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Україна – Європейський союз

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Робочий візит Президента України до Франції з нагоди 100-ї
річниці завершення Першої світової війни під час фейкових
«виборів» на Донбасі організованих Росією в порушення мінських
угод
Президент України Петро Порошенко разом із лідерами країн світу у неділю
взяв участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої
світової війни. Участь у церемонії взяли Президент Франції Еммануель Макрон з
дружиною, Президент США Дональд Трамп з дружиною, Канцлер Німеччини
Ангела Меркель, інші лідери країн Великої сімки та понад 70 глав держав та урядів
країн світу, лідери міжнародних організацій. Глава Української держави також взяв
участь у відкритті «Паризького форуму заради миру», який ініційований
Президентом Франції. «Ключовим завданням Форуму є зміцнення справи миру
шляхом покращення глобального управління та підтримки дій, які сприяють
зниженню міжнародної напруги, співпраці між державами для вирішення
транскордонних проблем. За прикладом Паризької конференції з питань клімату,
«Паризький форум заради миру» мав за мету стати платформою для обміну
досвідом і новаторськими рішеннями, яка об'єднає всіх учасників процесу
глобального управління: глав держав і урядів, представників управлінських органів
місцевого та національного рівнів, регіональні та міжнародні організації,
громадянське суспільство», - повідомили у прес-службі.1
Президент України Петро Порошенко повідомив, що в рамках «Паризького
форуму заради миру» відбулося близько 40 зустрічей з лідерами країн світу.
Підсумком зустрічі Петра Порошенка з Президентом США Дональдом Трампом
стала домовленість про проведення у Вашингтоні 16 листопада цього року Комісії
Стратегічного партнерства Україна-США на рівні Міністрів закордонних справ двох
країн. Глава держави нагадав, що Комісія була започаткована майже десять років
тому. «Сьогодні ми домовилися відновити її роботу як символ того, що партнерство
між Україною та Сполученими Штатами Америки носить стратегічний характер»,
– сказав Президент України. Глава держави також повідомив, що в Парижі також
1https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2577443-porosenko-vzav-ucast-u-pamatnij-ceremonii-do-

100ricca-zaversenna-persoi-svitovoi.html
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відбулася зустріч дипломатичного Радника Президента України Костянтина
Єлісєєва з Радником Президента США з питань національної безпеки Джоном
Болтоном.2
Крім того, Петро Порошенко провів у Парижі тристоронню зустріч із
президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою
Меркель. Під час тристоронньої зустрічі за участі президента Франції Макрона та
канцлера Німеччини Меркель лідери країн висловили тверду позицію щодо
засудження фейкових "виборів" на Донбасі та підтримки незалежності,
суверенітету і територіальної цілісності України. Також Порошенко повідомив, що
обговорив з лідерами Франції та Німеччини питання звільнення українських
політичних полонених, які незаконно утримуються в тюрмах РФ та Криму. Сторони
наголосили на необхідності терміново повернутися до переговорів щодо обміну
наших співвітчизників, у тому числі військових. 3
Таким чином, в рамках робочого візиту Петра Порошенка, однією з головних
подій для України можна зазначити домовленість про відновлення роботи Комісії
стратегічного партнерства України і США та про її проведення 16 листопада у
Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ. За роки незалежності України
основні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбулися в 1996,
2008 та 2011 рр. Проте, невиконання Україною взятих на себе зобов’язань протягом
цих років призвело до припинення засідань Комісії. Зі свого боку, і американська
сторона втратила інтерес до України. За часів президентства Барака Обами Україна
більше не вважалася зоною стратегічних інтересів США. Лише з 2016 року в Україні
почали говорити про ймовірне відновлення роботи Комісії. З огляду на те, що США
є нашим стратегічним партнером, проведення засідання Комісії стратегічного
партнерства Україна - США слугуватиме поглибленню двосторонніх відносин та
відкриє широкий діапазон подальшої співпраці. Цього разу Україні слід суворо
виконувати взяті на себе зобов'язання.
Ситуація з робочим візитом Петра Порошенка ускладнювалась також
«виборами» в ОРДЛО на окупованих Росією територіях. Ця подія потребувала
значних зусиль щоби привернути увагу світового співтовариства та спонукати його
до невизнання цих виборів легітимними. В свою чергу, організатор церемонії
Еммануель Макрон разом з Ангелою Меркель після тристоронньої зустрічі
обмежилися лише засудженням «виборів» не вдаваючись до певних рішучих
кроків.

2

https://tverezo.info/post/77172
https://espreso.tv/news/2018/11/11/poroshenko_obgovoryv_z_merkel_ta_makronom_feykovi_quotvyboryquot_na_
donbasi
3
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Інші події в ЄС
Німеччина виступатиме за продовження санкцій щодо Росії –
Меркель

01.11.18

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила 1 листопада в Києві, що Німеччина
підтримуватиме продовження санкцій проти Росії.
«Якщо буде прогрес, тоді ми можемо пом’якшити санкції. На жаль, зараз так,
що мінських домовленостей не дотримуються, якщо щось відбувається, то тільки по
міліметру вперед… Німеччина виступатиме за продовження санкцій», – заявила
Меркель.
Після того, як у 2014 році Росія анексувала український Крим і стала надавати
підтримку бойовикам на сході України, ЄС запровадив проти Москви економічні
санкції, які відтоді розширювали і продовжували.
Провідні сили ЄС, Німеччина і Франція, а також більшість інших членів
Євросоюзу заявляють, що санкції проти Москви мають залишатися чинними доти,
поки Росія не припинить агресію проти України.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії
Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів.
Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба
що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10
300 людей.

Радіо Свободи

Заморська територія Франції на референдумі відмовилась від
незалежності

04.11.18

Попередні результати референдуму щодо незалежності французької
заморської території Нової Каледонії свідчать, що більшість виборців вирішили
залишитися частиною Франції.
Як повідомляє Le Figaro з посиланням на місцеві ЗМІ, після підрахунку 90%
голосів 56,8% виборців відкинули незалежність Нової Каледонії.
Явка на референдумі була дуже високою і склала 81%. Для порівняння, під
час останніх місцевих виборів 2014 року на дільниці прийшли 58,1% від тих, хто має
право голосу.
Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого
океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької
імперії в 1853 році.

Українська правда

Макрон: Європі потрібна своя армія для захисту від РФ і США

06.11.18

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок закликав до створення
"справжньої європейської армії" для захисту Європи від Росії і навіть від США.Із
такою заявою французький президент виступив у інтерв’ю радіо Europe 1,
повідомляє агентство AFP.
Макрон закликає до створення спільної військової сили ЄС з моменту свого
приходу до влади. Він заявив, що Європі необхідно зменшити свою залежність від
американської міці, особливо після того, як президент США Дональд Трамп
оголосив, що він розриває ядерний договір часів холодної війни.
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"Ми повинні захистити себе від Китаю, Росії і навіть Сполучених Штатів", сказав Макрон.
"Коли я бачу, що президент Трамп оголошує про припинення великого
договору про роззброєння, який був укладений після "кризи євроракет" 1980-х
років, що вразила Європу, то хто є головною жертвою? Європа і її безпека", зазначив французький президент.
"Ми не захистимо європейців, доки не вирішимо мати справжню
європейську армію", - сказав Макрон.
Звернувши увагу, що Росія є сусідкою Європи та вже продемонструвала, на
що вона здатна, Макрон зазначив: "Нам потрібна Європа, яка краще захищається
самотужки, не залежачи від Сполучених Штатів".

Європейська правда

У Латвії починаються міжнародні військові навчання
"Анаконда 18"

07.11.18

У Латвії з сьогоднішнього дня до 16 листопада проходитимуть міжнародні
військові навчання "Анаконда 18".
Про це повідомляє портал Delfi.
Це тактичні польові навчання, в яких візьмуть участь підрозділи Збройних
сил США, Естонії, Литви, Польщі, Латвії та дислокований в Латвії
багатонаціональний батальйон НАТО під керівництвом Канади.
Завдання навчань — відпрацювання взаємодії між структурами
командування НАТО і регіональними збройними силами при проведенні
тактичних операцій.
Планується, що в навчаннях візьмуть участь понад 500 іноземних
військовослужбовців.

Європейська правда

У Парижі започаткували європейську оборонну коаліцію, що
реагуватиме на військові кризи

07.11.18

Коаліція європейських збройних сил, готова реагувати на кризи поблизу
європейських кордонів, була утворена в середу в Парижі.
Як повідомляє Reuters, очікується, що десятою країною, яка приєднається до
коаліції, стане Фінляндія.
За інформацією агентства, коаліція, яка має назву Європейська ініціатива
втручання, набула офіційної форми в Парижі після декількох місяців переговорів з
Німеччиною, яку Франція бачить центром коаліції.
Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею формування
ініціативи більше року тому, проте вона зустріла скептицизм з боку інших країн
Європейського Союзу. Ідея збігалася з запуском знакового військового пакту ЄС
(PESCO), спрямованого на сприяння спільних військових інвестицій.
Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Нідерланди, Іспанія і
Португалія дали "зелене світло" ініціативі на чолі з французами. Передбачається,
що члени коаліції співпрацюватимуть у сфері планування, аналізу нових
військових і гуманітарних криз, а також можливих військових заходів у відповідь
на ці кризи.
"В умовах, коли загрози і потрясіння геополітичного або кліматичного
характеру множаться, ініціатива повинна надіслати сигнал про те, що Європа
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готова, що Європа спроможна", - сказав офіційний представник міністерства
оборони Франції.
За словами чиновника, ініціатива не "суперечить історичним оборонним
зусиллям ЄС, а також НАТО". "Навпаки, вона тільки покращить взаємодію між
залученими країнами", сказав він.

Європейська правда

Польща підписала новий 24-річний контракт на поставку газу
зі США

08.11.18

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG у четвер підписала новий
довгостроковий контракт на поставку зрідженого природного газу зі США у рамках
зусиль щодо зниження енергетичної залежності від Росії.
Як повідомляє Associated Press, PGNiG підписала 24-річний контракт з
американським постачальником Cheniere під час церемонії у Варшаві, в якій взяли
участь міністр енергетики США Рік Перрі і президент Польщі Анджей Дуда.
"Це є знаком для всієї Європи, що так буде розвиватися ваша енергетична
безпека, ваші джерела енергії будуть диверсифіковані", - сказав Перрі.
Вартість контракту з польською компанією не розголошується відповідно до
традиційної секретності таких енергетичних угод.
Однак, за словами голови правління PGNiG Пьотра Возняка, ціна на газ є на
20-30% нижчою, ніж Польща платить нинішньому постачальнику – "Газпрому".
Згідно з угодою, Польща отримає близько 700 мільйонів кубічних метрів газу
з 2019 по 2022 рік та 39 мільярдів кубічних метрів з 2023 по 2042 рік.
Возняк повідомив, що угода також забезпечить безпечну мережу для захисту
України від несподіваних зупинок у поставках російського газу.
За його словами, PGNiG планує підписати ще дві угоди щодо поставок газу з
США.

Європейська правда

Глава МЗС Австрії скасувала візит до Росії через шпигунський
скандал

09.11.18

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG у четвер підписала новий
довгостроковий контракт на поставку зрідженого природного газу зі США у рамках
зусиль щодо зниження енергетичної залежності від Росії.
Як повідомляє Associated Press, PGNiG підписала 24-річний контракт з
американським постачальником Cheniere під час церемонії у Варшаві, в якій взяли
участь міністр енергетики США Рік Перрі і президент Польщі Анджей Дуда.
"Це є знаком для всієї Європи, що так буде розвиватися ваша енергетична
безпека, ваші джерела енергії будуть диверсифіковані", - сказав Перрі.
Вартість контракту з польською компанією не розголошується відповідно до
традиційної секретності таких енергетичних угод.
Однак, за словами голови правління PGNiG Пьотра Возняка, ціна на газ є на
20-30% нижчою, ніж Польща платить нинішньому постачальнику – "Газпрому".
Згідно з угодою, Польща отримає близько 700 мільйонів кубічних метрів газу
з 2019 по 2022 рік та 39 мільярдів кубічних метрів з 2023 по 2042 рік.
Возняк повідомив, що угода також забезпечить безпечну мережу для захисту
України від несподіваних зупинок у поставках російського газу.
За його словами, PGNiG планує підписати ще дві угоди щодо поставок газу з
США.

Українська правда
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Болгарія не приєднуватиметься до міграційного пакту ООН

12.11.18

Уряд Болгарії вирішив не приєднуватися до міграційного пакту ООН.
Про це заявив голова провладної партії ГЕРБ Цветан Цветанов після
спільного засідання ради коаліції з урядом, повідомляє БГНЕС.
"Ми обговорили голобальний міграційний пакт ООН. Урядове рішення
полягає у тому, щоб не приєднуватися до цього пакту" - сказав він.
Як повідомлялося, Австрія не підпише у грудні глобальну міграційну
угоду Організації Об'єднаних Націй, приєднавшись до спротиву Сполучених
Штатів та Угорщини.
Прем’єр Чехії Андрей Бабіш також заявив про своє небажання
приєднуватися до пакту.
У 2016 році Генасамблея ООН схвалила політичну декларацію, відому як
Нью-Йоркська декларація, в якій члени асамблеї погодилися впродовж двох років
провести переговори щодо пакту про безпечну, впорядковану і регулярну міграцію.
34-сторінковий договір про міграцію викладає загальний підхід до
міжнародної міграції і включає в себе 23 завдання, спрямовані на покращення
організації потоків біженців та точніше визначення їхніх прав. Країни-учасниці
погоджуються, наприклад, обмежувати тиск на країни з багатьма мігрантами та
сприяти самозабезпеченню новоприбулих.

Європейська правда

Президент Фінляндії відреагував на втручання в роботу GPS, у
якому підозрюють РФ

12.11.18

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликав встановити причину
втручання в роботу супутникових навігаційних систем країни. Про це повідомляє
фінська телерадіокомпанія Yle.
Так, випадок втручання в роботу GPS було виявлено в Лапландії під час
нещодавні військових навчань НАТО.
"Є підозри, що за цим стоїть Росія", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, Нііністьо вважає, що потрібно з'ясувати, як і з чийого боку
відбулося втручання. Згодом, за словами фінського очільника, потрібно строго
заявити, якою є позиція Фінляндії з даного питання.
Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля заявив, що до збоїв у системі
навігації GPS під час масштабних військових навчань НАТО може бути причетна
Росія. За його словами, у Москви є для цього відповідні технічні можливості.

Тиждень.ua

14.11.18

Прем'єр Естонії: прикордонний договір з РФ треба
ратифікувати

Прем'єр-міністр Естонії, голова Центристської партії Юрі Ратас підтвердив,
що він як і раніше підтримує завершення ратифікації естонсько-російських
прикордонних угод, а дії Росії в Україні слід розглядати поза цим процесом.
Про це пише ERR.
"Прикордонні угоди були підписані в 2014 році. І Росія, і Естонія тоді
висловили явне бажання врегулювати це питання до кінця", - сказав Ратас.
За його словами, в Москві 18 лютого 2014 року сторони домовилися, що
прикордонні угоди будуть ратифіковані парламентами обох країн паралельно.
"Бажання рухатися вперед з процесом ратифікації завжди має виходити від
обох сторін. Естонія продемонструвала своє бажання, завершивши в Рійгікогу
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перше читання законопроекту про ратифікацію прикордонних угод 25 листопада
2015 року", - додав Ратас.
На уточнююче запитання депутата від EKRE Яака Мадіссонa, чи вважає він
правильним укладати прикордонний договір з державою, яка "окупує території
своїх сусідів і продовжує проводити військові операції в Україні", Ратас повторив
раніше сказане.
"Я підтримую завершення ратифікації естонсько-російських прикордонних
угод. І я думаю, що це питання набагато ширше - це також питання про зовнішні
кордони Європейського союзу і зовнішні кордони НАТО", - заявив Ратас.
При цьому він запевнив, що закривати очі на дії Росії в Україні і Грузії Естонія
наміру не має.
У посольстві РФ в Естонії раніше заявляли, що Москва не ратифікує
прикордонний договір з Естонією через русофобію Таллінна.

Європейська правда

Італія не змінить бюджет попри можливі санкції ЄС

14.11.18

Італійський уряд вирішив не змінювати свій бюджет, незважаючи на
можливість санкцій ЄС проти нього.
Про це пише Politico.
Пізно ввечері у вівторок міністр фінансів Джованні Тріа направив комісару
ЄС з економічних питань П'єру Московісі і віце-президенту Єврокомісії Валдісу
Домбровскісу довгоочікувану відповідь на їхнього листа з проханням до
італійського уряду переробити свій проект бюджету, який порушує зобов'язання
країни відповідно до фіскальних правил ЄС.
Італійський уряд зробив невелику поступку, включивши так звані "захисні
застереження", які будуть автоматично ініційовані для уникнення перевищення
відношення державного боргу до ВВП у 2,4% у 2019 році та продажу деяких об'єктів
державної нерухомості, заявив лідер руху "П’яти зірок" і віце -прем'єр-міністр
Луїджі Ді Майо після засідання кабінету міністрів у вівторок ввечері.
"Ми не перевищимо дефіцит 2,4%, і ми очікуємо, що в наступному році
економічне зростання складе 1,5%", - сказав ді Майо, вийшовши з офісу прем'єрміністра Джузеппе Конте.
"Якщо Брюсселю сподобається наш план, ми щасливі, якщо ні, ми йдемо
далі", - додав інший віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні.
Крайній термін подачі італійським урядом відповіді на запитання
Єврокомісії минув опівночі в середу. Досі офіційну відповідь Рима не опубліковано.

Європейська правда
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Зовнішня політика

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Запровадження санкцій Росією проти України не призведе до
значних економічних збитків
22 жовтня Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав Указ
про запровадження санкцій проти України. Спеціальні економічні заходи
обґрунтували «недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб
Російської Федерації». В Указі від усіх юридичних і фізичних осіб – резидентів РФ
вимагають «у своїй діяльності спиратися на те, що з дня набуття чинності цього
указу щодо окремих фізичних і юридичних осіб застосовують спеціальні економічні
заходи». Список санкцій і обмежувальні заходи доручено визначити уряду Росії.
Указ набирає чинності з дня його підписання і підпадає під скасування за поданням
уряду РФ у разі скасування обмежувальних заходів, запроваджених Україною щодо
громадян і юридичних осіб РФ.4
1 листопада Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав Постанову про
запровадження спеціальних економічних заходів проти України.Як повідомляє пр
ес-служба уряду РФ, під російські санкції потрапили 322 українських громадян і 68
компаній. Серед тих, на кого поширюються санкції - судді Конституційного суду
України, депутати Верховної Ради VIII скликання, великі українські підприємці,
чиновники адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади
України та великих українських компаній, а також юридичні особи. Зокрема, в
російський список санкцій потрапили старший син президента України Петра
Порошенка Олексій, глава МВС Арсен Аваков, голова Нафтогазу України Андрій
Коболєв, начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, генпрокурор Юрій Луценко,
спікер Верховної Ради Андрій Парубій, екс-прем'єр України Арсеній Яценюк,
нардеп Дмитро Ярош, лідер ВО Свобода Олег Тягнибок. лідер Батьківщини Юлія
Тимошенко. Рахунки, цінні папери та майно учасників списку санкцій, що є в Росії,
підлягають блокуванню. Також заборонено виводити капітал громадян і компаній
за межі Росії.5
Це наймасштабніші обмеження, введені під час конфлікту між Кремлем і
Заходом після російської агресії проти Києва. Хоч антиукраїнські санкції матимуть
економічні наслідки, проте більш значним буде їхній політичний ефект. Про це у
https://zaxid.net/putin_pidpisav_ukaz_pro_sanktsiyi_proti_ukrayini_n1468226
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosija-vvela-sanktsiji-proti-ukrajini-zakhodi-torknulisja-322hromadjan-i-68-kompanij-2504103.html
4
5
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статті для Atlantic Council пише шведсько-американський економіст і дипломат
Андерс Ослунд. Російський "чорний список" можна читати як довідку про те, хто є
хто серед української еліт. У нього потрапили лідери партій, які заявляють про свій
проєвропейський курс, а також ліберальні депутати, члени правлячої партії "Блок
Петра Порошенка" і люди з близького оточення українського президента. Хоча
імені самого президента в ньому немає. Єдина політична сила, яку Москва
санкційно фактично обійшла – це "Опозиційний блок", йдеться у публікації. Автора
матеріалу дивує бізнес-складова російського санкційного списку, яка стала копією
рейтингу найбагатших українців за версією Forbes.
Цікавим є те, в нього Кремль вніс російського бізнесмена Павла Фукса, який
мешкає у Москві, партнера Дмитра Фірташа – Івана Фурсіна, а також Костянтина
Григоришина, який донедавна був громадянином Росії. Виконавчий директор
"Нафтогазу" Андрій Коболєв теж потрапив під дію антиукраїнських санкцій. Це
теоретично може означати, що "Газпром" більше не хоче вести переговори з
українською компанією, зауважує експерт. Водночас Кремль "пошкодував" олігарх
ів Ріната Ахметова і Вадима Новинського, а також компанії, які їм належать.
"Рошен" та інші фірми, які належать Порошенку, теж не потрапили до російського
списку, акцентує увагу Ослунд.
Незважаючи на те, що російські санкції можна сприймати як відповідь
на обмеження, введені США та Україною, вони надто масштабні. Тому через них
будь-кому, хто в Україні захоче виступити за лояльну до Росії політику, буде важко.
З огляду на те, що до президентських виборів залишилося всього 5 місяців,
проросійські кандидати в Україні також не зможуть просувати свою політичну
платформу.6
Зі свого боку, Україна ввела санкції проти фізичних і юридичних осіб
Російської Федерації ще в 2014 році після анексії Криму та початку військових дій
на Донбасі. Санкції торкнулися 1228 громадян РФ і 468 компаній. Особам, внесеним
до списку санкцій, заборонили в’їзд на територію України і конфіскували їхні
активи.7
Національний банк України (НБУ) не очікує великих втрат українських
фізосіб і юросіб через їх потрапляння до списку санкцій Росії. Про це заявила
заступник голови НБУ Катерина Рожкова, пише видання liga.net."Нам потрібно
провести більш детальний аналіз, але враховуючи, що більшість санкцій стосується
фізосіб, сподіваємося, що вони після агресії Росії не зберігають свої активи в цій
країні", - сказала вона. Рожкова зазначила, що з українських банків в списку тільки
один – "Кредит Дніпро". "Ми теж розраховуємо, що у них немає операцій з
російськими контрагентами", - сказала заступник голови НБУ.8
У Євросоюзі розкритикували запровадження Росією санкцій відносно
фізичних осіб та деяких компаній України. Про це заявив у п'ятницю речник
Євросоюзу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. "Рішення російського
уряду увести фінансові заходи проти українських осіб та компаній є
необґрунтованим. Необхідно уникати кроків, які спрямовані на загострення
ситуації та які підривають пошук рішення заради відновлення територіальної
цілісності України", - наголосили в ЄС.9
Таким чином, запроваджуючи санкції Кремль бажає демонструва
ти свою зверхність і залежність України в економічному плані, та
передусім використати як інструмент впливу на майбутні
6https://24tv.ua/kiyiv_staye_vse_stiykishim_do_rosiyskih_sanktsiy__ekspert_n1058697
7https://www.stopfake.org/uk/sanktsiyi-rosiyi-proty-ukrayiny-hto-u-spysku-i-yaki-budut-naslidky/
8https://biz.nv.ua/ukr/economics/u-natsbanku-vidreahuvali-na-sanktsiji-rosiji-proti-ukrajini-

2504209.html
9https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/2/7197053/
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президентські вибори. До того ж, розповсюджуючи пропаганду про
«покарання ворогів» Росія, тим самим дає змогу відвернути увагу своїх громадян
від низки власних проблем. Для України введення санкцій з боку Російської
Федерації було очікуваним. Хоча сьогодні і існують торгівельні відносини з
Російською Федерацією, проте зважаючи на значне скорочення товарообігу між
двома країнами економічні збитки від російських санкцій не будуть значними.
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Двосторонні відносини
Боснія та Герцеговина
Україна і Боснія домовилися про розширення співпраці у
туризмі й торгівлі

02.11.18

Україна та Боснія і Герцеговина підготували текст нової угоди про
розширення співпраці у туристичній сфері, а також домовились про збільшення
обсягів взаємної торгівлі.
Про це повідомляє "Урядовий портал".
"Хочу зазначити, що ми разом з боснійсько-герцеговинськими партнерами
вже підготували текст окремої угоди про співробітництво у сфері туризму та
очікуємо підписати її найближчим часом", - сказав міністр з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш за
підсумками зустрічі з боснійськими урядовцями.
За його словами, нова угода у сфері туризму позитивно вплине як на
економіку України, так і на економіку Боснії і Герцеговини.
Також він заявив, що сторони домовилися про подальшу співпрацю у
торговельній сфері з метою нарощення обсягів взаємної торгівлі.

Європейська правда

Катар
Безвізовий режим між Україною та Катаром набув чинності

02.11.18

З 2 листопада набула чинності угода між Україною і Катаром, відповідно до
якої скасовується візовий режим для громадян обох країн.
Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України
на сторінці у Facebook.
Згідно з угодою, громадяни України, які користуються паспортами для виїзду
за кордон (біометричними та небіометричними), і громадяни Катару, які
користуються звичайними паспортами, можуть в’їжджати, перебувати, виїжджати
та перетинати транзитом територію держави іншої сторони без віз за умови, що
тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.
Паспорти подорожувальників мають бути чинними строком не менше шести
місяців з дати в’їзду.
Якщо термін поїздки перевищує 90 днів, громадяни мають отримати візу в
дипломатичному представництві або консульській установі держави іншої сторони
перед в’їздом на її територію.
Україна і Катар підписали угоду про взаємне скасування візових вимог 20
березня 2018 року.

Європейська правда

Туреччина
Україна та Туреччина підписали документи про двосторонню
співпрацю

03.11.18

У рамках офіційного візиту Президента Петра Порошенка до Туреччини було
підписано низку двосторонніх документів.
Президент України Петро Порошенко та Президент Турецької Республіки
Реджеп Таїп Ердоган підписали «Спільну заяву за результатами Сьомого засідання
Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою».
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У присутності Глав двох держав було підписано «Меморандум між ДК
«Укроборонпром» та Державним агентством з питань оборонної промисловості
Турецької Республіки щодо взаємних банківських гарантій». Документ підписали
Генеральний директор ДУ «Укроборонпром» Павло Букін та президент з питань
оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір.
Меморандум визначає умови виконання договірних зобов'язань між ДК
«Укроборонпром» та Державним агентством з питань оборонної промисловості
Турецької Республіки, зокрема у контексті регулювання порядку отримання
банківських гарантій, необхідних для реалізації проектів у сфері оборонної
промисловості. Документ закріплює домовленості сторін про реалізацію
контрактів у сфері оборонної промисловості без необхідності отримання
банківських гарантій, якщо сума становить менше 10 млн. дол. США.
Була укладена і «Угода про співробітництво у сфері розвитку між Урядом
України та Урядом Турецької Республіки», яку своїми підписами скріпили Перший
віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів та Голова Управління Турецького агентства співробітництва і
координації Сердар Чам.
Угода створить правові основи для заснування Управлінням Турецького
агентства співробітництва та координації Офісу координації програм в Україні з
метою розвитку плідної співпраці в економічних та соціальних сферах між урядами
двох країн. Особлива увага приділятиметься проектам (програмам) технічного та
фінансового співробітництва, спрямованим на розвиток освітньої інфраструктури,
соціального обслуговування, сільського господарства, туристичних та виробничих
секторів держав, а також підвищення рівня інституціоналізації в секторі
державного управління.
Інтернет-представництво Президента України

07.11.18

Угорщина
Україна відкрила почесне консульство в Угорщині

В угорському місті Шіофок відкрили Почесне консульство України. Його
очолив підприємець і меценат Золтан Хорват, який допомагав бійцям АТО.
Про це в Фейсбуці повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.
“Приємна і важлива подія в розвитку українсько-угорських відносин:
сьогодні разом з уповноваженим міністра зовнішньої економіки і закордонних
справ Угорщини з питань зв’язків з почесним консулом Дьордєм Шухою урочисто
відкрили Почесне консульство України в місті Шіофок. До його компетенції будуть
належати області Зала, Веспрем та Шомодь”, - написала посол.
Вона також зазначила, що вручила новопризначеному почесному консулу
України Золтану Хорвату консульський патент та екзекватуру.
Укрінформ

Хорватія
Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки
Хорватія

08.11.18

Під час візиту до Гельсінкі Президент України Петро Порошенко провів
зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем.
Співрозмовники обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх
відносин та взаємодії у міжнародних організаціях.
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Було наголошено на важливості консолідації міжнародних зусиль для
відновлення територіальної цілісності України та протидії подальшій агресії РФ,
розширенню її військової присутності в акваторії Азовського моря і Керченської
протоки, в тому числі шляхом посилення санкцій.
Лідери відзначили важливість підвищення координації зусиль для
нейтралізації російського втручання у виборчі процеси в Україні та ЄС у 2019 році.
Петро Порошенко та Андрей Пленкович висловили задоволення
збереженням високої динаміки розвитку двостороннього політичного діалогу.
Відзначено відновлення роботи Спільної українсько-хорватської міжурядової
комісії з питань економічного співробітництва, а також практичну діяльність
Робочої групи з вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції
тимчасово окупованих територій, останнє засідання якої відбулося в Києві 25
жовтня 2018 року.
Під час зустрічі було також обговорено перспективи розвитку співпраці у
сфері енергетики для зміцнення енергетичної безпеки Європи.
Інтернет-представництво Президента України

ЄС
Президент: Україна отримала від ЄС позитивний сигнал
підтримки

08.11.18

Основними питаннями, які обговорювалися під час роботи саміту та
Конгресу Європейської народної партії, були питання збереження миру та єдності
Євросоюзу та підтримку у цьому контексті України у її боротьбі з агресором. Про це
Президент Петро Порошенко повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ
у Хельсінкі.
«Ми дуже ретельно обговорювали майбутнє Європи – яким має бути
майбутнє Європи наступні 5 років. Які виклики стоять перед Європою: виклики у
сфері безпеки, виклики у сфері встановлення миру, виклики у сфері протидії
загрозам, виклики у сфері розвитку Європи. І дуже важливо, що Україна брала
активну участь у цьому обговоренні і я відчув дуже потужну підтримку
європейських лідерів. І сьогодні вона була продемонстрована і під час Конгресу», сказав Глава держави у заяві по завершенні роботи Конгресу.
Він наголосив, що всі учасники засідань висловлювали єдину позицію щодо
ситуації в регіоні. «Позиція була абсолютно одна: як нам зберегти мир, як нам
забезпечити єдність Європейського Союзу», - сказав Президент.
Петро Порошенко зазначив, що ці засідання Європейської народної партії
яскраво спростували будь-які твердження про нібито втому від України чи втрату
нею підтримки Європи.
«З точністю до навпаки. У виступах ви чули Президента Європейської Ради
Дональда Туска, який чітко наголосив, що той, хто не засуджує Путіна за його
агресію проти України, той, хто не допомагає Україні, не може вважатися
європейцем, справжнім членом Європейської народної партії і ви бачила реакцію
залу, який оплесками вітав стоячи цей заклик великого друга Україна пана Туска»,
- підкреслив Президент.
Глава держави зазначив, що користуючись нагодою запросив лідерів
Євросоюзу, включно з паном Туском, відвідати Україну. «Запрошення було
люб’язно прийняте і пан Туск відвідає на початку наступного року і буде дуже
активний діалог, особливо напередодні саміту Євросоюзу, де буде вирішуватися
питання про продовження санкцій», - сказав Петро Порошенко.
Інтернет-представництво Президента України
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Ізраїль
Україна підтримала Ізраїль на тлі ескалації довкола сектору Газа
13.11.18

Міністерство закордонних справ України занепокоєне ескалацією ситуації
довкола сектора Газа, пов'язаною з ракетними обстрілами півдня Ізраїлю впродовж
двох днів.
"Вважаємо неприйнятними ракетні обстріли ізраїльської території, які
несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення", - йдеться в заяві МЗС
України.
Дипломати наголосили, що обстріли можуть призвести до масштабного
збройного протистояння.
Відомство висловило співчуття народу Ізраїлю через загибель та поранення
громадян країни.
"В Україні глибоко співчувають дружньому народу Ізраїлю у зв'язку із
загибеллю та пораненнями ізраїльських громадян внаслідок ракетних обстрілів з
території сектора Газа", - зазначили в МЗС.
Обстріли
ізраїльської
території почалися
після
того,
як
11
листопада ізраїльські спеціальні сили під прикриттям увійшли в Газу і вчинили
спробу захоплення одного з польових командирів бойовиків в секторі, який
відповідає за будівництво підземних тунелів. В результаті перестрілки семеро
бойовиків ХАМАС загинули, зокрема й сам польовий командир Нуреддін Салям
Барак. Загинув також ізраїльський полковник.
Ізраїль завдав ударів у відповідь приблизно по 70 об'єктах на території
сектору Газа.

Європейська правда

Молдова
Україна і Молдова представлять спільний проект контролю на
кордоні
13.11.18

Україно-молдовський проект "Дорожньої карти" щодо розвитку спільного
контролю на кордоні незабаром представлять на засіданні Консультаційної ради
EUBAM у Кишиневі.
Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро
Цигикал, передає "Урядовий портал".
Цей проект розробили на період 2019-2022 років. Він передбачає спільний
контроль у 20 пунктах пропуску, з яких 12 на території України й 8 – на території
Молдови.
"Успіх реалізації проекту "Дорожньої карти" безпосередньо пов’язаний із
розвитком інфраструктури як пунктів пропуску, так і автодорожніх мереж", –
наголосив Цигикал.
Як відомо, Україна та Молдова вже відкрили перший молдовськоукраїнський митний пункт пропуску на придністровській ділянці кордону
("Кучурган-Первомайськ").
У МЗС РФ поскаржилися, що внаслідок організації молдавсько-українського
прикордонно-митного контролю на кордоні Придністров'я з Україною
економічний збиток регіону може скласти десятки мільйонів доларів щорічно.

Європейська правда
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Таїланд
Таїланд скасував консульський збір для українців на два тижні
раніше

15.11.18

Таїланд скасував консульський збір після прибуття для громадян України
вже з 15 листопада, а не 1 грудня.
Про це повідомив посол України у Таїланді Андрій Бешта у Twitter.
"До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Згідно з уточненим
рішенням тайського уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 року, як
планувалося) українці не платитимуть консульський збір розміром близько 60$ за
отримання туристичної візи після прибуття", - написав посол.
Як повідомлялося, уряд Таїланду тимчасово скасував консульський збір для
громадян України, який необхідно сплачувати по прибутті і країну.
Рішення про скасування консульського збору діятиме до 31 січня 2019 року.

Європейська правда
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Опір російській гібридній війні

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

Єдність міжнародної спільноти щодо засудження «виборів» в
ОРДЛО
12 листопада 2018 року о 13:00 так звані "виборчі комітети "республік"
оприлюднили остаточні результати так званих "виборів". Згідно з ними, за ватажка
"ЛНР" Леоніда Пасічника нібито проголосували 68,3% виборців, а за ватажка
"ДНР" Дениса Пушиліна — 60,85%. Відповідно, вони і названі "переможцями" на
"виборах" у самопроголошених республіках. Кінцева явка "виборців" на
незаконних "виборах голови та депутатів Народної ради Луганської народної
республіки" склала 77%. Водночас, у "ЦВК ДНР" заявили, що явка на "виборах"
склала 80,1%. Цифри, названі у самопроголошених республіках за підсумками
незаконних "виборів", перевищують ті, про які напередодні заявив голова СБУ
Василь Грицак. За словами Грицака, переможці псевдовиборів на тимчасово
окупованих територіях Донецької та Луганської областей були відомі ще до початку
так званих "виборів", оскільки їх продиктувала Росія. Так, за прогнозом СБУ, в
"ДНР" мав перемогти Денис Пушилін з 55% "голосів", а в так званій "ЛНР" – Леонід
Пасічник з 63% "голосів". Явка на "виборах" в ОРДЛО, за словами очільника СБУ,
мала скласти 70%.10
Спостерігачі СММ ОБСЄ заявили, що 11 листопада в окупованому Донецьку
"виборчі дільниці" охоронялися озброєними бойовиками. Про це йдеться в звіті
СММ ОБСЄ. Відзначається, що в день псевдовиборів в окупованому Донецьку
команда Місії зафіксувала невелике збільшення присутності членів збройних
формувань в деяких частинах центру міста. Зокрема, спостерігачі "бачили будівлі з
табличками, на яких було написано" виборчі дільниці "; зовні більшості таких
будівель стояли 2-4 людини в повному бойовому спорядженні і з автоматами".
Також поблизу спостерігачі бачили прилавки, схожі на ті, які використовуються на
ринках.11
Центральна виборча комісія України зазначає, що "вибори", проведені 11
листопада на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях, є нелегітимними, оскільки організовані та проведені у порушення норм
10http://www.theinsider.ua/politics/na-tak-zvanyh-vyborah-v-ordlo-peremagaut-pushylin-ta-pasichnyk/
11https://dn.depo.ua/ukr/donetsk/obsye-vibori-v-donecku-prohodili-pid-naglyadom-avtomantikiv-
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Конституції України та виборчого законодавства, усупереч нормам і принципам
міжнародного права. "У результаті зазначені "вибори" не породжують будь-якого
легітимного результату, тобто не мають жодних правових наслідків", - йдеться в
повідомленні відділу взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК, оприлюдненому в
понеділок вранці на офіційному cайті. Як наслідок, український Центрвиборчком
категорично заперечує наявність будь-якого юридичного значення цих незаконних
та маніпулятивних "виборів". "Комісія наголошує, що лише проведення виборів у
повній відповідності з українським законодавством та стандартами ОБСЄ із
забезпеченням відповідного міжнародного спостереження є запорукою правового
результату виборчого процесу", - йдеться в повідомленні.12
В свою чергу, МЗС України висловило категоричний протест "у зв'язку з
незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення псевдовиборів на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України".
"Результати цих псевдовиборів є юридично нікчемними, не створюють жодних
правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним
співтовариством", - йдеться в заяві МЗС. Європейський Союз напередодні "виборів"
заявив, що вважає їх незаконними і нелегітимними. Їхні результати ЄС не визнає.
"ЄС засуджує ці "вибори", оскільки вони є порушенням міжнародного
законодавства, підривають домовленості, установлені мінськими угодами, і
порушують суверенітет та законодавство України", - йдеться в заяві голови
зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріки Могеріні.
Згідно з мінськими угодами, будь-які вибори повинні проводитися в рамках
законодавства України і за стандартами ОБСЄ, нагадали в ЄС. Не визнають вибори
і в НАТО. "Вони суперечать літері та духу мінських угод і підривають зусилля з
мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в заяві прес-служби альянсу. США,
Франція, Велика Британія, Швеція, Нідерланди і Польща на засіданні Радбезу ООН
30 жовтня назвали "вибори" у "республіках" незаконними і такими, що суперечать
мінським угодам. Таку ж думку висловив і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ
Італії Енцо Моаверо-Міланезі. Німеччина та Франція, які є учасниками
нормандського формату переговорів щодо ситуації в Україні, також виступили
проти. Речник президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що
"вибори" не суперечать мінським угодам і звинуватив Україну в тому, що вона їх не
дотримується.13
Отже, Україна, провідні країни світу та міжнародні організації одразу
виступили з засудженням виборів на окупованих територіях Донецької та
Луганської областей, а також наголосили на грубому порушенні Мінських угод,
українського закону та міжнародного права. До того ж, проведення самих
псевдовиборів викликало чимало питань, зокрема щодо майже стовідсоткової явки
виборців та показовим було те, що вибори відбувалися 11 листопада на річницю
завершення Першої світової війни. Зрозуміло, що для Російської Федерації
важливо залишити під своїм контролем республіки "ДНР" і "ЛНР" та
підтверджувати
їхню
життєздатність
для
подальшого
маніпулювання світовою геополітикою та диктуванням свої умов.
Крім того, проведення незаконних «виборів» дає змогу «підливати масла в вогонь»
напередодні проведення президентських виборів в Україні. Тому подальше
посилення санкційного тиску та відкриття кримінального провадження є
важливим кроком проти організаторів «виборів» та держави-агресора.

12https://day.kyiv.ua/uk/news/121118-vybory-v-ordlo-ne-mayut-zhodnogo-yurydychnogo-znachennya-

cvk-ukrayiny
13https://www.bbc.com/ukrainian/news-46178000
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