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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЧИ ВДАСТЬСЯ ВЕЙМАРСЬКІЙ ТРІЙКИ ВИБУДУВАТИ ЕФЕКТИВНУ 
ПОЛІТИКУ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ? 

 
Впродовж останніх тижнів спостерігається зростання активності 

Німеччини, Франції та Польщі щодо розв’язання кризи навколо України. 
Нагадаємо, що саме міністри закордонних справ Веймарської трійки намагалися в 
лютому 2014 р. переконати тоді ще президента України В.Януковича піти на 
компроміс із опозицією заради збереження миру в країні. Тоді (як і зараз) 
європейським лідерам доводилося мати справу із лукавою позицією Росії, яка була 
безпосереднім учасником конфлікту, проте робила вигляд, що є лише 
посередником. Сім місяців тому Німеччині, Франції та Польщі не вдалося 
мирним шляхом вирішити політичну кризу в Україні, значною мірою, 
через небажання офіційно визнавати повномасштабну залученість 
Росії до подій в Україні. Від того, чи вдасться Кремлю й цього разу змусити 
європейську дипломатію грати в його ігри і за його правилами, – значною мірою 
залежить успіх чи провал нових миротворчих спроб Веймарської трійки.  

Німеччина та Франція взяли на себе важливу роль спонукати ОБСЄ до 
виконання її статутних обов’язків, замість підігрування Кремлю. 15 жовтня 2014 
р. під час зустрічі в Берліні Міністри закордонних справ Німеччини та 
Франції Франк-Вальтер Штайнмаєр і Лоран Фабіус заявили, що 
очікують швидкої відповіді від ОБСЄ на їхню пропозицію надати 
безпілотники для спостереження в Україні. Затягування ОБСЄ із наданням 
згоди на отримання безпілотників є саботажем на користь Росії, адже відсутність 
цієї техніки дозволяє Росії безконтрольно переміщувати свої війська та зброю 
через український кордон, а бойовикам – здійснювати напади на позиції 
українських сил. Зафіксувати всі ці порушення Мінських домовленостей без 
безпілотників ОБСЄ «не може», а давати згоду на їх отримання не спішить.  

Німеччина та Франція запропонували також, щоб солдати їх 
армій (200 німців та 150 французів) здійснювали охорону місій ОБСЄ 
та персоналу, що обслуговуватиме безпілотники, на що остання також досі 
не погодилася, хоча не перестає скаржитися на неможливість повноцінного 
виконання своїх спостережницьких місій через загрозу життю персоналу. Немає 
досі і принципової згоди ОБСЄ на прохання Президента України Петра 
Порошенка збільшити склад місії до 1500 спостерігачів, а також 
розширити використання сучасної техніки. Обсяги роботи моніторингової 
місії ОБСЄ на кордоні України та РФ розкритикував посол США в цій 
організації Деніел Баер, назвавши «великою мірою неадекватним» мандат 
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ОБСЄ на спостереження лише у двох пунктах пропуску на російсько-українському 
кордоні1. 

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції закликали 
Росію та Україну повною мірою реалізувати Мінські домовленості, 
включаючи звільнити полонених, забезпечення моніторингу кордону місією 
ОБСЄ, створення буферної зони безпеки в прикордонних районах2. Таким чином 
Франк-Вальтер Штайнмаєр і Лоран Фабіус фактично визнали, що саме Росія є 
безпосереднім учасником конфлікту із Україною, і від неї, а не від її маріонеткових 
сепаратистських республік Європа вимагає виконання мирних зобов’язань. 

9 жовтня 2014 р. про необхідність виконання мінських 
домовленостей заявили під час своєї зустрічі канцлер Німеччини 
Анґела Меркель та прем’єр-міністр Польщі Єва Копач. Керівник 
польського уряду також заявила про необхідність надання Україні підтримки в 
реформуванні сфер фінансів, економіки, державного управління та освіти – в 
контексті підготовки України до майбутнього членства в ЄС. Тижнем раніше, 2 
жовтня 2014 р., про необхідність виконання мінських домовленостей 
заявили під час своєї зустрічі у Берліні міністри закордонних справ 
Німеччина та Польщі. Франк-Вальтер Штайнмаєр та Гжегож Схетина назвали 
пріоритетними питання встановлення ефективного контролю кордону з Росією, 
створення буферної зони на Сході України, а також виведення з України 
іноземних бойовиків і важкого озброєння (фактично, йдеться про виведення 
російських військ). Напередодні канцлер Німеччини Анґела Меркель у 
телефонній розмові закликала Володимира Путіна виконати нарешті підписані за 
чотири тижні до того умови перемир’я. 

Відзначимо також, що, попри значні економічні інтереси в Росії, 
Німеччина послідовно підтримує санкції проти РФ. Після відмови Ангели 
Меркель та низки німецьких громадських організацій відвідувати німецько-
російський форум «Петербурзький діалог», запланований на кінець жовтня, 
організатори були змушені перенести захід на невизначений термін. Посол 
Франції в Росії Жан-Моріс Ріпер також підтвердив, що позиція його 
крани щодо поставок «Містралей» залишається незмінною – РФ не 
отримає кораблів, доки не буде виконано Мінські домовленості, і в Україні не буде 
миру3. Новий Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина 
заявив, що Варшава наполягатиме на посилення санкцій проти Росії, 
якщо остання не змінить свою політики щодо України.4 

Очевидно, що саме на підтримку Німеччини та Франції найбільше 
розраховуватиме Петро Порошенко на переговорах із Володимиром Путіним у 
Мілані 17 жовтня 2014 р.  

Отже, після кількамісячних, не надто вдалих спроб Німеччини 
самотужки координувати політику ЄС щодо російсько-українського 
конфлікту, було прийнято рішення повернутися до формату 
Веймарської трійки. Цього разу домінування Німеччина в цьому форматі 
беззаперечне, зважаючи на менш амбітне нове керівництво уряду Польщі та на 
традиційно пасивнішу в українських питаннях Францію. У той же час, Берліну 
важливо заручитися підтримкою з боку впливового в Західній Європі Парижу і 
лідера Східної Європи – Варшави, адже економічний шантаж та підкуп Москвою 
низки європейських політиків і цілих партій суттєво підірвав єдність в ЄС. 

                                                             
1 Посол США в ОБСЄ критикує обсяги роботи місії на кордоні України та РФ. - 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/10/141009_or_usa_osce 
2 Німеччина і Франція вимагають реалізації мінських домовленостей в Україні. - http://www.dw.de/німеччина-і-франція-
вимагають-реалізації-мінських-домовленостей-в-україні/a-17997511. 
3 Франція поки не бачить можливостей для поставки "Містралів" до Росії. - 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/10/7026707. 
4 Schetyna: po wyborach na Ukrainie wizyta Kopacz w Kijowie. - http://wiadomosci.onet.pl/kraj/schetyna-po-wyborach-na-
ukrainie-wizyta-kopacz-w-kijowie/q2q39. 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ  

09.10.2014. У Брюсселі відбулась зустріч Володимира Гройсмана 
та Штефана Фюле 

9 жовтня у рамках робочого візиту до Брюсселя Віце-прем'єр-міністр України – Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства  Володимир Гройсман провів зустріч з Комісаром ЄС з питань розширення та 
європейської політики сусідства Штефаном Фюле. 

Головною темою дискусії стала координація подальших дій України та ЄС щодо 
імплементації Угоди про асоціацію, яка розпочне застосовуватися з 1 листопада 2014 року, та 
шляхів реалізації відповідного урядового плану дій. 

Віце-прем'єр-міністр поінформував сторону ЄС про послідовні зусилля української влади 
на шляху впровадження системних реформ, зокрема представлення Президентом Петром 
Порошенком «Стратегії реформ – 2020» та нещодавнє прийняття Верховною Радою України 
пакета антикорупційного законодавства. Володимир Гройсман наголосив також на важливості 
реалізації мирного плану на Сході України, одним з ключових елементів якого є децентралізація 
влади. 

У рамках зустрічі відбулися поглиблені консультації з групою експертів Єврокомісії, 
відповідальних за підготовку Донорської конференції для України. 

Були обговорені шляхи надання Україні фінансової та гуманітарної підтримки з боку ЄС, у 
тому числі допомоги для переміщених та постраждалих осіб зі Сходу у зв’язку з підготовкою до 
зимового періоду, а також участь Євросоюзу в проектах з відновлення інфраструктури Донбасу. 

Європейська сторона позитивно оцінила створений за останній місяць механізм 
координації взаємодії щодо підготовки Донорської конференції та розробки плану відновлення 
країни. 

Участь у зустрічі взяв також Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. 
Урядовий портал 

09.10.2014. Внесення змін до Угоди про асоціацію на вимогу 
третьої сторони є неприйнятним - П.Клімкін та К.Де Гухт 

Відбувся обмін думками щодо подальших кроків сторін на виконання домовленостей, 
досягнутих у ході тристоронньої міністерської зустрічі Україна–ЄС–РФ щодо Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, що відбулася 12 вересня. 

У цьому зв’язку Міністр наголосив, що українська сторона готова продовжувати 
конструктивний тристоронній діалог з метою пошуку шляхів врегулювання проблемних питань 
щодо імплементації Угоди, зокрема для зняття занепокоєностей російської сторони. 

П.Клімкін висловив переконання, що торговельні положення затвердженого Урядом 
Плану імплементації Угоди про асоціацію будуть реалізовані в умовах, що відповідають 
принципам її тимчасового застосування. 

Було обговорено також стан підготовки законодавчої пропозиції ЄС стосовно продовження 
до кінця 2015 р. дії режиму автономних торгових преференцій на товари походженням з України, а 
також кроки, спрямовані на додаткову підтримку з боку ЄС українського експортного потенціалу. 

П.Клімкін та К.Де Гухт вкотре підтвердили позицію, що внесення змін до Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС на вимогу третьої сторони є неприйнятним. 

Сайт МЗС України 

17.10.2014. Україна та Європейський Союз наголошують на 
необхідності дотримання Мінських домовленостей 

Президент України Петро Порошенко напередодні багатосторонніх переговорів у Мілані 
провів зустріч з Президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм та Головою Європейської 
Комісії Жозе-Мануелем Баррозу. 

Президент України подякував Президенту Європейської Ради та Голові Європейської 
Комісії за особисті зусилля для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. 

Співрозмовники погодились, що всі пункти Мінського протоколу від 5 вересня та 
Мінського меморандуму від 19 вересня повинні неухильно виконуватись, особливо в частині 
дотримання режиму припинення вогню, контролю за кордоном та звільнення заручників. 

Петро Порошенко, Герман ван Ромпей та Жозе-Мануель Баррозу висловили згоду з тим, 
що, якщо на Донбасі відбудуться псевдовибори, це перекреслить Мінські домовленості. 

Співрозмовники наголосили, що вирішення питання енергетичної безпеки України та 
Європейського Союзу потребує спільних зусиль та координації. 

Сайт Президента України 
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17.10.2014. Учасники зустрічі у широкому форматі наголосили 
на необхідності неухильного дотримання Мінських домовленостей - 
С.Цеголко 

У Мілані завершилася зустріч Президента України Петра Порошенка у багатосторонньому 
форматі з Головою Ради Міністрів Італії Маттео Ренці, Міністром закордонних справ Італії 
Федерікою Могеріні, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом 
Французької Реcпубліки Франсуа Олландом, Прем'єр-міністром Великої Британії Девідом 
Кемероном, Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, Президентом Європейської 
Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе-Мануелем Баррозу. 

По завершенні переговорів, які відбулися вранці, сторони наголосили на необхідності 
неухильного дотримання Мінських домовленостей та заявили про повну підтримку територіальної 
цілісності України, повідомив після зустрічі прес-секретар Глави Української держави Святослав 
Цеголко. 

О 13 годині за центральноєвропейським часом, заплановано проведення ще одного раунду 
переговорів у широкому форматі. 

Сайт Президента України 
 

БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА 

03.10.2014. Україна провела успішні переговори про постачання 
зброї – Клімкін 

Глава МЗС заявив, що на переговорах мова йшла про надання Україні оборонної зброї. 
Українська сторона провела переговори з європейськими країнами про поставки 

оборонного озброєння. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в 
інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit. 

За його словами, деякі переговори з європейськими країнами про постачання озброєння 
Україні "пройшли успішно". "Ми відчуваємо підтримку на практиці. Однак мова йде не про 
наступальне, а про оборонне озброєння, яке ми дуже потребуємо", - сказав Клімкін. 

Зокрема, міністр назвав справжнім проривом переговори з Німеччиною перед останнім 
самітом НАТО. "Німеччина погодилася постачати нам спорядження", - повідомив він. 

Також глава МЗС повідомив німецькому виданню, що Україна не планує військового 
наступу. "Нам, насамперед, потрібно політичне рішення внутрішнього конфлікту в країні, а також 
аналогічне політичне рішення з Росією, яка також втягнута в конфлікт", - заявив він. 

На його думку, на сході України політичне рішення може виглядати як "модус вівенді 
(тимчасова угода - ред.) з Луганськом і Донецьком. Вони могли б мати особливий економічний 
статус, але залишатися при цьому частиною України. "Федералізація за російським зразком 
неприйнятна. Україна повинна залишатися європейською і демократичною державою, це наша 
червона лінія", - сказав він. 

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг 
закликав країни Заходу допомогти Україні у боротьбі з проросійськими терористами поставками 
зброї . На його думку,санкції, прийняті ЄС щодо Російської Федерації, не є достатніми.  

Дзеркало тижня 
 

ЕНЕРГЕТИКА 

03.10.2014. Остап Семерак: На реверсних поставках Україна 
зекономила майже півмільярда доларів 

Реверсний газ, куплений на європейському ринку для України, обійшовся приблизно на 
500 мільйонів доларів дешевше, ніж газ, який би ми купили в Росії. Про це сказав Міністр Кабінету 
Міністрів України Остап Семерак у прямому ефірі Телеканалу 24. 

За словами Міністра, Уряд України розумів, що Росія відключить нам газ, і нам не 
вистачатиме балансу для забезпечення енергетичної системи країни в тих рамках, які були, 
скажімо, рік тому. «Тому Уряд проводив планову підготовку до зими. Перш за все, ми підписали 
контракти на реверсні поставки газу», – зазначив урядовець. 

«Якщо порівняти ціну газу, яку Україна згідно з реверсними контрактами сплачує на ринку 
ЄС, порівняно з ціною, якою пропонувала РФ, доходимо висновку, що газ, куплений на 
європейському ринку, для України обійшовся приблизно на 500 мільйонів доларів дешевше, ніж 
би ми цей самий газ купили в Росії», – відзначив урядовець. 

Це при тому, додав Міністр, що той газ, який Україна купила, – реверсний – він пройшов 
транзитом через Україну в Європу й повернувся назад. 
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«Тобто насправді та ціна, яку була запропонувала РФ Україні, є абсолютно не ринковою», – 
підкреслив Остап Семерак. 

Урядовий портал 
 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

08.10.2014. Комітет Регіонів ЄС і Україна створять спільну 
робочу групу з впровадження реформи децентралізації в Україні 

8 жовтня у рамках візиту в Брюссель Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман провів зустріч 
з Президентом Комітету Регіонів Мішелем Лебраном. 

Сторони обговорили прогрес впровадження Україною реформ із децентралізації влади та 
адміністративного устрою, як складової програми реформ Президента України «Стратегія 2020», а 
також розширення регіональної співпраці з ЄС за рахунок нових програм і стратегій. 

Українська сторона підкреслила зацікавленість в активізації співпраці з Комітетом Регіонів 
ЄС, передусім щодо реалізації спільних проектів для поетапної адаптації реформи децентралізації 
на місцях. Українська сторона відзначила, що готова використовувати усі наявні інструменти та 
досвід європейських партнерів для широкого діалогу з територіального співробітництва, 
регіонального розвитку та управління муніципальним сектором. 

Володимир Гройсман і Мішель Лебран домовилися про створення спільної робочої групи 
України та Комітету Регіонів ЄС, яка працюватиме над впровадженням реформи з децентралізації 
в Україні. Зокрема, її функція полягатиме в сприянні реалізації підготовленої реформи та наданні 
практичної допомоги з боку ЄС місцевим органам влади. 

Урядовий портал 
 

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

10.10.14. Україна та Грузія поглиблюватимуть взаємодію у 
питаннях європейської інтеграції 

10 жовтня відбулася зустріч заступника Міністра закордонних справ України з питань 
європейської інтеграції Олени Зеркаль з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні 
Міхеїлом Уклебою.  

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання відносин України та Грузії з 
Європейським Союзом. Особливий акцент у цьому контексті був зроблений на необхідності 
налагодження практичної взаємодії, у т.ч. у тристоронньому форматі між Україною, Грузією та 
Молдовою, у питаннях, пов’язаних з імплементацією угод про асоціацію та наближенням 
законодавства до права ЄС. 

Грузинська сторона висловила готовність поділитися з Україною практичним досвідом у 
створенні національної системи координації євроінтеграційних процесів. 

Сайт МЗС України 
 

 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС  

03.10.2014. Місія Світового Банку, ООН та ЄС завершила 
тижневу роботу з вивчення оцінки потреб у відновленні Донбасу 

В Україні завершила свою роботу спільна місія Організації Об’єднаних Націй, Світового 
Банку та Європейського Союзу, яка, на запрошення Уряду України, протягом цього тижня провела 
роботу з вивчення оцінки потреб у відновленні Донбасу. 

  Сьогодні на зустрічі в Мінрегіоні місія надала загальний огляд попередніх рекомендацій 
щодо обсягу та характеристики необхідної допомоги з відновлення Донбасу. 

  Зокрема, місія пропонує поетапний підхід до надання допомоги. На першому етапі, згідно 
з рекомендаціями, необхідно зосередити роботу на швидкій оцінці короткострокових та 
середньострокових потреб і пріоритетів відновлення звільнених територій, з особливим акцентом 
на відновленні надання основних послуг, відновленні базових соціальних послуг та 
інфраструктури, створення  сприятливих умов для повернення населення і соціально-
економічного відродження. 
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На другому етапі місія пропонує зосередити свою допомогу Уряду України на оцінці 
середньо- та довгострокових потреб відновлення та розвитку, визначенні пріоритетів щодо більш 
широкої національної стратегії розвитку і галузевих реформ. Терміни та обсяги цього етапу будуть 
визначені наприкінці першої фази. 

Оцінка потреб у відновленні, розробка відповідних стратегій, планів та програм, має 
скеровуватися Урядом України, якому Організація Об’єднаних Націй, Світовий Банк та 
Європейський Союз надаватимуть оперативну та скоординовану підтримку. Це визначено серед 
головних принципів, озвучених місією, на основі яких має базуватися робота над відновленням 
постраждалих територій в Україні. 

Для координування дій та контролю за ходом відновлювальних стратегій, місія пропонує 
створити Координаційну раду на найвищому державному рівні, до якої також увійдуть Постійний 
координатор ООН, директор Світового банку в Україні та голова Представництва ЄС в Україні. 

Також пропонується створити спільну комісію з технічних питань у складі представників 
Державного агентства з відновлення Донбасу та координаторів з відновлення з ООН, Світового 
банку та Європейського Союзу. Її функція - спостереження за всіма оцінками відновлювання, 
планування, а також організація діяльності різних тематичних та секторальних робочих груп, 
створених для втілення визначених заходів. Також спільна комісія має координувати відповідні 
урядові інституції та донорські структури. 

Місія підтвердила свою готовність приступити до роботи у якнайшвидші терміни та 
представити конкретні заходи, які необхідно провести для відновлення Донбасу на донорській 
конференції, яка має пройти в Києві у листопаді. 

Нагадаємо, 30 вересня Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман на зустрічі з представниками місії 
наголосив, що Уряд  не ставить своїм завданням відновлення пострадянської інфраструктури і що 
пріоритетом у питанні відбудови Донбасу є створення  умов для розвитку регіону, для нормального 
життя людей та їх соціальної адаптації. 

Довідково 
У відповідь на запит Уряду України надати підтримку щодо оцінки потреб у відновленні 

Донбасу, Організація Об’єднаних Націй, Світовий Банк та Європейський Союз відрядили спільну 
місію до України 29 вересня – 3 жовтня  2014 р. Мета місії – зрозуміти потреби та визначити, які 
необхідно докласти зусилля для відновлення регіону; обговорити з ключовими представниками 
Уряду та національних агентств обсяг, терміни та параметри можливої підтримки зі сторони 
Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Європейського Союзу. 

Урядовий портал 

06.10.2014. Екс-голова МЗС Німеччини закликає прийняти 
Україну в ЄС  

Йошка Фішер застерігає, що повернення України під гніт Росії означатиме кінець миру в 
Європі. 

 Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер закликає прийняти 
Україну в Євросоюз. 

Як повідомляє Die Zeit, на думку дипломата, Україна сьогодні близько до Європи, як ніколи 
за свою історію. Він зазначає, що не лише Київ вирішує, як він буде розвивати свою країну, а й 
Захід повинен подбати про майбутнє України і допомогти їй змінити свою пострадянську дійсність. 

"Доля України вирішується не лише на полі бою, а й в області економіки, права, управління 
і політики", - зауважив Фішер. 

Екс-міністр зауважує, що незалежність України завжди була питанням конфлікту у Східній 
Європі і ключовим елементом безпеки в регіоні. Тому якщо вона втратить незалежність і знову 
опиниться під гнітом Росії, це означатиме кінець порядку і безпеці, які встановилися після 
Холодної війни.  Таким чином, безпека у всій Європі залежить від того, чи зможе Україна вистояти 
проти тиску Росії і інтегруватися з ЄС. 

На думку Йошки Фішера, країни ЄС недооцінюють важливість України для європейського 
об'єднання. І покищо європейці надто мало заплатили, щоб підтримати її модернізацію. Чи буде 
революція в Україні успішною, залежить також і від зусиль Заходу. 

Дзеркало тижня 

16.10.2014. Обама і лідери ЄС обговорили ситуацію на Донбасі  

Лідери США і країн ЄС підкреслили важливість дотримання припинення вогню, відводу 
озброєнь, контролю за кордоном під наглядом ОБСЄ, звільнення полонених.  

Президент США Барак Обама, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії 
Маттео Ренці, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель 
в ході спільної відеоконференції висловили надію на прогрес у політичному вирішенні конфлікту в 
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Донбасі після зустрічі президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна в 
Мілані 17 жовтня, пише ZN.UA.  

Як повідомили в прес-службі Єлисейського палацу, лідери також виступили в підтримку 
Мінського угоди, підписаної 5 вересня.  

"Що стосується України, то глави держав і урядів підкреслили важливість повного та 
ефективного застосування Мінського протоколу від 5 вересня, зокрема, дотримання гарантій 
повного припинення вогню, відводу озброєнь, контролю за українсько-російським кордоном під 
наглядом ОБСЄ і подальшого звільнення полонених", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 5 вересня в Мінську було підписано угоду про тимчасове перемир'я у війні на 
сході України. 20 вересня в Мінську був підписаний меморандум, який передбачає припинення 
вогню, встановлення 30-кілометрової буферної зони, заборона на використання важких озброєнь.  

Незважаючи на це, перемир'я порушується боеевиками, обстріли тривають у зоні АТО, що 
супроводжуються загибеллю українських військових.  

УНІАН 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ПРІОРИТЕТИ НОВОГО ГЕНСЕКА НАТО ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
СПІВПРАЦІ АЛЬЯНСУ ІЗ УКРАЇНОЮ 

 

1 жовтня 2014 р. офіційно приступив до виконання своїх обов’язків новий 
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. З урахуванням викликів, які 
постали перед Альянсом, у т.ч. внаслідок угодницької позиції перед Росією та 
втрати політичної солідарності в блоці, було би логічно припустити, що 
кандидатура нового керівника НАТО мала би добиратися із врахуванням вольових 
та менеджерських якостей, які дозволили би Генсеку консолідувати Альянс 
навколо розв’язання актуальних проблем, серед яких:  

1) наявна російська агресія проти країни-партнера Альянсу (України) і 
потенційна загроза агресії РФ проти членів НАТО – країн Балтії, Польщі, Румунії; 

2) скорочення видатків на оборону європейських членів НАТО і як наслідок 
– плачевний стан їх збройних сил, неготовність відбити потенційну агресію без 
допомоги США; 

3) відсутність солідарності та політичної єдності в Альянсі; фінансова 
залежність політичних еліт в низці країн-членів від основного суперника – Росії; 
падіння престижу й авторитету НАТО у світі; 

4) необхідність завершення місії в Афганістані, яка забирає колосальні 
ресурси, проте в середньостроковій перспективі майже приречена на провал. 

Не є таємницею, що військова міць НАТО тримається на США, як не є 
таємницею і той факт, що в силу відсутності лідерських якостей у 
нинішнього американського президента Альянс вже кілька років живе 
за інерцією, здаючи одну позицію за іншою. Втрачено контроль над 
ситуацією на Близькому Сході, половина Іраку захоплена силами, набагато 
радикальнішими за Саддама Хусейна, і очевидно, схожа доля чекає на Афганістан, 
як тільки звідти будуть виведені союзницькі війська. Відмова від ПРО аж ніяк не 
покращила відносин із Москвою, навпаки, Росія здійснила війську інтервенцію 
проти одного з найактивніший партнерів Альянсу і майже неприховане веде 
підготовку до вторгнення в країни Балтії.  

Днями міністр освіти Литви Дайнюс Павалькіс озвучив інформацію, що 
литовська молодь російського походження проходить військову та 
«патріотичну» підготовку в російських воєнізованих таборах «Союз»5. 
На тлі постійних заяв російських керівників (у т.ч. В.Путіна) щодо «фашистської 
загрози» і «утисків російськомовних» в країнах Балтії, цілком очевидно, що 

                                                             
5 Министр: обучение литовской молодежи в российских военных лагерях недопустимо. - http://ru.delfi.lt/news/live/ministr-
obuchenie-litovskoj-molodezhi-v-rossijskih-voennyh-lageryah-nedopustimo.d?id=66072766#ixzz3FiVqdaiz. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 17 (03.10.2014 — 17.10.2014) 13 of 44 

 

13 of 44 

Москва готує для Литви «повстання» і гібридну війну за сценарієм, 
відпрацьованим на Сході України. Крім того, днями Молдовський віце-прем’єр 
Євгеній Карпов заявив, що протягом останніх місяців молдавські 
прикордонники упередили нелегальний в’їзд до країни кількох 
десятків російських військовослужбовців6. Тож у Румунії небезпідставно 
побоюються повторення донецького сценарію в сусідній Молдові. 

Чи вважає ці загрози достатньо реальними новий Генсек НАТО, чи він, 
подібно Б.Обамі, вірить, що Росія не наважиться на подальші інтервенції? 
Очевидно, відповідь криється в словах Єнса Столтенберга, що його досвід 
роботи на посаді прем’єр-міністра Норвегії допоможе йому 
«налагоджувати робочі стосунки із Росією»7. Новий Генсек НАТО також 
заявив, що він «хоче конструктивних відносин з Росією», проте НАТО «не буде 
терпіти порушення Росією міжнародних норм. Ми продовжимо надавати 
підтримку суверенній та незалежній Україні»8. Питання в тому, як багато 
часу знадобиться Єнсу Столтенбергу, щоб зрозуміти, що Москва не хоче 
конструктивних відносин, вважає НАТО ворогом і прагне повернення 
кордонів часів Російської Імперії. 

Слова заступника Генсека НАТО Александра Вершбоу свідчать, 
що в Альянсі розуміють, хто стоїть за невиконанням Мінських 
мирних домовленостей: «Сепаратисти з безперервною російською 
військовою допомогою, яка тече через неконтрольовані міжнародні кордони, 
посилюють свої напади на аеропорт Донецька… Перемир’я не дотримується в 
кількох районах, і ситуація може значно погіршитися за кілька днів»9. Отже, 
новий Генсек НАТО також має бути добре поінформований про рівень 
налаштованості Росії на «конструктив», тож чи є потреба в його дипломатичних 
реверансах, коли війна наближається до кордонів Альянсу? 

Під час свого візиту до Польщі 6 жовтня 2014 р. Єнс Столтенберг 
заявив: «Найважливішим завданням НАТО є захист наших народів від нападу. Ми 
захистимо всіх наших союзників»10. У той же час, він не прокоментував заклик 
Президента Польщі Броніслава Коморовського продовжити створення системи 
ПРО, головні елементи якої мають бути розміщені у Польщі та Румунії. А заява 
Є.Столтенберга, що питання створення сил швидкого реагування НАТО буде 
вирішуватися на зустрічі міністрів країн-членів Альянсу в наступному році, 
свідчать, що керівництво НАТО явно переоцінює кількість часу, яке воно має до 
початку імовірної гібридної війни Росії проти членів блоку. 

Перші два тижні перебування на посаді нового Генсека НАТО не 
позначилися жодною суттєвою активністю на українському напрямку. 
Посилання на те, що Єнс Столтенберг лише входить в курс справ, навряд чи 
будуть доречні, адже вже півроку весь світ знав, що саме він буде новим 
Генеральним секретарем Альянсу, тож Єнс Столтенберг мав вдосталь часу, щоб 
виробити якісь плани. Відсутність дій сигналізує, що ніякої чіткої політики щодо 
України новий Генсек НАТО (власне, як і попередній) не має, вірогідно очікуючи 
відповідного сигналу із Вашингтону.  

При цьому, очікувати на позитивні сигнали від Барака Обами Україні, 
очевидно, не варто. Близький до американських владних кіл президент «Дому 

                                                             
6 "Зеленым человечкам" запрещен въезд в Молдавию. - http://www.dw.de/зеленым-человечкам-запрещен-въезд-в-
молдавию/a-17988181. 
7 New NATO chief touts relationship with Russia as he takes office. - http://amanpour.blogs.cnn.com/2014/10/02/new-nato-chief-
touts-relationship-with-russia-as-he-takes-office. 
8 Новий генсек НАТО: ми не терпітимемо порушення Росією міжнародних норм. - 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/1/7026441 
9 Deputy Secretary General: NATO would beat 'Islamic State' should it cross into Turkey. – http://www.dw.de/deputy-secretary-
general-nato-would-beat-islamic-state-should-it-cross-into-turkey/a-17985431. 
10 NATO will defend every Ally, NATO Secretary General stresses in Poland. - 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_113578.htm?selectedLocale=en. 
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Свободи» Дейвид Креймер заявив, що відмова в наданні Україні 
озброєнь – особисте рішення Б.Обами, для якого «Україна випала зі 
списку пріоритетів»11. На думку американських експертів, зміна політики США 
щодо України на краще може відбутись лише у випадку перемоги республіканців 
на довиборах до Сенату12. Наразі ж США обговорює із Росією українське питання 
одночасно із проблемами «Ісламської держав», Сирії та Ірану – саме таким було 
коло питань на зустрічі Держсекретаря США Джона Керрі та Міністра 
закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Парижі 14 жовтня 2014 р. І 
хоча Дж.Керрі нагадав С.Лаврову про необхідність виконання Мінських угод, 
зокрема, щодо звільнення заручників, виведення військ і техніки РФ з Донбасу та 
підзвітності російсько-українського кордону ОБСЄ, проте очевидно, що 
наполегливість Вашингтону щодо українського питання буде залежати від позиції 
Москви по Сирії та Ірану. 

З іншого боку, у Вашингтона також є підстави бути невдоволеним 
непослідовною політикою Києва, який досі не запровадив санкцій проти РФ, 
не спішить із проведенням реформ, і здається більше заклопотаним виборами, 
ніж військовим вторгненням Росії. Вірогідно, внесенню ясності у ці питання і був 
присвячений триденний візит до України (6-8 жовтня 2014 р.) 
заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд. Окрім зустрічей із 
високопосадовцями, вона також передала Україні обладнання для укріплення 
кордону на $10 млн. Під час візиту В.Нуланд заявила, що США зніме частину 
санкцій з РФ лише в разі повного виконання «Мінських угод». Якщо ж Росія не 
виконає зобов’язань – санкції будуть посилені.13 

Напередодні В.Нуланд зробила важливу заяву на Стратегічному 
форумі США і Центральної Європи (2 жовтня 2014 р., Вашингтон), 
вказавши на неприпустимість спроб окремих країн Центрально-
Східної Європи торгувати євроатлантичними цінностями на догоду 
Москві. Пані Нуланд порадила державам, «які спокійно сплять вночі під 
захистом П’ятої статті НАТО», не відходити від цінностей ліберальної демократії, 
а в українському питанні – «пригадати власну історію, як вони прагнули 
підтримки своїх сусідів»14. Очевидно, критика В.Нуланд стосується, 
перш за все, Президентів Угорщини та Чехії, а також прем’єр-
міністра Словаччини, які, сховавшись під парасолькою НАТО, 
демонструють лояльність до Кремля і намагаються «торгувати» 
суверенітетом України, забуваючи, що громадяни США фактично 
оплачують безпеку їх власних держав від тієї ж Росії.  

8 жовтня 2014 р. Міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін провів зустріч із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-
квартирі Альянсу в Брюсселі. Сторони узгодили графік діалогу та основні 
завдання співробітництва на четвертий квартал 2014 р.; положення Річної 
національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2015 р.; домовилися, що 
практична реалізація трастових фондів для посилення обороноздатності України 
отримає старт на засіданні міністрів закордонних справ Альянсу в грудні 2014 р. 
Фактично, йдеться про рутинні аспекти співпраці, ніякої термінової допомоги 
Україна від НАТО не отримає. Та навряд чи Київ міг на неї претендувати, якщо 
саме напередодні зустрічі П.Клімкіна із Є.Столтенбергом, Комітет 
Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони 

                                                             
11 Не давати Україні американську зброю вирішив особисто Обама – експерт. - 
http://ukrainian.voanews.com/content/article/2478761.html. 
12 A Republican Senate Can Help Send U.S. Weapons to Ukraine. - 
http://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2014/10/10/a-republican-senate-can-help-send-u-s-weapons-to-ukraine. 
13 США зніме частину санкцій з РФ лише за повного виконання "мінської угоди". - 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/7/7026604. 
14 US diplomat lashes out at Hungary's Orban. - http://euobserver.com/foreign/125881. 
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«завалив» розгляд питання про скасування позаблоковості, прийнявши 
рішення, що це має бути прерогативою вже нового складу парламенту. 

Можемо констатувати, що в перші тижні роботи нового керівництва НАТО 
не спостерігається жодних планів активізації як діяльності самого Альянсу, так і 
посилення його співпраці із Україною. Київ має розуміти, що на жодні 
спеціальні преференції при новому Генсеку НАТО, націленому на 
налагодження «конструктивних відносин» із Росією, розраховувати не 
доводиться. Ініціативи, спрямовані на посилення і реформування 
збройних сил, а також досягнення ними стандартів Альянсу, повинні 
йти від самого Києва, який має активніше працювати із Вашингтоном та 
європейськими столицями для просування в НАТО рішень щодо активізації 
відповідної співпраці та надання допомоги. 
 

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

06.10.2014. Генсек НАТО назвав підтримку незалежної України 
завданням номер один 

 Столтенберг пообіцяв підтримувати "присутність і діяльність в східній частині Альянсу". 
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг назвав завдання Альянсу "номер один" 

зміцнення безпеки своїх членів і "підтримку незалежної, демократичної, орієнтованої на Захід 
України". 

У Варшаві під час свого першого закордонного візиту до посади Столтенберг пообіцяв 
підтримувати "присутність і діяльність в східній частині Альянсу". 

Генсек НАТО заявив, що Альянс стурбований численними порушеннями режиму 
припинення вогню в Україні. 

Столтенберг заявив про важливість того, щоб Росія використовувала свій вплив на 
сепаратистів в питанні дотримання перемир'я. 

Дзеркало тижня 

06.10.2014. НАТО не може ігнорувати конфлікт в Україні - 
прем'єр Польщі 

Польща і НАТО не можуть ігнорувати українсько-російський конфлікт і повинні швидко 
діяти для гарантування безпеки регіону. 

Про це під час спільного брифінгу з Генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом заявила 
прем'єр-міністр Польщі Ева Копач, передає власний кореспондент Укрінформу. 

«Для мого уряду питання безпеки мають першочергове значення. Тому конфлікт за нашим 
східним кордоном призводить до того, що Польща, як і НАТО, не має права легковажно ставитися 
до серйозності ситуації (в Україні - ред.)», - заявила Копач. 

Польський прем’єр зазначила, що Польща має амбітну програму модернізації армії і готова 
стати прикладом у НАТО щодо реалізації рішень саміту Північноатлантичного Альянсу. 

Укрінформ 

08.10.2014. Павло Клімкін: Україна та НАТО 
продовжуватимуть нарощувати взаємодію 

8 жовтня ц.р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснив візит до штаб-
квартири НАТО, у ході якого провів зустріч з новообраним Генеральним секретарем Альянсу 
Єнсом Столтенбергом. 

Це була перша офіційна зустріч Генерального секретаря НАТО в штаб-квартирі Альянсу 
після його призначення на посаду. 

Генеральний секретар НАТО наголосив на важливості співробітництва з Україною. Він 
також запевнив у повній підтримці Альянсом незалежної, суверенної і стабільної України та 
засвідчив готовність до подальшої активної співпраці з метою належної та швидкої імплементації 
рішень саміту НАТО в Уельсі щодо посилення обороноздатності нашої держави на фоні агресії з 
боку РФ. 

Під час зустрічі сторони узгодили графік політичного діалогу та основні завдання 
практичного співробітництва на четвертий квартал 2014 р., а також положення Річної 
національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2015 р. 
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Окрему увагу було приділено спільним заходам, спрямованим на посилення 
обороноздатності нашої держави, насамперед, діяльності трастових фондів НАТО, метою яких є 
підтримка України в чотирьох сферах: кібербезпека, логістика, система зв’язку та управління, 
реабілітація поранених військовослужбовців. 

У цьому зв’язку сторони погодилися з тим, що практична реалізація вищезазначених 
трастових фондів має отримати старт на засіданні міністрів закордонних справ НАТО, яке 
відбудеться у грудні ц.р. 

Сайт МЗС України 

08.10.2014. Україна і НАТО готують дорожню карту 
взаємосумісності збройних сил 

Україна і НАТО розробляють дорожню карту щодо взаємосумісності українських збройних 
сил зі збройними силами Альянсу. Про це в Брюсселі після завершення зустрічі з новим 
генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом журналістам повідомив міністр 
закордонних справ Украіни Павло Клімкін. 

"Особливі сподівання ми покладаємо на досягнення взаємосумісності. Це серйозна 
програма. Зараз для нас відкривається програма спеціальних можливостей, яка відкрита тільки 
для п'яти особливих союзників НАТО. Ми почали підготовку дорожньої карти і сподіваємося на 
досягнення успіхів у короткостроковій перспективі", - сказав український дипломат.  

Разом з тим, за словами Павла Клімкіна, НАТО не планує надавати військову підтримку. 
"Ми говоримо про військово-технічну підтримку з боку як НАТО, так і окремих його членів. Ми 
ефективно використовуємо двостороннє співробітництво, іншим інструментом є трастові фонди", - 
деталізував міністр. 

Довідка: Для забезпечення взаємосумісності українських збройних сил з відповідними 
підрозділами НАТО проводяться міжнародні військові навчання під егідою Альянсу. Згідно з 
стандартами НАТО для забезпечення взаємосумісності військових підрозділів потрібні: спільна 
термінологія і доктрина, засоби автоматизованої системи управління для зв’язку, передавання 
інформації та здійснення керівництва. Крім цього, для підвищення рівня взаємосумісності 
використовується спільна тактика і тилове та матеріально-технічне забезпечення . 

УНІАН 

13.10.2014. Співпраця між ДСНС та НАТО - шлях до побудови 
сучасної системи цивільного захисту європейського рівня 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій прагне до подальшого вдосконалення 
системи цивільного захисту та формування аварійно-рятувальної служби європейського 
рівня, зокрема шляхом вивченнята впровадження позитивного світового досвіду у сфері 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативного реагування на них. 

Саме тому, 13 жовтня, під головуванням Першого заступника Голови ДСНС України 
Анатолія Бойка та керівника Євроатлантичного координаційного центру реагування на 
катастрофи, начальника управління попередження надзвичайних 
ситуацій Гюнтера Бретшнейдера в залі засідань колегії ДСНС України розпочалось 
чергове XII засідання робочої групи Україна - НАТО з питань готовності та планування на випадок 
надзвичайних ситуацій. 

Під час зустрічі учасники обговорили  результати роботи у 2013-2014 роках та пріоритетні 
напрямки взаємодії  України з НАТО у сфері попередження надзвичайних ситуацій на найближчу 
перспективу, можливості розробки Зеленої книги із захисту критичної структури України. 

Зокрема, Перший заступник Голови ДСНС України Анатолій Бойко зазначив, що 
співробітництво Державної служби з надзвичайних ситуацій з Північноатлантичним альянсом, 
яке започатковано Меморандумом від 16 грудня 1997 року, залишається актуальним та 
пріоритетним напрямком міжнародного співробітництва. 

Під час засідання обговорювалося також питання захисту критичної 
інфраструктури. Гюнтер Бретшнейдер запропонував внести цей пункт до щорічного плану НАТО. 

 «Я вважаю, що це питання наразі є дуже важливим для України, тому його  варто додати 
до плану НАТО на наступний рік аби розглянути більш детально. Стандарти і досвід – це те, в чому 
ми можемо вам допомогти», - прокоментував пан Гюнтер. 

Також представники НАТО запропонували свою підтримку  щодо удосконалення системи 
аварійного реагування Держатомрегулювання України на етапі технологічної специфікації. 

З цих питань на засіданні виступила Тетяна Кутузова, начальник Управління аварійної 
готовності та радіаційного захисту Департаменту з питань безпеки ядерних установок Державної 
інспекції ядерного регулювання України. 

Особливу увагу під час зустрічі партнери приділили обговоренню можливостей проведення 
у 2015 році на території України навчань НАТО з реагування на надзвичайні ситуації. 
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  Закордонні партнери схвально відреагували на презентований план масштабного 
тренування на тему «Організація реагування та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 
природного, техногенного та воєнного характеру». Також вони висловили бажання відвідати 
територію навчально-тактичного полігону в Сумській області, де планується проводити  навчання. 

Крім того, найближчим часом представники НАТО разом з представниками ДСНС узгодять 
список країн, що візьмуть участь у тренуваннях та найоптимальніший формат їх проведення. 

 «З моменту проведення останнього засідання нашої робочої групи у грудні 2012 року в 
штаб-квартирі НАТО, в Україні відбулись суттєві зміни, помітно активізовано співпрацю 
з Північноатлантичним альянсом.  В Україні наразі складна ситуація, тому нам вкрай необхідно 
відчувати підтримку міжнародної спільноти і в цьому контексті я хочу подякувати НАТО за 
допомогу, що надходить за сприяння Комітету з планування на випадок надзвичайних ситуацій та 
Європейського координаційного центру реагування на катастрофи», - зауважив Анатолій Бойко. 

В другій половині дня відбулася робоча зустріч першого заступника Голови ДСНС України 
Анатолія Бойко із заступником Генерального секретаря НАТО з питань операцій, Головою 
Комітету НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій, Послом Франческою Тардіолі. 

14 жовтня засідання продовжить свою роботу. 
Урядовий портал 

14.10.2014. Україна продовжує зближення з НАТО 

 У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі делегація України взяла участь у черговому засіданні 
Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи, а також провела низку робочих 
зустрічей із керівним складом політичних та військових структур альянсу. Про це повідомляє прес-
служба Міністерства оборони. 

 У перебігу зустрічей ішлося про реформування національного сектору безпеки і оборони 
України, і представники НАТО підтвердили готовність до всебічної підтримки України у реалізації 
цих завдань, у тому числі спрямованих на розвиток бойових спроможностей, удосконалення 
військової освіти, боротьбу з корупцією та професійну підготовку персоналу, йдеться 
в повідомленні. 

 Наступне засідання групи в листопаді буде присвячене питанням розбудови оборонного 
потенціалу.  

Крім того, під час зустрічей із заступниками генерального секретаря НАТО з політичних 
справ та політики безпеки Трасівулосом Стаматопулосом та з оборонної політики і планування 
Гайнріхом Брауссом сторони обговорили питання безпекової ситуації в Україні та перспектив її 
подальшого розвитку, стану та пріоритетних напрямів співробітництва України з альянсом у світлі 
рішень Валлійського саміту НАТО, а також проблемних питань та шляхів їх 
вирішення, повідомилив Міноборони.  

Ішлося, зокрема, про важливість всебічного використання значного досвіду НАТО у сфері 
оборонного планування та ефективного використання іноземних радників, які надають допомогу 
складовим сектору безпеки і оборони України.  

Також співрозмовники детально обговорили питання імплементації нових трастових 
фондів для зміцнення обороноздатності української армії, у тому числі з модернізації системи 
управління, удосконаленні систем логістики та стандартизації, кіберзахисту, соціальної адаптації 
та медичної реабілітації військовослужбовців.  

За підсумками зустрічей було досягнуто домовленостей про продовження конструктивного 
воєнно-політичного діалогу, якомога скорішого початку практичної імплементації нових проектів 
зміцнення бойових спроможностей Збройних сил України та досягнення сумісності комплекту 
визначених сил та засобів Збройних сил України з військовими формуваннями альянсу, а також 
всебічної координації та гармонізації програм і планів багатостороннього та двостороннього 
співробітництва.  

УНІАН 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЧИ ВДАСТЬСЯ УКРАЇНІ ТАК САМО ЕФЕКТИВНО СКОРИСТАТИСЯ 
ПЕРЕМИР’ЯМ, ЯК РОСІЇ? 

 

Виведення частини російських регулярних військ з території Донбасу, а 
також відведення частини військ з Ростовської області до місць постійної 
дислокації не повинні вводити в ілюзії наближених до влади українських 
політиків, деякі з яких вже поспішили заявити про «згортання Путіним військової 
авантюри на Донбасі»15.  

Адже Росія не припиняє постачання озброєнь своїм бойовикам на 
Донбасі, які, в свою чергу, не припиняють обстріли українських 
позицій, зокрема, 14 жовтня із «Градів» та мінометів було обстріляно передмістя 
Маріуполя, що зафіксувала місія ОБСЄ. Майже щодня є загиблі і поранені 
українські військові та мирні жителі, а лідери бойовиків заявляють, що за 
місяць «перемир’я» їм вдалося захопити 38 населених пунктів16. Слова 
бойовиків підтверджують мапи, які щоденно публікує Інформаційно-аналітичний 
центр Ради національної безпеки і оборони України, де чітко видно, що за час 
«перемир’я» Україна втратила контроль над великою площею територій17. 
Командир полку спецпризначення «Азов» Андрій Білецький також заявив, що 
під час «перемир’я» російські бойовики захопили під Маріуполем 
майже 40-кілометрову територію, яка мала стати демілітаризованою, 
проте свої війська відвела лише українська сторона18. 

Інформаційний центр РНБО України і незалежні військові експерти 
заявляють, що, відводячи з Донбасу свої регулярні війська, Росія замінює 
їх на бойовиків, які пройшли спеціальні тренування у російських 
військових таборах. РФ не припиняє розвідувальні польоти своїх безпілотників 
над Донбасом, надаючи бойовикам підтримку розвідданими. При цьому, 
почастішали повідомлення про існування непідконтрольних самопроголошеним 
ЛНР/ДНР загонів сепаратистів, які не бажають виконувати Мінські домовленості 
та продовжують військові дії. Цілком імовірно, що ці загоди дійсно не 

                                                             
15 Луценко: "Путін згортає військову авантюру на Донбасі". - http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/13/7040586. 
16 Начальник Донбасса. - http://expert.ru/russian_reporter/2014/39/nachalnik-donbassa. 
17 Мапи. Інформаційно-аналітичний центр РНБО. - http://mediarnbo.org/category/maps. 
18 Бойовики "з’їли" 40 кілометрів під Маріуполем після проголошення перемир’я, — ―Азов‖. - 
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?boyoviki_zyili_40_kilometriv_pid_mariupolem_pislya_progoloshennya_peremirya__a
zov&objectId=493746. 
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підкоряються ЛНР/ДНР, проте очевидним є те, що вони озброюються Кремлем і 
ним же контролюються. Фактично йдеться про «військову хитрість» Москви: 
як тільки Київ йде на поступки і укладає мир із самопроголошеними 
ЛНР/ДНР – виникають нові, «незалежні» від ЛНР/ДНР сепаратистські 
загони, озброєні російськими танками і «Градами», які не вважають 
себе пов’язаними жодними мирними домовленостями. Не виключено, що 
саме ці нові загони мають завдання спровокувати новий виток військового 
протистояння, а, можливо, і розпочати наступ на українські позиції. І Москва 
знову заявлятиме, що вона до цього не причетна, і знову вимагатиме «діалогу» із 
бойовиками і нових поступок. 

Не варто покладати забагато надій на зустріч у Мілані, де 17 
жовтня Петро Порошенко зустрінеться із Володимиром Путіним у 
присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа 
Олланда, британського прем'єра Девіда Кемерона, президента Європейської ради 
Хермана ван Ромпея, президента Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і керівниці 
МЗС Італії Федеріки Могеріні. Москва ще не виконала жодної із 
попередніх домовленостей, і цинічна риторика російської влади не залишає 
сумнівів у тому, що й нові домовленості виконуватимуться не будуть. 

За таких обставин Україні необхідно переконати західних партнерів 
проводити більш реалістичну політику. Перш за все, потрібно визнати Росію 
учасником конфлікту і відповідальною стороною переговорів. Без цього 
не буде правових підстав вимагати від Москви виконання домовленостей. 
Можливо, для цього знадобиться офіційне надання підконтрольним сепаратистам 
територіям статусу «тимчасово окупованих Російською Федерацією». Це не 
вплине на питання суверенітету України (якого де-факто над окупованими 
територіями не існує), проте дасть правові підстави звести ефективну оборону 
вздовж контрольованих Україною районів Донбасу і упередити 
можливий подальший наступ російсько-сепаратистських військ, який, 
вірогідно, планується у форматі «неконтрольованих» сепаратистських рухів. 

Доцільним також є офіційне запрошення міжнародних військ (під 
егідою ООН чи ОБСЄ) для контролю над тими 300 км російсько-
українського кордону, які нині перебувають в управлінні російських бойовиків. 
Не варто тішити себе ілюзіями, що Москва дозволить допустити на цю ділянку 
кордону українських прикордонників. Як варіант, варто опрацювати 
питання можливого запрошення для спостереження за окупованими 
ділянками російсько-українського кордону місій з Китаю чи інших 
«третіх» країн, які Москва не зможе звинуватити в неупередженості. 

Якщо Київ хоче більше реалізму і більше практичної підтримки від своїх 
західних партнерів, він має і сам діяти більш реалістично, прагматично та 
енергійно. 
 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

03.10.2014. У Міністерстві закордонних справ України 
відкинули пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка 
ввести миротворчі війська на Донбас 

Про це заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс. "Ми 
вважаємо, ніяких миротворчих військ в Україну вводити не потрібно. Потрібно, щоб Російська 
Федерація і терористи виконували "мінські домовленості про припинення вогню і обмін 
заручниками... Російська Федерація повинна вивести свої війська з території України. Ніяких 
миротворчих військ в Україні не потрібно. Ми здатні самі навести порядок на своїй землі, якщо її 
залишать іноземні війська", - зазначив Перебийніс, повідомляє РБК-Україна. 

УНІАН 
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03.10.20014. Заступник Міністра агрополітики зустрілася з 
представниками спільної оглядової Місії ЄС-ООН-Світового банку 

Під головуванням заступника Міністра аграрної політики та продовольства з питань 
європейської інтеграції Владислави Рутицької відбулася зустріч з представниками оглядової Місії 
Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Світового Банку, під час якої обговорено 
можливість технічної допомоги та фінансової підтримки України для подолання кризи та її 
наслідків. 

Зокрема, під час зустрічі обговорювались питання щодо політичної ситуації та питання 
безпеки на Донбасі, роботи аграріїв у зоні АТО. 

У ході розмови Валерія Рутицька зазначила, що на виконання доручення Президента 
України та Прем’єр-міністра за підтримки департаментів агропромислового розвитку 
дев’ятнадцяти регіонів на початок жовтня у зону АТО направлено 1,65 тис. тонн продуктів 
харчування та 18 тонн гуманітарної допомоги. 

Представники профільних департаментів Донецької та Луганської ОДА підрахували 
попередні збитки сільгоспвиробників у зоні проведення АТО. Так на Донеччині ця цифра 
становить 16613,9 тис. гривень. На території Луганщини незібрана площа ранніх зернових складає 
20 тис. га, також не будуть зібрані пізні культури на площі близько 25 тис. га.  

Спільна оглядова місія представників ЄС-ООН-СБ триватиме в Україні до 3 жовтня. За її 
результатами комісія має підбити підсумки поточних потреб відновлення і визначити пріоритети 
для взаємодоповнень між програмами допомоги ООН-СБ-ЄС напередодні зустрічі з донорами в 
грудні 2014. 

«Нагальними є питання можливості виконання поточних сільськогосподарських робот і 
допомоги вітчизняним виробникам і міжнародним компаніям, які працюють в цих областях. Ми 
зараз маємо визначити вектор нашої спільної роботи з європейськими колегами», - сказала 
Владислава Рутицька. 

Урядовий портал 

03.10.2014. Коментар МЗС України щодо ухвалення 
Парламентською асамблеєю Ради Європи Резолюції «Прогрес 
моніторингової процедури ПАРЄ» 

2  жовтня 2014 р. у рамках жовтневої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи відбулося 
обговорення доповіді  Комітету з питань виконання країнами-членами обов’язків та зобов’язань 
перед РЄ – Моніторингового комітету «Прогрес моніторингової процедури Асамблеї (жовтень 2013 
–  вересень 2014)». За результатами дискусії була ухвалена однойменна Резолюція № 2018(2014).  

У резолюції Парламентська асамблея РЄ визнала пряме військове втручання РФ в Україні 
та закликала РФ скасувати незаконну анексію Криму, припинити надання будь-якої військової 
підтримки бойовикам, відкликати свої війська зі сходу України, а також утриматися від будь-яких 
дій, які загострюватимуть ситуацію в цьому регіоні. 

Фактично, як і у рішенні Комітету міністрів Ради Європи «Про ситуацію в Україні» від 17 
вересня 2014 року, було підтверджено присутність російських військ в Україні та російський вплив 
на ескалацію ситуації на сході України.   

Асамблея не лише визнала дії Росії проти України  порушенням міжнародних зобов’язань 
та Статуту РЄ, але й констатувала  погіршення ситуації із правами людини у самій Росії, у тому 
числі порушення свободи висловлення та зібрань. 

Разом з тим, аналізуючи стан дотримання  Україною зобов’язань  перед РЄ, Асамблея 
відзначила, що вибори  Президента України у травні цього року, незважаючи на складу ситуацію 
на сході країни, відбулися на справжніх демократичних засадах та у відповідності із міжнародними 
стандартами у сфері основоположних прав і свобод. 

Загалом в резолюції Асамблея оцінює свою моніторингову процедуру як важливий 
інструмент позитивних трансформацій у країнах-членах та пропонує низку новацій у цьому 
процесі, спрямованих на підвищення його транспарентності, об’єктивності та ефективності.          

Ми поділяємо таку оцінку та значення моніторингової процедури. Україна і надалі 
співпрацюватиме з ПА РЄ як у просуванні демократичних перетворень у нашій державі, так і у 
забезпеченні дотримання зобов’язань перед Радою Європи усіма її країнами-членами.   

Сайт МЗС України 

07.10.2014. Міністр юстиції провів зустріч із представниками 
ЄБА, Американської торгової палати та Конфедерації будівельників 
України 

Міністр юстиції Павло Петренко провів зустріч із представниками Європейської бізнес 
асоціації, Американської торгової палати та Конфедерації будівельників України у ході якої 
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запропонував представникам вітчизняного бізнесу сформувати громадську моніторингову раду, 
яка стане майданчиком для співпраці з реалізації реформ та проводитиме аналіз можливих 
корпоративних конфліктів, в які втягнуті державні структури. 

За словами очільника Мін’юсту, до роботи громадської моніторингової ради буде 
запропоновано долучитися представникам Адміністрації Президента, прокуратури, Міністерства 
внутрішніх справ, Державної виконавчої та Державної реєстраційної служб. 

За його словами, рада має збиратися на постійній основі принаймні раз на місяць аби 
розбирати всі проблемні питання, конфлікти чи труднощі в комунікації, які виникають з 
державними органами, що входять в сферу правоохоронної діяльності чи юстиції. Цей орган 
сприятиме веденню постійного діалогу бізнесу із владою. 

Представники бізнес асоціацій позитивно оцінили пропозицію Міністра юстиції. Як 
зазначив віце-президент Американської торгової палати Тарас Качка, проблема відсутності 
практики конструктивного втручання з боку держави існувала протягом багатьох років. 

«У багатьох питаннях від державних служб залежало прийняття того чи іншого рішення. 
Раніше Мін’юст говорив, що це корпоративний конфлікт і вони не можуть втручатися. Особливо 
гостро це стосувалося реєстрації і перереєстрації юридичних осіб», - зазначив він. 

У свою чергу, представник Конфедерації будівельників України 
Віталій Грусевич повідомив, що в часи, коли йшла боротьба за поліпшення інвестиційного 
клімату, багато країн впроваджували схожі громадські апеляційні інстанції. 

За словами Павла Петренка, забудовники вже мають позитивний досвід співпраці з 
Мін’юстом. 

«Коли ми прийшли до Мін’юсту, було 5 тисяч прострочених справ з реєстрації первинної 
нерухомості. Чиновники штучно створювали чергу, щоб отримати незаконну вигоду. На сьогодні 
немає жодної такої справи. І якби ми не спілкувалися зі споживачами послуг, ми б ситуацію не 
вирішили. Тому що був би повний саботаж і повне зупинення процесу реєстрації - станом на 
червень з 90 реєстраторів, які повинні були працювати в столиці, на роботі залишилося 12. Інші 
звільнилися, втекли на лікарняні або були під слідством. Нам довелося приймати нестандартні 
рішення і командирувати з усієї України людей, щоб вони сідали на місця тих, хто втік, щоб не 
допустити колапсу», - повідомив очільник Мін’юсту. 

Міністр юстиції також запропонував представникам бізнес спільноти виступити із 
спільною заявою про припинення практики давання хабарів у судах. 

«Друга пропозиція, яка має бути слушною в форматі координації процесу люстрації й 
перевірки суддів, це пропозиція до представників бізнес асоціацій прийняти консенсусне рішення 
про відмову давати хабарі в суді. Хабарництво в судах з боку крупного бізнесу неприпустиме», - 
наголосив очільник Мін’юсту. 

При цьому він зазначив, що за роки незалежності склалася така ситуація, що до 
українських судів йдуть не за справедливими рішеннями, а за «потрібними». 

«На жаль, так складається, що українські суди використовуються в тому числі й великим 
бізнесом у своїх цілях. Коли наш великий бізнес хоче отримати чесне рішення, він іде в іноземний 
суд. А коли хоче отримати рішення, яке йому вигідне з точки зору конкретної справи, то йде в 
український», - зазначив Павло Петренко. 

Крім того, він повідомив, що люстраційні процеси дали бізнесу законний інструмент 
боротьби із хабарництвом. 

«Якщо ми проводитимемо перевірку суддів і відповідності їхнього стилю життя 
задекларованим доходам, то у бізнесу з’явиться законний та дієвий інструмент повідомлення про 
невідповідність реальних статків задекларованим. Бізнес зможе подати відповідні документи до 
органів, які проводять люстрацію. Вони проведуть перевірку і у разі доведення фактів отримання 
хабарів вся інформація буде передана правоохоронним органам», - зазначив Міністр. 

Що ж стосується корпоративних конфліктів, Міністр юстиції зазначив - до їх вирішення 
будуть залучені незалежні міжнародні юридичні радники, які проводитимуть аналіз усіх 
документів і надаватимуть свої висновки. Якщо ж сторони конфлікту через публічний тиск 
намагатимуться втягнути у спір державні структури, щодо цього питання будуть відповідні 
політичні заяви і належне реагування. 

Урядовий портал 
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ПАРЛАМЕНТ 

06.10.2014. Яценюк звинувачує Росію у зриві мінських 
домовленостей  

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк констатує невиконання Росією Мінських 
домовленостей.  

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабміну, про це прем’єр заявив на зустрічі з постійними представниками держав-
учасниць ОБСЄ в Києві. 

«На сьогодні можемо сказати, що в російської сторони немає ні політичної, ні будь-якої 
іншої волі виконувати мирні домовленості», - наголосив Яценюк.  

Він нагадав, що згідно з Мінськими домовленостями Росія повинна була вивести свої 
війська із України. 

«Це не виконано Російською Федерацією. Друге – РФ мала припинити підтримку 
очолюваних Росією терористів в Донецькій та Луганській областях – і це також не виконано. І 
третє – термінове відновлення контролю над українсько-російський кордоном. І це також не 
зроблено через небажання Російської Федерації», - сказав прем’єр.  

«Ми глибоко стурбовані тим, яким чином виконується домовленість про припинення 
вогню. Кожного дня українські солдати під обстрілами керованих Росією терористів. Ми втрачаємо 
військовослужбовців, втрачаємо мирних жителів», - підкреслив глава уряду.  

Він закликав Росію зупинили терористів  
За словами Яценюка, Мінські домовленості – «це лише перший крок, і необхідно багато 

зробити, щоб вони працювали».  
«Попередні домовленості, досягнуті в Мінську, можливо, приведуть нас до миру. Але на 

сьогодні я доволі скептично ставлюся до того, як вони виконуються», - сказав він.  
«З нашого боку ми робимо все можливе для деескалації ситуації і знаходження мирного 

вирішення», - підкреслив прем’єр.  
Яценюк наголосив, що Кабінет міністрів України цінує зусилля ОБСЄ, спрямовані для 

досягнення миру, та підтримку України.  
Глава уряду повідомив, що сьогодні вночі до України вже прибули два безпілотні літальні 

апарати, які зараз проходять оформлення і будуть використовуватися спостерігачами ОБСЄ.  
«Ми очікуємо, що ці безпілотники будуть в роботі якомога швидше. Це дасть додаткові 

можливості встановити, чи виконується режим припинення вогню», - сказав він.  
Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі 

контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ 
складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення 
наступальних дій.  

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову 
техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Вздовж всього російсько-українського кордону 
працюватиме спостережна місія ОБСЄ.  

Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також у Мінську. 
Однак, на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне 
населення та сили АТО. 

УНІАН 

08.10.2014. Арсеній Яценюк: Україна почала отримувати 
норвезький газ за контрактом "Нафтогаз" – Statoil 

«Почалося постачання природного газу за контрактом між НАК «Нафтогаз України» та 
одним із найбільших світових енергетичних операторів, норвезькою компанією Statoil», - 
повідомив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Уряду в середу, 8 жовтня. 

Глава Уряду зазначив, що постачання почалося із 6 години ранку 1 жовтня. 
Він підкреслив, що ситуація в енергетиці складна, проте Уряд контролює її. Він нагадав, що 

в українських газових сховищах є 16,7 мільярда кубічних метрів газу. 
Арсеній Яценюк наголосив, що для того, аби пройти зиму, Україні необхідно придбати 

додатково близько 5 мільярдів кубічних метрів газу. За його словами, є два варіанти вирішення 
цієї проблеми. Перший варіант – тимчасова угода: «Ми разом із Європейським Союзом проводимо 
спільну енергетичну політику з тією метою, щоб підписати тимчасову угоду на постачання 
природного газу, доки Стокгольмський арбітражний суд остаточно не вирішить спір між 
«Нафтогазом» і «Газпромом». 
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«Другий варіант – якщо така угода не буде досягнута в рамках трьохстороннього формату, 
де Україна і ЄС мають спільну позицію, і третя сторона – Російська Федерація, Україна звернулася 
до суду для отримання тимчасового рішення, яке б встановило відповідну ціну і умови постачання 
такого природного газу до моменту винесення остаточного вердикту Стокгольмським судом», - 
підкреслив Арсеній Яценюк. 

«НАК «Нафтогаз України» в постійному зв’язку з нашими європейськими партнерами. Ми 
чітко висловили свою позицію, як ми бачимо умови підписання тимчасової угоди. І будемо 
очікувати на подальші перемовини і прийняття рішення в цьому питанні», - сказав Глава Уряду. 

Урядовий портал 
 

ПРЕЗИДЕНТ 

06.10.2014. Порошенко і Меркель прийшли до висновку, що 
перемир'я під загрозою 

Також лідери країн хочуть бачити вибори в Донецькій і Луганській областях з 
міжнародними спостерігачами. 

Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель 
констатували загрозу зриву мирного плану врегулювання на Сході України. 

Про це передає прес-служба українського лідера з посиланням на телефонну розмову між 
лідерами. 

"Петро Порошенко і Ангела Меркель обговорили процес мирного врегулювання на 
Донбасі. Співрозмовники констатували, що відсутність стійкого прогресу з виконанням Мінських 
домовленостей, а також продовження обстрілу з боку бойовиків ставлять під загрозу план мирного 
врегулювання", - йдеться в повідомленні. 

При цьому Порошенко підкреслив необхідність відновлення контролю за українсько-
російським кордоном на окупованій бойовиками ділянці за ретельним моніторингом цього 
процесу ОБСЄ. 

Сторони також констатували, що місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях мають 
відбутися, причому у відповідності з українським законодавством, в умовах стійкого 
двостороннього припинення вогню, а також із залученням міжнародних спостерігачів. 

Дзеркало тижня 

06.10.2014. Президент Порошенко та Помічник Держсекретаря 
США Нуланд обговорили стан мирного врегулювання ситуації на 
Донбасі 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Помічником Держсекретаря США з 
питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд. 

Співрозмовники обговорили стан реалізації Мінських домовленостей з врегулювання 
ситуації у низці районів Донецької та Луганської областей. Зокрема, наголошувалося на 
необхідності встановлення повного контролю над українсько-російським кордоном як ключового 
чинника для подальшого мирного врегулювання. Глава держави наголосив на необхідності 
відновлення роботи українських прикордонників, залучення експертів ОБСЄ з належним 
технічним оснащенням до моніторингу на пунктах пропуску та по лінії кордону. «Без відновлення 
Україною повного контролю за кордоном неможливо досягти мирного врегулювання», — 
наголосив Глава держави. 

Президент відзначив необхідність прийняття невідкладних заходів для уникнення 
гуманітарної катастрофи на захоплених територіях з огляду на наближення зимового періоду. 
Йдеться про відновлення постачання газу, електроенергії, продуктів харчування. 

Президент також відзначив важливість відновлення мовлення українських телеканалів в 
Донецьку та Луганську. 

Глава держави висловив подяку Президенту та Уряду США за «продемонстровану дуже 
сильну підтримку України на її шляху до свободи та демократії». 

У свою чергу, Вікторія Нуланд висловила сподівання, що під час візиту Президент України 
відчув підтримку з боку американського народу прагнення українців до свободи та демократії. «Ми 
сподіваємося, що Ви відчули визнання Вашого власного прагнення до миру та успіху в припиненні 
війни», - сказала Помічник Держсекретаря. 

Співрозмовники обговорили питання можливості збільшення макрофінансової допомоги 
для України з боку США та необхідності в цьому контексті ухвалення президентського 
антикорупційного пакету. 

Сайт Президента України 
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10.10.2014. Президент України провів зустріч з головами 
парламентів Данії, Ірландії, Литви, Польщі та Швеції 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з головами парламентів Данії, 
Ірландії, Литви, Польщі та Швеції, які перебувають у Києві. 

Глава держави подякував за підтримку України та наголосив на важливості європейської 
солідарності задля забезпечення стабільності мирного процесу в Україні. «Всі ми потребуємо 
єдності у Євросоюзі та солідарності з Україною, - заявив Глава держави, додавши, - Україна та ваші 
країни, Україна та Європейський Союз, Україна та весь світ мають говорити одним голосом – 
голосом свободи, демократії, європейських цінностей». 

Президент закликав посилити підтримку України на її шляху реформ, розширити 
економічне та військово-технічне співробітництво. «Це має бути взаємовигідне співробітництво», - 
наголосив Глава держави. 

Інформуючи про ситуацію на Донбасі, Президент відзначив необхідність вжиття 
термінових заходів для уникнення гуманітарної катастрофи та закликав європейські країни 
долучитися до надання допомоги Україні у налагодженні мирного життя. 

Президент наголосив на важливості для постраждалих районів Донбасу проведення чесних 
демократичних місцевих виборів задля того, щоб люди мали можливість обрати своїх законних 
представників в органи влади. Петро Порошенко наголосив, що українська влада робить усе для 
встановлення миру та демонструє відповідальний підхід, дотримуючись режиму припинення 
вогню та прийнявши закон про особливий режим місцевого самоврядування у ряді районів 
Донецької та Луганської областей та закон про амністію. 

Глава держави підкреслив необхідність виконання Мінських домовленостей всіма 
сторонами. Перш за все, треба повністю перекрити українсько-російський кордон для 
надходження зброї, військових, нелегальних грошей та наркотиків. Крім цього, першочергово 
мають бути звільнені всі заручники, в тому числі – український пілот Надія Савченко, яку 
утримують у російській в’язниці. Петро Порошенко закликав голів парламентів сприяти 
звільненню усіх захоплених під час подій на Донбасі. 

Звертаючись до Президента, голови парламентів наголосили на важливості проведення 
Україною реформ, незважаючи на складну ситуацію, в якій опинилася країна. У відповідь Петро 
Порошенко відзначив важливість для України вивчення та використання європейського досвіду у 
процесі реформ. Так, він наголосив на зацікавленості у досвіді Швеції з реформування сектору 
безпеки та оборони, Польщі – з децентралізації та реформи місцевого самоврядування. Об’єктом 
ретельного вивчення в процесі здійснення реформ в Україні є Данія, яка визнана найбільш 
некорумпованою країною у світі згідно з Індексом сприйняття корупції організації Transparency 
International, Ірландія, яка спрямовує державну політику на залучення великих обсягів інвестицій, 
а також Литва, яка внаслідок реформ утвердила верховенство права та ефективність і незалежність 
судової системи. 

Президент висловив особливу подяку Литві за підтримку євроінтеграційного процесу 
України та за ратифікацію парламентом цієї країни Угоди про асоціацію України з ЄС. Президент 
звернувся до всіх присутніх голів із закликом також якнайшвидше ратифікувати Угоду 
парламентами, які вони представляють. 

Петро Порошенко запропонував парламентам цих п’яти країн ЄС направити своїх 
спостерігачів на вибори до Верховної Ради 26 жовтня. 

У зустрічі з Президентом взяли участь Голова Риксдагу Королівства Швеція Урбан Ахлін, 
Голова Палати представників Ірландії Шон Барретт, Маршалок Сенату Республіки Польща Богдан 
Борусевич, Спікер Сейму Литовської Республіки Лорета Граужинєнє, Перший віце-спікер 
Фолькетінгу Королівства Данія Бертел Хаарде. 

Сайт Президента України 

16.10.2014. Президент Украіни і Федеральний канцлер 
Німеччини Ангела Меркель наголошують на необхідності повного 
припинення вогню на Донбасі 

Президент України Петро Порошенко у Мілані провів зустріч з Федеральним канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель. 

Під час зустрічі співрозмовники наголосили на важливості повної та вчасної імплементації 
Мінських домовленостей від 5 та 19 вересня. 

Також сторони акцентували на необхідності збільшення місії ОБСЄ для моніторингу стану 
українсько-російського кордону та покращення її технічного забезпечення. 

Після закінчення зустрічі Глава Української держави відзначив, що "було 
продемонстровано єдність та солідарність з Україною". 

Сайт Президента України 
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УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

ВЕНЕЦІАНСЬКА КОМІСІЯ 

10.10.2014. Венеціанська комісія вирішила, що Україна потребує 
комплексної реформи судової системи. 

Сьогодні на 100-й сесії Венеціанської комісії було розглянуто і схвалено попередній 
висновок щодо проекту закону про внесення змін до Конституції України, який був внесений 
президентом України. 

Про це заявив народний депутат України, член Європейської комісії «За демократію через 
право» (Венеціанська комісія) Сергій Ківалов, повідомили УНІАН у його прес-службі.  

Попередній висновок містить детальні рекомендації щодо вдосконалення окремих норм 
проекту. Текст попереднього висновку буде опубліковано на сайті Венеціанської комісії після 26 
жовтня, поінформував Ківалов.  

При цьому він зазначив, що особливу увагу експерти Венеціанської комісії звернули на 
необхідність проведення комплексної конституційної реформи судової системи.  

За словами Ківалова, президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо підкреслив 
готовність Венеціанської комісії продовжити співпрацю з українською владоюв роботі над 
розробкою змін до Конституції України.  

УНІАН 

ВИШЕГРАДСЬКА ГРУПА 

06.10.2014. У Львові відбулася зустріч «Вишеградська 
група+Україна» 

У м. Львів відбулося засідання у форматі «Вишеградська група+Україна» на рівні 
заступників міністрів закордонних справ країн-учасниць В4 (Польща, Словаччина, Чехія, 
Угорщина) та України. Делегацію МЗС України очолила Перший заступник міністра закордонних 
справ Наталія Галібаренко.  

Основною темою зустрічі було обговорення перспектив практичної взаємодії нашої 
держави з Вишеградською четвіркою в ході реалізації євроінтеграційних реформ, сприяння 
Україні з боку В4 у процесі імплементації Угоди про асоціацію. 

Наші партнери наголосили на готовності надавати допомогу у розбудові громадянського 
суспільства в Україні, налагодженні його ефективної взаємодії з органами державної влади, 
проведенні реформ органів місцевого самоврядування. 

Окрему увагу було приділено проблематиці енергетичної безпеки в регіоні та підвищення 
енергоефективності. 

Українська сторона підтвердила зацікавленість у співпраці з Міжнародним Вишеградським 
Фондом в науковій та освітній сферах, зокрема в отриманні стипендій українськими студентами, а 
також у фінансуванні проектів розвитку потенціалу органів місцевого самоврядування в Україні. 

За результатами засідання «Вишеградська група+Україна» учасники домовились 
продовжувати активний діалог з пріоритетних питань регіонального співробітництва, в т.ч. на 
експертному рівні. 

Сайт МЗС України 

МВФ 

10.10.2014. Країни G20 і МВФ готові профінансувати економіку 
України  
 

Члени "Великої двадцятки" і Міжнародного Валютного Фонду готові до додаткових 
фінансових вливань в економіку України.  

Про це заявив Міністр фінансів Австралії Джо Хокі, відповідаючи на питання "1+1".  
За його словами, про необхідність додаткових коштів для України вчора на засіданні МВФ 

заявила керівник фонду Крістін Лагард.  
Також про це йшлося і на вечері міністрів фінансів - членів "Великої двадцятки", в якій 

зараз головує Австралія 
 За словами Хокі, він неодноразово обговорював економічну ситуацію в Україні з 

російським колегою. Зараз МВФ і більшість країн G20 розуміють необхідність таких вливань, хоча і 
настоюють - Україна повинна насамперед допомогти собі сама.  
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Незважаючи на це, ряд членів "Великої двадцятки" розуміє і готовий профінансувати 
Україну вже найближчим часом. 

УНІАН 

14.10.2014. Міжнародні фінансові організації підтримують 
енергоефективність, рекапіталізацію банків та фінансування 
відбудови Сходу України 

Під час Щорічних зборів МВФ та Світового банку українська делегація провела ряд 
зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР та МФК, а також представниками 
Європейської Комісії. Представляли українську сторону Міністр фінансів Олександр Шлапак та 
Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. 

Серед порушених питань було обговорено заходи, що вживаються Урядом України та 
Національним банком України для стабілізації ситуації та узгодження позицій щодо надання 
подальших траншів допомоги. 

Зокрема, з представниками Міжнародного валютного фонду було розглянуто зміни в 
економічній ситуації, пов’язані, в першу чергу, із руйнуванням бойовиками промислової 
інфраструктури на Сході України. В цьому контексті фахівці МВФ позитивно оцінили вплив 
застосованих адміністративних обмежень, насамперед на готівковому валютному ринку, що 
сприяло уповільненню кризових тенденцій. Звернули увагу й на те, що наявні у Уряду ресурси 
дозволяють у повному обсязі здійснити розрахунок за зовнішніми запозиченнями. Вдалося 
домовитися про певну координацію підходів Європейської Комісії та МВФ, що дозволить значно 
прискорити надходження наступних траншів допомоги від Єврокомісії загальним обсягом 760 
млн. євро. 

У рамках зустрічі з керівництвом Світового банку були обговорені питання збільшення 
обсягу допомоги по існуючій програмі багатосекторної позики на політику розвитку, що дозволило 
б отримати до кінця року додатково 250 млн. доларів США. Разом з тим сторони обмінялися 
думками щодо ходу реалізації програми розвитку фінансового сектору, яка була підтримана 
Світовим банком. Окремою темою дискусії стало обговорення найбільш ефективних фінансових 
інструментів для закупівлі додаткових обсягів природного газу. 

Надзвичайно ефективними були переговори з ЄБРР та МФК.  Керівництво обох інституцій 
висловило готовність розвивати співпрацю у сфері надання торгівельного фінансування для 
закупівлі природного газу НАК «Нафтогаз України» та модернізації газотранспортних 
потужностей, брати участь у підготовці до приватизації або у самій приватизації державних 
підприємств та банків, здійснювати рекапіталізацію банків, а також надавати фінансування для 
відбудови інфраструктури на сході України. Крім того, МФК запропонувало співпрацю у рамках 
підготовки до посівної, підвищення енергоефективності та модернізації обладнання, що 
використовується для видобутку природного газу. Окремим напрямом розвитку співпраці було 
визначено фінансування інвестиційних проектів муніципалітетів. 

Урядовий портал 

ОБСЄ 

03.10.2014. Відбулася зустріч Голови Держфінмоніторингу з 
Координатором проектів ОБСЄ в Україні 

У Державній службі фінансового моніторингу України відбулася зустріч Голови 
Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Послом 
Вайдотасом Вербою. 

У ході зустрічі було відзначено результати плідного двостороннього співробітництва між 
Держфінмоніторингом та Координатором проектів ОБСЄ в Україні в рамках проектної діяльності 
«Зміцнення спроможності системи фінансового моніторингу України». 

Крім того, під час зустрічі було розглянуто та схвалено довготривалу Стратегію 
співробітництва ПФР і Координатора проектів ОБСЄ в Україні у сфері ПВК/ФТ на 2015-2017 роки. 

Основною метою розробки вищезазначеної Стратегії є консолідація зусиль Сторін, 
спрямованих на розвиток національної системи протидії відмиванню коштів і фінансуванню 
тероризму. 

УНІАН 

03.10.2014. В Україну прибуде делегація послів країн ОБСЄ 

В Україну 6 жовтня прибудуть 35 послів ОБСЄ для обговорення шляхів врегулювання 
ситуації на сході країни. 

Про це повідомив на брифінгу у дипломатичній академії постійний представник України 
при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 17 (03.10.2014 — 17.10.2014) 27 of 44 

 

27 of 44 

Як сказав дипломат, цей візит є свідченням великого інтересу міжнародного 
співтовариства до врегулювання ситуації в Україні.  

Як повідомляв УНІАН, з часу загострення конфлікту на Донбасі, ОБСЄ посилила свою 
діяльність в Україні. Зокрема, організація направила своїх спостерігачів для розслідування 
авіакатастрофи Boeing-777, а також для моніторингу дотримання режиму припинення вогню. 

Сьогодні президент головуючої в ОБСЄ Швейцарії Дідьє Буркхальтер закликав всі сторони 
конфлікту на сході України припинити бойові дії у зв'язку із загибеллю мирного населення і 
співробітника Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

УНІАН 

06.10.2014. Олександр Турчинов: Найбільш цинічним є те, що 
проти України - члена ОБСЄ веде війну інший член ОБСЄ – Російська 
Федерація 

Найбільш цинічним є те що проти України - члена ОБСЄ веде війну інший член ОБСЄ – 
Російська Федерація. 

Про це в ході зустрічі з 36 постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ сказав 
Голова Верховної Ради України О.Турчинов. 

У ході зустрічі Сторони обговорили ситуацію, що склалась на Сході України, та участь 
спостерігачів від ОБСЄ в ході майбутніх виборів в нашій країні. 

За словами О. Турчинова, надзвичайно важливим є питання діяльності спостережної місії 
ОБСЄ на Сході України, "на кордоні з Російською Федерацією". 

"Сьогодні настав переломний момент: від того, як наполегливо та синхронно діятиме вся 
міжнародна спільнота, ми чи зупинимо конфлікт, чи він перейде в нову більш масштабну фазу», - 
наголосив він, запропонувавши збільшити представництво ОБСЄ на східному кордоні України 
«для здійснення моніторингу кордону за допомогою безпілотників». 

«Такий моніторинг міжнародних організацій сприятиме припиненню поставок зброї, 
військової техніки, та переходу на територію нашої країни через кордон військових Російської 
Федерації та терористичних угрупувань з Росії», - сказав О.Турчинов. 

Також співрозмовники обговорили питання проведення виборів до Парламенту 26 жовтня 
ц.р., «які повинні забезпечити оновлення Парламенту та формування нової демократичної 
більшості». 

Сайт ВР України 

09.10.2014. Міністр оборони зустрівся з делегацією постійних 
представників держав-учасниць при ОБСЄ 

7 жовтня у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України Міністр оборони 
України генерал-полковник Валерій Гелетей провів зустріч з делегацією постійних представників 
держав-учасниць при Організації безпеки та співробітництва в Європі. 

«Ваш візит є дуже вчасним і актуальним у зв’язку з неприхованою агресією Російської 
Федерації проти нашої країни. Україна опинилася на першому рубежі цивілізаційного конфлікту, 
ініційованого Росією», – зазначив генерал-полковник Валерій Гелетей. 

Глава вітчизняного оборонного відомства поінформував постійних представників ОБСЄ 
щодо етапів розвитку збройної агресії Російської Федерації проти України. 

Він наголосив, що Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил 
України з перших днів вступу в посаду ініціював мирний план вирішення кризи на Донбасі. Зі 
свого боку, Збройні Сили України під час звільнення українських міст від окупантів намагаються 
всіляко уникнути жертв серед мирного населення, застосовуючи мінімальну кількість сили. 

«Водночас, російська пропаганда вдається до цинічної брехні, намагаючись ввести в оману 
весь світ щодо ситуації на Донбасі. Надуманими звинуваченнями України в геноциді власного 
народу Росія покриває злочини своїх найманців, дедалі розпалюючи міжнаціональну ворожнечу. 
При цьому Російська Федерація жодного разу не засудила випадки масових розправ над мирними 
жителями з боку терористів, попри існування конкретних доказів і свідчень про масові 
захоронення жертв терористів у Слов’янську та інших звільнених містах», – підкреслив Міністр 
оборони України. 

Генерал-полковник Валерій Гелетей запевнив представників ОБСЄ у повній підтримці та 
сприянні в їх роботі з боку українського оборонного відомства. 

«Впевнений, що саме ОБСЄ стане тією організацією, яка допоможе показати всьому світу 
те, що насправді відбувається в Україні», – наголосив він. 

Від імені делегації постійних представників при ОБСЄ Посол Канади Ізабель Поупарт 
подякувала Міністру оборони України за зустріч і висловила глибокі співчуття з приводу загибелі 
українських військовослужбовців. 
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«Надана вами інформація є значимою за підсумками візиту нашої делегації в Україну. З 
боку постійних представників при ОБСЄ буде зроблено все, щоб світ почув правду», – зазначила 
Ізабель Поупарт. 

  Урядовий портал 

12.10.2014. ОБСЄ погодилася збільшити кількість своїх 
спостерігачів на Донбасі до півтори тисячі осіб  

За зверненням президента України Петра Порошенка, Спеціальна моніторингова місія 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) погодилася збільшити кількість своїх 
спостерігачів на Донбасі до 1,5 тисячі осіб.  

Про це йдеться у зверненні глави держави щодо реалізації Мирного плану та зміцнення 
обороноздатності держави, опублікованому у неділю ввечері.  

Порошенко зазначив, що для того, аби забезпечити спостереження за ситуацією на 
кордоні, в Україну із Австрії вже надійшли перші безпілотні літальні апарати.  

Такі ж самі прилади незабаром доставлять і з Німеччини та Франції. Їхня загальна 
кількість, я сподіваюсь, буде достатньою для того, щоб протягом 24 годин на добу забезпечити 
спостереження за всією територією вздовж українсько-російського порубіжжя. Завдяки такому 
контролю, я маю велику надію, що буде припинено постачання через кордон техніки, нової зброї, 
свіжих найманців", - сказав глава держави.  

"Я звернувся і отримав позитивну відповідь, що ОБСЄ збільшила кількість спостерігачів до 
півтори тисячі осіб. Така кількість дозволить цій поважній європейській організації виконати свої 
зобов’язання із спостереження за припиненням вогню та поновленням українського контролю за 
кордоном з Росією", - повідомив Порошенко.  

"Взагалі, ми маємо чітко розуміти, що без підтримки всього світу нам не вдалося б 
зупинити інтервенцію", - зазначив президент. 

УНІАН 

13.10.2014.  Місія ОБСЄ готова до розширення свого 
представництва в Україні  

Голова спостережної місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан заявляє, що місія готова до 
розширення свого представництва в Україні.  

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в Києві. Апакан 
нагадав, що у березні місія налічувала 20 спостерігачів, а наразі їх понад 300. "Ми представляємо 
41 країну... У нас є штаб-квартира у Києві і 10 команд працюють у 10 областях", - сказав він і додав, 
що місія знаходиться у процесі розширення.  

Крім того, Апакан відзначив, що понад третина усієї місії функціонує у "зоні безпеки". "Ця 
зона була визначена згідно з Мінським протоколом та Мінським меморандумом", - сказав він.  

Голова місії підкреслив, що її представники вітають та заохочують всі кроки щодо 
деескалації та нормалізації ситуації на сході України. 

Говорячи про моніторинг роботи спільного Центру з контролю та координації, який було 
засновано Міністерством оборони України у співробітництві з військовими представниками РФ, 
Апакан висловив сподівання, що цей центр "допоможе організувати ефективне та довге 
припинення вогню, а також покладе кінець збройній конфронтації та сході України". 

Відповідаючи на запитання щодо заклику президента України Петра Порошенка 
розширити місію ОБСЄ в Україні, Апакан зауважив, що "ми будемо діяти для того, щоб розширити 
нашу команду правильно, для того, щоб задовольнити ті потреби, які висловлені українською 
владою, українським керівництвом". "Ми дуже тісно співпрацюємо з українською владою для того, 
щоб наша робота виконувалася ще більш ефективно", - додав він.  

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що 
спеціальна моніторингова місія ОБСЄ погодилася збільшити кількість своїх спостерігачів на 
Донбасі до 1,5 тис. осіб.  

Порошенко зазначив, що для того, аби забезпечити спостереження за ситуацією на 
кордоні, в Україну із Австрії вже надійшли перші безпілотні літальні апарати.  

"Такі ж самі прилади незабаром доставлять і з Німеччини та Франції. Їхня загальна 
кількість, я сподіваюсь, буде достатньою для того, щоб протягом 24 годин на добу забезпечити 
спостереження за всією територією вздовж українсько-російського порубіжжя. Завдяки такому 
контролю, я маю велику надію, що буде припинено постачання через кордон техніки, нової зброї, 
свіжих найманців", - сказав глава держави. 

УНІАН 
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ОЕСР 

08.10.2014. Підписано Меморандум про взаєморозуміння між 
Урядом України та ОЕСР 

У штаб-квартирі ОЕСР, розташованій у Парижі, 7 жовтня відбулася урочиста церемонія 
підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного 
співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва, у якій з української сторони взяв 
участь в.о. Міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта. 

Меморандумом визначаються пріоритетні сфери та форми співробітництва з ОЕСР на 
дворічний термін, серед яких: розвиток малого і середнього підприємництва; боротьба з 
корупцією; державне управління; розвиток секторальної конкурентоспроможності, в тому числі в 
галузях сільського господарства і зеленої економіки; управління державними підприємствами; 
удосконалення системи податкового адміністрування; розвиток статистики. 

Поглиблення співробітництва з ОЕСР відкриває для України широкі можливості для 
зміцнення співпраці з країнами-членами Організації, участі у різних міжнародних заходах для 
обміну досвідом та вироблення рекомендацій для забезпечення економічного зростання. 

«Меморандум стане нашим ключовим орієнтиром у співробітництві з Організацією 
економічного співробітництва та розвитку на дворічний період. Крім того, успішна реалізація всіх 
наших спільних заходів, визначених у Меморандумі, дозволить Україні розраховувати на 
подальше поглиблення співробітництва з ОЕСР та її членами з метою набуття в довгостроковій 
перспективі членства в цій елітній організації», - наголосив у вітальному слові Анатолій Максюта. 

Україна розраховує, що реалізація документу дозволить: 
-  удосконалити національне законодавство з урахуванням найкращого міжнародного 

досвіду та рекомендацій ОЕСР, у тому числі для реалізації Угоди про зону вільної торгівлі між 
Україною та ЄС; 

-  розширити участь України у діяльності робочих органів ОЕСР, зокрема в Інвестиційному 
комітеті, комітетах з конкуренції, з питань регуляторної політики, зі статистики і статистичної 
політики; робочих групах із боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях,  з 
державної власності тощо; 

-  започаткувати нові напрями співробітництва з ОЕСР, зокрема для розвитку зеленої 
економіки, удосконалення системи державної статистики, конкурентного законодавства та 
боротьби з корупцією тощо. 

«Україна зараз знаходиться у поворотному моменті своєї історії. Незважаючи на дуже 
складні умови, країні необхідно продовжувати модернізацію своїх економічних та політичних 
рамок і шукати нових підходів на цьому шляху, щоб створити кращі умови й розкрити нові 
можливості для свого народу. Ми готові допомогти вам відповісти на цей виклик», - сказав 
Генеральний секретар ОЕСР Хосе Анхель Гурріа. 

Довідка 
ОЕСР – міжнародна організація, що є своєрідним елітним клубом з обміну передовим 

досвідом з економічної та соціальної політики (так званий клуб багатих країн), членами якої на 
сьогодні є 34 країни, 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, приймаючи участь у багатьох сферах її 
діяльності. За впливом, ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ, поряд 
з МВФ та Світовим банком.  Організація надає можливість її членам обговорювати та визначати 
напрямки політичного, економічного та соціального розвитку, обмінюватись досвідом, знаходити 
рішення проблем узгодженої політики та координувати внутрішню політику. Також ОЕСР надає 
урядам країн-членів рекомендації щодо вивчення, розробки та покращання соціально-економічної 
політики. Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році. Важливим 
механізмом координації співробітництва з ОЕСР з 2003 року є Координаційна рада у зв’язках з 
ОЕСР, спільні засідання якої проводяться на регулярній основі для обговорення актуальних питань 
двосторонньої співпраці. Україна поставила собі за мету набуття статусу повноправного члена в 
ОЕСР і прагне розвивати та зміцнювати співробітництво з комітетами й структурними 
підрозділами Організації. З цією метою у 2013 році Уряд України затвердив План дій щодо 
поглиблення співробітництва з ОЕСР на 2013 – 2016 роки та послідовно його виконує. 

Урядовий портал 
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ООН 

03.10.2014. Генсек ООН: Відновлення вогню в Україні загрожує 
катастрофою для всього регіону 

Пан Гі Мун закликав усі сторони дотримуватися своїх зобов'язань у рамках домовленостей 
мінських. 

Відновлення повномасштабних бойових дій в Україні може призвести до катастрофи не 
тільки в самій країні, але і в регіоні і за його межами. З таким попередженням виступив 
генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. 

"Повернення до повномасштабних бойових дій може призвести до катастрофи в Україні, в 
регіоні і за його межами", - йдеться в поширеній заяві, передає ИТАР-ТАСС. 

 Пан Гі Мун закликав усі сторони "суворо дотримуватися своїх зобов'язань у рамках 
мінських домовленостей, досягнутих 19 вересня, з метою забезпечення міцного режиму 
припинення вогню". Адміністративний глава ООН також підкреслив необхідність "подвоїти 
політичні та дипломатичні зусилля для досягнення цієї мети". 

УНІАН 

10.10.2014. ООН відкриє власне представництво на Луганщині 

Сьогодні, 10 жовтня Геннадій Москаль підписав меморандум про співробітництво між 
Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та Луганською 
облдержадміністрацією. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської ОДА. 

 "Документом передбачається що Луганська ОДА і УВКБ ООН будуть проводити спільний 
моніторинг ситуації щодо внутрішньо переміщених осіб, що проживають у населених пунктах 
Луганської області, які знаходяться під контролем української влади, зокрема їхні гуманітарні 
потреби щодо захисту", – йдеться у повідомленні.  

Окрім того, на основі моніторингу та спільної оцінки потреб зазначених осіб УВКБ ООН і 
облдержадміністрація будуть впроваджувати програму спільних дій у рамках Меморандуму. Також 
згідно документу УВКБ ООН відкриває своє представництво у області. Документ був підписаний 
губернатором Луганської області Геннадієм Москалем та регіональним представником УВКБ ООН 
Олдріхом Андрусеком.  

«Для нас є дуже важлива підтримка міжнародних організацій, оскільки регіон практично 
не фінансується. В області багато проблем і заручившись підтримкою таких міжнародних 
організацій, як ООН, ми будемо швидше їх вирішувати», – зазначив очільник Луганської ОДА.  

Як наголосив представник УВКБ ООН, він сподівається на плідну співпрацю з 
облдержадміністрацією, оскільки знає Геннадія Москаля, ще за часів, коли він був губернатором 
Закарпатської області. 

УНІАН 

ПАРЄ 

03.10.2014. ПАРЄ визнала наявність російських військ в Україні 

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила моніторингову резолюцію, в якій визнала, 
що Росія надіслала в Україну регулярні війська. 

Таке рішення було прийнято на пленарному засіданні ПАРЄ у четвер ввечері, повідомляє 
Українська правда. 

 "Росія забезпечує підтримку озброєним повстанцям на Сході України, включаючи пряме 
військове втручання в конфлікт, про яке повідомляється", - стверджує текст документа. 

 Асамблея в тексті резолюції окремим пунктом закликала РФ "припинити надання будь-
якої військової підтримки повстанцям, а також відкликати свої війська зі Сходу України, а також 
від її кордонів, а також утриматися від будь-яких дій, які прямо чи непрямо загострюватимуть 
ситуацію на Сході України". 

 Даних норм  не було в початковому документі, що був підготовлений до сесії. Обидва 
пункти були подані групою депутатів під час підготовки до слухань та одноголосно схвалені 
Моніторинговим комітетом ПАРЄ в четвер вранці. 

Це не дозволило прибічникам Росії вжити заходи для "нейтралізації" цих норм документу.  
Також ПАРЄ в даній резолюції підкреслила незаконність анексії Криму Росією та 

закликала РФ скасувати своє рішення, повернувши Крим до складу України. 
УНІАН 
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03.10.2014. Президент ПАРЄ: без люстрації Україна не подолає 
корупцію 

Україна повинна провести люстрацію, оскільки інакше не зможе змінити корумповану 
систему прийняття рішень у державі. 

Про це заявила президент Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер під час 
зустрічі з журналістами, передає "ЄвроПравда". 

"Якщо ви змінюєте систему, вам потрібно змінити людей. Адже якщо ви просто скажете 
тим самим людям: грайте за новими правилами, то я не впевнена, що вони будуть це робити. І 
друге питання: чи зможуть люди довіряти їм?" - зазначила президент ПАРЄ у коментарі з приводу 
люстрації влади в Україні.  

"У вас не було справжнього правосуддя, суди корумповані, а олігархи при владі 
вирішували, які закони повинні бути прийняті. Люди, які працювали у цій системі, звикли до неї. І 
люстрація дозволить розірвати цей зв'язок", - підкреслила Анн Брассер, додавши, що люстрація 
несе небезпеку, яку українській владі потрібно уникнути.  

"Люстрація повинна розрізати зв'язок з минулим, але в той же час вона не повинна 
базуватися на помсті. Знайти баланс дуже непросто", - сказала вона. 

УНІАН 

РАДА ЕВРОПИ 

14.10.2014. Реалізацію Плану дій Ради Європи для України на 
період 2011-2014 рр. та підготовку нового Плану дій на перспективу 
до 2017 року обговорено на Третьому засіданні Керівного комітету в 
МЗС України 

Під головуванням заступника Міністра закордонних справ України Сергія Кислиці та 
Директора Генерального Директорату з координації програм Ради Європи Верени Тейлор в МЗС 
України відбулося Третє засідання Керівного комітету щодо Плану дій РЄ для України. Учасники 
засідання позитивно оцінили виконання нинішнього Плану дій на 2011-2014 роки та узгодили 
стратегічні напрями співпраці України та РЄ на перспективу, які повинні відповідати цілям 
«Стратегії реформ-2020», представленої Президентом України, та Плану заходів з реалізації Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.  

Представники міністерств і відомств України, залучених до реалізації проектів у рамках 
чинного Плану дій, підкреслювали, що співпраця з Радою Європи допомогла досягти конкретних і 
дієвих зрушень у важливих для кожного громадянина сферах. У ході відвертої розмови говорилося 
як про досягнення, так і про недоліки, що виявилися під час реалізації Плану дій, а також про 
кардинально нові обставини і потреби, які мають бути обов’язково враховані при формуванні 
майбутніх структури та змісту документа. 

Cтратегічними напрямами нового Плану дій пропонувалося визначити конституційну 
реформу, реформу судової системи та кримінальної юстиції, реформу органів місцевого 
самоврядування і державного управління, в основі яких лежить принцип децентралізації влади, а 
також боротьбу з корупцією. Захист прав людини охоплюватиме практично всі сфери, у тому числі 
з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб, населення на тимчасово окупованій території 
та осіб, які беруть участь в антитерористичній операції. 

План дій Ради Європи для України на 2011-2014 рр. був затверджений на засіданні 
Комітету міністрів Ради Європи 6 липня 2011 року. Він є дієвим практичним інструментом 
співробітництва нашої держави з Радою Європи, спрямованим на підтримку демократичних 
реформ в Україні.   

Сайт МЗС України 

16.10.2014. Конгрес Ради Європи визнав військову агресію РФ 
проти України  

 Конгрес місцевої та регіональниї влади, який є одним з органів Ради Європи, прийняв 
резолюцію з проблеми сепаратизму в Україні та сусідніх країнах.  

Документ був прийнятий переважною більшістю голосів. За нього проголосував 71 делегат, 
проти - 22. Проти виступили лише представники Росії, Вірменії та частина проросійських делегатів 
від кількох інших країн, передає "ЄвроПравда".  

Резолюція містить офіційне визнання військового втручання Росії в події в Україні. 
"Конгрес засуджує будь-яку форму військового вторгнення Росії на схід України, а також всі інші 
форми тиску Росії на її сусідів", - йдеться в документі.  

"Безпека континенту поставлена під серйозну загрозу через порушення міжнародних норм 
і принципів з боку Росії. Озброєний сепаратизм, який підтримують найманці і іноземні війська, 
йде врозріз з усім, що підтримує Конгрес", - йдеться в резолюції.  
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Російські члени конгресу запропонували 7 поправок, які повинні були прибрати всі 
негативні згадки про Росію. Однак ключові російські пропозиції не знайшли підтримки колег з 
інших країн.  

Також росіяни намагалися ввести в документ норму про те, що кризу "неможливо 
врегулювати військовим шляхом". Але цю фразу прибрали з документа.  

"Ви робите ключову помилку, якщо думаєте, що майдан був запущений американськими 
або іншими спецслужбами. Часто події в світі відбуваються інакше, - звернувся до росіян доповідач 
по документу, член конгресу Марк Коол з Бельгії. - Ми не хочемо нападок в бік Росії. Це велика 
європейська держава. Але якщо ви хочете діалогу, ви повинні поважати того, з ким його ведете". 

УНІАН 

СВІТОВИЙ БАНК  

03.10.2014. Світовий банк: Економічна криза в Україні 
поглиблюється 

Економічна криза в Україні, за прогнозами Світового банку, глибша, ніж вважалося донині. 
Передбачається, що валовий внутрішній продукт (ВВП) цього року знизиться на вісім відсотків. 
Таку цифру, в четвер, 2 жовтня, назвав директор банку в справах Білорусі, Молдови та України 
Чімяо Фан. Раніше у прогнозах фахівців банку йшлося про зниження на п'ять відсотків. 
"Припинення економічної діяльності на Сході приводить до сильнішого падіння валового 
внутрішнього продукту", - пояснює Фан. 

У вересні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) теж погіршив свої прогнози 
динаміки розвитку української та російської економік. Згідно з підрахунками цього фінансово-
кредитного інституту, за підсумками 2014 року ВВП впаде на дев'ять відсотківвідсотків. Навесні у 
ЄБРР розраховували на падіння цього показника на сім відсотків. За оцінками фахівців, ВВП 
України продовжить знижуватися і в 2015 році. 

Німецька хвиля 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  
 

РОСІЯ  

06.10.2014. Україна та Росія хочуть дійти компромісу по газу 

Переговори щодо газу між Україною, Росією та ЄС можуть відбутися через тиждень - після 
того, як будуть розглянуті пропозиції сторін щодо переговорних позицій. 

Про це у понеділок заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій 
Продан. 

"Наступного тижня комісія ще збирається погоджувати й інтегрувати різні пропозиції від 
російської та української сторони щодо протоколу і, мабуть, зустріч буде через тиждень", - сказав 
він у коментарі журналістам. 

Де проходитимуть переговори, Юрій Продан не уточнив. 
Він додав, що Єврокомісія також опрацьовує матеріали щодо схеми компромісу у газовій 

суперечці між Україною та Росією. 
Прийнятні для України умови 
Про необхідність "газового компромісу" говорять і у РФ. 
Російський прем'єр Дмитро Медведєв у понеділок, 6 жовтня, заявив, що Росія має намір 

продовжити пошуки компромісу з питання постачання газу в Україну. 
Контакти з Україною по газу мають продовжуватися, "з розумінням того, що за борги треба 

платити, але умови для України мають бути прийнятними", акцентував увагу голова російського 
уряду. 

Міністр енергетики РФ Олександр Новак під час зустрічі з Дмитром Медведєвим оцінив 
ситуацію з газом в Україні як "складну". Постачання газу українській стороні треба відновити "для 
нормального проходження осінньо-зимового періоду", додав російський урядовець. 

За його словами, також необхідно визначити механізм реструктуризації українського боргу. 
Росія вважає, що Україна заборгувала їй понад 5 млрд доларів за газ. Москва припинила 

постачати газ Києву 16 червня. Україна у відповідь заявила, що борг виник у результаті політично 
вмотивованих маніпуляцій з ціною, які вжив "Газпорм". 

Сторони подали позови до Стокгольмського арбітражу. 
Переговори щодо газу між Україною, РФ та Єврокомісією тривають, і зараз підготовлений 

проект протоколу, який передбачає ціну для України у розмірі 385 доларів за 1000 кубометрів на 
період 6 місяців. 
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Україна отримує газ з Європи по реверсу, але цього недостатньо для повного покриття 
потреб країни у паливі. 

BBC Україна 

06.10.2014. Росія вирішила вести власне спостереження 
імплементації УА між Україною та ЄС  

У Росії створили робочу групу з моніторингу ситуації щодо імплементації Угоди про 
асоціацію між Україною і ЄС.  

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр економічного 
розвитку Росії Олексій Улюкаєв на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.  

«Ми створили, відповідно до розпорядження уряду, робочу групу з моніторингу ситуації в 
Україні в частині можливості застосування ними тимчасового заходу явно або приховано. У нас 
зараз налагоджується збір інформації. Це у нас МЗС, посольство наше в Україні, торгпредство в 
цьому задіяні. Поки що ми не маємо фактів того, щоб було випущено якийсь нормативно-
правовий акт, який явно чи приховано вводив би ці норми. Але оскільки пласт нормативно-
правових актів дуже великий (це можуть бути не тільки акти уряду або Ради), відомчі накази ми 
теж повинні аналізувати. Тому ми будемо дуже уважно ситуацію відстежувати і, безумовно, відразу 
на неї реагувати, але поки що таких фактів ми не знаємо», - сказав Улюкаєв.  

У свою чергу Медведєв заявив, що контрольний механізм, який закладений в постанові 
уряду, має працювати. 

 «Звертаю увагу на те, що це не тільки юридичне приєднання шляхом видання тих або 
інших нормативних актів чи виходу відомчих документів, але й фактичне, по суті, застосування 
цих правил. Тому по всьому цьому масиву вам і нашій Митній службі, а також іншим організаціям, 
які так чи інакше пов'язані з цими режимами, ситуацію треба мониторити», - сказав Медведєв.  

Він нагадав, що нещодавно підписав постанову, відповідно до якої під певними умовами 
можуть бути введені мита щодо українських товарів у разі, якщо Україна почне юридичну чи 
фактичну імплементацію, – тобто приєднання до економічної частини договору про зону вільної 
торгівлі з Європейським Союзом. Норма постанови уряду таким чином визначає цей порядок: у 
разі, якщо у нас з'являється подібна інформація, впродовж 10 днів щодо України вводиться режим 
найбільшого сприяння, який означає скасування пільг і появу відповідного набору мит, наголосив 
він.  

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада синхронно з 
Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі. 

 Про те, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 
листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, 
України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони 
вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій 
для українських товарів.  

Комісар ЄС з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле перед ратифікацією 
Угоди про асоціацію з Україною відзначав, що це рішення було ухвалене через погрози РФ почати 
широкомасштабну торгову війну.  

Президент України Петро Порошенко назвав вигідним це рішення, оскільки завдяки ньому 
українські виробники ще 15 місяців зможуть користуватися пільговим режимом поставок своїх 
продуктів до ЄС, тоді як європейські не матимуть доступу до українського ринку на таких самих 
підставах.  

22 вересня Медведєв підписав постанову, що Росія має намір ввести мита на товари з 
України впродовж 10 днів у разі початку процесу імплементації Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом. Всього в переліку товарів, які походять з території України і ввозяться в 
Російську Федерацію, щодо яких «вводяться ввізні митні збори», 174 позиції. 

УНІАН 

07.10.2014. Росія перекинула чергову колону техніки на 
Луганщину 

6 жовтня, з території Росії в проміжок часу з 23:00 до півночі через пропускний пункт 
"Ізварине" на територію України в'їхала колона техніки.Про це повідомляє видання "Інформатор". 

 Як зазначається, у складі колони було десять автобусів, що перевозили близько 300 
військових, шість вантажівок, один бензовоз і один БТР. Крім того, відомо, що колону 
супроводжували два позашляховики. Техніка рушила напрямком до Луганська.  

Росія вже не перший раз перекидає свої сили на Донбас через пункт пропуску "Ізварине". 
Як повідомлялося, 2 жовтня через цей пункт з боку РФ було перекинуто 18 БМП, близько 20 
вантажних автомобілів і танк. 

 УНІАН 
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08.10.2014 Україна направила ноту РФ через відкриття 
морських портів в окупованому Криму  

 
Порти в Євпаторії, Феодосії, Ялті, Керчі та Севастополі офіційно закриті з 15 липня цього 

року до припинення збройної окупації РФ.  
Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту МЗС Росії у зв’язку з 

відкриттям Росією п’яти портів на тимчасово окупованій території Криму для іноземних суден.  
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС 

України Євген Перебийніс.  
«МЗС України надіслано ноту МЗС Росії, в якій наголошено, що дії російської сторони є 

черговим грубим порушенням суверенітету України, а також порушенням міжнародно-правових 
зобов’язань відповідно до положень Конвенції ООН з морського права 1982-го року, міжнародної 
конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та міжнародного кодексу з охорони суден і 
портових засобів», - сказав Перебийніс.  

За його словами, МЗС України вчергове заявляє, що морські порти України в містах 
Євпаторія, Феодосія, Ялта, Керч та Севастополь офіційно закриті з 15 липня цього року до 
відновлення конституційного ладу України та припинення збройної окупації РФ.  

«МЗС вимагає від РФ негайно припинити міжнародно-протиправні діяння, зокрема, 
скасувати це розпорядження уряду Росії, поважати суверенітет і територіальну цілісність України 
та припинити збройну окупацію частини території України», - наголосив речник. 

УНІАН 

10.10.2014. Близько 30 одиниць техніки РФ в’їхали на 
територію України  

Із Росії до України в’їхали близько 30 одиниць військової техніки.  
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник 

Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.  
Зокрема, за його даними, вчора в районі населеного пункту Успенка (Донецька область) 

було зафіксовано в’їзд в Україну близько 30 одиниць військової техніки, подальший рух якої 
відслідковується українською стороною.  

Також Лисенко нагадав, що упродовж останніх двох діб в Україну з Росії в’їхало близько 40 
автобусів із найманцями, які пройшли бойову підготовку у польових таборах генштабу ГРУ ЗС Росії 
неподалік Ростова-на-Дону.  

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, Росія замінює на сході України своїх 
військовослужбовців на підготовлених у військових таборах бойовиків для так званих «ДНР» і 
«ЛНР». 

УНІАН 

17.10.2014. Путін визнав, що підтримувані РФ бойовики 
порушують перемир'я на Донбасі  

Президент Росії Володимир Путін визнав, що бойовики на Донбасі, яких підтримує Росія, 
порушують перемир'я, а також не погоджуються виконувати Мінську угоду в частині відведення 
військ.  

Про це він сказав журналістам у Мілані, повідомляє прес-служба Кремля. 
 «Я згоден з колегами в тому, що орієнтиром при врегулюванні на Україні, в Україні, як 

зараз модно говорити, повинні бути, звичайно, мінські домовленості. Хочу зазначити, що ці 
домовленості, на жаль, не повністю виконуються як однією, так й іншою стороною. Тобто ні 
представниками ополчення Новоросії, ні представниками України повною мірою поки ці мінські 
домовленості не виконуються з цілої низки причин. Це і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Але 
виходжу з того, що всі сторони будуть прагнути до того, щоб ці домовленості були повністю 
виконані», - сказав Путін.  

За його словами, лінія розмежування повинна бути доведена до кінця, і саме це дасть 
можливість остаточно припинити обстріли і загибель мирних жителів.  

 «Коли я сказав, що є об'єктивні, є суб'єктивні речі. Наприклад, в деяких населених 
пунктах, які повинні бути залишені ополченцями, з'ясувалося, що самі ополченці з цих населених 
пунктів. Вони кажуть, що не можуть звідти піти, оскільки там живуть їхні родичі - дружини, діти. 
Це такі речі, ніби як суб'єктивні, але в той же час серйозного характеру. Тому не враховувати це 
неможливо», - сказав Путін.  

За його словами, в інших пунктах до цих пір перебувають представники Збройних сил 
України, які згідно з мінськими домовленостями мали б піти.  

При цьому Путін вкотре спробував спростувати участь РФ в конфлікті. 
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Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня МЗС України повідомив, що за час перемир'я на сході 
України бойовики понад 1,4 тис. разів його порушували, загинули 68 українських військових і 51 
цивільна особа. Режим припинення вогню був оголошений Україною з вечора 5 вересня після того, 
як в Мінську підписали відповідний меморандум. РФ в березні 2014 року після введення військ 
анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ 
постачала важке озброєння терористам в Луганській і Донецькій областях, а в серпні - практично 
відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська. За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на 
сході України загинули щонайменше 3 660 тис. осіб, близько 9 тисяч були поранені. За 
офіційними даними, майже 400 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки. 

УНІАН 

17.10.2014. В енергетичних питаннях "досягнуто певного 
прогресу" - Президент України за результатами зустрічі з 
Президентом РФ 

За підсумками двосторонньої зустрічі з Президентом Російської Федерації Володимиром 
Путіним Президент України Петро Порошенко повідомив, що "досягнуто певного прогресу" з 
енергетичних питань. 

"Поки що не вдалося досягти практичних результатів з газового питання. Але ми 
сподіваємось, що перед 21 жовтня, перед зустріччю в Брюсселі делегацій України, Росії та 
Європейської Комісії, ми знайдемо вирішення енергетичних питань", -повідомив Президент. 

За словами Глави держави, під час зустрічі обидві сторони підтвердили, що Мінський 
протокол від 5 вересня та Мінський меморандум від 19 вересня - це "ключові документи, які мають 
визначати всі подальші дії". 

Президент наголосив, що ключові елементи - це припинення вогню, практичні кроки з 
контролю над його дотриманням шляхом "моніторингу та верифікації припинення вогню з 
залученням ОБСЄ". 

Крім того, під час зустрічі Президенти України та РФ узгодили збільшення кількості 
безпілотних літальних апаратів, включаючи БПЛА з Німеччини та Франції на першому етапі та 
залучення інших країна на другому етапі під егідою ОБСЄ. 

"Ми погодились, що має бути залучено інше обладнання, включаючи відеокамери, 
супутникові системи, радари, що допоможе точно визначити винних у порушенні режиму 
припинення вогню", - сказав Петро Порошенко. 

Сайт Президента України 

17.10.2014. Порошенко домовився з Путіним контролювати 
кордон і звільняти заручників 

Президент Порошенко заявив про певний прогрес у переговорах, але не суттєвом. 
Президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін домовилися про 

запуск декількох пропускних пунктів на українсько-російському кордоні, а також про новий етап у 
звільненні заручників. 

"Ми досягли певного прогресу з питання контролю кордону. Схрещую пальці, щоб нам 
вдалося підключити спостерігачів ОБСЄ до контролю ситуації. Щоб ми встановили кілька 
пропускних пунктів на українсько-російському кордоні, сподіваюся, нам вдасться запустити їх у 
роботу", - заявив Порошенко в Мілані після зустрічі з Путіним, передає кореспондент ТСН. 

За словами президента України, сторони досягли "прогресу по звільненню заручників". 
Також повідомляється, що Франція і Німеччина підтвердили своє бажання надати 

устаткування Україні для контролю режиму припинення вогню. Наприклад, безпілотники і 
радари.  

"Ми погодилися, що має бути залучено інше обладнання, включаючи відеокамери, 
супутникові системи, радари, що допоможе точно визначити винних у порушенні режиму 
припинення вогню", - додають у прес-службі Петра Порошенка.  

У той же час, Порошенко змушений констатувати, що сторони фактично не просунулися 
далі, ніж в Мінську в кінці серпня. 

Раніше за підсумками переговорів двох лідерів з'явилася суперечлива інформація. 
Порошенко заявив, що з Путіним домовленостей по газу не досягли. Разом з тим, Путін впевнено 
стверджує, що взимку Україна купить російський газ. 

Дзеркало тижня 
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США ТА КАНАДА 

08.10.2014. США виділяють Україні додаткові кошти на 
закупівлю спецтехніки  

Президент США Барак Обама затвердив рішення про надання додаткової допомоги в галузі 
оборони та безпеки для України у розмірі понад $46 млн, на додаток до вже оголошених раніше 
$70 млн.  

Як зазначається у повідомленні посольства США в Україні, до складу допомоги увійдуть 
гроші для купівлі бронежилетів, приладів нічного бачення, броньованих позашляховиків та 
патрульних машин, а також додаткових засобів зв'язку.  

Також США нададуть обладнання і організують навчання з використання радіолокаційних 
станцій (РЛС) виявлення вогневих позицій мінометів, аби підвищити обороноздатність збройних 
сил України. Такі РЛС дають змогу українським військовим отримувати попередження про 
зустрічний артилерійський вогонь. 

УНІАН 

08.10.2014. США передали українським прикордонникам 45 
одиниць військової техніки на $3 млн  

Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд і посол США в Україні Джеффрі Пайетт 
передали українським прикордонникам техніку для облаштування кордону на суму $3 млн.  

Про це повідомляють у прес-службі Державної прикордонної служби. На зустрічі Вікторія 
Нуланд, Джеффрі Пайєтт і керівництво Держприкордонслужби обговорили співпрацю у сфері 
безпеки та потреби в залученні допомоги США, а також ситуацію на сході та півдні країни, 
завдання підрозділів Держприкордонслужби в рамках виконання мирного плану президента 
Петра Порошенка.  

 Під час зустрічі присутні оглянули засоби та обладнання, які уряд США передав 
прикордонному відомству. Зокрема, прикордонники отримали 45 одиниць техніки, серед якої 
вантажні автомобілі, тягачі, паливозаправники, мікроавтобуси, в тому числі броньовані, крани, 
екскаватори і трактори. Крім того, прикордонникам поставлені біноклі, портативні тепловізори, 
пневмокаркасні модулі, дизельні генератори і спальні мішки. Загальна сума отриманого 
обладнання становить $3 млн.  

В даний час тривають закупівлі засобів автономного життєзабезпечення для підрозділів 
Держприкордонслужби, броньованих патрульних автомобілів, тепловізорів та інженерної техніки 
ще на $12 млн.  

Також у рамках співпраці з держдепартаментом США за програмою "Експортний контроль 
та безпека кордонів" будуть закуплені спецобмундирування і засоби прикордонного контролю на 
суму $1,4 млн.  

В рамках ще одного спільного з держдепартаментом США проекту міжнародної технічної 
допомоги до кінця цього року прикордонному відомству буде надано 36 броньованих 
позашляховиків, 70 переносних тепловізорів та 2,3 тис. бронежилетів і засобів екіпіровки. 
Загальний бюджет цього проекту становить майже $10 млн. 

УНІАН 
 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

АВСТРІЯ 

17.10.2014 Петро Порошенко та Вернер Файманн домовились 
про тісну координацію дій для забезпечення мирного процесу в 
Україні 

У Мілані Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Федеральним канцлером 
Австрії Вернером Файманном. 

Співрозмовники наголосили на необхідності неухильного виконання Мінського протоколу 
та Мінського меморандуму. 

Вони також відзначили важливість збільшення чисельності місії ОБСЄ задля відновлення 
контролю над українсько-російським кордоном та забезпечення місії безпілотними літальними 
апаратами. 
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Сторони особливо відзначили, що проведення нелегітимних виборів у деяких районах 
Донецької та Луганської областей перекреслить мінські домовленості і сприятиме подальшій 
ескалації ситуації. 

Коментуючи підсумки зустрічі, Глава Української держави повідомив, що вони з 
Федеральним канцлером домовилися про тісну координацію дій для забезпечення мирного 
процесу і неухильного виконання Мінського протоколу, а також для забезпечення енергобезпеки 
Європи та України. 

Президент України також додав, що розраховує на плідну співпрацю з Йоганнесом Ганом, 
який нещодавно був призначений новим Комісаром з питань розширення і Європейської політики 
добросусідства. 

Сайт Президента України 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

07.10.2014. Президент України прийняв Радника Прем'єр-
міністра Великої Британії, який прибув зі спеціальною місією до 
України 

Президент України Петро Порошенко прийняв сера Кіма Даррока, Радника з питань 
національної безпеки Прем'єр-міністра Великої Британії, який перебуває в Україні. 

Сторони обговорили подальші спільні українсько-британські кроки задля мирного 
врегулювання на Донбасі, а також стан виконання домовленостей між Президентом України та 
Прем'єр-міністром Великої Британії, яких було досягнуто під час саміту НАТО в Ньюпорті. 

Президент передав Раднику слова подяки Прем'єр-міністру Девіду Кемерону за його 
активну участь у міжнародній підтримці України. 

Глава держави поінформував гостя про підтримку Парламентом в першому читанні 
президентського законопроекту про Антикорупційне бюро. "Це голосування є дуже добрим 
сигналом консолідації влади і створює добру основу для подальшої боротьби з корупцією", - сказав 
Глава української держави під час зустрічі. 

У свою чергу, Кім Даррок заявив про підтримку Прем'єр-міністром Великої Британії 
мирних ініціатив Президента України та його Мирного плану і заявив: "Ми наполегливо 
підтримуємо продовження санкцій щодо Росії, поки російські військові не покинуть територію 
України, і це наша чітка позиція в рамках Європейського Союзу". 

Сайт Президента України 

ГРУЗІЯ 

10.10.14. Україна та Грузія поглиблюватимуть взаємодію у 
питаннях європейської інтеграції 

10 жовтня відбулася зустріч заступника Міністра закордонних справ України з питань 
європейської інтеграції Олени Зеркаль з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні 
Міхеїлом Уклебою.  

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання відносин України та Грузії з 
Європейським Союзом. Особливий акцент у цьому контексті був зроблений на необхідності 
налагодження практичної взаємодії, у т.ч. у тристоронньому форматі між Україною, Грузією та 
Молдовою, у питаннях, пов’язаних з імплементацією угод про асоціацію та наближенням 
законодавства до права ЄС. 

Грузинська сторона висловила готовність поділитися з Україною практичним досвідом у 
створенні національної системи координації євроінтеграційних процесів. 

Сайт МЗС України 

ІТАЛІЯ 

16.10.2014. Президенти України та Італії обговорили шляхи 
мирного врегулювання ситуації на Донбасі 

Президент України Петро Порошенко у Мілані провів зустріч з Президентом Італійської 
Республіки Джорджо Наполітано, головною темою якої стало обговорення шляхів мирного 
врегулювання ситуації на Донбасі. 

Президент України детально виклав ситуацію щодо виконання Мінських домовленостей, 
наголосивши, що всі положення без винятку мають виконуватися всіма сторонами. 

Президент Італії висловив підтримку Україні та прагненням Президента Порошенка 
досягти мирного вирішення. Джорджо Наполітано підкреслив, що ситуація на Донбасі – трагедія, 
яка виходить за рамки регіонального конфлікту та завдає шкоди всій Європі. За його словами, для 
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вирішення такої складної ситуації необхідні спільні зусилля Європейського Союзу, 
трансатлантичної спільноти, України та Росії. 

Джорджо Наполітано чітко зазначив, що нелегітимні вибори на Донбасі, які бойовики 
мають намір провести на початку листопада, мають бути негайно припинені, а всі вибори мають 
відбуватися відповідно до українського законодавства. 

Петро Порошенко подякував Джорджо Наполітано за його особисті зусилля для допомоги 
Україні у встановленні миру. Глава української держави також висловив подяку за організацію 
саміту «Азія-Європа» АСЄМ, який може стати майданчиком для продовження пошуку шляхів 
мирного врегулювання, зокрема за участі та підтримки Італії. 

Дж. Наполітано також відзначив, що форум у Мілані – це оптимальне місце для вирішення 
цих проблем. 

У зустрічі також взяла участь Міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні, яка за 
декілька днів приступить до виконання обов’язків Верховного комісара ЄС з питань зовнішньої 
політики та політики безпеки. Співрозмовники також обговорили питання газу, зоврема стан 
тристоронніх газових консультацій ЄС-Україна-Росія та імплементацію Угоди про Асоціацію з ЄС. 

Сайт Президента України 

17.10.2014. Україна високо цінує підтримку Італії – Президент 
Порошенко на зустрічі з Прем’єром Ренці 

Напередодні зустрічі у багатосторонньому форматі у Мілані Президент України Петро 
Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Італії Маттео Ренці, на запрошення якого він 
прибув до Італії. 

Сторони наголосили на необхідності неухильного дотримання та виконання Мінського 
протоколу та Мінського меморандуму. 

Петро Порошенко та Маттео Ренці твердо заявили про неможливість проведення 
нелегітимних псевдовиборів на Донбасі. Як було наголошено, вибори, проведені не за 
українськими законодавством, ніхто не визнає у світі, і вони лише сприятимуть подальшій 
ескалації ситуації. 

Сторони відзначили важливість встановлення контролю над українсько-російською 
ділянкою кордону, повного припинення вогню і звільнення всіх заручників. 

За словами Петра Порошенка, сьогодні Україна стоїть перед значними викликами і високо 
цінує підтримку Європейського Союзу загалом та Італії зокрема. 

Президент Порошенко та Прем’єр Ренці наголосили на важливості вирішення питання 
енергетичної безпеки України та Європи і висловили сподівання, що участь Європейського Союзу в 
переговорах допоможе знайти потрібне рішення. 

Сайт Президента України 

НІМЕЧИНА 

05.10.2014. Німеччина відправила до України гуманітарної 
допомоги на 12 млн дол. - РНБО 

Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини відправило до України 
вантаж з гуманітарною допомогою на загальну суму близько 12 млн дол. для східних регіонів 
країни. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного 
центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві. За його словами, йдеться про мобільні 
будиночки, польові кухні, радіатори, електрогенератори, баки для пального і води, зимовий одяг, 
ковдри, спальники і гігієнічні набори 

 ‖На польсько-українському кордоні цей вантаж з`явиться 7 жовтня‖, - підсумував 
Польовий. 

УНІАН 

07.10.2014. Перші вантажівки з гуманітарною допомогою від 
Уряду Німеччини прямують до України 

6 жовтня перші вантажівки з гуманітарною допомогою, яка була надана Урядом 
Німеччини для жителів України, перетнуть українсько-польський кордон. Ця допомога була 
надана Україні відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту до України канцлера ФРН 
Ангели Меркель. 

Супроводжує вантаж із Німеччини Парламентський держсекретар Федерального 
міністерства економічного співробітництва та розвитку Ганс-Йоахім Фухтель. 

Відповідно до Протоколу за результатами наради з питань технічного забезпечення 
ввезення на територію України гуманітарного вантажу з ФРН під головуванням Віце-прем’єр-
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міністра України ВолодимираГройсмана, отримувачем німецької гуманітарної допомоги 
визначена Державна служба України з надзвичайних ситуацій. ДСНС України координує також 
діяльність міжвідомчої робочої групи з питань супроводження та реалізації гуманітарної 
допомоги. 

Сьогодні, на світанку, для зустрічі гуманітарної допомоги, до українсько-польського 
кордону вирушив Голова ДСНС України Сергій Бочковський, який особисто координуватиме ввесь 
процес доправки вантажу на територію України та його подальший розподіл. 

Нагадаємо, ще наприкінці серпня цього року канцлер Федеративної Республіки Німеччини 
АнгелаМеркель, під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенко, висловила намір 
Німеччини надати нашій державі гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. І вже у 
вересні Україна отримала офіційний лист від Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) про надання українцям гуманітарного вантажу. Таким чином, протягом 
жовтня до України прибуде більше 110 вантажівок з гуманітарною допомогою (зимовий одяг, 
побутова техніка) та більше 100 вантажівок з технічним обладнанням для побудови трьох 
транзитних пунктів із збірних будинків для короткострокового проживання у них людей, які 
тимчасово переміщаються з районів проведення АТО. 

Урядовий портал 

10.10.2014. 9-10 жовтня відбувся робочий візит Міністра 
закордонних справ України Павла Клімкіна до Німеччини 

У ході візиту були проведені зустрічі з Федеральним міністром закордонних справ 
Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, радниками Федерального канцлера Німеччини з 
питань зовнішньої політики та безпеки Крістофом Хойзгеном та з питань європейської політики 
Ніколаусом Маєр-Ландрутом, а також Головою комітету Бундестагу у закордонних справах 
Норбертом Рьоттгеном. 

Основна увага переговорів була прикута до стабілізації ситуації на Донбасі та взаємодії з 
Німеччиною, у тому числі, у контексті посилення ролі ОБСЄ у цьому питанні. Крім того, 
обговорено взаємодію України з Німеччиною у контексті реалізації євроінтеграційного курсу 
України. 

Міністр особливо подякував за допомогу, яку надає Німеччина нашій державі, у питаннях 
політичного врегулювання ситуації на Сході України, а також за практичну підтримку та 
гуманітарну допомогу громадянам України, зокрема за щойно направлений гуманітарний конвой 
у складі 112 вантажних автомобілів на загальну суму понад 12 млн.євро (у церемонії передачі 
гуманітарної допомоги візьме участь Федеральний міністр економічного співробітництва і 
розвитку ФРН Герхард Мюллер, який 13-14 жовтня відвідає Київ і Харків). 

Сайт МЗС України 

14.10.2014. візит Заступника Міністра закордонних справ з 
питань європейської інтеграції О.Зеркаль до Німеччини 

13-14 жовтня відбувся робочий візит Заступника Міністра закордонних справ з питань 
європейської інтеграції О.Зеркаль до Німеччини з метою участі у Міжнародній конференції з 
питань безпеки та оборони, організований популярним виданням «Гандельсблатт». 

Основна увага Конференції була прикута до конфлікту  на Сході України та можливих 
шляхів його вирішення. У цьому плані учасники були єдині у тому, що Росія несе пряму 
відповідальність за конфлікт, а відтак Москва повинна вжити конкретних заходів для його 
врегулювання, зокрема відповідно до зобов’язань у рамках Мінського протоколу. О.Зеркаль, 
зокрема, поінформувала учасників форуму про зміст мирних ініціатив  Президента України 
П.Порошенка щодо шляхів політичного вирішення конфлікту, у т.ч. наголосила на важливості 
встановлення ефективного контролю на українсько-російському кордоні, у т.ч. за посередництва 
ОБСЄ, як ключового елементу процесу врегулювання. 

У рамках заходу О.Зеркаль дала короткий коментар інформаційній агенції «Дойче Велле» 
стосовно ситуації щодо виведення російських військ на Сході України.   

Під перебування у Берліні О.Зеркаль провела двосторонні зустрічі з впливовими 
депутатами Бундестагу: заступником голови фракції ХДС/ХСС А.Шокенхофом і заступником 
голови Комітету у закордонних справах Ф.Тьоннесом (фракція СДПН). Німецьких співрозмовників 
було ознайомлено з внутрішньополітичною ситуацією напередодні позачергових парламентських 
виборів в Україні. О. Зеркаль вітала високий інтерес німецьких політиків до виборів в нашій 
державі, зокрема їх готовність взяти участь у міжнародній місії спостерігачів. Крім того, було 
висловлено оцінку України щодо стану реалізації Мінського протоколу щодо врегулювання 
ситуації на Донбасі. О.Зеркаль висловила вдячність Німеччині за політичну підтримку та 
фінансово-технічну і гуманітарну допомогу, що надається нашій державі. Окрема увага була 
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приділена обговоренню шляхів українсько-німецької взаємодії у контексті імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС. 

Крім того, Заступник Міністра закордонних справ України провела двосторонню зустріч з 
своїм литовським колегою А.Крівасом. 

Сайт МЗС України 

ПОЛЬЩА 

03.10.2014. Підтримка польської сторони на міжнародній арені 
є дуже важливою для України 

Під час зустрічі з заступником Міністра закордонних справ Республіки Польща Артуром 
Новак-Фаром, яка відбулася 3 жовтня 2014 р., Заступник Міністра закордонних справ України – 
керівник апарату Андрій Олефіров подякував польській стороні за дієву підтримку України на 
міжнародному рівні, а також за надану гуманітарну допомогу. А.Олефіров висловив сподівання на 
ратифікацію польським парламентом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ближчим часом. 

Констатовано завершення переговорного процесу щодо внесення змін до Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного 
руху, а також підтверджено прагнення польської сторони і надалі розширювати можливості для 
громадян України в доступі до візових послуг. 

На зустрічі обговорювалися також питання консульського захисту, взаємних поїздок 
громадян, запровадження біометричних паспортних документів, а також домовлено про подальшу 
підтримку Польщею позиції України у безвізовому діалозі з ЄС. 

Сайт МЗС України 

17.10.2014. Президент України та Прем’єр-міністр Польщі 
обговорили розвиток стратегічного партнерства 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки 
Польща Евою Копач. 

Президент України привітав польського Прем’єра з призначенням на високу посаду і 
подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності та незалежності України. 

Сторони висловили впевненість, що українсько-польські відносини будуть і надалі 
розвиватися у дусі стратегічного партнерства. 

Під час зустрічі було обговорено першочергові завдання порядку денного двосторонніх 
відносин, зокрема співпраці у галузях енергетики, безпеки і оборони, а також боротьби з 
корупцією. 

Прем’єр-міністр Польщі запропонувала надати Україні експертну допомогу щодо 
функціонування польського аналогу Антикорупційного бюро, а також у сфері децентралізації. 

Найближчим часом до України прибуде Міністр економіки Польщі, який привезе низку 
інвестиційних проектів. Президент України запросив польського Прем'єра відвідати Україну з 
візитом у зручний для неї час. Запрошення було прийнято. 

Сайт Президента України 

СЛОВАЧЧИНА 

16.10.2014. Словаччина завершує ратифікацію угоди України з 
ЄС  

Президент Словаччини Андрей Кіска підписав закон про ратифікацію його країною Угоди 
про асоціацію України і Європейського Союзу. 

 Як повідомляє ―Радіо Свобода‖, тепер Словаччина повинна передати документ про 
ратифікацію на зберігання до генерального секретаріату Ради ЄС, що триває кілька днів. 

 Крім того, президент Словаччини підписав і ратифікації угод про асоціацію ЄС із 
Молдовою та Грузією. Андрей Кіска назвав цю подію ―історичною межею, яка допоможе цим 
країнам розпочати важливі політичні та економічні реформи, щоб наблизитись до стандартів 
Європейського Союзу‖.  

Він додав, що Словаччина буде і надалі надавати допомогу Україні, Грузії й Молдові.  
Угоду про асоціацію з ЄС на вимогу Росії - МЗС Угода формально набуде чинності після 

того, як ратифікаційні процедури завершать усі країни, що може протривати й кілька років. Наразі 
з 1 листопада, ще до завершення ратифікаційного процесу, почнеться її тимчасове застосування. 
При цьому тимчасове застосування частини угоди, що стосується зони вільної торгівлі між 
Україною і ЄС, відкладене до початку 2015 року – протягом цього часу, однак, із боку Євросоюзу 
для України односторонньо діятимуть преференції, передбачені угодою. 

УНІАН 
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ФРАНЦІЯ  

03.10.2014. Україна та Франція продовжують співпрацю у 
сфері захисту економічної конкуренції 

2 жовтня 2014 року в Антимонопольному комітеті України відбулася зустріч в.о. Голови 
Комітету Миколи Бараша із заступником економічного радника Посольства Франції в Україні 
Фредеріком ФАТУ та Головою Представництва АДЕТЕФ в Україні Іриною Озимок. 

У ході зустрічі Микола Бараш поінформував про пріоритети Антимонопольного комітету 
України. 

Учасниками було обговорено стан українсько-французького співробітництва у сфері 
захисту економічної конкуренції. Антимонопольний комітет України вже багато років плідно 
співпрацює з конкурентним відомством Франції. Так, зокрема, протягом 2003-2007 років 
двостороннє міжвідомче співробітництво здійснювалося у рамках Меморандуму про 
співробітництво у галузі конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та 
Генеральною Дирекцією з питань конкуренції, споживання та боротьби з шахрайством Франції. 
Крім того, протягом       2007- 2009 років співробітництво відбувалося в рамках реалізації Проекту 
Твіннінг «Посилення впровадження конкурентної політики в Україні». У рамках реалізації 
зазначеного проекту Комітет також співпрацював з АДЕТЕФ. 

Фредерік Фату підкреслив, що підписання Угоди про асоціацію України з ЄС ставить перед 
Антимонопольним комітетом України нові завдання, тому досвід конкурентного відомства Франції 
може бути корисним для проведення реформ в Україні. 

Учасники зустрічі обговорили можливості співпраці та технічної допомоги, підкреслили 
важливість обміну досвідом між країнами, а також запевнили у готовності для розвитку 
подальшого співробітництва. 

Довідково 
АДЕТЕФ – агентство міжнародного технічного співробітництва при Міністерствах 

економіки та фінансів Франції, що об’єднує експертів державного сектору у сфері економіки, 
фінансів та сталого розвитку з метою обміну досвідом та висококваліфікованими професійними 
навиками з представниками органів державної влади у країнах-партнерах. 

Урядовий портал 
 

 ШВЕЦІЯ 

17.10.2014. Президент України провів зустріч з Прем'єр-
міністром Швеції 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем'єр-міністром Швеції Стефаном 
Левеном. 

Прем'єр-міністр Швеції запевнив, що його партія уважно слідкує за ситуацією в Україні, 
підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, а також рішення Європейського Союзу 
щодо ситуації в Україні. 

Співрозмовники обговорили питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС, а також програму українських реформ. 

Президент України подякував Прем'єр-міністру Швеції за нові ініціативи Уряду Швеції 
щодо надання технічної допомоги українським реформам. 

Особливу увагу співрозмовники приділили питанню безвізового режиму. Президент 
закликав Швецію підтримати надання Україні безвізового режиму. 

Також Петро Порошенко та Стефан Левен обговорили питання технічного співробітництва. 
Президент України запросив Прем'єр-міністра Швеції відвідати Україну у зручний для 

нього час. Шведський Прем'єр пообіцяв обов'язково розглянути цю пропозицію. 
Сайт Президента України 
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КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ  
 

ТУРЕЧИНА 

10.10.2014. Мінсоцполітики та Турецьке агентство зі 
співробітництва та координації починають в Україні спільний 
соціальній проект 

Мінсоцполітики та Координаційний офіс Турецького агентства зі співробітництва та 
координації (TIKA) в Україні домовилися про співпрацю в рамках реалізації «Проекту надання 
підтримки у сфері охорони здоров’я та соціальних послуг». Зокрема, така співпраця включатиме 
заходи щодо навчальних програм для спеціалістів, проведення ремонту та оснащення соціальних 
установ, у тому числі й дитячих будинків, будинків для людей похилого віку, інтернатів для дітей з 
різними вадами тощо. 

Про це йшлося під час зустрічі заступника Міністра соціальної політики Наталії Федорович 
з Координатором програм TIKA Хаджи Байрам Болат, яка відбулася у Міністерстві з ініціативи 
турецької сторони. 

«Для нас важлива кожна нагода допомогти нашим громадянам, надати їм послуги, 
відреагувати на їх запити. Тому ми щиро вдячні вам за намір підтримати нас у цьому. Ваша 
організація вже зробила чимало добрих справ в Україні, зокрема, й для кримсько-татарського 
населення в Криму. Сподіваємося, що й наше співробітництво у подальшому буде таким же 
ефективним», - сказала Наталія Федорович. 

Зі свого боку, Хаджи Байрам Болат поінформував, що у зв’язку з окупацією Криму 
програми підтримки кримсько-татарського народу там вимушено призупинені. Однак в цілому по 
Україні вже реалізовано або продовжуються реалізуватися понад 40 проектів у різних регіонах і в 
різних галузях життєдіяльності. 

Водночас, як підкреслив Координатор програм TIKA, Туреччина має чималий досвід по 
організації роботи з біженцями  і його організація готова поділитися цим досвідом із Україною. 

«Україна є нашим важливим партнером. Вона переживає деякі складнощі на Донбасі і в 
Криму. Але ми сподіваємося, що вони будуть переборені, і Україна стане достойним членом 
європейського суспільства. Ми хочемо реалізувати з Мінсоцполітики проекти, які б сприяли миру, 
ми хочемо допомогти Україні», - наголосив Хаджи Байрам Болат. 

Українська та турецька сторони домовилися підписати Протокол про наміри і на 
наступному тижні, під час чергової зустрічі, обговорити конкретні заходи, які будуть здійснені в 
рамках співробітництва. 

Урядовий портал 
 

КРАЇНИ СНД  
 

АЗЕРБАЙДЖАН  

10.10.2014. Україна та Азербайджан продовжують співпрацю у 
сфері спорту та молодіжної політики 

Міністерство молоді та спорту зацікавлене у тісній співпраці із азербайджанськими 
колегами у питаннях спорту та розвитку ефективної молодіжної політики. Про це Міністр молоді 
та спорту Дмитро Булатов сказав під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним послом 
Азербайджану Ейнуллою Мадатлі, що відбулась 9 жовтня в приміщенні Міністерства. 

У ході зустрічі сторони обговорили поточні питання українсько-азербайджанського 
співробітництва в сфері молодіжної політики та спорту, у тому числі виконання програми 
співробітництва в сфері молодіжної політики і спорту між Міністерством молоді та спорту  України 
і Міністерством молоді та спорту Азербайджанської Республіки на 2014-2015 роки. 

Зокрема, Дмитро Булатов відзначив активну роботу Азербайджану з підготовки до Перших 
Європейських спортивних ігор та поінформував про хід підготовки українських спортсменів. 

Міністр проінформував Посла Мадатлі про проведення 16 жовтня в Києві Конгресу з 
реформування системи спорту України та запросив його взяти участь у роботі Конгресу. 

Урядовий портал 
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БІЛОРУСЬ 

04.10.2014. Лукашенко не визнає "Новоросію", але у втраті 
Криму звинувачує Україну 

Глава Білорусі вважає неправильним підходом поділ території за принципом, що вона 
"колись" належала іншій державі. 

Білорусь не хотіла б руйнування України як держави і не визнає проект, який МЗС Росії 
називає терміном "Новоросія". Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю 
Euronews. 

Про так звану "Новоросію" 
На питання, чи готовий він визнати так звані Донецьку та Луганську народні республіки, 

Лукашенко відповів, що Білорусь дотримується зовсім іншої позиції". 
"Ні, ні, але ми ж зовсім дотримуємося іншої позиції. Ми не хотіли б руйнування української 

держави. Тут багато кажуть, що колись там Крим "неправильно" відійшов до України, що це 
територія споконвічно російська, і так далі. Це неправильний підхід", - зазначив Лукашенко. 

"Давайте тоді повернемося до часів хана Батия, у часи монголо-татарського ярма. Тоді 
треба буде віддати Казахстану, Монголії чи ще комусь практично всю територію Росії, Західної 
Європи, Східної Європи. Крім Білорусі, вони до нас дійшли, але нас не чіпали. Тому чого 
повертатися до того, що було?" - додає міркування Лукашенко білоруське агентство "Белта". 

За його словами, він з самого початку заявляв, що проект "Новоросія" їм не сприймається. 
Почасти тому, що Білорусь - сусідка України, і він побоюється заморожених конфліктів в 
безпосередній близькості. 

"Я виступаю за єдність та цілісність Української держави. Щоб не було там заморожених 
якихось конфліктів, якихось зон типу Придністров'я, Нагірного Карабаху, які завжди таять 
небезпеку вибуху. Я особисто цього не хочу як людина і як президент Білорусії, тому що ми 
знаходимося зовсім поруч з Україною", - заявив лідер Білорусі. 

Про захід-підбурювач 
Разом з тим, у своєму інтерв'ю Лукашенко традиційно намагався балансувати у своїй 

позиції по відношенню до Росії. Зокрема, він сказав, що в українській кризі "багато помилок 
наробили і Захід, і Росія", але от більшу відповідальність несе саме Захід. 

"Не Росія на тому ж Майдані здійснювала ескалацію конфлікту, не Росія там діяла, а деякі 
посадові особи західних держав, про це знає весь світ, і ми теж, тому що ми були поруч. Ці особи 
діяли відкрито, підбурюючи учасників Майдану до сутичок", - вважає глава Білорусі. 

Про Крим 
Коментуючи анексію Росією Криму Лукашенко зазначив, що відповідальність за даний 

прецедент порушення міжнародного права лежить саме на Україні. 
"Ви хочете сказати, що події в Криму, дії Росії в Криму - це було зроблено в помсту за події, 

що відбулися на Майдані? Абсолютно ні. Це результат неправильних дій України на той момент", - 
вважає Лукашенко, виправдовуючи Росії. 

Нагадаємо, не так давно Лукашенко заявляв, що Росія не воює в Україні і "захищає" свою 
економіку. 

Дзеркало тижня 
 

КРАЇНИ АЗІЇ 
 

ЯПОНІЯ 

09.10.2014. Дружина Президента обговорила з Послом Японії 
допомогу медичним та освітнім закладам України 

Дружина Президента України Марина Порошенко зустрілася з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Японії в Україні Тоічі Сакатою. Під час зустрічі Посол розповів про проект 
людської безпеки програми «Кусаноне», який реалізується в Україні за підтримки Уряду Японії. 

Посол Японії повідомив, що за 12 років діяльності було реалізовано більше 80 проектів на 
суму понад 6 мільйонів доларів. У рамках цієї програми понад 70 медичних та освітніх закладів 
України отримали допомогу у вигляді обладнання для діагностики та лікування, ремонту 
приміщень, встановлення сучасних систем для очищення води, утеплення фасадів та заміни вікон. 
Наразі в процесі роботи знаходяться 9 проектів. 

 
Пані Порошенко подякувала Послу, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, за 

його роботу у напрямках культурного, медичного та соціально-економічного співробітництва між 
Україною та Японією. «Я особливо хочу відзначити програму «Кусаноне», її надзвичайно 
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благородну місію. Ми маємо спільні цілі і завдання – допомогти дітям України мати якісні умови 
для навчання, отримання сучасної медичної допомоги та культурного розвитку. Ми  надзвичайно 
вдячні народу Японії за цю підтримку», - зазначила дружина Президента. 

Сторони обговорили подальші напрямки співпраці за цією програмою, зокрема, 
поліпшення стану медичних та освітніх закладів, що знаходяться у східних регіонах України. 

Сайт Президента України 

17.10.2014. Президент України провів зустріч з Прем`єр-
міністром Японії 

У Мілані Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем`єр-міністром Японії 
Сіндзо Абе. 

Президент України охарактеризував зустріч з Прем`єр-міністром Японії як "дуже 
продуктивну". "Ми погодили наші подальші кроки у цьому році та на наступний рік", - повідомив 
Глава держави. 

В свою чергу, Прем`єр-міністр Японії запевнив Президента України у повазі до його 
лідерства в дуже тяжкій ситуації, у якій опинилася Україна. 

Петро Порошенко повідомив, що Японія запевнила Україну у подальшій підтримці її 
зусиль з відновлення миру. 

Сіндзо Абе наголосив на повазі Японії до територіальної цілісності та суверенітету України. 
Він підкреслив, що це важливе питання для всієї міжнародної спільноти, включаючи Захід та Азію. 

Глава японського Уряду підкреслив, що Японія буде послідовно підтримувати Україну 
через скоординовані зусилля у рамках "Великої Сімки". 

За словами Президента України, досягнуто домовленість підготувати двосторонню угоду 
щодо залучення та захисту інвестицій. 

Сіндзо Абе наголосив, що Японія вже надає Україні допомогу в розмірі 1,5 мільярда 
доларів. У зв'язку з руйнацією інфраструктури і втратою індустріального виробництва, наступного 
тижня Японія готова надати Україні 6 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури та 1 
мільйонів доларів на медичну допомогу для постраждалих мешканців українського Донбасу. 

Співрозмовники погодилися розвивати співпрацю в галузі безпеки ядерних об'єктів, 
відзначивши, що обидві країни мають гіркий досвід Чорнобиля та Фукусіми. 

Японія також готова розвивати енергетичне та інвестиційне співробітництво з Україною. 
Співрозмовники також обговорили можливість лібералізації візового режиму між двома 

країнами. 
Прем`єр-міністр запевнив, що його країна готова підтримати заявку України на членство в 

ASEM. 
Петро Порошенко зазначив, що запросив Прем`єр-міністра Японії відвідати Україну у 

зручний для нього час. 
Сайт Президента України 

 


