наполягала Франція. На її думку, наявне 
законодавство ЄС про роботу відряджених за кордон працівників призводило до 
зловживань. Так, що компанії з бідніших країн ЄС, відправляючи своїх робітників 
у країни з більш високим рівнем заробітної плати і соціальних стандартів, не 
платять багато місцевих соціальних зборів і податків. 

Європейська правда 

 

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/parlament_odobril_izmenenie_konstitutsii_v_uskorennom_poryadke/10437216
https://www.reuters.com/article/us-eu-hungary-workers/hungary-poland-challenge-tighter-eu-labor-rules-in-court-idUSKCN1ME1MR?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
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Франція розслідує зникнення президента Інтерполу 
05.10.2018 

Франція почала розслідування за фактом зникнення президента Інтерполу 
Мен Хунвея. 

Про це повідомляє BFMTV. 
64-річний Мен Хунвей вже тиждень не виходить на зв'язок після від'їзду в 

Китай 29 вересня. 
Заяву про зникнення подала його дружина, з якою Хунвей проживає у 

Ліоні. 
У Ліоні також розташована штаб-квартира Інтерполу. 
До обрання у листопаді 2016 року президентом Інтерполу Мен Хунвей був 

заступником міністра громадської безпеки Китаю. 
Європейська правда 

 
 

Італія погрожує закрити аеропорти для депортованих з ФРН 
мігрантів 

07.10.2018 

Рим пригрозив закрити аеропорти Італії у зв'язку з намірами влади 
німецької федеральної землі Баварія здійснити масштабну депортацію мігрантів, 
що прибули на німецьку територію через Італію. "Якщо будь-хто - Берлін чи 
Брюссель - планує скидати десятки мігрантів несанкціонованими чартерними 
рейсами, вам слід знати, що жоден аеропорт не є і не буде доступний, - заявив 
міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні у неділю, 7 жовтня. - Ми 
закриваємо аеропорти, як уже закрили морські порти". 

Робітники аеропорту Мюнхена повідомили інформагенції dpa, що баварські 
чиновники планують першу масштабну депортацію до Італії найближчими 
днями. Йдеться про мігрантів, які прибули до Німеччини, однак були раніше 
зареєстровані в Італії. Депортованих мають супроводжувати правоохоронці, 
зазначили джерела інформагенції. При цьому офіційно баварське міністерство 
внутрішніх справ відмовилося коментувати ситуацію. 

Deutsche Welle 
 

Салоніки потерпають від напливу мігрантів: відділки поліції 
переповнені 

07.10.2018 

Друге за величиною грецьке місто Салоніки переживає раптовий сплеск 
кількості незаконних мігрантів, які перетинають сухопутний кордон з 
Туреччиною. 

Про це повідомляє The Times. 
Місто фактично перетворилося на імпровізований табір для мігрантів, а 

поліція не може їх затримувати, так як поліцейські дільниці переповнені. 
"Все, що ми робили в ці останні кілька днів, перевіряли незаконних 

біженців. Але наші камери для попереднього затримання заповнені, і у нас більше 
немає місця", - сказав Теодорос Царідіс, один з керівників поліції в Салоніках. 

За словами Царідіса, ситуація настільки погіршилася, що незаконні біженці 
розміщуються в коридорах поліцейських дільниць. "Держава повинна втрутитися. 
Так не може далі тривати", - додав він. 

Десятки мігрантів, в основному з Ірану та Іраку, вже кілька днів живуть біля 
головного поліцейського відділку в Салоніках, чекаючи формального арешту, 
який дасть можливість почати процес пошуку притулку в Греції. 

За офіційними даними, з початку року кількість мігрантів в Салоніках 
збільшилася з 2500 до майже 11 000 осіб. 

Європейська правда 

https://www.bfmtv.com/police-justice/une-enquete-ouverte-apres-la-disparition-du-president-d-interpol-1537920.html
https://www.thetimes.co.uk/edition/world/greek-police-station-overwhelmed-by-migrants-seeking-arrest-69p73v9fh
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ЄС закликає РФ негайно звільнити Олега Сенцова 
08.10.2018 

Євросоюз висловив солідарність з засудженим в Росії українським 
режисером Олегом Сенцовим і закликав негайно звільнити його. "Європейський 
Союз солідарний з Олегом Сенцовим і, крім оперативного і належного лікування, 
сподівається на невідкладне звільнення його, а також всіх незаконно ув'язнених 
українських громадян в Росії і Криму", - йдеться у заяві зовнішньополітичної 
служби ЄС, оприлюдненій в неділю, 7 жовтня. 

У ній підкреслюється, що стан здоров'я Сенцова зараз погіршився до 
критичного, і Росія, відмовляючись надати йому необхідну медичну допомогу в 
медустанові, порушує його права, а також міжнародні норми. "Олег Сенцов 
продемонстрував неймовірну мужність, рішучість і самовідданість під час цих 145 
днів голодування", - зазначено в повідомленні. 

Deutsche Welle 
 
 

На Францію подали в суд через ядерні випробування 
10.10.2018 

Проти Франції подали позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі 
через ймовірні злочини проти людства, вчинені під час ядерних випробувань на 
півдні Тихого океану. 

Про це у вівторок повідомив лідер опозиції Французької Полінезії, 
інформує AFP. 

"З великим почуттям обов'язку та рішучості 2 жовтня ми подали скаргу до 
Міжнародного кримінального суду за злочини проти людства. 

Ця справа спрямована на притягнення до відповідальності усіх нині живих 
президентів Франції, відповідальних за ядерні випробування проти нашої країни", 
- заявив в Організації Об'єднаних Націй Оскар Темару, який також є колишнім 
президентом Французької Полінезії. 

Європейська правда 

 
 

ЄС затвердив новий режим санкцій за хіматаки 
15.10.2018 

Рада ЄС затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання та 
поширення хімічної зброї. 

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС. 
Як зазначається, це запровадження нового режиму санкцій стало прямим 

наслідком рішення Європейської ради від 28 червня цього року. 
"Тепер ЄС зможе застосовувати санкції до осіб та організацій, залучених до 

розробки та використання хімічної зброї будь-де, незалежно від їх національності 
та місця розташування" - йдеться у повідомленні. 

У Раді ЄС уточнили, що обмежувальні заходи будуть спрямовані на осіб та 
суб'єктів, які безпосередньо відповідають за розробку та використання хімічної 
зброї, а також тих, хто надає фінансову, технічну та матеріальну підтримку, і тих, 
хто допомагає, заохочує їх або асоціюється з ними. 

Санкції включають заборону на поїздки до ЄС, заморожування активів для 
фізичних осіб та заморожування активів для суб'єктів господарювання. Крім того, 
особам і організаціям ЄС заборонятиметься надавати кошти підсанкційним 
суб’єктам. 

Європейська правда 
 
 

https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94/a-45775127
https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94/a-45775127
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51706/statement-spokesperson-continued-illegal-detention-oleg-sentsov_en
https://www.afp.com/en/news/826/france-sued-crimes-over-nuclear-tests-polynesia-leader-doc-19w6b73
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Українсько-Угорський конфлікт загострюється: взаємне 

вислання консулів. 
 

Загостренння нової українсько-угорської суперечки спровокувало відео в 
якому зафільмували церемонію надання угорського громадянства мешканцям 
Закарпаття. Спочатку видають паспорт, далі лунає присяга на вірність Угорщині на 
тлі угорського прапора. Після цього нібито співробітник консульства просить 
угорською мовою не розповідати про отримання угорського паспорту українським 
чиновникам. Так чи інакше, суперечка з Угорщиною триває вже кілька років. 
Неврегульоване питання подвійного громадянства - одна з його головних причин.7 

Так званий "паспортний конфлікт", що визначав відносини України та 
Угорщини протягом останніх тижнів, дійшов своєї кульмінації. Україна зрештою 
вислала угорського консула, що був одним з організаторів церемонії прийняття 
присяги новоявленими громадянами Угорщини у місті Береговому. Угорщина 
відреагувала блискавично – з Будапешта до України буде змушений поїхати 
перший секретар нашого посольства. 

Якщо послухати заяви наших (та й угорських) дипломатів після взаємної 
висилки, може скластися враження, що ситуація подібна до катастрофи. Сійярто 
звинуватив  Київ у різкому загостренні конфлікту і, що цікаво, пообіцяв 
поскаржитися на Україну послу США. Натомість Клімкін назвав дії 
Будапешта "фундаментально неадекватними", а речниця українського МЗС 
звинуватила угорців у порушенні принципу пропорційності. Обмін "титулами" 
персони нон грата був єдиним способом розрядити конфлікт, поставити крапку у 
його нинішньому етапі.  І те, що ні Київ, ні Будапешт не назвали імена висланих 
ними консулів, стало ще одним свідченням того, що вони не мають наміру 
роздмухувати протистояння. Дипломатія має тверді, хоч часом і неписані правила. 
Одне з таких – це принцип взаємності. В разі, коли одна країна висилає дипломатів 
іншої, то друга має відповісти тим самим, бо інакше це означатиме визнання 
власної провини. Винятки трапляються так рідко і так ретельно обґрунтовуються, 
що радше підтверджують правило.8 

10 жовтня стало відомо, що МЗС Угорщини викликало посла України Любов 
Непоп у зв'язку з "ситуацією навколо угорців у Закарпатській області" та 
публікацією сайтом "Миротворець" імен закарпатських чиновників у яких є 

                                                             
7 https://zik.ua/zmi/bbc/2018/10/04/features-45720660_97213 
8 https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/10/5/7087808/ 
 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/4/7087795/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/4/7087795/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/4/7087780/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/4/7087778/
https://zik.ua/zmi/bbc/2018/10/04/features-45720660_97213
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/10/5/7087808/
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угорський паспорт. За словами представника МЗС Левенте Мадьяра, у Будапешта 
також є побоювання щодо "створення військової бази" в Закарпатській області, в 
декількох кілометрах від кордону з Угорщиною. Крім того, Будапешт обурився 
появою на сайті Адміністрації президента України петиції про врегулювання 
статусу громадян України з двома і більше громадянствами країн ЄС.9 

Події навколо роздачі угорського громадянства в Береговому, прямо скажемо, 
не додають радості. Вони тільки ускладнюють і без того не ідеальні відносини між 
двома країнами. Те, що у нас не передбачено ні кримінальної, ні адміністративної 
відповідальності за подвійне громадянство, суті справи не міняє. Угорська сторона 
мала б усвідомлювати, що тишком-нишком роздаючи громадянство етнічним 
угорцям України, вона тим самим створює для них потенційні проблеми. Наявність 
іншого громадянства може викликати цілком резонні питання при призначенні на 
державні посади, особливо у силових відомствах України.10 

  Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що українсько-
угорський конфлікт ще не досяг свого піку та буде лише 
поглиблюватись, особливо, зважаючи на майбутні президентські та 
парламентські вибори в Україні та європейські вибори в Угорщині, 
тому необхідно реагувати відповідно. Слід очікувати подальших 
маніпулювань питанням прав національних меншин з боку 
Угорщини. 

Можливе врегулювання українсько-угорських відносин також буде залежати 
від здатності сторін піти на компроміс, посередництва та тиску міжнародних 
акторів задля вирішення суперечки. Найімовірніше, Росія сприятиме подальшому 
загостренню угорсько-українському конфлікту, з метою припинення процесу 
європейської інтеграції та ізоляції України. 

 
 
 
 
 
 

  

                                                             
9 https://www.unian.ua/politics/10293891-posla-ukrajini-viklikali-do-mzs-ugorshchini.html 
10 https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/10/3/7087641/ 

https://www.unian.ua/politics/10293891-posla-ukrajini-viklikali-do-mzs-ugorshchini.html
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/10/3/7087641/
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Двосторонні відносини 

 

Угорщина 
Україна та Угорщина запровадили інформаційний обмін у митній 

сфері 
02.10.2018 

З 1 жовтня почав діяти протокол між митними органами ДФС та 
Національною податковою та митною адміністрацією Угорської Республіки про 
співробітництво у сфері обміну інформацією за допомогою електронної пошти про 
транспортні засоби, що переміщуються через українсько-угорський державний 
кордон.  

Про це повідомляє ДФС у Закарпатській області.  
Для обміну використовуватиметься інформація з журналу пункту пропуску. 

Перевагою системи є те, що використовуватиметься звичайна електрона пошта з 
повним захистом повідомлень.  

Запровадження системи з інформаційного обміну між митними органами 
України та Угорщини обговорили представники ДФС та угорські колеги під час 
зустрічі, яка відбулася вчора у пункті пропуску «Чоп – Захонь» (Угорщина). Обидві 
сторони вже обмінялися першими пакетами даних. Система інформаційного 
обміну дозволить створити профілі ризиків, які нададуть можливість порівнювати 
інформацію про товари і транспортні засоби, які виїхали з Угорщини і які 
в’їжджають в Україну, за такими показниками, як кількість та номенклатура 
товарів. 

За словами представників ДФС, система надасть можливість прискорити 
процес митного контролю у пунктах пропуску та відслідковувати несумлінних 
суб’єктів ЗЕД.  

Крім того, здійснюються заходи із запобігання, виявлення та розслідування 
порушень митного законодавства, планування відповідних заходів щодо протидії 
контрабанді.  

Одним із основних інструментів співпраці у напрямі попередження та 
виявлення порушень митного законодавства залишається обмін інформацією за 
запитами про надання адміністративної допомоги у проведенні перевірок та 
розслідувань.  

ZIK 
 
 

Британія 
Україна та Британія домовилися щодо спільної боротьби проти 

гібридних загроз РФ 
02.10.2018 

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч із міністром 
з питань безпеки Великої Британії Беном Воллесом, у ході якої вони домовилися 
щодо спільної боротьби проти гібридних загроз з боку Росії. Про це повідомляє 
прес-служба МВС. 

Так, Аваков наголосив, що російська агресія– це не лише прямі військові дії, 
а й активна гібридна війна, дії спецслужб РФ та їхній вплив на кримінальну 
ситуації для її дестабілізації. 

Водночас глава МЗС додав, що "злодії в законі" можуть вести свою 
кримінальну діяльність на території України, а потім за "брудні гроші" жити в 
Європі. 

 "Кримінальні авторитети користуються ліберальністю наших законів, 
«осідають» тут на місяці і ведуть судові баталії, аби отримати громадянство. По 
нашим даним, за 60% крадіжок авто і пограбуваннями квартир стоять "злодії у 
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законі". Більшість із них на постійному зв’язку зі спецслужбами РФ. Окрім 
кримінальних завдань, вони виконують інші політичні замовлення. Наприклад, 
фінансують діяльність деяких депутатів, аби вони не підтримували радикальні 
закони уряду спрямовані на посилення боротьби з організованою злочинністю", – 
наголосив він. 

Крім того, сторони обговорили спільний план боротьби із кіберзагрозами та 
організованим криміналітетом, які координують спецслужби РФ. 

Тиждень.ua 
 
 

Польща 
Президент затвердив ратифікацію Угоди між Україною та 

Польщею в сфері оборони 
02.10.2018 

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію 
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 
Польща про співробітництво у сфері оборони». 

Реалізація документу створює передумови для розвитку українсько-
польської співпраці у сфері оборони. 

Угода передбачає взаємодію двох країн у питаннях обміну інформацією, 
демонстрації озброєння та військового обладнання, спільних військових наукових 
програм, двосторонніх та багатосторонніх військових навчань, військових 
культурних заходів та змагань тощо. 

Інтернет-представництво Президента України 
 
 

Албанія 
Албанія та Україна домовилися продовжувати взаємну підтримку 

на всіх міжнародних платформах 
03.10.2018 

1 жовтня 2018 року в МЗС України відбулася зустріч Заступника Міністра 
закордонних справ України Василя Боднара з Послом Албанії в Польщі та Україні 
(за сумісництвом) пані Шпресою Куретою. 

В ході зустрічі сторони високо оцінили позитивний розвиток двосторонніх 
відносин, обмінялися думками стосовно низки важливих питань українсько-
албанських відносин і висловили готовність до продовження плідної взаємодії 
між Україною та Албанією на європейському та євроатлантичному напрямах, а 
також на всіх міжнародних платформах, у т.ч. у рамках ООН та ОБСЄ. 

Албанська сторона підтвердила незмінність курсу на повну підтримку 
суверенітету і територіальної цілісності України. 
Співрозмовники також обговорили конкретні кроки щодо подальшого розвитку 
двосторонньої співпраці в політичній, торговельно-економічній, культурно-
гуманітарній і туристичній сферах, у тому числі такі заходи, як політичні 
консультації між зовнішньополітичними відомствами України та Албанії, 
започаткування діяльності двосторонньої економічної комісії та переговорів щодо 
зони вільної торгівлі. 

Міністерство закордонних справ України 
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Молдова 
Глави зовнішньополітичних відомств України і Молдови 

підтвердили готовність до активізації двостороннього та 
багатостороннього співробітництва 

03.10.2018 

3 жовтня 2018 року Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
провів переговори з Міністром закордонних справ і європейської інтеграції 
Республіки Молдова Тудором Уляновскі, який перебуває в Україні з першим 
офіційним візитом.   

Міністри домовились актуалізувати політичний діалог між Україною і 
Республікою Молдова, спільні дії на євроінтеграційному напрямку України і 
Молдови, взаємодію в рамках міжнародних організацій, спільні інфраструктурні 
та прикордонні проекти, регіональну безпеку та перспективи придністровського 
врегулювання. 

«У нас спільне минуле, спільні виклики в сенсі захисту нашої 
територіальної цілісності і суверенітету, і я абсолютно впевнений – спільне 
європейське майбутнє» - відзначив Міністр П.Клімкін. 

Було домовлено, що Україна і Молдова спільно працюватимуть над 
усуненням загрози, яку несе російське сховище боєприпасів у н.п.Ковбасна, адже 
наявність великої кількості непридатних боєприпасів становить фундаментальну 
безпекову та екологічну загрозу як для Молдови, так і для України.  

Міністр Т.Уляновскі відзначив, що Республіка Молдова твердо підтримує 
зусилля української влади щодо відновлення територіальної цілісності країни та 
деокупацію Автономної Республік Крим і Донбасу.   

У ході зустрічі міністри підписали План консультацій між Міністерством 
закордонних справ України і Міністерством закордонних справ та європейської 
інтеграції Республіки Молдова на 2019-2020 роки. 

Міністерство закордонних справ України 
 
 

Словаччина 
Україна та Словаччина будуть розвивати прикордонну 

інфраструктуру 
04.10.2018 

Україна та Словаччина налаштовані активізувати транскордонне 
співробітництво. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві за підсумками 
зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки 
Мірославом Лайчаком заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, 
передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС. 

"Наші країни налаштовані активізувати транскордонне співробітництво, 
головною складовою якого є спільна робота з розвитку прикордонної 
інфраструктури, налагодження функціонування спільних пунктів пропуску, 
організація спільного прикордонно-митного контролю" - сказав він.  

Як повідомляв УНН, Порошенко обговорив з президентом Словаччини 
підвищення транзитної ролі України. 

Нагадаємо, Україна готується спільно зі Словаччиною контролювати і 
патрулювати кордон, такий механізм уже діє з Польщею і Молдовою. 

Українські Національні Новини 
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Президент прийняв Міністра закордонних справ Словацької 
Республіки 

04.10.2018 

Президент Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ та з 
європейських питань Словацької Республіки Мирослава Лайчака. 

Сторони обмінялися думками з важливих питань двосторонніх відносин та 
міжнародного порядку денного. 

Було розглянуто питання розширення співпраці у сферах торгівлі та 
економіки, оборони, енергетичної безпеки та прикордонного співробітництва. 
Відзначалася важливість проведення ближчим часом чергового засідання 
міжурядової українсько-словацької комісії з питань економічного, промислового і 
науково-технічного співробітництва. 

Окрему увагу було приділено алгоритму взаємодії двох країн у контексті 
головування Словаччини в ОБСЄ у 2019 році. Йшлося, зокрема про поліпшення 
ролі цієї організації у моніторингу дотримання прав людини на окупованих 
територіях України та процесі звільнення українських політичних в’язнів Кремля. 

Обговорювалася також українсько-словацька співпраця на 
євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах, а також у рамках 
міжнародних організацій. 

Інтернет-представництво Президента України 
 
 

США 
Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу 

04.10.2018 

Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій 
Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу. 

Про це йдеться у повідомленні посольства України у США у Facebook. 
"Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка 

стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. 
визнається геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, до документа включили визнання Сенатом висновків Урядової 
комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що "Сталін та 
його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид проти українців". 

Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому 
числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом 
проти українського народу. Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, 
хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до 
розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну 
природу цієї трагедії. 

"Дана резолюція стала результатом плідної взаємодії Посольства України в 
США, української громади Америки та друзів України в Сенаті США", - 
повідомили в посольстві.  

Проект подібної резолюції був також затверджений комітетом із 
закордонних справ Палати представників Конгресу США і наразі очікує розгляду 
під час пленарного засідання. 

Європейська правда 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1952559801453909
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США привітали Україну із продовженням дії закону про 
особливий статус Донбасу 

13.10.2018 

Державний департамент США 11 жовтня привітав Україну із продовженням 
дії закону про особливий статус Донбасу, а також закликав Росію приєднатись до 
України у прагненні до миру і скасувати фіктивні вибори в ОРДЛО. Про це йдеться 
у заяві Держдепу. 

 "Ми закликаємо Росію приєднатись до України у прагненні до миру. Росія 
та сили, які вона озброює, тренує, які вона скеровує і разом з якими воює, досі не 
виконали багаторазові обіцянки припинити ворожі дії, вивести закордонних 
бійців, обмінятись затриманими, або розпустити незаконні збройні формування. 
Москва має встановити загальне та повне припинення вогню та скасувати 
незаконні, фіктивні вибори, які вона організовує на підконтрольних Росії 
територіях на сході України", - відзначили у Держдепі. 

 Також у заяві йдеться, що США продовжують підтримувати зусилля 
Франції та Німеччини спрямовані на втілення Мінських домовленностей, і 
лишаються відкритими до діалогу з Росією з метою відновлення територіальної 
цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. 

Тиждень.ua 
 

 

Болгарія 
Президент України у Одесі зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії 

05.10.2018 

Президент України Петро Порошенко у Одесі зустрівся з Прем’єр-міністром 
Болгарії Бойко Борисовим. 

Глава держави відзначив високий рівень співпраці між двома країнами і 
виконання домовленостей, досягнутих в травні цього року. Зокрема, щодо 
завершення капітального ремонту школи, модернізації дороги Одеса-Рені через 
Болград і в перспективі продовження цієї дороги як транспортного коридору до 
Варни і Софії. «Мрію, що ми з тобою сядемо вдвох в машину або у Варні, або в 
Одесі і за 3-4 години доїдемо (новою дорогою - ред.)», - додав Президент. 

Глава держави зазначив, що безвізовий режим зробив дві країни ближчими 
і вже цього року на 300 тис. українців більше відвідали Болгарію.  Він зауважив 
також, що на 46% зріс товарообіг між країнами. Глава держави відзначив 
важливість проведення міжурядової комісії, яка в подальшому буде вирішувати 
питання економічної, соціальної, культурної і політичної співпраці між країнами. 

Президент також подякував за рішення ЄС про надання макрофінансової 
допомоги та продовження санкцій проти РФ під час головування Болгарії в ЄС в 
першій половині 2018 року. 

У свою чергу, Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов зауважив, що 
посилення міжлюдських контактів сприяє розвитку двосторонніх відносин і 
відзначив важливість розвитку портового сполучення. 

Бойко Борисов також запропонував відкрити болгарську школу в Одесі. 
Президент України підтримав цю ініціативу і запропонував також відкрити в 
Софії Український культурний центр. 

Інтернет-представництво Президента України 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/10/286573.htm
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Грузія 
Україна та Грузія навзаєм скасували візи 

05.10.2018 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та Прем'єр-міністр Грузії 
Мамука Бахтадзе підписали угоду про взаємне скасування візових вимог між 
двома країнами. 

Підписання відбулося у Кишиневі, де очільники урядів беруть участь у 
саміті ГУАМ, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Разом з Прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе підписуємо угоду про 
взаємне скасування візових вимог. Наші громадяни зможуть подорожувати до 
Грузії за ID-паспортами України" - сказав Гройсман. 

Коментуючи підписання документів, глави урядів відзначали, що 
економічне зростання має відбиватися на житті громадян. А значить, знімаючи 
торгові бар’єри, треба знімати і бар’єри відносин між людьми. 

Відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на 
території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів (щороку) на підставі 
внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний 
електронний носій. 

Підписання угоди дає можливість зберегти і покращити вже існуючий 
безвізовий режим між Україною і Грузією на умовах, що встановлені 
положеннями існуючої угоди між Кабміном України і виконавчою владою Грузії 
про безвізові поїздки громадян від 31 березня 1999 року. 

Укрінформ 

 

Японія 
МЗС: Україна і Японія підписали важливий оборонний 

документ 
13.10.2018 

11-12 жовтня українська урядова делегація здійснила візит до Японії, у ході 
якого представники міністерств оборони країн підписали меморандум щодо 
співробітництва та обмінів у сфері оборони. 

Як заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар на своїй 
сторінці у Twitter, Україна – перша держава східноєвропейського регіону, з якою 
Японія підписала подібний документ. 

Підписання меморандуму – це якісно новий крок для розвитку оборонно-
безпекової співпраці, запевняє він. 

Посольство України у Японії зазначає, що метою меморандуму між 
Міністерством оборони України та Міністерством оборони Японії є створення 
умов для просування двосторонньої співпраці та обмінів у сфері оборони.  

Під час візиту українська делегація зустрілася з парламентським віце-
міністром закордонних справ Японії Кендзі Ямада (сторони обговорили 
перспективи співробітництва, а також питання міжнародної та регіональної 
безпеки), відвідала базу Морських сил самооборони Японії "Йокосука" та провела 
зустріч з начальником цієї бази віце-адміралом Годзіро Ватанаб. 

Європейська правда 
 

 

 

  

https://www.ukrinform.ua/tag-grojsman
https://japan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/67776-ukrajina-i-japonija-rozshiryujuty-oboronno-politichnu-spivpracyu
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Ухвалення Україною мовного законодавства має запобігти 

спекуляціям російської пропаганди на мовному чиннику в 

інформаційній війні проти України. 
 

4 жовтня  Верховна Рада прийняла у першому читанні комітетський 
законопроект №5670-д . На пленарному засіданні парламенту 261 народний 
депутат проголосував за прийняття відповідного проекту закону “Про 
забезпечення функціонування української мови як державної”. Зазначимо, усього 
до Верховної Ради було подано 4 законопроекти про мову. Першим був 
зареєстрований проект №5556 «Про мови в Україні» — у грудні 2016 року. Його 
авторами виступили народні депутати Ярослав Лесюк, Ігор Васюник та інші 
депутати з фракцій коаліції. На початку 2017 року до Ради внесли ще 2 
законопроекти про мову:  Законопроект №5669 «Про функціонування української 
мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні». Інший 
законопроект — №5670 зареєструвала група депутатів на чолі з Іриною Подоляк. У 
червні 2017 року у парламент внесли проект закону №5670-д «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної». Документ підготували з 
ініціативи комітету з питань культури, який запропонував об’єднати положення 
трьох раніше поданих законопроектів в одному документі.11 

Під час розгляду чотирьох законопроектів про мову частина депутатів 
підтримували виключно проект “Про мови в Україні” № 5556, який експерти 
називають декларативним та таким, що містить низку помилок. Проте, після 
довгих дискусій у сесійній залі знайшлося достатньо голосів, щоб ухвалити за 
основу громадський законопроект №5670-д. Його чекає ще внесення правок та 
друге читання.12 Найбільше законопроект 5670-д критикували за те, що у ньому 
відсутні положення про мовні права нацменшин. Проте Ірина Подоляк заявила, що 
закон присвячений саме питанню державної мови, а "права мов корінних народів 
нацменшин містяться у законі про нацменшини та Європейській хартії 
регіональних мов та мов нацменшин, які ухвалені і виконуються в Україні". 

                                                             
11 https://hromadske.ua/posts/rada-ukhvalyla-u-pershomu-chytanni-zakonoproekt-pro-movu-№5670-d 
12 http://language-policy.info/2018/10/deputaty-pidtrymaly-v-pershomu-chytanni-hromadskyj-
zakonoproekt-pro-movu-5670-d/ 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60750
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60952
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994
http://language-policy.info/2017/07/pro-zabezpechennya-prava-natsionalnyh-menshyn-ta-korinnyh-narodiv-ukrajiny-na-osvitu-ridnoyu-movoyu-v-proekti-zakonu-pro-movy-v-ukrajini-5556-vid-19-12-2016/
https://hromadske.ua/posts/rada-ukhvalyla-u-pershomu-chytanni-zakonoproekt-pro-movu-№5670-d
http://language-policy.info/2018/10/deputaty-pidtrymaly-v-pershomu-chytanni-hromadskyj-zakonoproekt-pro-movu-5670-d/
http://language-policy.info/2018/10/deputaty-pidtrymaly-v-pershomu-chytanni-hromadskyj-zakonoproekt-pro-movu-5670-d/
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Як відомо, на сьогодні в Україні не існує чинного закону, який би 
регламентував функціонування державної мови та визначав її статус у різних 
суспільних сферах. Оскільки 28 лютого цього року Конституційний Суд України 
визнав неконституційним Закон "Про основи державної мовної політики" від 3 
липня 2012 року через порушення процедури його ухвалення. Документ був 
відомий під назвою "закон Колесніченка-Ківалова" - за іменами його авторів - 
одіозних депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова. І хоча в 
Законі було визнано українську мову як державну, проте, він закріплював   
головним чином використання російської мови у всіх сферах суспільного життя, 
роблячи державний статус української мови суто формальним.13 

Згідно із новим законопроектом, єдиною державною мовою в Україні є 
українська, а «спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності» всупереч 
Конституції України і встановленій конституційній процедурі «провокують мовний 
розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу». 

Проект передбачає, що українською мовою має володіти кожен 
громадянин України, а також усі претенденти на українське громадянство. 
Українською мовою мають розмовляти усі високопосадовці та керівники силових 
структур. Також українська обов’язкова для депутатів усіх рівні, суддів, адвокатів, 
керівників вузів, медпрацівників тощо. Відповідно до проекту закону, українською 
мовою мають проводитись усі засідання, зустрічі тощо у владних органах та 
установах – як центральних, так і регіональних. Документом пропонується 
ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері 
застосування державної мови. Крім того, законопроектом, якщо він стане законом, 
передбачена також кримінальна відповідальність «за публічне приниження і 
зневагу до державної мови». Вона буде аналогічною тій, яка передбачена за 
публічну наругу над державним прапором, гербом та гімном — штраф до 50 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт до 6 місяців, або 
позбавлення волі на строк до 3 років. 14 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що деякі спірні моменти, 
зокрема, щодо створення інституції мовних інспекторів, були вилучені ще у 
першому читанні. За словами Парубія, норми законопроекту вже в першому 
читанні адаптовані до тих законодавчих актів, які були ухвалені парламентом за 
останній рік в мовному аспекті, зокрема, до закону про освіту та закону про квоти 
на телебаченні і радіо. Також він висловив переконання, що поправки, які буде 
внесено до другого читання, матимуть технічний характер. 15 

Можна зробити висновок, що Законопроект 5670-д є найповнішим – 
містить 60 статей, вносить зміни до понад 50 законодавчих актів та охоплює понад 
30 різних сфер суспільного життя. Він регулює застосування саме державної мови, 
а не мов узагалі. Такий підхід відповідає європейській практиці, дозволяє уникнути 
непотрібного змішування та протиставлення в одному законі державної мови та 
інших мов із геть іншим статусом та функціями. Важливо, що 
законопроект передбачає чіткі механізми контролю за його виконанням.  

Таким чином, важливість законодавчого закріплення державного статусу 
української мови полягає в тому, що він регулює застосування державної мови та 
сприяє розвитку української мови належним чином, крім того, законопроект не 
утискає прав національних меншин України. До сьогодні в Україні залишається 

                                                             
13 https://www.dw.com/uk/верховна-рада-визначилась-чим-замінити-закон-колесніченка-
ківалова/a-45757582 
14 https://dt.ua/POLITICS/rada-priynyala-za-osnovu-zakonoproekt-pro-ukrayinsku-movu-290134_.html 
15https://www.unian.ua/politics/10288740-parubiy-zrobiv-prognoz-shchodo-rozglyadu-zakonoproektu-
pro-derzhavnu-movu-v-drugomu-chitanni.html 
 

https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B7-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC/a-36408217
https://www.unian.ua/politics/10288740-parubiy-zrobiv-prognoz-shchodo-rozglyadu-zakonoproektu-pro-derzhavnu-movu-v-drugomu-chitanni.html
https://www.unian.ua/politics/10288740-parubiy-zrobiv-prognoz-shchodo-rozglyadu-zakonoproektu-pro-derzhavnu-movu-v-drugomu-chitanni.html
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поставленою проблема щодо вирішення мовних проблем, особливо, зважаючи на 
утискання століттями української мови Росією, анексію Криму та розв’язання нею 
війни на Донбасі. Адже головною метою цієї війни є намагання Росії 
гомогенізувати ментальний простір України на базі російської 
ідентичності. Досягнення цієї мети здійснювалось насамперед за допомогою 
російської мови як основного каналу комунікації. Така комунікативна функція 
дозволяє Росії використовувати російську мову в якості потужного засобу 
інформаційного впливу, пропаганди та інформаційної війни.  Така мовна війна 
ведеться Росією на декількох стратегічних за декількома стратегічними 
напрямками: 

- закріплення і посилення русифікації України; 
- витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя, включаючи 

використання    в державних органах влади і державній атрибутиці, та заміна її на 
російську мову; 

- повна русифікація інформаційного і культурного простору та освітньої 
сфери; 

- надання російській мові державного статусу в Україні; 
- формування малоросійської ідентичності українського суспільства; 
- насадження в суспільній свідомості населення України російської державної 

ідеології та російських політичних стереотипів мислення, в результаті чого воно 
стає захисником національних інтересів Росії, а не інтересів  власної держави; 

За допомогою російської мови Росія намагається побудувати „російський 
світ”. Далі,  на підставі російськомовності населення України Росія запроваджує 
російське громадянство і розв’язує воєнну агресію та окупацію української території 
під виглядом захисту російських громадян та російськомовного населення, що було 
яскраво продемонстровано Кремлем під час анексії Криму та окупації 
російськомовної частини Донбасу. Далі вступає в дію 4-й принцип доктрини Путіна 
про захист російських громадян. „Ввести поняття „мовного громадянства: кожний, 
хто розмовляє російською мовою і бажаючий отримати громадянство РФ, має його 
отримати”.16 Так, на підставі російськомовності та російського громадянства 
відбувається формування на територіях „російського світу” нації “російський світ” 
за аналогією спільноти „радянський народ”.17 В цьому випадку наявність 
відповідного законодавства, який регулює мовну політику слугує 
надійним та гуманним інструментом протидії російської агресії. 

 

                                                             
16 Сергей Градировский, Сергей Переслечин. Русский мир: механизмы самоосуществления. // 
Русский Архипелаг. / http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori2003/machinery.  
17 Максим Шевченко. Русский мир – контур общей судьбы // Русский Архіпелаг. / 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori2004/shevchenko-kontur/. 

http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori2003/machinery

