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Ганна Апетрі 

Придністровський конфлікт – виклик на західному кордоні України 

Темою моєї невеличкої доповіді є роль придністровського конфлікту для 

України в контексті сучасних політичних викликів та військових загроз. В 

умовах фактичної, хоч і неоголошеної війни, будь-які невирішені конфлікти 

на кордонах держави збільшують загрози та небезпеки. Для України 

неврегульований придністровський конфлікт - це збереження зони 

політичної та нестабільності, що може перерости у відкритий збройний 

конфлікт прямо біля її кордонів, імовірність появи біженців у разі 

поновлення гарячої фази конфлікту, небезпека різних техногенних катастроф 

транскордонного характеру.  

Конфлікт у Придністров’ї зачіпає національні інтереси України на таких 

рівнях: субрегіональному та локальному – створюючи джерело контрабанди 

та нелегальної або «сірої» міграції; двосторонніх відносин з Молдовою; 

двосторонніх відносин з США; двосторонніх відносин з Російською 

Федерацією; двосторонніх відносин з Румунією; функцій, реалізації 

євроінтеграційної стратегії України.  

Придністровський конфлікт, на нашу думку, є викликом здатності України 

ефективно попереджати або розв’язувати подібні конфлікти із застосуванням 

багатосторонніх механізмів та інститутів, сприяти, у межах власних 

можливостей, економічній та соціальній стабільності регіону. Для України 

сьогодні важливо сприяти вирішенню Придністровського конфлікту в 

контексті реалізації власних євроінтеграційних намірів. Спроби запровадити 

надійніший митний контроль над товарами із Придністров’я або реалізація 

спільного із ЄС проекту з контролю над кордоном можна розглядати саме в 

цьому контексті. Крім цього, Україна продовжує брати участь у 

п’ятисторонньому форматі управління конфліктом (Молдова та 

Придністров’я, а також Російська Федерація, Україна та ОБСЄ), ефективність 

якого невпинно знижується у зв’язку з консенсусним механізмом прийняття 

рішень та невиконанням сторонами взятих на себе зобов’язань.  
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На сучасному етапі врегулювання конфлікту у п’ятисторонньому форматі 

виглядає неможливим через різке погіршення україно-російських відносин, 

які можуть з особливою гостротою зіштовхнутися і у Придністров’ї. Так уже 

на початку весни – у березні цього року – голова Верховної Ради 

Придністров’я Михайла Бурла заявив, що події в Україні негативно 

позначаються на свободі пересування громадян Придністров’я та перевезенні 

вантажів, а віце-спікер Сергій Чебан наголосив, що основна частина 

медикаментів до Придністров’я завозиться з України і що останнім часом 

перевізники відмовляються від виконання цієї роботи. Більше того, взаємодія 

між Україною та Придністров’ям ускладнюється через прагнення 

придністровської влади приєднатися до Росії. 22 квітня цього року делегація 

ВР Придністров’я на чолі зі спікером Михайлом Бурлою під час візиту до 

Москви передала в адміністрацію президента Росії, Державну Думу, Раду 

Федерації РФ прийняте на минулому тижні звернення з проханням 

ініціювати визнання ПМР, а згодом, як зазначив М.Бурла, він сподівається, 

що відбудеться і входження ПМР до складу РФ (як це відбулося з Кримом).  

Таким чином, ситуація на західному кордоні України може змінитися будь-

якої миті і українська влада повинна не випускати з уваги Придністров’я, 

намагатися зберегти свою роль як посередника у врегулюванні конфлікту та 

гаранта безпеки своїх співвітчизників, що проживають у невизнаній 

республіці. Загалом, участь України у вирішенні придністровського 

конфлікту на стороні Європи і непряма підтримка Молдови – це певний тест 

на «європейськість» зовнішньої політики України, на тісну відповідність 

європейської риторики політичним діям як всередині країни, так і за її 

межами.  

 


