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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

УКРАЇНЦІ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР, 
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ПОТРЕБУЄ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ НОВОЇ ВЛАДИ І 

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАРТНЕРІВ 
 

Парламентські вибори 26 жовтня 2014 р. констатували 
незворотність рішення громадян України «розлучитися» із Росією та 
інтегруватися до Євросоюзу. Близько 80% голосів, відданих за політичні сили, 
які закликають до європейської та євроатлантичної інтеграції, проти 15% голосів 
за проросійські сили, гарантують незмінність обраного курсу і дають можливості 
для прийняття відповідних змін до законодавства. Навіть якби участь у 
голосуванні змогли взяти виборці анексованого Криму та окупованих 
сепаратистами районів Донбасу, середні результати по Україні склали би не 
менше 4 до 1 на користь партій європейського вибору. 

Вітаючи українців із результатами виборів, Голова Європарламенту Мартін 
Шульц, Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і Президент Європейської 
ради Герман ван Ромпей справедливо наголосили на необхідності для 
новообраної Верховної Ради зосередитися на негайному проведенні реформ. 
Потрібно, щоб у Брюсселі розуміли також, що для проведення реформ Україна 
потребує економічної допомоги ЄС. 

В Євросоюзі, схоже, нарешті сформувався консенсус провідних 
гравців щодо необхідності підтримувати Україну, попри опір Росії. 20 
жовтня Рада міністрів закордонних справ ЄС у своїх Висновках підкреслила 
відповідальність Росії за виконання Мінських угод, зокрема щодо виведення з 
території України незаконних збройних груп і військової техніки1. У той же день 
комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі затвердив рішення щодо 
подовження торговельних преференцій для України на 2015 р. А напередодні в 
Європарламенті припинила своє існування проросійська фракція євроскептиків 
«Європа свободи та демократії», учасники якої гальмували прийняття необхідних 
для допомоги Україні рішень.  

Євросоюз також докладає зусиль для вирішення газової 
суперечки між Україною та Росією. 17 жовтня 2014 р. на саміті в Мілані було 
вирішено, що ціна російського газу для України протягом зимового періоду 
становитиме $385 за тис. кубометрів, що на $100 менше, ніж наполягала Москва, 
хоч і на $45 дорожче за газ, який Україна купуватиме в Норвегії. На тристоронній 

                                                             
1 Council conclusions on Ukraine. - 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145211.pdf. 
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зустрічі Україна-ЄС-Росія 21 жовтня було досягнуто компромісу – до кінця 2014 р. 
Київ сплатить Москві за вже спожитий газ $3,1 млрд. – із розрахунку ціни $286 за 
тис. кубометрів (про яку Україна та Росія домовилися в 2013 р.), а вирішення 
питання щодо решти «боргу» буде відкладено до рішення Стокгольмського 
арбітражу. 

Остаточні домовленості щодо постачання газу і транзиту його до ЄС 
українською територією мали бути підписані 29 жовтня у Брюсселі, проте 
укладання угоди відклалося через вимогу РФ до України та ЄС надати письмові 
гарантії щодо оплати Києвом заборгованості. Проблема в тому, що Україна 
отримає наступний кредит МВФ не раніше лютого 2015 р., а ЄС досі не прийняв 
рішення про надання Києву короткострокового, так званого «брідж-кредиту», 
який міг би бути використаний для оплати боргу «Газпрому».  

Труднощі, з якими ЄС шукає близько €2 млрд. для короткострокового 
кредиту Україні, викликають великі сумніви щодо готовності Євросоюзу 
запропонувати Україні «План Маршалла», як наполегливо закликають відомі 
світові експерти2.  

Незрозумілим є, чому за рамки тристоронніх переговорів 
Україна-ЄС-Росія було винесено питання оплати за газ, який через 
українську ГТС постачається в райони Донбасу, окуповані російськими 
військами і бойовиками НДР/ЛНР. Чому борг за цей газ лягає на Київ? Ще 
одне питання – чому тема українських газових борів перед РФ 
розглядається окремо від проблеми заборгованості Росії перед 
Україною – за анексовану українську власність в Криму? Не рахуючи 
самих територій, Росія відібрала в України нерухомого і рухомого майна на сотні 
мільярдів доларів, проте цю тему ЄС чомусь оминає, водночас вимагаючи в Києва 
справно сплачувати газові борги перед РФ. 

Наприкінці жовтня російський парламент в односторонньому порядку 
схвалив законопроект, який дасть можливість «Газпрому» проводити взаємозалік 
із «Нафтогазом України», хоча діючі угоди про транзит російського газу 
українською територією не передбачають таких взаємозаліків. Із таким же успіхом 
Верховна Рада України могла би прийняла рішення, що оплата за російський газ 
списуватиметься за рахунок боргу, що виник в Москви перед Києвом за 
анексоване в Криму українське майно. Євросоюз же на такі волюнтаристські 
рішення РФ не реагує.  

При цьому, Брюссель виявляє неабияку винахідливість, вишукуючи 
юридичні зачіпки, щоб заблокувати ініціативу 37 членів комітету із 
закордонних справ Європарламенту викупити у Франції «Містралі» для 
спільних оборонних потреб Євросоюзу3. І хоча Франція поки що відкладає 
питання постачання Росії першого готового «Містраля», проте російські моряки 
вже проходять на ньому навчання, що свідчить про намір Парижа все ж таки 
передати корабель головному супротивнику ЄС і НАТО. Франції було би 
простіше відмовити Росії в постачанні «Містралів», якби було 
прийнято офіційне рішення про визнання Росії країною-агресором. 
Проте такого рішення, попри доведеність факту агресії, наразі офіційно не 
прийняла навіть Україна, не кажучи вже про ЄС, НАТО чи ООН.  

28 жовтня 2014 р. посли держав-членів ЄС на своїй зустрічі в 
Брюсселі вирішили, що немає підстав переглядати санкції проти Росії. 

                                                             
2 Україна потребує нового «плану Маршалла» - Андерс Аслунд. - 
http://ukrainian.voanews.com/content/marshall-plan-ukraine-aslund/2494102.html; George Soros. Wake Up, 
Europe. - http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/nov/20/wake-up-europe/?insrc=hpss. 
3 Ромпей каже, що Євросоюзу буде нелегко викупити обіцяні Росії "Містралі". - 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/rompey_kage_shcho_e_vrosoyuzu_bude_nelegko_vikupiti_obitsyani_rosiii_
mistrali_1983826. 
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З одного боку – добре, що не заговорили про їх пом’якшення. З іншого боку, на 
порядку денному вже мало би стояти питання про посилення санкцій, адже Росія 
не виконує мирних домовленостей, не вивела війська з території України і 
продовжує постачати зброю бойовикам. Більше того, прес-секретар російського 
Президента Дмитро Пєсков і Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 
заявили, що Москва визнає сепаратистські вибори в ДНР/ЛНР, що є 
прямим порушенням Мінських домовленостей. Москва постійно шукає 
незаконні шляхи обходити санкції ЄС, зокрема, почала видавати жителям 
анексованого Криму закордонні паспорти із Краснодарською пропискою – щоб 
останні могли отримувати європейські візи, минаючи українські консульські 
установи. У другій половині жовтня російський прем’єр Дмитро Медведєв в ході 
закритих консультацій із керівниками великих німецьких компаній обговорив 
шляхи обходження санкцій ЄС. 

Київ має активніше працювати над тим, щоб в ЄС обговорювалося не 
питання зняття чи продовження нинішніх санкцій проти Росії, а була 
вироблена формула їх постійного нарощування, доки Москва не почне 
виконувати мирні домовленості. Важливо розпочати, нарешті, діяти на 
упередження, адже Кремль не зупиниться, доки не знатиме чітко, чого йому 
коштуватиме, приміром, визнання незаконних виборів сепаратистських 
«республік» або новий наступ на українські позиції. Визнання Москвою 
сепаратистських виборів в ДНР/ЛНР, намічених на 2 листопада 2014 р., стане 
точкою неповернення, після якої Київ втратить навіть гіпотетичні шанси 
повернути їх до складу України. Тож Брюссель і Вашингтон повинні мати на столі 
готовий жорсткий пакет нових санкцій, які зроблять визнання ДНР/ЛНР надто 
дорогою авантюрою для В.Путіна. Поки що ж він має всі підстави сподіватися, що 
на створення нових «абхазій» ЄС і США знову відреагують жорсткими заявами, 
проте м’якими санкціями. 

 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ  

18.10.2014. Європейські ЗМІ: переговори по Україні у Мілані не 
принесли прориву 

Європейські газети констатують брак помітних результатів переговорів щодо України в 
Мілані. На думку видань, поворотного моменту в українській кризі не сталося.  

Італійська газета Corriere della Sera так прокоментувала міланські переговори: "Зустріч на 
найвищому рівні в Мілані не принесла вирішального прориву у кризі між Росією і Україною. Серед 
здобутків можна відмітити 2 результати, які були досягнуті за посередництвом європейських 
лідерів і які ще потребують випробування на стійкість. По-перше - усунення перешкод на шляху до 
контролю за припиненням вогню уздовж лінії фронту. По-друге - домовленість про необхідність 
чимшвидше провести у зоні конфлікту регіональні вибори", передає DW.DE. 

Подібної позиції дотримується і французька регіональна газета Les dernières nouvelles 
d'Alsace. У своєму коментарі вона, зокрема, пише: "У Мілані надії європейців на прогрес в 
українському конфлікті не виправдалися. Треба виконати багато умов, аби забезпечити майбутнє 
України. У першу чергу, треба провести справжні переговори між Москвою та європейцями, які 
повинні містити набагато більше, ніж забезпечення газового постачання. При цьому європейці 
повинні врешті-решт чітко дати зрозуміти, що вони існують самостійно, а не танцюють під дудку 
Вашингтона, як стверджує Кремль".  

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung також зазначає, що позитивних 
результатів у розв'язанні української кризи зустріч у Мілані принесла замало: "Навіть якщо 
прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці і бажав відмітити прогрес - гостинні хазяї зазвичай так 
роблять, - прориву у втіленні мирного плану не сталося. Відвід російських військ від кордону з 
Україною, про який голосно заявив Путін на минулих вихідних, теж не відбувся".  

Німецька газета Stuttgarter Zeitung звертає увагу на те, що у Євросоюзі лунають заклики 
скасувати економічні санкції проти Росії з огляду на проявлену російським президентом готовність 
до діалогу. "Але чи можна покладатися на обіцянки Володимира Путіна? Відповідь: Ні! 
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Кремлівський очільник у випадку з Україною надто часто не дотримувався свого слова. Це означає, 
що ЄС та США після путінських заяв повинні дочекатися дій", - зазначає видання.  

Голландська газета De Telegraaf коментує нові російські заяви стосовно газового конфлікту. 
"За оцінками експертів, сумнівним є те, чи може Путін дозволити собі погрози. Російська 
економіка якраз погрожує - провалитися у глибоку рецесію, частково унаслідок західних санкцій. 
Рубль втратив цього року більш ніж 20% своєї вартості і завершення падіння не очікується, допоки 
ціна на нафту не зросте", - пише видання.  

Оглядач газети пояснює також, що "незважаючи на дедалі більші економічні проблеми, 
пропагандистська машина Путіна чимдуж мчить уперед. І це, схоже, дає результати. Троє із п'яти 
росіян усе ж вірять, що російська економіка отримає зиск від санкцій, які Захід запровадив проти 
Росії". 

УНІАН 

20.10.2014. Голови МЗС країн ЄС обговорять ситуацію в Україні 

Міністри закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі обговорять ситуацію в Україні.  
На зустрічі йтиметься про хід виконання мінських домовленостей і контроль за 

дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Серед тем дискусії може бути посилення місії 
ОБСЄ, яка спостерігає за розвитком ситуації, повідомляє Радіо Свобода.  

За повідомленнями з дипломатичних джерел, міністри закордонних справ країн ЄС не 
ухвалюватимуть рішення про скорочення або посилення санкцій проти Росії через її дії в Україні.  

Будь-які рішення з цього питання можливі пізніше, після обговорення питання Комітетом 
постійних представників країн Євросоюзу, які мають порушити цю тему до кінця жовтня.  

Серед інших тем обговорення міністрів – боротьба з поширенням вірусу еболи, 
протистояння з бойовиками угруповання «Ісламська держава» тощо. 

УНІАН 

24.10.2014. Депутати Європейського Парламенту візьмуть 
участь у спостереженні за ходом голосування на виборчих дільницях 
у низці міст України 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з делегацією спостерігачів 
Європейського Парламенту на позачергових парламентських виборах в Україні. 

Під час зустрічі відбулася відверта дискусія з широкого кола питань,  пов’язаних із 
ситуацією в Україні, агресією РФ проти нашої держави, відносинами між Україною та ЄС, а також 
підготовкою та проведенням в Україні позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 
року. 

Павло Клімкін висловив вдячність за послідовну підтримку з боку Європарламенту 
європейського вибору нашої держави та поглиблення співробітництва між Україною та ЄС, 
зокрема у контексті укладення та початку застосування Угоди про асоціацію. 

Передбачається, що 26 жовтня ц.р. депутати Європейського Парламенту візьмуть участь у 
спостереженні за ходом голосування на виборчих дільницях у Києві, Одесі, Харкові, 
Дніпропетровську та Черкасах. 

Сайт МЗС України 

27.10.2014. "Головне завдання - швидке формування 
проєвропейської коаліції для виконання Угоди з ЄС" - Арсеній Яценюк 
на зустрічі з делегацією спостерігачів Європарламенту 

27 жовтня 2014 року Прем’єр-міністр прийняв делегацію Європейського Парламенту, яка 
перебуває в Україні для спостереження за достроковими парламентськими виборами. 

Глава Уряду висловив вдячність за внесок міжнародних спостерігачів у забезпечення 
демократичного та прозорого перебігу виборів. Як зазначив Арсеній Яценюк, після встановлення 
результатів виборів основним завданням є швидке формування міцної проєвропейської більшості 
у Верховній Раді, яка підтримає урядові реформи, спрямовані на виконання Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом. 

Представники Європарламенту відзначили готовність і надалі надавати активну політичну 
підтримку інтеграції України з Європейським Союзом. У цьому контексті Арсеній Яценюк 
підтвердив важливість залучення експертів Європейської Комісії до роботи українських 
міністерств і відомств з виконання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Урядовий портал 
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ЕКОНОМІКА 
 

27.10.2017. Україна отримає від ЄС 500 млн євро вже у 
листопаді - Єлісєєв 

У Єврокомісії підтвердили готовність прискорити виділення Україні макрофінансової 
допомоги у 760 млн євро. Україна отримає від ЄС 500 млн євро вже у листопаді. 

Про це Європейській правді повідомив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв. 
"Щойно провів зустріч з керівництвом фінансового блоку Європейської rомісії, на якій ЄС 

підтвердив готовність прискорити виділення Україні 760 млн євро в рамках двох чинних програм 
марофінансової допомоги", - повідомив дипломат. 

"На додаток до вже виділених 260 млн Україна може отримати ще 500 млн євро вже в 
листопаді, якщо вчасно виконає узгоджені передумови. Швидке формування парламентської 
більшості та нового уряду дозволить нам зробити це", - додав він. 

Єлісєєв також зазначив, що Єврокомісія вже розпочала технічну роботу з підготовки 
третього пакету макрофінансової допомоги Україні. 

Минулого тижня глава Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу повідомив президента України 
Петра Порошенка про те, що Україна отримає фінансову допомогу від ЄС до кінця року. 
 

Українська правда 
 

БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА 

27.10.2014. Орієнтаційний курс Спільної політики безпеки і 
оборони ЄС вперше проходить у Нацуніверситеті оборони України 
ім. І. Черняховського 

Сьогодні, 27 жовтня, у  Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського вперше в історії України розпочався Орієнтаційний курс Спільної політики 
безпеки і оборони ЄС за участі понад 50 фахівців країн-членів ЄС та країн-учасниць “Східного 
партнерства”. 

Також у заході, який триватиме протягом тижня, візьмуть участь представники органів 
виконавчої і законодавчої влади України, Міністерства оборони України та Генерального штабу 
Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства закордонних справ України, Державної прикордонної служби України, вищих 
навчальних закладів, громадських організацій України. 

Відкриваючи захід, начальник Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського генерал-лейтенант Василь Телелим відзначив, що проведення Орієнтаційного 
курсу Спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу в Україні є беззаперечним 
свідченням підтримки і допомоги нашій країні з боку всієї європейської спільноти. 

«Сподіваюся, що наш захід стане справжнім символом дружби, партнерства і 
співробітництва між Україною та Європейським Союзом», - зазначив він. 

За словами представника Угорщини директора Директорату врегулювання криз та 
планування Європейської служби зовнішньої діяльності Посла Габора Іклоді, Україна вже довгий 
час є активним партнером ЄС у галузі безпеки та оборони, беручи активну участь у відповідних 
заходах. Зокрема, таких важливих, як  операції з протидії піратству що проводилась поблизу 
узбережжя Сомалі, “Аталанта”. Тож сьогоднішній захід є логічним продовженням цієї діяльності. 

Слід наголосити, що цей курс, який в Україні проводиться вперше, є найбільш популярним 
тренувальним заходом Європейського оборонного коледжу і надає учасникам повні знання щодо 
Європейського Союзу, Безпекових Стратегій, Структур і Процедур Спільної політики безпеки і 
оборони ЄС, розвитку можливостей у середовищі ЄС, а також щодо місій і операцій ЄС. 

У процесі роботи будуть розглядатися такі питання як Стратегії безпеки Європейського 
Союзу, установи Спільної політики безпеки та оборони ЄС, розвиток цивільних і військових 
можливостей у контексті Спільної політики безпеки та оборони, процедури антикризового 
управління Європейського Союзу, публічна дипломатія у рамках Спільної політики безпеки та 
оборони тощо. 

Як зазначив начальник Департаменту військової політики Міністерства оборони Австрії 
бригадний генерал Річард Тріщак, подібні навчання є стратегічно важливими, і захід такого рівня 
є надзвичайно актуальним для забезпечення безпеки та свідчить про готовність до подальшої 
співпраці. 

 Урядовий портал 
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ЕНЕРГЕТИКА 

20.10.2014. Газові переговори: до чого готуються Україна та 
ЄС? 

21 жовтня у Брюсселі Україна та Росія за посередництва ЄС знову спробують домовитися 
про умови відновлення постачання газу. 

Як заявила речниця єврокомісара з питань енергетики Марлене Холзнер, передбачити 
результати цієї зустрічі важко, для тих, "у кого немає кришталевої кулі". 

20 жовтня, напередодні чергової "газової" зустрічі у тристоронньому форматі, у Києві 
європейський комісар з питань енергетики та український міністр енергетики узгоджували деталі 
можливих домовленостей. 

За підсумками зустрічей у Києві, сторони повідомили, що узгодили спільну позицію для 
брюссельської зустрічі. 

Як йдеться у повідомленні українського уряду, "підсумком завтрашніх переговорів має 
стати узгодження проміжної угоди на зимовий період, яка гарантуватиме постачання природного 
газу в Україну, а також стабільність транзиту газу до країн ЄС". 

У повідомленні також йдеться про те, що і Україна, і ЄС наполягатимуть, аби жодна із 
сторін тимчасової угоди не могла вийти із неї в односторонньому порядку: 

"Узгоджена позиція України і Європейської Комісії передбачає необхідність закріплення 
домовленостей з Росією у формі документа, який буде підписаний між НАК "Нафтогаз України" та 
компанією "Газпром". Такий документ буде обов’язковим до виконання усіма сторонами і 
виключатиме можливість односторонньої зміни його умов". 

Очевидно, йдеться про вимогу української сторони, аби ціна на російський газ була 
зафіксована окремим додатком до угоди, і не залежала від рішень російського уряду щодо 
можливості надання Україні знижки за рахунок "обнулення" експортного мита на газ. 

Ціни і борги 
Деякі деталі можливих газових домовленостей стали відомі наприкінці минулого тижня. 
Після зустрічі із російським президентом у Мілані президент України Петро Порошенко 

повідомив про "певний стриманий прогрес у газовому питанні". 
Згодом в інтерв'ю деяким українським ЗМІ він розкрив деталі цього "стриманого 

прогресу". 
"За підсумками консультацій, я можу сказати: Україна буде з газом, Україна буде з теплом", 

- сказав він і додав, що газові домовленості із Росією будуть враховувати українські національні 
інтереси. 

Зокрема, за словами президента, це стосується і ціни на газ. 
Петро Порошенко твердить, що Київ та Брюссель наполягали на тому, що ціна має 

складатися із "літньої" (325 дол./тис. куб.) та "зимової" (385 дол./тис. куб.), яку Україна платитиме 
до кінця березня 2015 року, тоді як російська сторона наполягала на збереженні ціни у 385 дол. 
впродовж всього року. 

Російська сторона поки що підтверджує лише саму ціну - 385 дол. за тисячу кубів, а також 
наголошує на тому, що Україна має почати повертати газові борги. 

Президент Росії Володимир Путін заявив також, що за цією ж ціною Росія може "заднім 
числом" перерахувати вартість поставок російського газу до України у другому кварталі цього року. 

Таким чином, за словами пана Путіна, борг України за період з квітня по червень 
зменшиться із 5,5 до 4,5 млрд дол. Проте це не зменшує інші газові борги України, які та, як 
твердить російський президент, так і не повертає. 

Керівник "Газпрому" Олексій Міллєр заявив, що Україна погодилася платити за російський 
газ 385 дол. за тисячу кубометрів, а також готова негайно погасити борг у 1,45 млрд дол., а загалом 
до кінця року - 3,1 млрд дол. 

За словами пана Міллєра, головне питання, що мають з'ясувати до зустрічі 21 жовтня - це 
фінансові гарантії платежів. І саме у вирішенні цього питання, мовляв, і має зіграти свою роль 
Єврокомісія. 

Тим часом український прем'єр Арсеній Яценюк твердить, що Україна вже має на своїх 
рахунках 3,1 млрд дол., які можна використовувати для розрахунків за газ. 

Але, як він каже, "говорити про домовленості зарано" - газове питання не можна вирішити, 
доки не буде сформовано та підписано тимчасову угоду щодо поставок газу та умов його оплати. 

При цьому пан Яценюк також наголошує на тимчасовості ціни у 385 дол., а також на тому, 
що це є "зимова" ціна: 

"Літо - ціна падає, зима - ціна росте. На цей період зими - 385 дол. у будь-якому випадку 
краще, ніж 500, які ми мали за контрактом", - заявив Арсеній Яценюк. 

Він також повідомив, що Україна готова до початку опалювального сезону, але для того, 
аби впевнено пережити зиму, бракує близько 5 млрд кубів газу. 
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Втім, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров одразу ж заявив, що йдеться про 
погодження ціни на наступні 5 місяців, а не про "зимові" чи "літні" ціни: 

"Ніхто не використовував в офіційних переговорах в юридичному плані термін "зимовий" 
період, що припускало б, що буде і "літній" період і буде інша ціна. Не вирішено нічого за межами 
5 місяців, а до кінця березня узгоджена ціна, що Україна зможе купувати стільки газу, скільки вона 
захоче", - заявив російський урядовець. 

Газове дежавю 
Навіть наближені до газових переговорів не беруться прогнозувати їх результат без 

кришталевої кулі 
Насправді Київ, Брюссель та Москва повернулися до того, що російська сторона 

пропонувала ще у червні, коли газові переговори були перервані, - вважає президент Київського 
інститут енергетичних досліджень Олександр Нарбут. 

Різниця полягає лише у тому, що тоді попереду було літо, а тепер - зима. 
"Росія практично не змінила свої умови - ціна формується, відштовхуючись від чинного 

контракту та його формули, враховуючи зниження ціни на 100 дол. завдяки відмові від 
експортного мита", - каже пан Нарбут. 

За його словами, коли український прем'єр каже про попередність домовленостей, він 
вказує, що неузгодженості у позиціях сторін залишилися: Україна хоче спеціальної угоди щодо цих 
зимових поставок із фіксованою ціною, а не прив'язки до контрактів 2009 року. 

Експерт також нагадує попередню позицію Києва, яка полягала у тому, що Україна 
купуватиме російський газ при збереженні ціни у 268,5 дол. за тисячу кубів, яка діяла у першому 
кварталі цього року, а також готова саме за такою ціною повертати газові борги. 

Зараз Україна не тільки погоджується на ціну у 385 дол., але і на те, що саме за цією ціною 
погашатиме борги. 

"Ви самі бачите, наскільки це відрізняється від попередньої позиції України", - каже 
Олександр Нарбут, але, водночас наголошує, що "для України є вкрай важливо мати можливість 
купувати російський газ, оскільки баланс попиту-пропозиції під час пікових навантажень у Європі 
може не дозволити спиратися не вересні поставки, навіть у тих обмежених обсягах, у яких вони 
здійснюються сьогодні". 

Тест від стресу 
Тим часом ЄС оцінив свою спроможність обійтися без російського газу на випадок, якщо 

його поставки територією України з тих чи інших причин припиняться взагалі. 
У європейському стрес-тесті також прораховувалися кризові варіанти і для України. 
Зокрема, за підрахунками європейських фахівців, у випадку довгострокової відсутності 

російського палива, Україна зможе покрити свої потреби у газі на 50-70% за рахунок власного 
видобутку та запасів у підземних сховищах, а "імпорт газу із ЄС зможе частково покрити дефіцит". 

Сама Європа має сховища, заповнені на 90%. І у випадку повного припинення постачання 
російського газу, домогосподарства не залишаться без тепла, "при щільній співпраці між країнами-
членами у галузі переспрямування між ними потоків палива". 

Стрес-тест також показав, що у випадку припинення постачання російського газу через 
територію України, наслідків не відчують балтійські країни та Фінляндія. 

Найбільш критичним буде таке припинення для країн південного сходу Європи. 
Проте у випадку повного припинення постачання російського газу, найбільш вразливими є 

балтійські країни та Фінляндія, бо мають найменше альтернатив у порівнянні із іншими країнами-
членами ЄС. 

Втім, у Єврокомісії наголошують, що це є не прогнозом розвитку ситуації, а сценарієм, який 
варто розглянути, аби уникнути ризиків. 

Навряд чи російський "Газпром", прибутки якого лише за перше півріччя цього року 
скоротилися майже на чверть, ризикне у той чи інший спосіб дратувати своїх найбільш 
платоспроможних клієнтів у Європі. 

BBC Україна 

22.10.2014. 21 жовтня в Брюсселі відбувся черговий раунд 
тристоронніх консультацій у форматі Україна - ЄС - РФ з 
енергетичних питань 

Українську делегацію на переговорах у Брюсселі очолив Міністр енергетики та вугільної 
промисловості України Юрій Продан, делегацію ЄК – віце-президент ЄК, Комісар з питань 
енергетики Гюнтер Оттінгер, російську сторону – Міністр енергетики РФ Олександр Новак. 

У рамках консультацій сторони висловили спільну позицію з таких питань: 
- щодо встановлення ціни в розмірі 385 дол. США за 1000 куб. м. газу для поставок у 

рамках «зимового пакету», здійснення поставок на основі передоплати та відмови на цей період 
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від принципу «бери або плати». Обсяг газу, що купуватиметься на цих умовах, буде уточнений 
додатково; 

- щодо графіку сплати Україною 3,1 млрд. дол. США в якості боргу за попередні поставки 
російського газу на основі ціни в 268,5 дол. США (перший транш в розмірі 1,45 млрд. доларів США 
до кінця жовтня і 1,65 млрд. доларів США до кінця року); 

- щодо гарантування Росією оплати транзиту газу через Україну. 
Наступний раунд консультацій пройде 29 жовтня ц. р. у Брюсселі. 

Урядовий портал 

31.10.2014. "ЗИМОВИЙ" ГАЗОВИЙ ПАКЕТ ПІДПИСАЛИ 

Росія, Україна і Єврокомісія підписали документи, що передбачають відновлення 
постачань російського газу Україні і забезпечення безперебійного транзиту до Європи взимку. 

Зокрема, Росія, Україна і Єврокомісія підписали юридично зобов'язуючий тристоронній 
протокол, зафіксувавши домовленості щодо  постачання в Україну російського газу протягом 
зимового сезону 2014-2015 років. 

 Підписи під документом поставили міністри енергетики РФ і України Олександр Новак і 
Юрій Продан і віце-президент Єврокомісії, відповідальний за енергетику, Гюнтер Еттінгер. 

Крім того, "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали доповнення до контракту, 
зафіксувавши умови поставок російського газу в період до кінця березня. 

Документ підписали глава "Газпрому" Олексій Міллер і глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв. 
"Сторони зобов'язуються повністю дотримуватися умови досягнутої угоди. Ніхто від 

перебоїв постачань газу не виграє. Необхідно поважати інтереси сторін", - сказав президент 
Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу на прес-конференції за підсумками тристоронніх газових 
переговорів. 

Однак серед підписаних документів не було двостороннього протоколу між ЄК і Україною, 
що включає фінансові гарантії оплати російського газу. 

Раніше російські переговорники заявляли, що весь газовий пакет буде підписаний тільки в 
тому випадку, якщо Україна і ЄК узгодять цей протокол. 

"Насправді, мова йде про лист, який Єврокомісія направить Україні. Мова йде саме про 
певні фінансові гарантії, певних домовленостях ЕК та України", - сказав лава "Газпрому" Олексій 
Міллер журналістам, відповідаючи на питання, чому двосторонній протокол так і не був 
підписаний, повідомляють РІА "Новости". 

Представники ЄС привітали досягнення домовленостей щодо газу. 
За словами президента Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу, кращого способу для нього 

завершити своє перебування на цій посаді немає. 
Він висловив сподівання, що всі сторони будуть повністю дотримуватися умов досягнутої 

угоди.  
Як зазначив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер,  Україна готова негайно 1,4 

млрд боргу і ще $1,65 млрд - до кінця року. 
За його словами, Україна зможе до кінця березня отримувати російський газ за ціною 385 

за 1 тис. кубометрів або нижче. 
"Україна отримає допомогу ЄС і МВФ у цьому році. Також ЄС і МВФ розглядають нову 

програму допомоги Україні на 2015 рік. Все це дозволить їй сплатити всі її рахунки за газ", - сказав 
Еттінгер. 

Міністр енергетики України Юрій Продан, зі свого боку, зазначив, що підпис Єврокомісії 
під "газовим пакетом" буде гарантією його виконання. 

Як відомо, черговий раунд тристороннієх газових переговорів розпочався 29 жовтня. 
Переговори тривали близько 8 годин, за їхніми підсумками вдалося погодити два з трьох 

необхідних документів, в тому числі доповнення до контракту "Нафтогазу" та "Газпрому". 
Очікувалося, що у разі успішного погодження двостороннього документа Україна-ЄС про 

фінансові гарантії пакет має бути підписаний у четвер ввечері. 
Українська правда 
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

22.10.2014. ЄС виділив 17 млн. євро на підтримку проектів 
розвитку громад, що зазнали впливу конфлікту в Україні 

У Мінрегіоні відбувся інформаційний захід щодо ініціативи ЄС з підтримки громад в 
Україні, які зазнали впливу конфлікту в Криму та на Сході країни. Захід організований проектом 
«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». 

Підтримка ЄС надаватиметься у вигляді грантової допомоги розміром від 200 тис. до 2 
млн. євро на строк від 6 до 18 місяців на реалізацію проектів відбудови інфраструктури та житла, 
будівництва місць для тимчасового проживання, отримання доступу до послуг з охорони здоров’я, 
освіти і таке інше. Загальна сума допомоги складе 17 млн. євро. 

«Мова йде про залучення безповоротних коштів, які допоможуть Україні ефективніше 
вирішувати проблеми, що виникли в результаті конфлікту на Сході країни. Цей проект 
спрямований на посилення спроможності тих громад, які постраждали від конфлікту, а також тих, 
які взяли на себе значне навантаження щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Саме ці 
громади мають стати авторами проектів, на які Європейський Союз готовий виділити кошти», - 
сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Мирослав Кошелюк. 

Представники ЄС запросили місцеві органи влади подати до Представництва ЄС в Україні 
до 31 жовтня 2014 року коротке вираження зацікавленості, що має містити огляд проблем, які 
належить вирішити, та пропоновані заходи. 

«Запропонований формат подання заявки – вираження зацікавленості – дозволяє 
скоротити процедуру відбору проектних ідей і вести прямі переговори щодо укладання грантових 
договорів із заявниками», - повідомили експерти проекту ЄС «Підтримка політики регіонального 
розвитку в Україні». 

Заявниками в рамках запрошення можуть бути обласні адміністрації, обласні ради, міські 
адміністрації обласних центрів, Київська міська державна адміністрація, міста Маріуполь, 
Слов'янськ, Краматорськ, Бердянськ та Сєвєродонецьк. Вони можуть подавати заявки самостійно 
або у партнерстві з співзаявниками – українськими неурядовими організаціями або 
міжнародними компаніями. 

«Для регіонів України, які зазнали найбільшого впливу конфлікту, така допомога 
партнерів з Європейського Союзу дуже важлива, особливо в умовах, коли значна частина коштів, 
які планувалися у бюджеті на регіональний розвиток, сьогодні перенаправляється на найбільш 
гострі, найбільш актуальні проблеми. Ми дякуємо нашим європейським колегам за підтримку», - 
зазначив Мирослав Кошелюк. 

 Урядовий портал 

24.10.2014. ЄС не визнає видані у Криму російські паспорти і 
відправляє по візи до Києва 

Консульства європейських країн у Росії відмовляються видавати кримчанам візи до 
Європи, щоб отримати візи жителям окупованого півострова доведеться їхати в Київ. 

Жителям окупованого Криму почали оформляти російські закордонні паспорти, але 
отримати візу у країни ЄС в Росії вони не зможуть, повідомляє РБК. 

Візи у країни Шенгенської угоди кримчани зможуть оформити лише у Києві. Посольство 
Німеччини в Києві вже попередило жителів Криму про те, що лише українське консульство та 
візові центри на території цієї країни вправі приймати заяви від резидентів Криму. 

«Це стосується заявників, місцем проживання яких є Крим, незалежно від того, чи вони 
мають український паспорт, чи паспорт виданий на законних підставах третьою країною», - 
уточнюється на офіційному сайті німецького представництва. 

Позиція Євросоюзу щодо видачі віз жителям Криму країнами Шенгенської угоди не 
змінювалася, повідомив прес-секретар представництва ЄС у Росії Сорен Ліборіус. 

Євросоюз не визнає нелегальну анексію Криму РФ і вважає півострів українською 
територією. Саме тому від осіб, які постійно проживають на території Криму, чекають подачі заяв 
на візи у консульствах країн Шенгенської угоди на території України. 

Представництво ЄС відповідає за візову позицію лише тих країн, що входять у Шенгенську 
угоду, пояснив Ліборіус. Великобританія, яка не входить до Шенгену, має свої візові процедури, 
але позиція британських колег щодо кримського питання не відрізняється від 
загальноєвропейської, запевнив він. 

Водночас у Росії далеко не всі бачать у неможливості для кримчан отримати візи до країн 
Європи на території Росії серйозну проблему. Так, депутат-єдинорос, заступник голови комітету 
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Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Дмитро Вяткін заявив, що 
жителям Криму зовсім не обов'язково їздити до Європи. 

«Якщо вважати, що Європа - єдине місце, куди можна поїхати, то це проблема. Але ж це не 
так. Не бачу в цьому проблеми. Країни, що входять у зону Шенгенської угоди, і раніше відмовляли 
у візі без будь-якого пояснення причин», - сказав він. 

Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз введе біометричні візи для росіян. 
УНІАН 

 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС  

20.10.2014. Санкції проти Росії не переглядались - європейські 
дипломати 

Ештон повідомляє, що в питаннях санкцій проти РФ в ЄС "все, як і раніше". Польський і 
литовський дипломати додають, що знімати санкції в Євросоюзі з Росії ніхто не збирається. 

Євросоюз поки не має наміру пом'якшувати санкції проти Росії. Про це заявила після 
засідання ради глав МЗС країн ЄС верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і 
політики безпеки Кетрін Ештон. 

"(Щодо санкцій стосовно Росії - ред.) все залишається як і раніше", - "витягли" з Ештон 
журналісти, так як питання санкцій проти РФ сьогодні офіційно на порядку денному в 
Європейській Раді не стояло. 

В першу чергу в понеділок обговорювалася ситуація в Україні, санкції проти Сирії, вірус 
Ебола та інші виклики міжнародної безпеки. Саме ці питання зафіксовані у фінальних нотатках 
Ештон як глави дипломатії ЄС. 

Як повідомлялося раніше, в понеділок було прийнято рішення виділити Україні додаткову 
фінансову допомогу і посилити санкції проти Сирії. 

"У нашої сьогоднішньої дискусії ми однозначно домовилися, що будемо проводити оцінку 
ситуації на місцевості. Я вже сказала, що вона дуже нестійка", - додала Ештон, зазначивши, що 
"ряд моментів в ситуації на сході України" продовжує турбувати Брюссель. 

У той же час, представники Литви і Польщі виявилися балакучішими в питаннях санкцій 
проти Росії. Так, МЗС Литви не виключив введення нових санкцій, а МЗС Польщі Гжегож Схетина 
заявив, що мова про пом'якшення санкцій не йде взагалі. В цьому питанні всі учасники Євроради 
єдині, зазначив польський дипломат. 

При цьому в Росії невпинно відзначають, що не мають наміру виконувати умови Заходу для 
зняття санкцій. 

Дзеркало тижня 

22.10.2014. Найбільше посвідок на проживання в минулому році 
ЄС видав українцям 

У 2013 році ЄС видав для негромадян 2,3 млн дозволів на проживання. Більше за всіх 
дозволів отримали українці. 

Такі дані опубліковані сьогодні в Брюсселі Євростатом, передає власний кореспондент 
УНІАН. 

Зокрема, у 2013 році було видано 2,36 млн видів на проживання в країнах ЄС-28, що більше 
на 12,5% у порівнянні з минулим роком, але менше на 7% у порівнянні з 2008 роком. 28,5% видів 
на проживання було видано за сімейними обставинами, 19,7% - для освіти, 22,7% - з причин 
зайнятості і 29,1% - з інших. 

Найбільшу кількість дозволів - 237 тис. - отримали українці, за ними йдуть індіанці – 201 
тис., американці – 172 тис., китайці – 166 тис., філіппінці – 108 тис. та марокканці – 102 тис. Це 
загалом близько 42% всієї кількості дозволів на проживання, виданих в ЄС. 

Серед країн ЄС, які видали дозвіл на проживання, лідирує Велика Британія – 724 тис., за 
якою йде Польща з 274 тис., Італія – 244 тис., Франція – 212 тис., Німеччина – 200 тис. та Іспанія – 
196 тис. Ці шість країн видали більш ніж 78% від всієї кількості дозволів в ЄС для негромадян ЄС. 

УНІАН 

24.10.2014. Саміт лідерів ЄС: Росія має взяти на себе 
відповідальність за виконання Мінських угод 

Європейський Союз очікує, що Росія візьме на себе відповідальність за повне виконання 
Мінської угоди. 

Про це йдеться у висновках Європейської Ради щодо України, що проходить сьогодні у 
Брюсселі на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС. 
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„Європейський Союз очікує, що Російська Федерація буде поважати національний 
суверенітет та територіальну цілісність України та зробить свій внесок в політичну стабілізацію та 
економічне відновлення України. У цьому зв’язку Росія повинна взяти на себе відповідальність за 
повне виконання Мінської угоди. Зокрема, російська влада повинна запобігти будь-якому руху 
військ, зброї чи бойовиків зі своєї території в Україну. Вона повинна вплинути на те, щоб 
сепаратисти сумлінно виконали зобов'язання, взяті у Мінську”, - йдеться у висновках, які має у 
своєму розпорядженні агентство УНІАН. 

Крім того, в ЄС вважають, що Російська Федерація повинна підтримувати зусилля ОБСЄ з 
врегулювання кризи в Україні. 

„ЄС та його держави-члени залишаються повністю залученими у підтримку політичного 
вирішення української кризи, включаючи внески у збільшення спроможностей моніторингу з боку 
ОБСЄ, збільшуючи гуманітарну допомогу та підтримуючи і допомагаючи Україні в процесі 
реформ, зокрема, в децентралізації та захисту прав представників національних меншин”, - 
наголошується у висновках. 

УНІАН 

24.10.2014. Висновки Європейської Ради щодо України. Текст 

23-24 жовтня у Брюсселі проходив саміт ЄС. Ключовими питаннями для обговорення 
європейських лідерів стали боротьба зі зміною клімату, енергетична безпека та економічна 
ситуація. 

Водночас глави держав та урядів країн ЄС також обговорили і низку зовнішньополітичних 
загроз, серед яких, зокрема, питання української кризи, передає Європейська правда. 

Наводимо повний текст висновків Європейської ради. 
"Нагадуючи про свої висновки від 30 серпня, Європейська Рада вітає Мінський протокол 

від 5 вересня та Мінський меморандум від 19 вересня як кроки на шляху до раціонального 
політичного розв’язання кризи, що має ґрунтуватися на шані незалежності, суверенітету і 
територіальної цілісності України. 

Вона очікує на повне залучення усіх сторін у виконання зобов’язань у рамках Мінських 
документів, зокрема тих, що стосуються припинення вогню, встановлення всеохопного порядку 
щодо прикордонного контролю та проведення дочасних виборів у Донецьку і Луганську у 
відповідності до українського законодавства. 

Європейська Рада розглядає проведення так званих "президентських" і "парламентських" 
виборів самопроголошеною владою регіону як таке, що суперечитиме букві і духу Мінського 
протоколу; такі "вибори" не будуть визнані. Також Європейська Рада нагадує про свій заклик 
негайно надати безпечний і безперешкодний доступ до місця падіння літака малайзійських 
авіаліній МН17. 

Європейський Союз очікує, що Російська Федерація шануватиме національний суверенітет і 
територіальну цілісність України. Також вона сподівається, що Росія зробить свій внесок у 
політичну стабілізацію та економічне відновлення України. Європейська Рада вкотре нагадує, що 
вона не визнає незаконну анексію Криму. 

Російська Федерація має усвідомити свою відповідальність за повне впровадження 
Мінських угод. Зокрема, російська влада має запобігати будь-якому потраплянню військової сили, 
зброї або бойовиків зі своєї території в Україну. Вона має скористатися своїм впливом, аби 
забезпечити добросовісне виконання сепаратистами зобов’язань, досягнутих у Мінську. Окрім 
того, Москва має підтримати зусилля ОБСЄ, спрямовані на здійснення контролю. 

Європейський Союз і його країни-члени повністю підтримують політичне розв’язання 
кризи в Україні. Така підтримка може включати, зокрема, зміцнення спостережних 
спроможностей ОБСЄ, збільшення гуманітарної допомоги та заохочення і допомоги Україні у 
процесі реформ – зокрема, тих, що стосуються децентралізації та захисту прав осіб, які належать до 
національних меншин. 

Європейська Рада вітає прийдешнє тимчасове застосування Угоди про асоціацію. Вона 
підкреслює важливість суворого дотримання Російською Федерацією, Україною та Європейським 
Союзом зобов’язань, зазначених у спільній міністерській заяві від 12 вересня. 

Говорячи про парламентські вибори, які відбудуться в Україні 26 жовтня, Європейська Рада 
нагадує про своє бажання підтримати країну, оскільки вона проводить політичну та економічну 
реформу, включаючи реформу в енергетичному секторі, у відповідності до зобов’язань, які взяли 
на себе обидві сторони у рамках Угоди про асоціацію. 

Також Європейська Рада вітає прогрес у розв’язанні української енергетичної кризи. Вона 
очікує на завершення тристоронніх перемовин між Російською Федерацією, Україною та 
Європейською Комісією. 

Європейська Рада нагадує про попередні рішення ЄС щодо обмежувальних заходів. Вона 
слідкуватиме за ситуацією в Україні, аби, за потреби, визначити подальший напрям дій". 
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УНІАН 

27.10.2014. ЄС вітає проведення парламентських виборів в 
Україні - заява 

Керівництво Європейського Союзу в особі президента Європейської Ради Германа Ван 
Ромпея та президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу вітають проведення парламентських 
виборів в Україні. На їхню думку, це – перемога народу України та демократії. 

Про це йдеться у спільній заяві високих представників ЄС, яка була розповсюджена у 
понеділок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН. 

ЄС вітає проведення парламентських виборів в Україні 26 жовтня. Баррозу і Ромпей 
зазначають, що ЄС взяв до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ стосовно того, що вони стали 
важливим кроком у прагненні провести вибори відповідно до міжнародних зобов'язань. «Це - 
перемога народу України і демократії”, - йдеться у заяві. 

Баррозу та Ромпей переконані, що „виборчий мандат, який виданий українським народом, 
тепер має бути реалізований”. „Ми з нетерпінням чекаємо початку формування нового уряду. На 
підставі підсумків виборів слід шукати широкого національного консенсусу в цілях активізації 
необхідних політичних та економічних реформ в Україні”, - зазначають вони. 

На думку керівників ЄС, вирішальне значення з точки зору політичної асоціації та 
економічної інтеграції України з ЄС матиме процес реформ, включаючи „початок національного 
діалогу в масштабах всієї країни, який закріпить в Україні єдність і внутрішню згуртованість”. 

„Ми сподіваємося на тісну взаємодію з новою Верховною Радою та майбутнім новим 
урядом, щоб допомогти в цих зусиллях. Ми підтверджуємо важливість того, щоб майбутні місцеві 
вибори на Донбасі, які мають відбутися наприкінці цього року, відбулися за законодавством 
України, слугували деескалації та фокусувалися на реформах виключно через діалог між урядом 
України та демократично обраними представниками”, - наголошують Ромпей та Баррозу. 

УНІАН 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ДВЕРІ НАТО ЗАЛИШАЮТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ВІДКРИТИМИ, АЛЕ 
КИЇВ НЕ УВІЙДЕ ДО НИХ, ЯКЩО НЕ ВИЯВИТЬ НАПОЛЕГЛИВОСТІ 

 

Соцопитування, які показували, що більшість українців виступають за 
членство України в НАТО, здобули чітке підтвердження цієї позиції на 
парламентських виборах 26 жовтня 2014 р. За політичні сили, які 
декларують підтримку курсу на євроатлантичну інтеграцію, 
проголосувало близько 80% населення. Прихильники євроатлантичної 
інтеграції матимуть у новому парламенті абсолютну більшість, що дозволить 
закріпити відповідний курс на законодавчому рівні, відмовившись від нав’язаної 
Москвою позаблоковості. 

28 жовтня 2014 р., у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо можливого 
вступу України до НАТО, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, 
що на Бухарестському саміті 2008 р. «ми прийняли рішення, що Україна і Грузія 
стануть членами НАТО». Щоправда, Є.Столтенберг тут же додав: «Пізніше 
Україна прийняла рішення не подавати заявку на членство. І тому це питання не 
стоїть у порядку денному»4. Стало вже поганою традицією, що говорячи про 
рішення Бухарестського саміту і про «відкриті двері», керівники НАТО 
завжди додають, що Україна прийняла рішення не подавати заявку на 
членство, і Альянс поважає цю позицію Києва. Складається стійке враження, що 
двері НАТО залишаються для України відкритими лише до тих пір, доки вона не 
виявляє намірів до них увійти. Характерно, що Єнс Столтенберг ухилився від 
прямої відповіді і на запитання, коли своє ПДЧ нарешті отримає Грузія, яка не 
перестає офіційно проситися до НАТО і виконувати нескінченні програми з 
«поглиблення співробітництва». Напрошується висновок, що заяви про «відкриті 
двері» – лише риторика, за якою НАТО намагається приховати страх перед 
Кремлем. 

Завдання Києва – переконати ключових членів НАТО, що Україна 
не буде баластом для Альянсу (на відміну від більшості його нових членів). 
Навпаки, Україна – на сьогодні єдина держава у світі, яка має 
практичний досвід протистояння гібридній війні Росії. Цей досвід не 
такий успішний, як хотілося би, проте вторгнення було зупинено навіть за умов 
того жахливого стану, в якому знаходилися українські Збройні Сили на момент 
початку російської агресії. Здобутий українцями досвід у поєднанні із ресурсами 
Альянсу спроможні в короткі терміни вжити заходів, які будуть здатні реально 
спинити розповзання російської агресії. 

                                                             
4 NATO: a unique Alliance with a clear course. - http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_114179.htm. 
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Гібридна війна в російському стилі – це не лише «зелені чоловічки» та 
«повстання сепаратистів». Українці, як ніхто інший, обізнані із специфікою 
проникнення російського корумпованого капіталу в політику, медіа та 
громадський сектор країни-жертви. Не маючи відповідного досвіду нинішні 
країни Європи та США лише із запізненням реагують на вчорашні загрози, досі не 
помічаючи, що гібридна війна Росії проти НАТО вже ведеться. Російський 
напівдержавний-напівкримінальний капітал корумпує політиків і цілі партії 
держав-членів НАТО, скуповує окремих «експертів» та аналітичні центри, 
журналістів і навіть цілі медіа-корпорації. Росія нарощує діяльність своєї розвідки 
в країнах-членах НАТО5 і проводить навчання майбутніх бойовиків із числа 
громадян країн ЄС6. Внаслідок діяльності РФ, вже зараз НАТО не може бути 
певним, що в критичній ситуації зможе покластися на таких своїх членів, як 
Угорщина, Чехія, Словаччина (прем’єр останньої висловився проти допущення 
військ НАТО на територію своєї країни7). Існують також сумніви щодо відданості 
ідеалам та інтересам Альянсу Греції і Туреччини. Підірвати єдність НАТО 
зсередини і довести його неспроможність захистити своїх членів – мета Кремля, 
яка вже успішно реалізовується. 

Мало не щоденні порушення російськими літаками повітряного простору 
країн-членів НАТО, провокаційні дії російської субмарини у водах 
Стокгольмського архіпелагу, територіальні зазіхання Росії в Арктиці – не 
залишають сумнівів, що Путін свідомо йде на загострення конфлікту із 
Альянсом, маючи на меті вирішення внутрішньополітичних завдань, 
таких як завершення встановлення диктатури із довічними повноваженнями 
керівника держави, і пояснення економічних негараздів діяльністю зовнішніх 
ворогів. Саме так діяв кумир В.Путіна – Й.Сталін, який, до речі, теж починав із 
боротьби проти українських «націоналістів», а потім окупував половину Польщі, 
країни Балтії і частину Фінляндії. 

Допомогти Києву реформувати і переозброїти Збройні Сили, укріпити 
кордони, спільно відпрацювати в Україні невійськові елементи протидії гібридній 
війні – обійдеться членам НАТО значно дешевше, ніж створювати в межах 
Альянсу якісь нові структури сумнівної ефективності. Якщо Україна буде 
членом НАТО, Росія не наважиться на вторгнення в країни Балтії, бо 
тоді вступ в силу 5-ї Статті означатиме відкриття фронту протяжністю в тисячі 
кілометрів від Балтійського до Чорного моря, на що в РФ недостатньо ресурсів. У 
географічному, військово-стратегічному та демографічному відношенні Україна – 
природний форпост ЄС і НАТО на Сході. Якщо ж Захід погодиться на план Росії 
зробити із України «буфер», то наступними «буферами» стануть країни Балтії, а 
потім – і Польща із Румунією. 

Та доки Україна не скасувала позаблокового статусу, не 
закріпила законодавчо курс на євроатлантичну інтеграцію і не 
заявила офіційно про намір стати членом НАТО, вона може 
розраховувати лише на дуже обмежену допомогу членів Альянсу. 

Наприкінці жовтня заступниця помічника Міністра оборони США 

                                                             
5 Czech Spy Watchers Say Russia Boosted Number of Intelligence Officers in Prague. - 
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2014/10/27/czech-spy-watchers-say-russia-boosted-number-of-intelligence-
officers-in-prague; Stanisław Janecki: Schwytanie dwóch szpiegów Rosji to kropla w morzu. Agentów są u nas tysiące. 
- http://wpolityce.pl/polityka/218328-stanislaw-janecki-schwytanie-dwoch-szpiegow-rosji-to-kropla-w-morzu-
agentow-sa-u-nas-tysiace. 
6 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. 
7 Premiér Fico otvorene o konflikte Ruska a Ukrajiny: Slováci sú obeťou propagandy! - 
http://www.cas.sk/clanok/293296/premier-fico-otvorene-o-konflikte-ruska-a-ukrajiny-slovaci-su-obetou-
propagandy.html. 
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Евелін Фаркас повідомила, що в Києві працює група американських 
радників на чолі з американським генерал-майором, які консультують 
українських військових з питань покращення системи управління персоналом та 
раціонального використання ресурсів. Звісно, було би краще, якби американці 
також надали українським військовим консультації щодо стратегії бойових дій 
проти терористичних груп, опрацьовані в Іраку та Афганістані. Україна також 
гостро потребує допомоги розвідданими, які країни НАТО не надають 
Києву через побоювання витоку інформації до росіян. Американські військові 
радники в Києві могли би стати єднальною ланкою, через яку українським 
партнерам передавалися би хоча б критично важливі розвіддані, приміром, про 
підготовку нового наступу російських військ.  

Евелін Фаркас також заявила, що Пентагон «у пріоритетному порядку» 
задовольняє потреби України, постачаючи базове військове спорядження для 
солдат, прилади нічного бачення, бронежилети, аптечки, медичне обладнання, 
рації, одяг, інженерне обладнання, системи периметральної сигналізації, паливні 
баки, насоси тощо8. Ця допомога, безперечно, дуже важлива для української армії. 
Однак, українські Збройні Сили не менш критично потребують 
сучасного озброєння, надання якого союзники постійно відкладають, 
тоді як Росія не припиняє масово постачати своїм бойовикам на Сході 
України важке озброєння. 

Не є таємницею, що США зволікають із надсиланням зброї Україні через 
особисту позицію Барака Обами. Член комітету Сенату США з озброєнь Джеймс 
Інгоф пообіцяв, що ситуація суттєво зміниться, якщо республіканці отримають 
більшість у Сенаті внаслідок довиборів, які відбудуться найближчим часом: «Ви 
побачите, що республіканці більше зорієнтовані на нацбезпеку і оборону»9. За 
словами Джеймса Інгофа, 12 листопада розпочнеться сесія Сенату США, на 
якій буде розглянуто питання про надання Україні оборонного 
озброєння. 

Очевидно, саме на пошуку союзників в американському Сенаті та Конгресі 
варто зосередитися українській дипломатії, працюючи одночасно як з 
республіканцями, так і з демократами, значна частина яких не поділяють пасивної 
позиції Барака Обами в українському питанні. Одночасно необхідно максимально 
швидко залучати механізми Альянсу для реформування і модернізації 
українських Збройних Сил, а також укріплення кордону – не парканом, а 
системою ППО, фортифікаційними спорудами, кількома потужними лініями 
оборони та засобами розвідки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
8 Пентагон: Потреби України задовольняємо у пріоритетному порядку. - 
http://ukrainian.voanews.com/content/article/2495716.html. 
9 Американський сенатор: США нададуть Україні зброю у найближчі тижні. - 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/28/7042493. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 18 (18.10.2014 — 31.10.2014) 20 of 41 

 

20 of 41 
 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

24.10.2014. Україна взяла участь у засіданні Конференції 
Національних директорів НАТО з озброєння 

23 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося щорічне засідання Конференції 
національних директорів з озброєння. Делегацію України очолював заступник Глави Місії України 
при НАТО з оборонних питань Віктор Корендович. У роботі делегації також взяв участь 
Генеральний директор Державного концерну “Укроборонпром” Роман Романов. 

Засідання відбулося під головуванням заступника Генерального секретаря НАТО з питань 
інвестицій в оборону, директора Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату 
НАТО Патріка Оруа. 

Під час засідання було підкреслено, що Конференція продовжуватиме здійснювати внески 
до розвитку партнерства з Україною, а також налагодження взаємодії між оборонними 
відомствами та промисловістю країн. Міжнародна кооперація у цій галузі є запорукою 
забезпечення необхідних оборонних спроможностей. 

Довідково 
Конференція національних директорів з озброєння координує реалізацію політики НАТО у 

сфері розвитку озброєння і військової техніки. 
Засідання проводяться два рази на рік, один із яких – за участю країн-партнерів. До участі 

в роботі залучаються високопосадовці, які відповідають за формування та реалізацію політики у 
сфері озброєння і військової техніки. 

 Урядовий портал 

27.10.2014. НАТО готовий співпрацювати з новими 
парламентом і урядом України 

Північноатлантичний альянс визнав демократичність виборів до Верховної Ради України 
26 жовтня та висловлює готовність до співпраці з Президентом, новими парламентом і урядом. 

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, повідомляє власний 
кореспондент Укрінформу у Брюсселі. 

«Я вітаю народ України зіздійсненням права голосу на всеосяжно мирних парламентських 
виборах. Як заявляють міжнародні спостерігачі, незважаючи на складні умови, вибори 
відповідали міжнародним стандартам. Переважна більшість народу України чітко 
продемонструвала і демократично висловилася на користь амбітного порядку денного 
європейських реформ», - сказав глава Альянсу. 

Столтенберг заявив про готовність до подальшої тісної співпраціз Президентом України 
Петром Порошенком, новим парламентом і урядом у рамках особливого партнерства. 

Водночас він висловив жаль з приводу того, що багато українців не скористалися правом 
демократичного вибору проголосувати у Криму, який нелегально і незаконно анексований Росією, 
а також на Сході України, де проросійські сепаратисти продовжують порушувати мінські 
домовленості. 

«НАТО продовжує підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність 
України у межах міжнародно визначених кордонів. Незалежна, суверенна і стабільна Україна, 
міцно віддана демократії і верховенству права, є ключовим чинником для євроатлантичної 
безпеки», - наголосив Генеральний секретар НАТО. 

Укрінформ 
  

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

23.10.2014. Російський військовий літак порушив повітряний 
простір НАТО 

Інцидент стався недалеко від естонського острова Сааремаа, повідомив представник НАТО 
в Брюсселі. За його словами, в повітря були підняті португальські винищувачі F-16, які 
забезпечують безпеку в регіоні. Винищувачі встановили з російським Іл-20 візуальний контакт і 
змусили його розвернутися. 

За даними НАТО, російський літак летів у бік Данії та вторгся в повітряний простір альянсу 
на 600 м. Крім португальських винищувачів в операції були задіяні також винищувачі 
бельгійських і шведських ВВС. Повідомляється, що російський Іл-20 знаходився в повітряному 
просторі Естонії близько однієї хвилини. 

Між тим міністерство оборони РФ спростовує факт вторгнення свого літака у повітряний 
простір Естонії. Як повідомили у відомстві, військовий літак "здійснював плановий навчально-



INTERNATIONAL WEEKLY # 18 (18.10.2014 — 31.10.2014) 21 of 41 

 

21 of 41 
 

тренувальний політ ... над нейтральними водами Балтійського моря". Здійснення польоту 
відповідало міжнародними правилами використання повітряного простору, підкреслили в 
міноборони. 

Євроатлантична Україна 

28.10.2014. НАТО має бути готовий вдатися до військової сили 
у разі потреби - генсек 

Північноатлантичний альянс має бути готовий до застосування військової сили, якщо 
з'явиться така потреба. 

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі у вівторок, повідомляє Інтерфакс-
Україна. 

"Ми маємо бути готові вдатися до військової сили у разі потреби", - сказав він, закликав РФ 
припинити дії, що дестабілізують ситуацію в Україні. 

За словами Столтенберга, головний обов'язок НАТО полягає в тому, щоб гарантувати 
безпеку своїх країн-членів. 

Він також підтвердив, що НАТО наразі не має наміру розглядати питання вступу України 
до альянсу. 

"Це питання (вступ України до НАТО. - Ред.) не стоїть на порядку денному", - повідомив 
він, виступаючи у Брюсселі. 

При цьому Столтенберг пояснив, що ще на "саміті НАТО в Бухаресті було ухвалено рішення 
про те, що Грузія та Україна стануть членами альянсу, проте відтоді Україна так і не вирішила 
подати заявку на вступ". 

Одночасно Столтенберг наголосив, що НАТО підтримує ідею політики відкритих дверей. 
"Ідея щодо політики відкритих дверей – це великий успіх, що збільшив частину території 

Європи, яка зараз живе у свободі та демократії, збільшив НАТО – зараз ми захищаємо майже 1 
млрд населення в Європі та Північній Америці", - підкреслив Столтенберг, повідомляє УНІАН. 

"Але кожна країна для себе вирішує, чи хоче вона попросити членства, чи ні. Україна 
вирішила не просити, тому зараз це не на порядку денному", - наголосив він. 

Українська правда 

29.10.2014. Винищувачі НАТО вилетіли для перехоплення 
російських штурмовиків 

Винищувачі Північноатлантичного альянсу екстрено вилетіли на перехоплення ескадрильї 
російських військових літаків, які наблизилися до кордону Латвії. 

Про це ввечері 29 жовтня пише агентство Bloomberg з посиланням на міноборони Латвії. 
Згідно з даними агентства, з військових аеродромів в Прибалтиці були підняті по тривозі 

винищувачі F-16. Приводом стало наближення до латвійського кордону двох штурмовиків Су-24. 
Пізніше в тому ж районі були зафіксовані пересування інших російських літаків - Су-24, двох Міг-
31 і Су-27. 

У міноборони Латвії кажуть, що 28 жовтня стався схожий інцидент. Тоді також групу з семи 
літаків, що пролітали вздовж державного кордону, зустріла військова авіація НАТО. Латвійські 
військові пояснюють, що подібні інциденти відбуваються постійно. 

При цьому не відбувається як такого порушення повітряного простору Латвії. У 
Північноатлантичному альянсі пояснюють, що вильоти відбуваються для встановлення 
походження повітряних об'єктів. 

Зараз у НАТО в Прибалтиці всього 16 винищувачів, які базуються на аеродромі поблизу 
литовського Шяуляя. Альянс планує нарощувати угруповання. 

Українська правда 

30.10.2014. НАТО: Російські ВПС проводять незвично багато 
маневрів над Європою 

У небі над Європою збільшилася кількість маневрів російських літаків, заявили в НАТО. 
Зокрема, з другої половини дня вівторка, 28 жовтня, багато стратегічних 

бомбардувальників та інших військових літаків РФ ідентифіковані над Північним та Балтійським 
морями. 

Для їхнього перехоплення в небо підняли німецькі та британські винищувачі, заявив 
представник НАТО у бельгійському Монсі 29 жовтня, повідомляє DW за матеріалами агенцій dpa і 
Reuters.. 

Подібні маневри також проводилися над Чорним морем. 
"Ці численні російські польоти продемонстрували незвичний рівень повітряної активності 

в європейському повітряному просторі", - сказав речник альянсу. 
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Він зауважив, що при цьому не відбулося порушення повітряного простору країн-членів 
НАТО, на відміну від випадку, коли минулого тижня російський розвідувальний літак перетнув 
естонський кордон. 

В альянсі уточнили, що впродовж 24 годин було зафіксовано чотири групи російських 
військових повітряних суден. 

У НАТО Москві закидають те, що такі дії наражають на небезпеку літаки цивільної авіації. 
Російські військові не подають плани польоту, не йдуть на радіоконтакт диспетчерських служб. 
Такі дії створюють потенційні ризики для безпеки повітряного руху. 

Повітряна активність ВПС Росії над міжнародними водами значно зросла з часу початку 
української кризи та анексії Криму. 

Так, у вівторок, 28 жовтня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у 
відповідь патрулювання повітряного простору було збільшено у п’ять разів. 

Українська правда 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ОДНОСТОРОННЄ ВИКОНАННЯ КИЄВОМ МИРНОГО ПЛАНУ МОЖЕ 
ПРИЗВЕСТИ ДО ВТРАТИ УКРАЇНОЮ ВСЬОГО ДОНБАСУ 

 

Замість дотримання Мінських домовленостей, Москва, навпаки, 
всіляко стимулює сепаратистів порушувати їх. Кремль скористався двома 
місяцями відсутності масштабних бойових дій для значного нарощування 
чисельного складу сепаратистів і їх бойового оснащення, у т.ч. системами ППО, 
танками, системами залпового вогню та іншим важким озброєнням. Постійно 
отримуючи підкріплення з Росії, бойовики продовжують поступово відтісняти 
українські збройні сили із відвойованих позицій. Наприкінці жовтня, після 
значних втрат, українські солдати були змушені віддати сепаратистам 32-й 
блокпост біля с.Сміла на Луганщині. Про підготовку масованих наступів 
доукомплектованої російсько-сепаратистської армії свідчать заяви лідера 
самопроголошеної ДРН Олександра Захарченко про намір відбити у України 
Слов'янськ, Маріуполь і Краматорськ10. 

Попри заяви Генсека ООН, лідерів США та країн ЄС щодо неприпустимості 
проведення сепаратистських виборів, запланованих на 2 листопада 2014 р., які 
стануть порушенням Мінських домовленостей, Володимир Путін і Сергій Лавров 
висловили готовність визнати ці вибори, фактично спонукаючи бойовиків до їх 
проведення (якби Москва відмовилася визнавати вибори, бойовикам не було би 
сенсу їх проводити, адже більше їх ніхто не визнає). Росія також блокує в ОБСЄ 
прийняття рішень, необхідних про виконання Мінських домовленостей щодо 
контролю спостерігачів ОБСЄ над українсько-російським кордоном у зоні АТО. 

Натомість ЄС і США тиснуть на Київ, спонукаючи виконувати 
мирні домовленості в односторонньому порядку. Відсутність допомоги 
зброєю вони пояснюють наміром показати, що проблема не має військового 
рішення, хоча реально таким чином лише порушується баланс сил на 
користь російських бойовиків, яких Москва продовжує спішно озброювати. 
На наміри Москви визнати результати сепаратистських «виборів» під дулами 
російських автоматів, Брюссель і Вашингтон відповідають спонуканням Києва до 
проведення 7 грудня 2014 р. місцевих виборів на звільнених від бойовиків 
територіях Луганської і Донецької областей. Хоча сенс цих виборів вже втрачено, 
адже вони не допоможуть ні повернути мир, ні відновити територіальну цілісність 

                                                             
10 Премьер ДНР прогнозирует возобновление активных боев. - http://ria.ru/world/20141023/1029681244.html. 
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Донецької і Луганської областей у складі України.  
 Більш того, одностороннє виконання Києвом домовленостей про 

проведення місцевих виборів на Донбасі посилить загрози сепаратизму 
і може призвести до втрати захищених такою дорогою ціною 
територій. Хід і результати парламентських виборів 26 жовтня на Донбасі 
показали, що без тривалої інформаційно-роз’яснювальної роботи і без 
відновлення соціально-економічної сфери зруйнованих війною територій, вибори 
на цих землях будуть продовжувати вигравати місцеві «януковичі», повноваження 
яких ще й будуть суттєво розширені відповідно до Закону «Про особливий 
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей». На виділені Києвом гроші «узаконені» прибічники 
сепаратизму сформують передбачені Законом «загони народної 
міліції», які навряд чи будуть сильно відрізнятися від угруповань 
бойовиків ДНР/ЛНР. Тоді нове «повстання» стане лише питанням 
часу, і можна не мати сумніву, що воно буде одразу ж підтримано 
потужним вторгненням російсько-сепаратистських військ з 
території ДНР/ЛНР. Тож Україна ризикує втратити весь Донбас, проводячи 
вибори, потри те, що Росія і її бойовики із ДНР/ЛНД відмовилися від виконання 
своєї частини домовленостей. 

Виконання Мінських домовленостей не повинно бути 
одностороннім, інакше загроза нового витку збройного протистояння 
лише посилюватиметься. Брюссель, Берлін і Вашингтон мають зрозуміти, що 
своїм тиском на Київ і спонуканням до одностороннього виконання 
мирного плану вони лише ослаблюють позиції України, тоді як Росія 
нарощує військову міць сепаратистів і готує їх до нового наступу. 
Не можна змусити Москву до миру безперервними односторонніми 
поступками на її користь. І не можна гратися у вибори на щойно 
звільнених територіях, доки там не проведена люстрація місцевих 
сепаратистів і доки не ліквідовано загрозу зовнішнього вторгнення 
із сусідніх окупованих районів, де дислокуються російські війська і 
підконтрольні їм бойовики. 
 
 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

18.10.2014. Клімкін: $30 млрд допомоги від західних країн 
Україні не вистачить  

Потреба України у фінансовій допомозі значно перевищує суму у $30 млрд, обіцяну 
західними країнами.  

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив в інтерв'ю німецькій газеті 
Wirtschaftswochе, передає DW.DE. 

Міністр зазначив, що "на даний момент ми очікуємо скорочення валового національного 
продукту на 7-8%". За словами міністра, у захопленому сепаратистами регіоні економіка завмерла, 
тоді як раніше Донецька та Луганська області забезпечували до 15% національного доходу. Ще 
більш скрутною, на його думку, ситуація в Україні може стати, якщо Росія припинить постачання 
газу.  

"Німці відіграють велику роль у фінансуванні допомоги", - зазначив очільник українського 
МЗС. Він також уточнив, якої саме допомоги очікує від Німеччини: "Ми потребуємо німецької 
підтримки у запровадженні європейських стандартів в управлінні, у розбудові сучасної податкової 
системи, у боротьбі проти корупції". Крім того, Україні може піти на користь німецький досвід в 
інтеграції колишньої НДР, наприклад, в оновленні органів правопорядку та судочинства, додав 
Павло Клімкін.  

Також міністр підкреслив, що ціль України полягає у тому, щоб через 10 років стати членом 
Євросоюзу. "Якщо ми виконаємо наші "домашні завдання", - переконаний він, - то у 2020 році 
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зможемо подати заявку на вступ в ЄС, а ще через пару років - вступити". Також міністр 
закордонних справ підкреслив, що анексований Росією Крим є частиною України. "У цьому не 
може бути жодних компромісів - ні для України, ні для Європи", - наголосив Павло Клімкін. 

УНІАН 

21.10.2014. Україна відправить до Європи молодих послів 

Дипломатичну службу чекає реформування і оптимізація. 
Київ має намір направити сильних молодих дипломатів у ключові країни Європи, а також в 

принципі прискорити процес призначення послів. Про це заявив заступник глави адміністрації 
президента Валерій Чалий. 

"Сьогодні президент зорієнтував, щоб більше можливостей давати молодим дипломатам, в 
тому числі, що стосується посад послів і генеральних консулів. Найближчим часом ви побачите, 
що у ключові європейські країни приїдуть молоді дипломати, найбільш сильні сьогодні в Україні", 
- сказав він на брифінгу у вівторок в Києві. 

Чалий зазначив, що процес призначення послів затягнувся, і була відповідна критика. 
"Ми зараз цей процес запустили швидше. Спочатку було призначено три посла, потім ще 

три посла, зараз ми чекаємо, президент підписав погодження на велику кількість посад: це і в ЄС, і 
на інші континенти, зокрема в Африці, що також є для нас сьогодні дуже важливим напрямком. 
Ми очікуємо рішень, агреманів, які прийдуть з цих країн", - розповів він. 

Заступник глави адміністрації президента також зазначив, що певна затримка з ротацією 
дипломатів була пов'язана з невизначеністю щодо фінансування, але уряд вже виділив необхідні 
кошти, і ротація на рівні радників та радників-посланників значно прискорилася. 

Чалий підкреслив, що в даний час влада проводить реформування та оптимізацію 
дипломатичної служби, хоча це й непросто робити в ситуації, що склалася на тлі обмежених 
ресурсів та проблем з фінансуванням. 

За його словами, президент України хоче підняти планку для дипломатів. "Тут і 
професіоналізм, порядність і патріотизм, але, очевидно, що ставка робиться на кар'єрних 
дипломатів", - сказав Чалий. 

Заступник голови АП звернув увагу на те, що держава буде змушена дещо скоротити 
кількість дипломатів, які представляють Україну за кордоном, і посольств, замість цього створити 
посольства, які будуть займатися цілими певними регіонами. Зокрема, за його словами, це 
пов'язано з критикою про великих витратах на діяльність дипломатів. 

"Я сприймаю цю критику, але, відверто кажучи, хотілося б, щоб фінансування не 
зупинялося і ми зберегли все-таки посольства в тих країнах, де будемо змушені скоротити", - 
сказав він. 

Чалий зазначив, що останнім часом українським дипломатам вдалося створити абсолютно 
іншу атмосферу взаємовідносин з країнами, з якими раніше практично ніяких відносин не було. В 
якості прикладу він навів Австралію, і повідомив, що розглядається питання про направлення 
посла в цю країну. 

Нагадаємо, 13 жовтня президент призначив Андрія Дещицу послом України в Польщі, 
Олега Шамшура - послом у Франції, а Вадима Вахрушева - послом Саудівської Аравії. 

Як писало ZN.UA, у сьогоднішній складній ситуації посли України все ще відсутні у 23-х 
країнах, включаючи Німеччину, Францію і Великобританію, не кажучи вже про американському 
непорозуміння. 

Дзеркало тижня 

23.10.2014. Мінсоцполітики спільно з УВКБ ООН та 
грузинським Фондом інновацій та розвитку вдосконалюватимуть 
систему обліку переселенців 

Міністр соціальної політики Людмила Денісова, Регіональний представник Управління 
Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні Олдріх Андрисек і 
представник грузинського Фонду інновацій та розвитку Давид Кізіріа підписали Меморандум про 
співробітництво. 

Метою спільних дій є сприяння якнайшвидшому налагодженню обліку переселенців та 
їхнього соціального захисту відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів, 
спираючись при цьому на передовий досвід у сфері реєстрації внутрішньо переміщених осіб у 
Європі. 

У рамках цієї програми сторони співпрацюватимуть у розробці процедури обліку 
переселенців, бізнес-плану для розгортання системи обліку, програмного забезпечення для 
управління базами даних, а також у процесах впровадження та моніторингу системи обліку. 
Відповідно до Меморандуму у Мінсоцполітики буде створена технічна команда для спільної 
роботи з ФІР та УВКБ ООН. 
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«Ми вперше зіткнулися з проблемою щодо вимушених переселенців. Безумовно, досвід 
інших держав нам дуже потрібний для вирішення всіх питань громадян, які є внутрішньо 
переміщеними особами з тимчасово окупованої території – Автономної Республіки Крим та 
Севастополя, і з нашого Донбасу», - зазначила Міністр соціальної політики Людмила Денісова. 

За її словами, з 1 жовтня за рішенням Уряду розпочато облік переселенців. На сьогодні вже 
майже 16 тис. сімей стали на облік. За наданням щомісячної адресної допомоги вже звернулося 12 
тис. сімей, і для 4093 сімей така допомога вже призначена. 

«Система вже працює. Безумовно програмне забезпечення Єдиної інформаційної бази 
даних ще буде доопрацьовуватися. Проте на сьогодні всі управління соціального захисту населення 
реєструють тимчасово переміщених осіб. Завданням системи є не лише здійснити облік людей. 
Головне – знати проблеми цих людей та вирішувати їх», - підкреслила Людмила Денісова. 

Окрім того, вона повідомила, що сформовано 211 мобільних офісів, за допомогою яких 
фахівці з мобільною технікою, ноутбуками виїжджатимуть до місць компактного поселення 
внутрішньо переміщених осіб, і там їх реєструватимуть. А також надаватимуть всю необхідну 
допомогу. 

У свою чергу, Регіональний представник УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні Олдріх 
Андрисек зазначив, що «реєстрація не лише дозволяє зафіксувати переміщення особи, вона також 
є першим сигналом для переселенців, що вони можуть скористатись й іншими своїми правами. 
Реєстрація також допомагає всім нам – державі, агентствам ООН та громадянському суспільству –  
краще планувати нашу допомогу переселенцям.  Якщо ми будемо знати скільки осіб де проживає, і 
які їхні потреби, ми зможемо ефективніше планувати надання гуманітарної допомоги та 
запровадження цільових програм, зокрема, адресної фінансової допомоги». 

Він підкреслив, що реєстрація не повинна стати бюрократичним тягарем для переміщених 
осіб, адже їм і без цього вистачає проблем. Саме тому знаходяться шляхи якнайефективніше 
використати сучасні інформаційні технології, а також заручитись допомогою волонтерів, щоб 
полегшити та спростити процедуру реєстрації для людей. 

Під час укладання договору, сторони домовились, що Фондом інновацій та розвитку 
відповідно до існуючих ресурсів буде надано українському Урядові технічну допомогу для 
якнайшвидшого налагодження єдиної системи реєстрації та ведення обліку внутрішніх 
переселенців. 

«Після запуску системи у Грузії лише за 10 днів вдалося зареєструвати 137 тисяч громадян. 
Запровадження єдиної системи реєстрації переселенців дозволить  Уряду України визначити обсяг 
потреб переселенців та спланувати надання соціальних виплат, а також запобігти можливим 
зловживанням державною та донорською допомогою», - розповів член Парламенту Грузії та 
засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе. 

За результатами зустрічі було домовлено, що задля реалізації проекту УВКБ ООН надасть 
донорську допомогу, а також залучатиметься до моніторингу процесу обліку для пришвидшення 
надання допомоги у вирішенні можливих проблем і визначення питань, що стосуються сфери 
соціального захисту. 

Міністр соціальної політики Людмила Денісова висловила сподівання, що Меморандум 
стане основою для подальшого плідного співробітництва та сприятиме досягненню конкретних 
результатів щодо налагодження обліку внутрішньо переміщених осіб та забезпечення їхнього 
соціального захисту. 

Урядовий портал 

25.10.2014. Названо причини, що погіршують позиції України на 
дипломатичному "фронті" 

Вибори, коротка "лава запасних" і брак фінансування МЗС - три головні причини проблем 
дипломатичної служби України. 

Неспішний темп президента при призначенні послів виглядає дивно. Подібний підхід 
Петра Порошенка до кадрів боляче б'є по дипломатичній службі, негативно позначаючись на її 
професіоналізмі і, в кінцевому рахунку, ефективності. 

Як зазначають ZN.UA поінформовані співрозмовники з дипломатичних кіл, причини 
комплексні, з них головних можна виділити три. 

Причина перша - в складнощах фінансування МЗС і диппредставництв України за 
кордоном. У 2015 році уряд запланував на потреби МЗС трохи більше $ 100 млн - 1,328 млрд грн 
(співвідношення витрат на утримання центрального апарату і дипустанов зазвичай складає 15:85). 
З урахуванням інфляції, це значно менше, ніж у минулі роки, коли в обмінниках курс долара був 
на рівні 8 грн/$. 

Так, у спробах заощадити зайвий цент знімають всілякі надбавки дипломатам - на 
навчання дітей, медобслуговування, бензин, представницькі, анулюють пільги на безмитне 
ввезення автомобілів і до останнього тягнуть з відправкою дипломатів на роботу в посольства. 
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"От і ходять непрацевлаштованими коридорами Мзс 120 відкликаних з посольств та 
консульств дипломатів. І так до тих пір, поки з центрального апарату не поїдуть ті, хто повинен 
замінити їх в посольствах. А це буде, в кращому випадку, тільки після Нового року", - пише у 
ZN.UA оглядач з зовнішньополітичних питань Володимир Кравченко. 

Як зауважив один високопоставлений дипломат, "те, що відбувається - просто якийсь 
фінансовий голодомор. Ми успішно опустилися нижче не тільки Білорусі, але і Молдови. Попереду 
- Африка, причому не Південна і навіть не Північна, а Цукру...". Ось думка іншого дипломата: 
"Таке жебрацьке животіння, як у нашій дипслужби, я бачив хіба що у камбоджійців". 

Зарплати в українських дипломатів, наприклад, в 2,5 рази менше, ніж у їхніх російських 
колег, і в 4 рази менше, ніж у польських. За останній рік скасували низку надбавок і пільг. Тепер 
перед послами поставили завдання знайти економ-житло площею 60 кв. метрів і відмовитися від 
резиденцій. А деякі українські посли змушені жити прямо в посольстві. 

Друга причина - коротка "лава запасних" дипломатичної служби. Багаторічна системне 
знищення держслужби дало свої результати. Ветерани МЗС з сумом констатують: за винятком 
трьох-чотирьох дипломатів, в України немає сильних послів, а в центральному апараті мало 
важковаговиків. 

Причина номер три- наближаються вибори. І в очах багатьох дипломатів це головна 
причина затримки з призначенням послів. Очевидно, що після виборчої кампанії і подальшого 
формування уряду багато пасинки долі постараються влаштуватися в посольствах, робота в яких з 
різних причин може бути їм цікава. Тому, хоча зараз і підготовлений великий пакет призначень в 
посольства, з часом він може бути кардинально переглянуто. 

Дзеркало тижня 
 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

ОБСЄ 

19.10.2014. ОБСЄ відмовилося від використання німецьких 
безпілотників 

В ОБСЄ вирішили почекати з використанням німецьких безпілотників для моніторингу 
ситуації на Донбасі. Причиною стала пропозиція Берліна залучити до управління безпілотниками 
солдатів бундесверу. 

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Deutsche Welle.  
«Ми раді будь-якій пропозиції допомоги від країн-членів нашої організації. Проте участь 

військовослужбовців суперечить мандату місії в Україні», - сказав представник організації.  
У Берліні з розумінням поставилися до позиції ОБСЄ, проте залишили свою пропозицію 

направити в Донбас безпілотники в силі.  
Уряд Німеччини запропонував свої послуги ОБСЄ 10 жовтня. Можливу відправку двох 

дронів на схід України підтримала і Франція.  
На початку жовтня на Донбас прибули чотири безпілотники, не оснащених озброєнням. 

Вони використовуються для моніторингу українсько-російського кордону. 
УНІАН 

21.10.2014. Місія ОБСЄ направила два перші безпілотники на 
Донеччину 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ направила два перші безпілотні летальні апарати до 
Донецької області. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген 
Перебийніс. 

«До Донецької області вирушили перші два БПЛА, які мають здійснити перші польоти вже 
найближчими днями», - сказав Перебийніс. 

За його словами, в рамках ОБСЄ продовжуються консультації стосовно можливого 
використання для потреб місії ОБСЄ безпілотних літальних апаратів Франції, Німеччини, Італії, 
Росії. 

Перебийніс повідомив, що з 20 вересня у Донецькій та Луганській областях перебувають 
128 членів СММ ОБСЄ, а до кінця жовтня їхня кількість має зрости до 150 осіб. 

УНІАН 
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22.10.2014. Росія заблокувала рішення ОБСЄ щодо контролю 
українсько-російського кордону 

Росія заблокувала рішення про виконання пункту мінських домовленостей щодо контролю 
спостерігачів ОБСЄ над усією ділянкою українсько-російського кордону в зоні АТО. 

Про це йдеться в повідомленні місії США при ОБСЄ, передає Українська правда. 
Враховуючи вето РФ, постійна рада ОБСЄ 22 жовтня змогла лише на місяць продовжити 

термін роботи чинної наглядової місії, до складу якої входять 16 спостерігачів, які працюють тільки 
на два контрольно-пропускних пункти. 

"Незважаючи на неодноразові запити від членів ОБСЄ і країн-партнерів, РФ продовжує 
блокувати розширення мандату місії ОБСЄ, яка зараз спостерігає за двома прикордонними 
контрольно-пропускними пунктами. Ці контрольно-пропускні пункти разом складають всього 1 км 
на сотні кілометрів міжнародної кордону між Україною і Росією", - йдеться у повідомленні. 

Посол США при ОБСЄ Деніел Бер висловив співчуття з приводу такої позиції Росії. 
"На жаль, ця тривала обструкція - це ще одна втрачена можливість для Росії підкріпити 

свої слова дією і сприяти деескалації", - заявив він. 
"Не повинно бути ніяких ілюзій - спостережна місія в тому вигляді, в якому вона сьогодні 

діє, є неадекватною", - додав Бер. 
"Ми продовжуємо закликати Росію до підтримки повного виконання Мінського протоколу, 

в якому чітко передбачається моніторинг ОБСЄ по обидва боки українсько-російського 
міждержавного кордону, а також створення зони безпеки в прикордонних районах України і Росії", 
- підкреслив представник США. 

"Росія також повинна відкликати своїх бійців і важке озброєння з України і повернути всіх 
заручників, як цього вимагають мінські домовленості", - зазначив Бер. 

УНІАН 

23.10.2014. Коментар МЗС України щодо блокування Росією 
розширення мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на російських 
пунктах пропуску 

22 жовтня ц.р. на спеціальному засіданні Постійної Ради ОБСЄ було схвалено рішення про 
продовження на один місяць, до 23 листопада, дії мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на двох 
російських пунктах пропуску на російсько-українському державному кордоні - «Гуково» та 
«Донецьк». 

У ході консультацій країни-учасниці ОБСЄ підтримали пропозицію України щодо 
встановлення всеохоплюючого контролю за українсько-російським кордоном. Одним з ключових 
елементів цієї пропозиції було розширення мандату діяльності Місії спостерігачів ОБСЄ, а саме 
розміщення представників ОБСЄ на інших російських пунктах пропуску та здійснення ними 
спостереження уздовж усієї ділянки українсько-російського кордону, яка межує з Донецькою та 
Луганською областями. Схвалення такого рішення дозволило б забезпечити виконання п.4 
Мінського протоколу, що передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з 
боку ОБСЄ українсько-російського державного кордону. 

Єдиною країною, яка заблокувала розширення мандату та збільшення чисельного складу 
цієї Місії, виявилася Російська Федерація. 

Така позиція є свідченням неготовності і небажання Росії здійснювати практичні кроки на 
виконання Мінських домовленостей, а саме забезпечити дієвий контроль на кордоні, щоб 
зупинити потік в Україну з території РФ воєнної техніки, озброєння та персоналу на підтримку дій 
незаконних збройних формувань. 

Україна надалі рішуче відстоюватиме на міжнародній арені необхідність встановлення 
дієвого контролю українсько-російського державного кордону як ключової засади для відновлення 
миру і стабільності на Донбасі. 

Сайт МЗС України 

23.10.2014. В ОБСЄ заявили про масові перетини українсько-
російського кордону військовими 

Пропускні пункти Гуково і Донецьк на україно-російському кордоні перетинає значна 
кількість військових в обох напрямках. 

Про це сказано у звіті ОБСЄ, чиї спостерігачі перебувають на цих пунктах, пише Українська 
правда. 

"Спостережна місія знову спостерігає значну кількість осіб у військовій формі, які 
перетинають кордон в обох напрямках, деякі з них, судячи з вигляду, належать до козацьких 
формувань", – сказано в повідомленні. 
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Цього тижня, за даними спостерігачів, кордон перетнули 540 чоловіків і жінок у формі, у 
тому числі декілька козаків. Причому зброї у них спостерігачі не помітили. 

Також з України до Росії виїжджають хворі або поранені люди. 
Причому, за даними місії, загальна кількість перетинів кордону зменшилася від середніх 8 

965 до 7 843 перетинів на добу на обох пунктах. 
Крім того, спостерігачі фіксують вивезення вантажівками вугілля з Луганської області у 

Росію. 
УНІАН 

23.10.2014. Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі запустили свій 
перший безпілотник 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ запустила під Маріуполем Донецької області свій 
перший безпілотник для моніторингу ситуації на сході України. 

Демонстрація і запуск безпілотника відбулися о 14:00. 
21 жовтня повідомлялося, що місія ОБСЄ в Україні направила в Донецьку область два 

перших безпілотних літальних апаратів, які будуть моніторити ситуацію на Донбасі. Прибуття ще 
2-х очікується найближчим часом. Планується, що безпілотники будуть допомагати стежити за 
ситуацією в зоні конфлікту, зокрема за дотриманням режиму припинення вогню. 

У середу Росія заблокувала рішення про контроль спостерігачів ОБСЄ за територією 
українсько-російського кордону в зоні антитерористичної операції. 

УНІАН 

23.10.2014. ОБСЄ оголосила початок регулярних польотів 
безпілотників у зоні АТО з 24 жовтня 

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі планує 
розпочати регулярні польоти безпілотників для спостереження за ситуацією на сході України з 24 
жовтня. 

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОБСЄ. 
Сьогодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ успішно провела перший політ неозброєних 

безпілотних літальних апаратів у присутності представників ЗМІ біля Маріуполя. 
“У п'ятницю у східній Україні, за сприятливих погодних умов, розпочнуться регулярні 

польоти безпілотників за завданнями”, - сказано в повідомленні. 
Причому зазначається, що безпілотники Schiebel Camcopter® S-100 надані та 

обслуговуються австрійською компанією Schiebel за контрактом з ОБСЄ. Управління ними буде 
здійснюватися з дозволу та під керівництвом спостерігачів місії, а отримані дані будуть власністю 
ОБСЄ і призначатимуться виключно для використання спостережною місією. 

“Використання місією безпілотників спрямоване на підтримку виконання її мандата 
шляхом додаткового збору інформації з повітря”, - сказано в повідомленні. Місія продовжуватиме 
моніторинг загальної ситуації з безпекою в Україні. 

Безпілотники будуть використовуватися і для інших завдань, відповідно до мандата 
спостережної місії, таких як моніторинг і звітність про дотримання положень Мінських 
домовленностей. Окрім того, вони будуть використовуватися над територією на південь від 
Донецька до Азовського моря, і на сході загалом до українсько-російського кордону та на заході 
Донбасу - до лінії розмежування. 

УНІАН 

27.10.2014 . Вибори в Раду пройшли прозоро - ОБСЄ 

Спеціальний координатор місії короткотермінових спостерігачів ОБСЄ Кент Харштедт 
заявляє, що процес голосування під час виборів до Верховної Ради та підрахунок голосів були 
прозорими. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві. 
"Голосування та підрахунок голосів були прозорими", - сказав Харштедт. 
За його словами, виборці відповіли на складні проблеми, що є фактичним підтвердженням 

демократичного руху України. 
Раніше в Всесвітньому конгресу українців заявили, що позачергові парламентські вибори, 

які пройшли в Україні 26 жовтня, відповідають міжнародним стандартам проведення 
демократичних виборів, а порушення і недоліки носили поодинокий характер.  

УНІАН 
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ОЕСР 

20.10.2014. Валерій Пятницький: Цього року відбувся прорив у 
партнерстві України з ОЕСР 

Співпраця України з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є 
довгостроковою, проте, прорив у партнерстві відбувся саме цього року. Отже, український Уряд 
очікує на підтримку з боку ОЕСР у тих реформах, які здійснюються сьогодні в державі. На цьому 
наголосив в. о. Міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій Пятницький під час 
засідання координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та 
розвитку, присвяченому презентації стану та перспектив реалізації ІІІ фази Проекту ОЕСР 
«Стратегія секторної конкурентоспроможності для України» та Проекту ОЕСР «Створення умов 
для започаткування схеми гарантування кредиту для малих і середніх підприємств в агробізнесі». 

«Наше співробітництво триває вже 17 років, і 12 березня цього року Радою ОЕСР було 
прийнято рішення про поглиблення співпраці з Україною, яке свідчить про новий етап у наших 
відносинах. В умовах сьогоднішніх трансформацій, які відбуваються в Україні, особливо в частині 
гармонізації нашого законодавства, інституцій – взагалі всіх сфер життя – з європейськими 
правилами, зрозуміло, що наша держава потребує суттєвої підтримки, залучення якісної 
експертної допомоги, яку ми можемо отримати від такої поважної інституції, як ОЕСР», – зазначив 
Валерій Пятницький. 

Він також додав, що реалізація Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та 
ОЕСР, який був підписаний 7 жовтня 2014 року, дозволить поглибити співпрацю у таких напрямах: 
поліпшення ділового й інвестиційного клімату, розвиток малих і середніх підприємств та зеленої 
економіки, удосконалення системи державного управління, оподаткування й статистики, боротьба 
з корупцією та удосконалення конкурентного законодавства. За його словами, задля побудови в 
Україні економіки без корупції, що ґрунтується на принципах демократії, комфорту для бізнесу та 
європейських цінностей, і подолання наслідків конфлікту на Сході України, визначені в 
Меморандумі заходи мають виконуватися вже сьогодні. 

Своєю чергою Голова Євразійської програми конкурентоспроможності ОЕСР Антоніо 
Сомма зауважив, що Меморандум є ключовим орієнтиром для поглиблення співробітництва між 
Україною та ОЕСР, розширення напрямів співпраці та збільшення кількості спільних проектів.   

Він також підкреслив: той факт, що Україна визначила пріоритети у співробітництві, 
підвищить ефективність реалізації спільних проектів.  

«Я дуже радію з того факту, що на додаток до підписання цих домовленостей, українські 
державні органи чітко визначили пріоритети, які будуть реалізовуватися: інвестування, боротьба з 
корупцією і політика у сфері державних підприємств. І ми вже знаємо, яка робота відбувається в 
рамках цих пріоритетів. Координаційна рада має стати платформою, яку Україна 
використовуватиме для координації реалізації та моніторингу всіх заходів у рамках 
співробітництва з ОЕСР, визначених у Меморандумі», – резюмував Голова Євразійської програми 
конкурентоспроможності. 

Урядовий портал 

ООН 

18.10.2014. Мінмолодьспорту оголошує про започаткування 
проекту "Молодіжний делегат до ООН" 

Міністерство молоді та спорту раде оголосити про започаткування нового амбіційного 
проекту міжнародного рівня “Молодіжний делегат України до ООН”. 

“Молодіжний делегат до ООН” - це проект, спрямований на активізацію талановитої 
молоді у всьому світі шляхом участі молодіжних делегатів у розробці реальних документів та 
прийнятті рішень у системі ООН. Дана ініціатива є усталеною практикою у більшості європейських 
країн, а також у низці країн, що розвиваються. Цього року ініціатори проекту Вікторія Лучка, 
Вікторія Швидченко та Олена Бекреньова представлятимуть інтереси української молоді у складі 
офіційної делегації України до ООН та лобіюватимуть молодіжні питання у Третьому комітеті 
Генеральної Асамблеї у м. Нью-Йорк. Крім того, молодіжні делегати активно залучатимуться до 
роботи Постійного Представництва України при ООН.  

Проект здійснюється за фінансової підтримки Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина, 
а також за сприяння Міністерства закордонних справ та Міністерства молоді та спорту. 

Щиро віримо, що така ініціатива сприятиме формуванню свідомих професійних молодих 
лідерів та стане однією з наймасштабніших програм міжнародного рівня в Україні на щорічній 
основі. 

Урядовий портал 
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18.10.2014. ООН збільшить допомогу на відбудову Донбасу 

У Програмі розвитку ООН (ПРООН) в Україні оголосили про намір виділити 700 тисяч 
доларів США на фінансування проектів з відновлення східних регіонів країни, які постраждали в 
результаті конфлікту. Про це повідомляє прес-центр ООН.  

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані владі восьми районів, які зараз 
вважаються відносно безпечними. Реципієнти будуть відібрані на конкурсній основі.  

У прес-релізі ПРООН наголошується, що сьогодні ситуація в Луганській і Донецькій 
областях - в центрі уваги всього світу. Збройний конфлікт завдав величезної шкоди економіці. У 
багатьох районах зруйнована соціальна інфраструктура.  

«Враховуючи складну ситуацію, ми переглянули наші плани і вирішили збільшити 
допомогу, спрямовану на відновлення регіонів і підтримку людей, що опинилися у складних 
умовах», - повідомила заступник Постійного Представника Програми розвитку ООН в Україні 
Ініта Паулович під час візиту в місто Сєверодонецьк, що в 95 км від Луганська.  

ПРООН спільно з Європейським Союзом здійснює в Україні проект «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громади». Саме в рамках цього проекту будуть виділені кошти у розмірі 700 тисяч 
доларів.  

Раніше в ООН повідомили, що за тиждень кількість жертв конфлікту в Донбасі зросла на 25 
осіб і досягла 3 тис. 707 осіб. 

УНІАН 

24.10.2014. ООН закликає засудити наміри бойовиків провести 
власні "вибори" на Донбасі 

В організації вважають, що важливим кроком для стабілізації України буде мирне 
проведення парламентських і місцевих виборів на сході країни. 

Помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Оскар Фернандес-Таранко 
заявляє, що організація закликає засудити наміри бойовиків провести власні вибори на сході 
України в листопаді цього року. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку під час чергового 
засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалася ситуація в Україні. 

“Сьогодні дуже важливо, щоб парламентські вибори та місцеві вибори на Донбасі, 
заплановані на 26 жовтня та 7 грудня відповідно, могли пройти мирно. Це буде важливим кроком 
для стабілізації країни”, - сказав Таранка. 

Також він відзначив, що вибори повинні сприяти національному примиренню всіх 
українців. 

При цьому він наголосив, що повідомлення про насильство до певних кандидатів та 
представників різних партій викликають жаль. 

“Аналогічним чином підбурюючі заяви озброєних угруповань на сході України щодо планів 
провести власні вибори 2 листопада в порушення Конституції і національного права треба 
засудити”, - підкреслив він. 

Як повідомлялося, у рамках мінських домовленостей сепаратисти зобов’язалися проводити 
вибори тільки відповідно до законодавства України. 

Однак тепер вони перешкоджають проведенню виборів до Верховної Ради і вирішили 
провести 2 листопада власне голосування, яке визначить "депутатів" самовільно створених 
місцевих "парламентів" і глав так званих Донецької і Луганської "народних республік". 

УНІАН 

25.10.2014. ООН виділить Дніпропетровщині 2 млн. дол. на 
допомогу переселенцям 

Таких домовленостей було досягнуто губернатором Дніпропетровщини Ігорем 
Коломойським та Регіональним Представником Управління Верховного Комісара ООН у справах 
біженців в Білорусі, Молдові та Україні Олдріхом Андрисеком та закріплено Меморандумом. На 
знак співпраці та порозуміння Ігор Коломойський та Олдріх Андрисек вдягнули фірмові футболки 
ООН. 

Ігор Коломойський зазначив, що на сьогодні в Дніпропетровській області знаходиться 38 
тис біженців. 

«Проблема біженців існувала в різних країнах, на різних континентах. Ми завжди бачили 
ці події по телевізору і ніколи не думали, що вони можуть відбутися у нас, - сказав він. - Якщо 
будуть сильні морози, а в Луганській і Донецькій області не почнеться підготовка до зими, число 
біженців може зрости. Ми повинні бути у всеозброєнні». 

Губернатор подякував Олдріху і організації, яку він представляє, за допомогу. 
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«Це крок, завдяки якому ми побачили, що ми не одні намагаємося впоратися з цими 
проблемами. Сьогодні ми раді прийняти всіх, хто до нас прийде. Я впевнений, що ми нікому не 
дамо замерзнути на вулицях нашого міста», - додав він. 

Кошти, що передбачені Меморандумом, будуть спрямовані на виплати допомог 
малозабезпеченим переселенцям, пенсіонерам із зони АТО та іншим соціально незахищеним 
верствам населення, що вимушено покинули свої домівки. Передбачається, що додаткові кошти 
від ООН отримають близько 1 тис сімей малозабезпечених переселенців. 

Також ці гроші підуть на ремонт житла, де будуть зимувати переселенці. Як зазначає 
Олдріх Андрисек, це ті приміщення, які вже збудовані в Дніпропетровській області, проте 
потребують певного ремонту. Дніпропетровська облдержадміністрація відібрала перелік таких 
будівель, що можна відремонтувати у найкоротший термін. Представники ООН вже переглянули 
їх та готові профінансувати частину з них. 

«Це вже існуючі приміщення. Ми намагаємося за допомогою облдержадміністрації знайти 
приміщення, які можна швидко відремонтувати. ООН виділить десь 2 млн дол. Якщо порахувати і 
одноразовий посуд, там 4 млн 500 тис грн. Ми ще не враховуємо теплий одяг, взуття, ковдри. 
Сподіваємося на конкретний результат. Для житла - максимально 2 місяці, для решти - протягом 
двох тижнів», - зазначив представник ООН. 

Міжрегіональне представництво управління верховного комісара ООН у справах біженців в 
Білорусі, Молдові та Україні наразі вже надає допомогу у ремонті будівель, в яких проживають 
переселенці, гуманітарну допомогу (непродовольчі товари, продуктові набори тривалого 
зберігання), а також разову грошову допомогу найбільш вразливим категоріям переселенців, 
ведуть координаційну роботу та надають правову допомогу. 

Дніпропетровщина збере міжнародну спільноту для вирішення проблем переселенців 
Крім того, під час зустрічі голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря 

Коломойського та Регіонального Представника Управління Верховного Комісара ООН у справах 
біженців в Білорусі, Молдові та Україні Олдріха Андрисека було вирішено зібрати представників 
країн-учасниць ООН та обговорити питання допомоги переселенцям, шляхи вирішення їх 
проблем. 

«Ми домовилися під егідою губернатора області у співпраці з ООН зробити міжнародну 
конференцію через 2-3 тижні. Щоб подивитися на реальну ситуацію з цими людьми, привернути 
увагу міжнародної спільноти до фінансування потреб, які вони мають», - зазначив Олдріх 
Андрисек. 

Урядовий портал 

31.10.2014. РФ заблокувала заяву голови Радбезу ООН із 
засудженням "виборів" бойовиків "ДНР" і "ЛНР" 

Сьогодні Російська Федерація заблокувала заяву голови Ради безпеки ООН для преси із 
засудженням незаконних «виборів» на Донбасі, що заплановані на 2 листопада. 

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства 
закордонних справ України. 

У проекті документа підтверджується суверенітет, незалежність та територіальна цілісність 
України, міститься заклик до усіх підписантів у повній мірі виконувати Мінські домовленості. У 
цьому контексті вітаються відповідні зусилля України, зокрема прийняття Верховною Радою 
України Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької 
та Луганської областей", яким проведення місцевих виборів заплановане на 7 грудня 2014 року, 
поінформували в МЗС. 

У проекті заяви засуджуються заплановані озброєними угрупованнями на 2 листопада 
«вибори» на сході України, які не лише порушують Конституцію та закони України, але й 
завдадуть серйозної шкоди Мінським домовленостям, йдеться в повідомленні. 

Як заявили у зв’язку з цим в МЗС, такими своїми діями в РБ ООН Росія вкотре 
продемонструвала небажання та неготовність виконувати Мінські домовленості, одним з 
підписантів яких вона є. 

Як повідомляв УНІАН, Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала 
український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі 
російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і 
Луганська «народні республіки». 

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні 
війська. 

В рамках Мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки 
відповідно до законодавства України, однак пізніше заявили про намір провести 2 листопада 
власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і глав "народних республік". 
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США і Євросоюз заявили, що проведення самопроголошених виборів буде порушенням 
Мінських домовленостей. 

28 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що оголошені бойовиками «ДНР» 
і «ЛНР» псевдовибори ставлять під загрозу весь мирний процес. 

УНІАН 

РАДА ЕВРОПИ 

20.10.2014. Рада ЄС не визнає псевдовиборів в «ДНР» і «ЛНР» 

Рада ЄС очікує проведення позачергових парламентських виборів в Україні 26 жовтня у 
відповідності до міжнародних стандартів і не визнає так званих виборів у «ДНР» та «ДНР» в разі їх 
проведення. 

Про це йдеться у висновках Ради ЄС, які були ухвалені сьогодні в Люксембурзі по 
завершенні засідання на рівні міністрів закордонних справ. 

„Рада очікує на проведення позачергових національних парламентських виборів 26 жовтня 
в повній відповідності до міжнародних стандартів та вітає розміщення спостерігачів від 
ОБСЄ/БДІПЛ”, - йдеться в документі. 

Рада ЄС наголошує, що українські чиновники та виборці повинні „безперешкодно 
підготуватися до виборів, а всім кандидатам має бути забезпечено безпеку та безпечні умови для 
проведення по всій країні вільної виборчої кампанії”. „Рада засуджує нещодавні випадки побиття і 
залякування деяких кандидатів і підкреслює необхідність створення належних умов агітації для 
всіх кандидатів”, - зазначається у висновках. 

Крім того, Рада також очікує „на непохитні зобов’язання сторін у питанні проведення 
дострокових місцевих виборів у Донецькому та Луганському регіонах у повній відповідності з 
українським законодавством та міжнародними стандартами, як це передбачено Мінським 
протоколом і законом про тимчасове самоврядування”. 

„Проведення „президентських” і „парламентських” виборів самопроголошеною владою 
суперечило б букві і духу Мінського протоколу і порушить прогрес у пошуку стійкого політичного 
рішення. ЄС їх не визнає”, - констатує Рада ЄС. 

УНІАН 

25.10.2014. Коментар МЗС про рішення Комітету міністрів 
Ради Європи щодо ситуації в Україні та навколо неї 

24 жовтня 2014 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив чергове важливе рішення у 
відповідь на триваючу агресію Росії проти України. Вже цілком прогнозовано єдиною делегацією, 
яка знову проголосувала проти рішення, стала делегація Росії.  

На тлі спроб Росії відмежуватися від своєї участі в конфлікті керівний орган Ради Європи 
наголосив саме на відповідальності РФ у виконанні положень Мінського протоколу від 5 вересня та 
Мінського меморандуму від 19 вересня.  

Країни-члени Ради Європи вкотре вказали, що політичне вирішення кризової ситуації 
навколо нашої держави має базуватись на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України. 

Комітет міністрів дав чіткий сигнал, що місцеві вибори на Донбасі у грудні цього року 
повинні відбуватися виключно у відповідності до українського законодавства, а будь-які спроби 
терористів провести псевдовибори в інші терміни та в іншому правовому полі є незаконними, 
неприйнятними та не будуть визнані світовою спільнотою. 

Вкотре було вказано на різке погіршення ситуації із забезпеченням прав людини в Криму 
після його окупації Росією, у тому числі переслідування і залякування членів кримськотатарської 
громади та утиски національних меншин. 

Комітет міністрів дав позитивну оцінку впровадженню Україною внутрішніх реформ, 
зокрема нещодавньому прийняттю Верховною Радою України законів про прокуратуру, щодо 
боротьби із корупцією та про права і свободи внутрішньо переміщених осіб, що дозволило нашій 
країні повністю виконати формальні обов’язки та зобов’язання, взяті при вступі до Організації. В 
Україні готові до продовження тісної співпраці з Радою Європи у впровадженні внутрішніх 
реформ, у т.ч. в рамках нового Плану дій РЄ для України на 2015-2017 роки. 

Урядовий портал 
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ЮНЕСКО 

22.10.2014. Щодо участі України у роботі 195-ї сесії Виконавчої 
ради ЮНЕСКО 

У штаб-квартирі ЮНЕСКО проходить 195-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО, у роботі якої 
бере участь офіційна делегація України на чолі із заступником Міністра закордонних справ 
України Сергієм Кислицею. 

21 жовтня 2014 р. Глава делегації України взяв участь у дискусії з програмної діяльності 
ЮНЕСКО у рамках першого пленарного засідання сесії. 

Під час виступу Сергій Кислиця закликав держави-члени сприяти забезпеченню 
моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим у сферах компетенції Організації шляхом 
ухвалення відповідної резолюції. 

Увагу делегатів було привернуто до кричущих випадків порушення прав людини на 
півострові, зокрема у сферах освіти, культури та віросповідання, а також до фактів залякування та 
переслідування з боку РФ представників кримсько-татарської меншини та про-українських 
активістів. 

У ході виступу Представник України у Виконавчої раді ЮНЕСКО виклав також своє 
бачення нових методів роботи Організації, її бюджетно-фінансової дисципліни, ролі ЮНЕСКО у 
забезпеченні гендерної рівності та більш ефективному використанні сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій.  

22 жовтня 2014 р. у рамках сесії відбулася також окрема зустріч очільника української 
делегації з Генеральним директором ЮНЕСКО Іриною Боковою. 

Сторони обговорили можливий алгоритм спільних дій з метою збереження та захисту 
української культурної, природної та наукової спадщини на окупованій Росією території 
Кримського півострова, забезпеченню сталої роботи освітніх та наукових установ в АРК, а також 
реалізації головних положень ухваленої Виконавчою радою ЮНЕСКО 15 квітня ц.р. резолюції 
«Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)». 

Керівництвом Організації було підтверджено відданість ЮНЕСКО принципам поваги до 
територіальної цілісності та суверенітету України, а також висловлено готовність до подальших дій  
з метою відстеження ситуації в АР Крим у рамках свого мандату. 

Сайт МЗС України 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  
 

РОСІЯ  

18.10.2014. Російські безпілотники продовжують порушувати 
повітряний простір України  

Упродовж доби в зоні проведення АТО зафіксовано чотири випадки польотів 
розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).  

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник 
керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.  

"Впродовж доби бойових зіткнень підрозділів Держприкордонслужби із незаконними 
збройними формуваннями та обстрілів позицій прикордонників не було.   

Водночас Збройні сили РФ продовжують активне використання БПЛА для проведення 
повітряної розвідки. Так, учора прикордонники зафіксували застосування безпілотників поблизу 
Маріуполя у двох випадках. Літальні апарати були помічені в районі н.п. Сартана та Широкіне", - 
сказав Польовий.   

Він також зазначив, що бойовики продовжують проводити розвідувальні та диверсійні 
заходи. Зокрема, учора поблизу населеного пункту Сартана прикордонники за допомогою 
оптичних приладів виявили двох осіб зі зброєю, які спостерігали у бінокль за прикордонними 
підрозділами. Прикордонники здійснили обстріл невідомих, а згодом виявили їхні облаштовані 
для спостереження позиції. 

УНІАН 
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20.10.2014. Лавров спростував слова Порошенка про швидке 
відновлення контролю над кордоном 

Москва запропонувала Києву самостійно домовлятися з приводу повернення 
прикордонних КПП з бойовиками, які їх контролюють. 

Глава МЗС РФ Сергій Лавров спростував заяви президента України Петра Порошенка про 
те, що у найближчі дні всі КПП будуть повернені українським прикордонникам і митникам. 

Про це міністр закордонних справ РФ заявив на відкритій лекції з питань зовнішньої 
політики Росії. 

"Я читав заяви з Києва за підсумками міланських зустрічей про те, що є домовленість і про 
встановлення контролю на всій довжині російсько-українського кордону, - сказав міністр. - Навіть 
більш конкретно було заявлено, що в найближчі дні всі КПП будуть повернені українським 
прикордонникам і митникам. Це неправда". 

 
За його словами, зараз необхідно закріпити режим припинення вогню і розмовляти з 

приводу КПП з "ополченцями", які їх контролюють. 
Нагадаємо, 18 жовтня президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом 

почнеться відновлення роботи пропускних пунктів на українсько-російському кордоні. За його 
словами, це стало можливо завдяки перговорам у Мілані. 

Між тим, за даними західних ЗМІ, на переговорах у Мілані Володимир Путін не пішов на 
поступки Україні. 

Дзеркало тижня 

21.10.2014. Росія забороняє постачання і транзит рослинної 
продукції з України 

З 22 жовтня набирає чинності заборона Росії на постачання та транзит рослинної продукції 
з України. 

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Россільгоспнагляд. 
Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що до сьогодні Россільгоспнагляд не отримав 

відповіді на свої запити від Держветфітослужби України, а також з огляду на весь комплекс загроз 
і ризиків, пов'язаних зі сформованою ситуацією. 

Нагадаємо, що 21 жовтня Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на ввезення з країн 
Євросоюзу жиру великої рогатої худоби, а також свинячого і пташиного жиру. До цього обмеження 
було накладено і на європейське м'ясо. 

У серпні Росія встановила ембарго на імпорт продовольства з країн, що підтримали Україну 
введенням антиросійських санкцій. 

Європейська правда 

24.10.2014. Україна закликає РФ засудити спроби бойовиків 
провести власні "вибори" на Донбасі 

В.о. заступника Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй 
Олександр Павліченко заявляє, що Україна закликає Росію засудити спроби бойовиків провести 
свої “вибори” на Донбасі 2 листопада. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку під час чергового 
засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалася ситуація в Україні. 

“Ми хочемо закликати Росію та проросійських сепаратистів виконати угоду (Мінські 
домовленості про припинення вогню), яку вони підписали. Зокрема, ми попереджуємо їх, що вони 
повинні утримуватись від будь-яких провокацій, спрямованих на те, щоби перешкодити майбутнім 
виборам”, - сказав Павліченко. 

Разом з тим він наголосив, що українська влада зробить все можливе для проведення 
справедливих та прозорих виборів не тільки 26 жовтня, а й 7 грудня в окремих частинах Донбасу у 
відповідності до міжнародних стандартів та українського законодавства. 

Також він відзначив, що проведення цих виборів є невід’ємною частиною мирного процесу, 
а також додав, що вони необхідні “для забезпечення всеохоплюючого діалогу на 
загальнонаціональному рівні”. 

“Закликаємо Росію беззастережно засудити спроби незаконних збройних формувань 
провести “свої власні вибори” 2 листопада… Москва повинна дати чітко зрозуміти ватажкам 
бойовиків, що ці кроки завадять мирному процесу”, - підкреслив Павліченко. 

УНІАН 
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31.10.2014. У Росії закривають українське генконсульство 

Міністерство закордонних справ України закриває генеральне консульство України в 
Нижньому Новгороді. 

Про це УНІАН повідомили у генконсульстві. 
«Відповідно до рішення МЗС України, генеральне консульство України в Нижньому 

Новгороді завершує свою діяльність», - йдеться у повідомленні. 
Для подальшого вирішення консульських питань необхідно звертатися до консульського 

відділу Посольства України в РФ у Москві. 
Після реорганізації на території Росії, окрім консульського відділу при Посольстві України 

у Москві, працюватимуть консульські установи у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, 
Єкатеринбурзі та Новосибірську. 

Водночас, за інформацією УНІАН, генконсульства України у Єкатеринбурзі та 
Новосибірську будуть переформатовані у консульства. «Пониження статусу не повинне вплинути 
на роботу консульських установ з громадянами України», - повідомив співробітник посольства 
України. 

Як повідомляв УНІАН, генеральне консульство України у Нижньому Новгороді відкрилося 
14 лютого 2012 року. Консульський округ генконсульства включав 14 суб'єктів РФ, що входять до 
складу одного з економічно найпотужніших регіонів РФ - Приволзького федерального округу: 
Республіка Башкортостан, Марій Ел, Мордовія, Татарстан, Удмуртія, Чувашія, Кіровська, 
Нижегородська, Оренбурзька, Пензенська, Самарська, Саратовська, Ульяновська області та 
Пермський край. 

УНІАН 

31.10.2014. Росія платитиме за транзит газу напряму 
"Нафтогазу" - Яценюк 

Тристоронніми домовленостями в Брюсселі передбачається, що Росія буде оплачувати 
транзит газу територією України шляхом переказу коштів на рахунки "Нафтогазу". 

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні енергетичного штабу в Києві. 
"Всупереч рішенню Держдуми, яке передбачає, що "Газпром" може оплачувати транзит в 

рахунок оплати Україною газу було досягнуто іншої угоди. Гроші за транзит надходитимуть на 
рахунки НАК "Нафтогаз", - сказав Яценюк. 

Прем'єр підтвердив, що ціна на газ в 2014 році становитиме 378 доларів за тисячу 
кубометрів. 

Яценюк зазначив, що в 2015 році ціна може бути і нижче, так вона визначається формулою 
з урахуванням цін на нафту. 

Крім цього він підкреслив, що Україна наполягатиме на тому, щоб борг за раніше 
отриманий газ розраховувався за ціною 268 доларів. 

"Остаточно рішення з цього приводу прийме Стокгольмський арбітражний суд. Ми не 
збираємося відмовлятися від вирішення цього питання в суді", - підсумував прем'єр. 

Українська правда 

США ТА КАНАДА 

20.10.2014. РФ планує розмістити ядерну зброю в Криму - лист 
конгресменів Обамі 

Російська влада планує розмістити в Криму носії тактичної ядерної зброї, зокрема 
стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М". 

Про це конгресмени США повідомили в листі президенту Бараку Обамі, пише російська 
газета "Коммерсант". 

Законодавці стверджують, що ще на початку серпня російська влада прийняла рішення про 
перекидання в Крим бомбардувальників Ту-22М3 і комплексів "Іскандер-М", здатних у 
перспективі завдавати ударів високоточними крилатими ракетами Р-500, у тому числі з ядерними 
боєголовками. 

Останнє, за словами члена комітету у справах збройних сил Сенату США Джеймса Інофе, є 
прямим порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, підписаного СРСР 
в 1987 році. 

"Розміщення ядерної зброї на суверенній території іншої держави без її згоди є жорстоким і 
цинічним рішенням",- йдеться у листі. 

"Це дозволить Росії впритул наблизитися до баз НАТО, отримавши військову перевагу в 
регіоні",  - пишуть конгресмени. 
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Окрім того, незаконні дії російського керівництва, за твердженням членів Конгресу, є 
"грубим порушенням угоди між РФ і НАТО, підписаної в 1997 році, і дозволяє російським 
військовим представникам перебувати на базах і об'єктах альянсу. 

Законодавці вимагають дій від президента США у відповідь, зокрема, пропонують повністю 
припинити всі контакти між членами військового альянсу і Москвою, а також вивести російський 
військовий персонал "з баз і об'єктів НАТО". 

Вони також запропонували заборонити Росії проведення інспекційних польотів в рамках 
договору про "відкрите небо". 

Як повідомило видання джерело в російському Генштабі, рішення про розміщення 
морського ракетоносного авіаполку з  бомбардувальниками Ту-22М3 у Гвардійському прийняте, 
однак остаточно процес буде завершений лише в 2016 році. 

Європейська правда 

28.10.2014. Міноборони України обговорило з Пентагоном 
військову допомогу від США 

Сторони також закріпили домовленість про реформування ЗСУ. 
Міністри оборони США та України обговорили питання американської військової допомоги 

Україні. 
"Чак Хейгела обговорив з міністром оборони Степаном Полтораком види допомоги у сфері 

безпеки, яку надають Сполучені Штати для забезпечення оборонних потреб української сторони", - 
зазначає прес-служба Державного департаменту США. 

Сторони також обговорили особливості реформування Збройних сил України, а також 
закріпили домовленості, яких досягли на зустрічі спільної комісії США-Україна, яка нещодавно 
відбулася в Києві. 

"Обидва міністри домовилися найближчим часом продовжити розвивати двосторонній 
діалог", - наголошується в документі. 

Раніше в США заявляли, що допоможуть Україні розробити військову стратегію і зміцнити 
Нацгвардію. 

Дзеркало тижня 

27.10.2014. Обама назвав вибори в Україні успішними 

Президент США Барак Обама привітав народ України з проведенням успішних виборів до 
Верховної Ради та закликав Росію притримати підконтрольних їй терористів на сході України, які 
намагаються завадити демократичним процесам. 

Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві глави Білого дому, передає власний 
кореспондент Укрінформу. 

"Від імені американського народу я вітаю народ України з проведенням успішних 
парламентських виборів 26 жовтня. Попри складну економічну ситуацію у сфері безпеки в 
окремих регіонах, мільйони українців по всій країні вийшли, щоб віддати свої голоси в 
організований та мирній спосіб", - наголосив Обама. 

Американський лідер висловив високу оцінку організації українською владою виборчої 
кампанії та дня голосування. 

"Вчорашні голосування на парламентських виборах є ще одним важливим етапом у процесі 
демократичного розвитку України. Ми із нетерпінням чекаємо нового скликання парламенту та 
швидкого формування сильного інклюзивного уряду", - підкреслив президент США. 

Він зауважив, що Сполучені Штати готові підтримувати вибір українського народу й нового 
уряду України, оскільки це "запустить та реалізує реформи, необхідні для просування подальшого 
демократичного розвитку, зміцнить верховенство права та сприятиме економічній стабільності й 
зростанню в Україні". 

Сполучені Штати, підкреслив Обама, також продовжуватимуть підтримувати суверенітет і 
територіальну цілісність України, що є основою мирного врегулювання конфлікту на сході країни, 
а також повернення анексованого Росією Криму. "США стоятимуть разом з народом України у його 
прагненні побудувати більш безпечне, процвітаюче й демократичне майбутнє". 

Водночас президент США назвав очевидним, що російська влада в окупованому Криму, а 
також підтримувані Росією терористи в окремих районах на сході України зашкодили багатьом 
громадянам України реалізувати свої демократичні права та взяти участь в національних виборах і 
віддати свої голоси", - заявив Обама. 

У цьому зв'язку він закликав Росію забезпечити, щоб підтримувані нею терористи у східній 
Україні "дозволили виборцям в частинах Донецької та Луганської областей, які підпадають під 
Закон про особливий статус, обрати своїх представників на законних місцевих виборах 7 грудня, 
відповідно до угоди, яку Росія та представники терористів підписали в Мінську 5 вересня 2014 
року". 
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Президент США підкреслив, що офіційний Вашингтон не визнає жодних інших виборів, 
які відбуватимуться в районах, підконтрольних сепаратистам, та йтимуть урозріз із 
законодавством України, проходитимуть без згоди та безпосереднього керівництва з боку 
української влади. 

Укрінформ 

АВСТРАЛІЯ 

18.10.2014. Глава МЗС Австралії: Путін визнав, що Москва має 
вплив на бойовиків  

Президент РФ Володимир Путін погодився вплинути на проросійських бойовиків на 
Донбасі для продовження розслідування катастрофи малайзійського Boeing. 

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп в інтерв'ю 
австралійській радіостанції ABC, передає DW.DE. Вона розповіла про свою зустріч з російським 
президентом, що пройшла напередодні в Мілані в кулуарах форуму ASEM.  

"Я попросила його використати вплив Росії на сепаратистів на сході України, щоб надати 
нашим слідчим можливість доступу до місця аварії", - сказала міністр. "Володимир Путін визнав, 
що Москва має вплив на сепаратистів і пообіцяв докласти зусиль, щоб задовольнити моє 
прохання", зазначила Джулі Бішоп.  

Міністр зазначила, що слідчим потрібно потрапити на місце трагедії до настання холодів. 
Як стверджує глава австралійського зовнішньополітичного відомства, експертам необхідно 
зробити як мінімум ще один виїзд на місце падіння літака з метою перевірки на предмет наявності 
останків. 

УНІАН 
 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

НІМЕЧИНА 

24.10.2014. Німеччина скасовує для українців плату за 
довгострокові візи з 1 листопада 

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики та комунікацій Міністерства закордонних 
справ України, у контексті заходів щодо лібералізації візового режиму для громадян України з 
іноземними державами МЗС України проведена робота, за результатами якої Федеративна 
Республіка Німеччина скасувала з 1 листопада 2014 року оплату за оформлення національних 
довгострокових віз з метою працевлаштування, навчання, возз'єднання сім'ї і т.д. 

Як уточнили в МЗС, дане рішення було прийняте німецькою стороною виключно для 
громадян нашої держави з урахуванням розпорядження Кабінету міністрів України від 22 жовтня 
№ 1016-р «Про оформлення довгострокових віз для в'їзду в Україну громадянам Федеративної 
Республіки Німеччина». 

Таким чином, Німеччина стала шостою державою-членом ЄС після Латвії, Литви, Естонії 
(рішення також прийняте в односторонньому порядку), Словаччини та Польщі, які підтримали 
ініціативу Києва про скасування візових зборів за оформлення національних (терміном дії більше 
трьох місяців) віз. 

«Практична реалізація домовленості з ФРН про скасування плати за оформлення 
довгострокових віз надасть українській стороні додаткових аргументів у переговорному процесі з 
іншими країнами Євросоюзу щодо подальшої лібералізації режиму поїздок українських громадян 
до ЄС, а також має важливе значення у контексті безвізового діалогу з ЄС і прискорить інтеграцію 
нашої держави в єдиний європейський простір», - наголошується в повідомленні. 

УНІАН 

ПОЛЬЩА 

18.10.2014. Сергій Бочковський ознайомився з роботою 
польських рятувальників 

Вивчення позивного досвіду європейських служб порятунку є одним із елементів, який 
допоможе Україні впровадити світові стандарти у сферу цивільного захисту. Саме тому, з метою 
ознайомлення з роботою пожежних команд, під час дводенного робочого візиту до Республіки 
Польща, Голова ДСНС України Сергій Бочковський, відвідав пожежну частину у місті Санок, 
працівники якої протягом року здійснюють близько тисячі виїздів для ліквідації надзвичайних 
ситуацій (загалом у місті живе близько 4000 тисяч осіб.) 
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Сергій Бочковський ознайомився з роботою польських рятувальників, технічним 
оснащенням та специфікою виконання завдань за призначенням. Особливість функціонування 
пожежних частин у Польщі полягає у тому, що вони отримують значну підтримку з боку місцевої 
влади. З місцевого бюджету виділяються кошти для підтримки матеріально-технічної бази 
пожежних частин. Підтримку надає також і Європейський Союз. 

“Мене радує те, що тут працюють люди, які не лише професійно виконують свою роботу, 
але ще й додають до неї елементи творчості. Адже на стінах коридорів пожежної частини я 
побачив дитячі малюнки та роботи самих пожежних. Також вразило те, що у частині є дуже багато 
дитячих іграшок. Це дуже потужний психологічний момент: брати на виклики іграшки, адже якщо 
на місці події є діти, це допоможе рятувальникам швидше знайти з ними спільну мову, до того ж 
діти швидше зможуть оговтатися від стресу. Переконаний, що ми зможемо втілити цю ідею і в 
Україні”, - зазначив Сергій Бочковський. 

Польські рятувальники, у свою чергу, демонстрували пожежні автомобілі, спецобладання 
та розповідали про особливості своєї роботи. 

На знак вдячності за теплий та дружній прийом, Голова ДСНС України залишив у 
формулярі (історія частини, де записуються всі ключові моменти в житті підрозділу) позитивні 
враження про роботу своїх польських колег та побажав їм та їхнім родинам здоров’я, злагоди та 
Божого благословення. 

“Я впевнений, що вже зовсім скоро ми зможемо втілити позитивний досвід роботи наших 
польських колег. Переконаний, що вони радо допоможуть нам у цьому, адже вважають нас 
рівними партнерами. Польські колеги – це ті друзі, які ніколи не зрадять. Ми також пишаємося 
такими дружніми стосунками і ніколи не зрадимо наших побратимів”, - зазначив Сергій 
Бочковський. 

Урядовий портал 

20.10.2014. Росія пропонувала Польщі розділити територію 
України - Сікорський  

Нинішній президент Російської Федерації Володимир Путін пропонував екс-главі уряду 
Польщі Дональду Туску взяти участь в поділі території України ще у лютому 2008 року, під час 
його візиту до Москви.  

Про це сказав екс-міністр закордонних справ Польщі, котрий супроводжував Туска під час 
цього візиту, Радослав Сікорський в інтерв`ю Politico Magazine.  

”Це була одна з перших речей, котрі Путін сказав главі уряду Дональду Туску, коли він 
відвідував Москву. Він продовжував говорити, що Україна - це штучна країна, та що Львів - це 
польське місто, то чому б нам разом це якось не вирішити?”, - сказав Сікорський, котрий з жовтня 
займає посаду глави польського Сейму.  

”Він хотів, аби ми стали учасниками цього поділу України”, - відзначив Сікорський, 
зазначаючи, що такі сигнали російська сторона надсилала полякам та хотіла, аби Польща теж 
ввела свої війську на українську територію.  

Політик, котрий очолював польське МЗС з 2007 року, відзначив, що Польща завжди 
відкидала такого типу пропозиції.  

Сікорський також висловив думку, що ще понад 6 років тому назад Путін почав планувати 
агресію проти України та прораховувати, які регіони України йому буде вигідно захопити, а які - ні. 

 За його даними, Кремль вважав вигідною анексію Запорізької, Дніпропетровської та 
Одеської області та невигідним приєднання Донбасу, частину якого зараз контролюють 
проросійські бойовики. 

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала 
український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке 
озброєння терористам у 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 загинуло щонайменше 3 
тис. 660 осіб, близько 9 тисяч було поранено. За офіційними даними, майже 400 тисяч осіб було 
змушені покинути свої домівки. 

УНІАН 

СЛОВАЧЧИНА 

21.10.2014. Поставки газу зі Словаччини до України досягли 
рекордного рівня 

Поставки природного газу в Україну зі Словаччини 20 жовтня досягли рекордного 
значення у 27,6 млн кубометрів на добу. 
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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгаз". 
"Поставки здійснюються у форсованому режимі. Все надійно працює, немає жодних 

позаштатних ситуацій", - повідомили у прес-службі. 
За даними компанії, 21 жовтня зі Словаччини планується імпортувати 27,4 млн кубометрів 

газу для збільшення поставок з Польщі. 
Окрім цього, Україна продовжує закачувати газ до підземних сховищ. 
Нагадаємо, 21 жовтня мають відбутися тристоронні газові переговори Україна-Росія-ЄС. 

Місце зустрічі перенесли з Берліну до Брюсселя. 
Під час попереднього раунду переговорів, що відбулися 26 вересня, Єврокомісія 

запропонувала Україні погасити борг перед Росією за газ на суму $3,1 млрд до рішення 
Стокгольмського арбітражу. 

Європейська правда 
 

КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ  
 

ІЗРАЇЛЬ 

23.10.2014. Зміцнилася довіра між Україною та Ізраїлем - Павло 
Клімкін 

Триває дводенний робочий візит Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до 
Держави Ізраїль. 

Міністр П.Клімкін провів двосторонні зустрічі з Прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, 
Спікером Кнесету Юлієм Едельштейном, керівником МЗС Авігдором Ліберманом та Головою 
Комітету Кнесету з питань закордонних справ і оборони Зеєвом Елькіним. Під час розмов Павло 
Клімкін підкреслив, що Президент України Петро Порошенко приділяє особливу увагу розвитку 
співробітництва з Державою Ізраїль та єврейською громадою України. 

У ході зустрічей обговорили плани щодо подальшого розвитку українсько-ізраїльських 
відносин у політичній, торговельно-економічні та культурно-гуманітарній сферах, а також 
безпекову ситуацію. 

Серед іншого, було домовлено про проведення в 2015 році Днів української культури в 
Ізраїлі та Днів ізраїльської культури в Україні. 

Міністр також відвідав Патріарха Єрусалимського Теофіла ІІІ, помолившись на Святій 
землі за єдину неподільну Україну та її європейське майбутнє. 

Крім того, Павло Клімкін провідав українців, які отримали важкі поранення під час 
Революції Гідності та антитерористичної операції у східних регіонах України, і наразі перебувають 
у клініці «Каплан» м.Реховот. 

Глава зовнішньополітичного відомства також дав інтерв'ю провідним ізраїльським ЗМІ. 
Він відповів на запитання щодо ситуації в нашій державі та майбутнього розвитку відносин 
України та Ізраїлю. 

Сайт МЗС України 

ТУРЕЧИНА 

20.10.2014. Турецькі судна в Крим не заходять – посол 

Туреччина в рамках формування своїх відносин з Автономною Республікою Крим поважала 
і має намір й надалі поважати принципи територіальної цілісності України. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам Надзвичайний і 
Повноважний Посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель. 

Зокрема, коментуючи повідомлення, що з'явилися, про те, що повітряні та морські судна 
Туреччини порушують режим руху на тимчасово окупованій території АР Крим і заходять в 
територіальні води півострова і перетинають його повітряний простір, посол запевнив: «Туреччина 
діятиме в рамках міжнародних законів і не підтримає жодних дій, порушуючи територіальну 
цілісність України». 

«Я бачив у пресі ці повідомлення про турецькі судна, але знаю, що вони потім прямували 
до Одеси чи до Росії. Були випадки, коли змінювався власник судна: спочатку воно було 
турецьким, а потім у нього з'явився український або російський власник. Такі випадки були, але 
турецькі судна до Криму не заходять", - сказав посол. 

Він наголосив, що позиція Туреччини однозначна: Крим є українською територією. 
«Ми неодноразово заявляли про це на міжнародних платформах", - сказав посол. 
При цьому він відзначив, що Туреччина має тривалі та плідні зв'язки з 

кримськотатарським народом і уважно стежить за долею кримських татар. 
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Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація в березні, ігноруючи всі міжнародні договори, 
анексувала український Крим. 

16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму було 
проведено неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За 
даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, 
висловилися за приєднання Криму до Росії. 17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив 
регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією 
про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки. 18 березня 
в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. 

У нещодавно опублікованій доповіді ООН щодо ситуації про дотримання прав людини в 
Україні відзначається, що в Криму продовжує погіршуватися ситуація з дотриманням прав 
людини. Особливий тиск чиниться на представників кримськотатарського народу. Управління з 
прав людини ООН рекомендувало окупаційній кримській владі та владі Росії припинити чинити 
тиск і залякування кримських татар, гарантувати основні права всім жителям півострова. 

УНІАН 
 

КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
 

КИТАЙ 

24.10.2014. Міністр освіти і науки України зустрівся з 
Надзвичайним та Повноважним Послом КНР в Україні 

 24 жовтня 2014 року відбулася зустріч Міністра освіти і науки України Сергія Квіта з 
Надзвичайним та Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнем. 

Сторони високо оцінили співробітництво України та КНР в освітній галузі та обмінялися 
думками щодо поточної ситуації в країні. 

Під час зустрічі Міністр освіти і науки Сергій Квіт подякував за допомогу, яку надає 
Китайська Народна Республіка Україні та зазначив, що Міністерство було б вдячне за більш 
комплексний характер технічної допомоги, яка б включала не тільки комп’ютери, а й додаткове 
обладнання. 

«Також у майбутньому ми хотіли б вести діалог про шкільні автобуси. Це дуже важливо для 
нас, особливо у соціальному плані, оскільки це стосується дітей, які навчаються у сільських 
школах», - зазначив Міністр освіти і науки. 

У свою чергу Посол Чжан Сіюнь запевнив, що Уряд КНР і надалі продовжуватиме 
допомагати Україні та врахує пропозиції МОН. 

Надзвичайний та Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Чжан 
Сіюнь подякував Міністерству освіти і науки України за увагу до студентів з КНР та повідомив, що 
жоден китайський студент, який навчався в зоні антитерористичної операції, не постраждав. За 
словами Посла, всі студенти з КНР забезпечені місцями у вищих навчальних закладах та 
переведені із Донбасу до інших міст України. 

«Студенти з КНР відчувають себе комфортно в Україні, навчання ведеться на високому 
рівні», - підкреслив Посол Чжан Сіюнь. 

Підсумовуючи зустріч, сторони підтвердили свою готовність й надалі співпрацювати у 
сфері освіти.  

 Урядовий портал 
   

 
 


