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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЄВРОСОЮЗ ВИЧЕРПАВ ЛІМІТ ЗАСОБІВ ТИСКУ НА РОСІЮ, ТАК І 
НЕ ДІЙШОВШИ ДО РЕАЛЬНИХ САНКЦІЙ? 

 

ЄС, НАТО і США офіційно заявили, що не визнають результатів 
псевдо-виборів на окупованих територіях Донбасу. Втім, жодного 
покарання для Росії, яка цими «виборами» свідомо знищила 
можливості реалізувати Мінські мирні домовленості, не буде. 
Пропозиція Ангели Меркель запровадити персональні санкції проти лідерів 
донецьких сепаратистів свідчить про небажання карати реальних організаторів 
«виборів», адже не є таємницею, що навіть псевдо-спостерігачів до ДНР/ЛНР 
звозила Росія за свій кошт1.  

Висловивши «повагу» до результатів «виборів» у самопроголошених 
ДНР/ЛНР, Росія де-факто визнала «незалежність» цих квазідержавних утворень2. 
Зроблена пізніше заява помічника російського президента Юрія Ушакова, що 
Росія не «визнала», а лише «поважає» результати «виборів»3, не повинна вводити 
в оману, адже раніше РФ так само «поважала» результати кримського 
«референдуму», а ще раніше – результати «виборів» в Абхазії. «Легалізовані» 
лідери сепаратистів тепер можуть будь-якої миті «офіційно» запросити допомогу 
російських військ, які масово перебувають на Донбасі. Москва закликає Київ вести 
переговори із «обраними» лідерами ДНР/ЛРН як із «рівноправними 
партнерами»4, адже такі переговори легалізували би лідерів бойовиків 
самопроголошених «республік», і звісно не принесли би миру, бо сепаратисти не 
ухвалюють рішень самостійно. 

Не запроваджують проти Росії додаткові санкції і в зв’язку із 
невиконанням нею інших пунктів мирних домовленостей. РФ блокує 
роботу місії ОБСЄ, не допускаючи її представників до моніторингу кордону, а 
також безперервно й масово постачає на Донбас бойовиків та озброєння. Росія 
також розмістила поблизу українського кордону ракетні комплекси «Іскандер», 

                                                             
1 Іноземні «спостерігачі» на «виборах» 2 листопада визнали: поїздку оплатила Росія. - 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26681185.html. 
2 Заявление МИД России о выборах 2 ноября в Донецкой и Луганской областях. - 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/64C03E1336C1B4D3C3257D85002792D8. 
3 Кремль о выборах в Донбассе: "уважаем", но это не значит "признаем". - 
http://ria.ru/politics/20141107/1032171995.html. 
4 Выступление Постоянного представители Российской Федерации при ОБСЕ А.В.Келина на заседании 
Постоянного совета ОБСЕ по вопросу о ситуации на Украине и невыполнении центральными властями 
Минских договоренностей, Вена, 6 ноября 2014 года. - 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/5C73D4F791D7B23EC3257D89002A5FEE. 
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що дає їй можливість нанести удар по половині території України. Представники 
ЄС, США і НАТО не стомлюються заявляти про колони техніки і військових, що 
проникають з території Росії на територію України, а також закликати Росію 
вивести війська, проте самі лише заяви не зупинять вторгнення, якщо не будуть 
підкріплені новими санкціями. 

За посилення санкцій послідовно виступають лише Великобританія, 
Польща і країни Балтії, в той час, як проти їх посилення – Німеччина, Італія, 
Австрія, Фінляндія, Чехія, Угорщина та низка інших країн. Стало також відомо, 
що Італія, Голландія, Чехія та Греція допомагають Росії оминати вже діючі 
санкції, зокрема, попри заборону Євросоюзу, вони видають шенгенські візи 
жителям Криму із російським громадянством5. Дивною в контексті санкцій є 
позиція представників великого бізнесу США та країн ЄС, які 5 листопада 2014 р. 
скупили 92% єврооблігацій «Газпрому» на $700 млн. (з них 41% акцій купили 
американські інвестори, а 35% – британські)6. Допомагаючи «Газпрому» 
залучати капітал, американські та європейські інвестори не 
спішать вкладати гроші в постраждалу від агресії Україну.  

15 листопада 2014 р. Комітети із закордонних та європейських справ 
парламенту Литви прийняли резолюцію, в якій закликають ініціювати на рівні 
Євросоюзу дискусії щодо виділення протягом 6 років 3% бюджету ЄС на фінансову 
допомогу Україні, що разом складе €30 млрд.7 На жаль, можна бути впевненим, 
що ця ініціатива не буде підтримана більшістю країн Євросоюзу, незважаючи на 
те, що саме невдала політика ЄС щодо України й Росії в 2013-2014 рр. і стала 
однією з основних причин нинішньої ситуації. Допомога від ЄС та міжнародних 
фінансових інституцій поступає в Україну в дуже обмежених обсягах – фактично 
лише для виплати зовнішніх боргів (у т.ч. за російських газ). Основний тягар 
витрат, пов’язаних із російською агресією, українському народу доводиться нести 
самому, хоча політики й експерти визнають, що ця війна – виклик Росії всьому 
Західному світу. 

Не виправдовує надій Києва і місія ОБСЄ, роботу якої саботує Росія, 
блокуючи прийняття рішень, які дозволили би контролювати україно-російський 
кордон, а також включаючи до складу місії людей, що викликають сумніви щодо 
їх неангажованості. У жовтні ОБСЄ довелося вибачатися за скандал, коли стало 
відомо, що на автомобілях ОБСЄ в Донецьку переміщалися бойовики 
сепаратистів8. У листопаді хвилю невдоволення української та світової 
громадськості викликали заяви представників ОБСЄ про переміщення 
територією, що контролюється сепаратистами, колон важкої техніки нібито 
«невизначеного походження», хоча на фотознімках легко визначити, що 
військова техніка прибула із Росії9. 

11 листопада 2014 р. речник Інформаційного центру РНБО України Андрій 
Лисенко заявив, що окремі представники моніторингової місії ОБСЄ на 
Донбасі розголошують таємну інформацію про дислокацію 
українських військових підрозділів10. Українськими експертами були також 
висловлені підозри про співпрацю членів місії від Росії та країн СНД із 
російськими спецслужбами. І хоча представники ОБСЄ заявили, що звинувачення 

                                                             
5 Крымчанам открыли шенген в четырех странах Евросоюза. - http://izvestia.ru/news/579053. 
6 Інвестори із США і Великобританії скупили 77% облігацій "Газпрому". - 
http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/7/503901. 
7 Литва предлагает "новый план Маршалла" для Украины. - http://m.ru.delfi.lt/news/article.php?id=66402294. 
8 СММ ОБСЕ сожалеет в связи с "автомобильным инцидентом" в Донецке. - 
http://interfax.com.ua/news/general/226902.html. 
9 Саріуш-Вольський сумнівається в об'єктивності місії ОБСЄ в Україні. - 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/13/7027759. 
10 Представники ОБСЄ розголосили секретну інформацію – РНБО. - 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/11/7043880. 
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не відповідають дійсності, а українське МЗС закликало «не знищувати ОБСЄ в 
публічному просторі», Павло Клімкін був змушений констатувати, що ОБСЄ поки 
що не пройшло «випробовування Україною», хоча «ми їй віримо та 
допомагаємо»11. 

Загалом допомога європейських інституцій Україні значно менша 
за ту, на яку міг справедливо розраховував народ, який виявив небачену 
раніше готовність боротися за європейські цінності, включаючи протистояти 
збройній навалі російської армії, перед якою «пасує» навіть НАТО. З іншого 
боку, офіційний Київ і сам доклався до того, щоб допомога Заходу в 
захисті від російської агресії обмежувалася нинішніми напівзаходами і 
напівсанкціями. Складно очікувати рішучих дій від європейських 
партнерів у той час, коли сама Україна досі офіційно не визнала, що 
Росія веде проти неї війну, не оголосила військового стану, не 
запровадила санкцій і не припинила економічної співпраці. Вірогідно, 
така позиція продиктована рекомендаціями Брюсселю та Берліну, які радять «не 
дратувати» Москву. Проте за наслідки цієї безперспективної стратегії 
умиротворення агресора українцям доведеться розплачуватися самим, знову 
опинившись сам на сам із вже значно потужнішим вторгненням російської армії, 
яке Москва готує форсованими темпами. 

 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

12.11.2014. Мінрегіон координуватиме роботу українських 
урядовців та місії міжнародних донорів з оцінки потреб для 
відновлення Сходу України, - Володимир Гройсман 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
координуватиме спільну роботу українського Уряду та місії у складі  Світового Банку, Організації 
Об’єднаних Націй та Європейського Союзу щодо вивчення оцінки потреб для відновлення Сходу 
України. Про це повідомив Віце-прем`єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман під час зустрічі з 
представниками місії. 

«Перед нами стоїть нелегке завдання з точки зору відновлення Сходу України, я хочу вас 
запевнити в тому, наскільки важливо забезпечити координацію місцевої влади, центральної влади 
та донорів для досягнення мети, треба достатньо об`єктивно використовувати механізм оцінки 
потреб. Ми маємо всі однаково розуміти, де ми знаходимось, які у нас завдання, часові рамки і 
чітко визначити нашу подальшу взаємодію», - підкреслив Володимир Гройсман. 

Як повідомлялося, на початку жовтня спільна місія ООН, Світового Банку та ЄС на 
запрошення Уряду України здійснила перший етап роботи з вивчення оцінки потреб для 
відновлення Донбасу. 

За словами Директора Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, Європи та 
Центральної Азії Чімяо Фана, днями до Києва прибули міжнародні фахівці, щоб продовжити 
роботу, але вже спільно з українськими урядовцями. Він повідомив, що у грудні місія планує 
підготувати загальний звіт щодо потреб регіону – саме тих територій, які знаходяться під 
контролем української влади. До підготовки звіту будуть залучені українські міністерства. 

«Швидкість оцінки потреб буде залежати від швидкості і якості надання даних, які 
готуватимуть органи влади – і центральні, і на місцях. Часові рамки доволі жорсткі, ми хочемо 
допомогти вам у роботі», - підкреслив Чімяо Фан. 

Завтра експерти Світового банку розпочнуть дводенний семінар для представників низки 
українських міністерств, на якому урядовці зможуть ознайомитись з методологію оцінки, яку 
використовують у своїй роботі фахівці місії. 

Урядовий портал 

                                                             
11 ОБСЄ не пройшло випробовування Україною – Клімкін. - 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/14/7027819. 
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12.11.2014. Безвізовому режиму з ЄС перешкоджають війна на 
Донбасі та корупція 

Україна отримає безвізовий режим з країнами ЄС не раніше кінця 2015 року, вважають 
експерти. Для цього Україні треба забезпечити охорону східного кордону, подолати корупцію і 
дати українцям біометричні паспорти.   

Найбільшими проблемами з виконання заходів з отримання безвізового режиму з 
країнами Шенгенської угоди зараз є ризики війни на Донбасі, запізніле запровадження 
біометричних закордонних паспортів та затримка створення антикорупційних структур. Про це на 
брифінгу в Києві у середу, 12 листопада, заявив директор Інституту Євро-Атлантичного 
співробітництва Олександр Сушко. 

За словами експерта, з 10-12 мільйонів українців, які мають закордонні паспорти, 
щонайменше п'ять-шість мільйонів намагатимуться якнайскоріше отримати біометричні 
документи. Адже саме за ними ЄС в перспективі дозволить українцям безвізовий в'їзд до країн 
Шенгенської угоди. За прогнозами експерта, задоволення цього попиту забере від двох до 
чотирьох років. 

Влада України обіцяє 
У червні обраний президентом України Петро Порошенко під час інавгурації пообіцяв, що 

безвізовий режим з ЄС "стане можливим з 1 січня 2015 року". Однак, нагадав Сушко, виконати цю 
обіцянку неможливо хоча б тому, що жоден українець, на відміну від громадян тих же Молдови, 
Росії або Вірменії, ще не отримав біометричного паспорта. Утім, винними у цьому експерт назвав 
попередні уряди, які "мало що зробили для цього". 

Глава ж чинного уряду Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету міністрів 5 листопада 
пообіцяв, що перші біометричні паспорти почнуть видавати уже з початку наступного року. 
Яценюк заявив, що уряд виділяє 150 мільйонів гривень на придбання більше 600 терміналів для 
видачі біометричних паспортів. "Це означає, що фактично в кожному районі ми поставимо 
відповідний термінал‖, - зазначив прем'єр-міністр України. Однак Сушко застеріг, що експерти ЄС 
оцінюватимуть ступінь захисту даних, бланків паспортів та заходи з попередження будь-яких 
зловживань, і що саме ці дані, а не кількість терміналів, відіб'ється у відповідних рекомендаціях з 
надання Україні безвізового режиму. 

Проблеми переселенців 
Водночас голова громадської організації "Європа без бар'єрів" Ірина Сушко повідомила, що 

у Брюсселі задоволені тим прогресом, який Україна продемонструвала у посиленні прикордонного 
контролю. Однак позитивні враження перекреслюються війною на Донбасі та наявністю 
неконтрольованої Києвом ділянки кордону з Росією у кілька сотень кілометрів. "Щоб запобігти 
напливу нелегальних мігрантів та гарантувати безпеку іноземним громадянам в Україні, 
прикордонній службі доведеться розгорнути прикордонний контроль по лінії припинення вогню, 
що відділяє контрольовані сепаратистами райони Донбасу", - пояснює Ірина Сушко . 

Ще однією проблемою, за словами експертів, можуть стати біженці з Донбасу та Криму, які 
намагаються отримати притулок в країнах ЄС. За словами Олександра Сушка, їхня кількість за 
останній рік збільшилась вдесятеро. Наразі Брюссель на це не зважає, але якщо кількість біженців 
зростатиме, це може стати причиною у відкладенні надання безвізового режиму Україні, зазначив 
експерт. "Усі ці роки Україна за кількістю шукачів притулку не входила навіть у першу тридцятку. 
На перших місцях завжди були Афганістан та Росія. Тож влада має подбати про забезпечення 
житлом та соціальною допомогою внутрішніх переселенців, щоби їм не доводилося шукати 
притулку в країнах ЄС", - застерігає Сушко. 

Керівник міжнародної коаліції "За Європу без віз" Якуб Бенедичак, який приїхав з Варшави 
досліджувати візову ситуацію в Україні, посилаючись на розмову з полковником прикордонної 
служби Польщі, сказав, що від початку "Революції на Майдані жодної навали мігрантів з України" 
не спостерігалось. Бенедичак зізнався, що його дуже стривожило збільшення кількості документів, 
які польські консульські служби вимагають в українців. Він вважає це поганим сигналом і 
повідомив, що польський МЗС надав незадовільні пояснення причин цього. 

Антикорупційний бар'єр 
Чи не найбільші ризики наразитись на негативні рекомендації європейських експертів 

щодо скасування візового режиму для України, ховає у собі стан боротьби з корупцією в Україні, 
визнав Олександр Сушко. "У нас непогані результати боротьби з організованою злочинністю. І 
ніхто не очікує, що ми за лічені місяці поборемо корупцію. Однак у першій половині наступного 
року мало би бути створене і запрацювати Національне антикорупційне бюро, що передбачено 
ухваленим нещодавно законом", - наголосив експерт. 

Утім, простим це завдання для українського уряду Сушко не вважає. Адже від часу 
ухвалення закону до початку роботи ще одного важливого для візової лібералізації органу, як 
Державна міграційна служба, минуло півтора року, нагадав експерт. Але Ірина Сушко впевнена, 
що нові виклики, що постали перед Україною у тому числі й через війну на Донбасі, бодай 
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частково можуть бути вирішені швидше, ніж у мирний час через механізми виконання Плану дій з 
лібералізації візового режиму. 

DW.DE 

16.11.2014. Єлісєєв: введення безвізового режиму з ЄС залежить 
від України 

Постійний представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв заявляє, що безвізовий 
режим буде наданий Україні Євросоюзом після виконання необхідних технічних умов, і все 
залежить від Києва. 

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі. 
"Ми отримаємо безвізовий режим настільки скоро, наскільки швидко ми виконаємо технічні 
умови, прописані в Плані лібералізації візового режиму", - вважає український дипломат. 

За його словами, великою проблемою є питання видачі в Україні біометричних паспортів. 
"Для нас важливо якомога швидше запустити процес видачі біометричних паспортів в Україні. На 
жаль, тут дуже велика затримка", - зазначив дипломат. 

 
Костянтин Єлісєєв нагадав, що в минулому році Україна завершила так звану першу фазу 

імплементації Плану дій лібералізації візового режиму і з вересня активно перейшла до другої 
фази - виконує ті законодавчі акти і рішення, які були прийняті. 

"Мова йде про чотири ключові напрямки - це питання боротьби з нелегальною міграцією і 
реадмісія, питання громадської безпеки, дотримання фундаментальних прав і свобод та безпеку 
кордонів. Для перевірки за цими чотирма напрямками ЄС направляє в Україну оціночні місії. Вже 
відбулися 2, готуються відповідні доповіді, і я впевнений, що їх висновки будуть позитивними", - 
сказав він. 

УНІАН 
 

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

01.11.2014. Сьогодні починає частково працювати Угода про 
асоціацію України і ЄС 

Економічну частину угоди, що стосується зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, 
відкладено до кінця 2015 року. 

Із 1 листопада 2014 року набуває чинності часткове застосування Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом. 

При цьому економічну частину угоди, що стосується зони вільної торгівлі між Україною і 
Євросоюзом, відкладено до кінця 2015 року. Поза тим, ЄС в односторонньому порядку продовжив 
для України ще на рік автономні торговельні преференції. 

Парламентська коаліція, створювана за підсумками минулих 26 жовтня позачергових 
виборів у Верховну Раду, повинна забезпечити умови для вільної міжнародної торгівлі і зняття 
непрямих технічних бар'єрів для реалізації української продукції в країнах Європейського Союзу. 

Учора, 31 жовтня, Президент України Петро Порошенко і лідери Євросоюзу Герман ван 
Ромпей і Жозе Мануель Баррозу оприлюднили спільну заяву, в якій привітали початок 
тимчасового застосування важливих частин Угоди про асоціацію між Україною та ЄС із 1 
листопада 2014 року. 

«Це відповідає прагненням українського народу, який засвідчив свою підтримку тісних 
відносин з Європейським Союзом, зокрема зовсім недавно під час парламентських виборів 26 
жовтня», - наголошується в заяві. 

Президенти України, Європейської ради та Єврокомісії переконані, що Угода про асоціацію 
стане ключовим інструментом реалізації за підтримки ЄС необхідних реформ в Україні протягом 
наступних років. 

«Тимчасове застосування буде охоплювати такі важливі сфери, як верховенство права, 
боротьба зі злочинністю і корупцією, а також посилене секторальне співробітництво», - йдеться в 
заяві. 

Наголошується, що інаугураційне засідання Ради асоціації, яка визначить пріоритети і 
почне процес моніторингу імплементації угоди, відбудеться до кінця поточного року. 

Автори заяви також привітали продовження терміну дії автономних торгових преференцій 
ЄС для України до кінця 2015 року і підтвердили важливість належної підготовки до тимчасового 
застосування торгових положень угоди з 1 січня 2016 року. 

Президенти України, Європейської ради і Єврокомісії висловили сподівання на швидке 
завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
усіма державами-членами ЄС у відповідності з національними процедурами. 
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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом 
ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної 
торгівлі. 

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

19 вересня Єврокомісія внесла на розгляд Ради ЄС і Європарламенту пропозиції щодо 
відстрочки тимчасового застосування Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеосяжної 
зони вільної торгівлі. 

Цією пропозицією ЕП і ЄС повинні затвердити рішення, яким преференції будуть 
продовжені до 31 грудня 2015 року. 

Рада ЄС 29 вересня схвалила продовження преференцій в торгівлі з Україною до 31 грудня 
2015 року. 

Європарламент 23 жовтня підтримав продовження торгових преференцій для України. 
24 жовтня Рада ЄС ухзвалила постанову, якою остаточно продовжила односторонні 

торговельні преференції для України до кінця 2015 року. 
УНІАН 

01.11.2014. Коментар МЗС України щодо початку тимчасового 
застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

1 листопада 2014 року Україна та ЄС починають тимчасове застосування Угоди про 
асоціацію, яке стало можливим після завершення необхідних внутрішніх процедур, зокрема 
ратифікації Угоди Верховною Радою України та Європейським Парламентом, а також схвалення 
відповідного рішення Радою ЄС. 

Угода про асоціацію є масштабним та комплексним документом, який охоплює сфери, що 
знаходяться в компетенції як європейських інституцій, так і держав-членів ЄС. Режим тимчасового 
застосування може поширюватися лише на ті сфери Угоди про асоціацію, які стосуються 
виключної або змішаної компетенції ЄС, оскільки застосування Угоди в інших сферах вимагатиме 
її ратифікації парламентами держав-членів ЄС.  

Таким чином, відповідно до статті 486 Угоди та з урахуванням рішення Ради ЄС від 29 
вересня 2014 року обсяг тимчасового застосування охоплює окремі статті/глави розділів 
«Політичний діалог і реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері 
закордонних справ та політики безпеки»,  «Юстиція, свобода та безпека», «Економічне та галузеве 
співробітництво», «Фінансове співробітництво», «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» 
(перелік додається).  

Відповідно до тристоронніх домовленостей Україна-ЄС-РФ на міністерському рівні від 12 
вересня ц.р. сторони передбачили відтермінування початку функціонування поглибленої та 
всеохоплюючої ЗВТ до кінця 2015 року. Україна має намір належним чином використати цей час 
для практичної підготовки до повноцінного започаткування поглибленої і всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі. Важливим у цьому контексті є ухвалене Європейським Союзом 24 жовтня 2014 
року рішення щодо продовження терміну дії автономних торговельних преференцій для України, 
які діятимуть до початку застосування положень про ЗВТ і, фактично, означають одностороннє 
надання з боку ЄС передбачених Угодою про асоціацію тарифних та нетарифних преференцій для 
українських товарів.  

До завершення процесу ратифікації цієї Угоди усіма країнами-членами ЄС правовідносини 
між Україною та ЄС, які не охоплені тимчасовим застосуванням, продовжуватимуть регулюватися 
відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС від 14 червня 1994 
року. Це, зокрема, стосується наближення українського законодавства до acquis ЄС відповідно до 
статті 51 УПС, наприклад у сферах державних закупівель, конкуренції, технічних правил і 
стандартів, транспорту, фінансових послуг тощо. Крім того, залишається чинним схвалений 
сторонами у 2009 році Порядок денний асоціації Україна-ЄС як спільний інструмент підготовки та 
виконання Угоди про асоціацію. З урахуванням сучасних умов невдовзі планується його 
оновлення.  

Українська сторона вітає початок ратифікації Угоди про асоціацію окремими державами-
членами ЄС (Румунія, Латвія, Литва, Болгарія, Мальта, Словаччина) і розраховує на швидке 
завершення цього процесу з тим, щоб Угода якнайшвидше набрала чинності в повному обсязі. 

Урядовий портал 
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ІНШІ ПОДІЇ ЄС  

02.11.2014. Євросоюз не визнає псевдовибори в "ЛНР" і "ДНР" 

Євросоюз не визнає псевдовибори в так званих Донецькій і Луганській «народних 
республіках», що відбуваються сьогодні, 2 листопада. 

Про це заявив голова комітету Європарламенту у закордонних справах Елмар Брок, 
передає ТАСС. 

‖Євросоюз не визнає ці псевдовибори, які відбуваються в порушення українського 
законодавства і тому є нелегітимними. Крім того, ці вибори є повною протилежністю духу і букві 
Мінського протоколу і вони націлені на підрив мирного врегулювання процесу на Донбасі‖, - 
відзначив Брок. 

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 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 лише 
відповідно до законодавства України, проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада 
власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і голів ‖народних республік‖. 

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. 

Разом з тим у Росії вже заявили, що визнають «вибори» в «ЛНР» і «ДНР». 
УНІАН 

04.11.2014. Канцлер Австрії виступає проти нових санкцій щодо 
Росії 

У Відні вважають переговорний процес по врегулюванню ситуації на Україні "правильним 
шляхом". 

В той час, як ЄС і США загрожують Росії санкціями через "виборів" в Донбасі, канцлер 
Австрії Вернер Файман висловив незгоду з цією ідеєю. 

За його словами, у Відні вважають переговорний процес по врегулюванню ситуації на 
Україні "правильним шляхом". 

Файман наголосив, що акцент необхідно робити саме на переговори, а санкції є лише 
"частиною мозаїки". 

Віце-канцлер Райнхольд Міттерленер також зазначив, що введення нових санкцій "має 
мало сенсу". На його думку, "ключ до вирішення проблеми знаходиться в Росії". 

На Заході побоюються, що Москва намагається заморозити конфлікт на Сході України, 
створивши так звані "ДНР" і "ЛНР", щоб зупинити спроби Києва зблизитися з ЄС. В цей же час, 
верховний представник ЄС з питань закордонних справ і безпеки Фредеріка Могеріні сумнівається 
в дієвості санкцій. Вона зазначила, що обмеження, безумовно, шкодять економіці Росії. Але не 
схоже, щоб вони змінили поведінку Кремля. 

Дзеркало тижня 

05.11.2014. Європейська преса: мета фейкових виборів на 
Донбасі - продовжити війну 

Реакція європейських видань на псевдовибори сепаратистів була гострою. Вони пишуть про 
те, що Кремль організував цей фарс з метою заморозити можливості розв’язання конфлікту й 
залишити в своїй орбіті Київ. 

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung називає фарсом псевдовибори сепаратистів 
на сході України. "Коли йдеться про демократію, російське керівництво встановлює власні 
стандарти. За ними озброєні люди, танки та гвинтівки не грають якоїсь ролі, хіба що є просто 
кулісами - для фарсу. Вибори на сході України є фарсом. На думку генерального секретаря ООН, 
вони не є ані легальними, ані легітимними. Крім того, вони порушують домовленості, досягнуті в 
Мінську. Свої підписи під цими домовленостями поставили й проросійські сепаратисти, російське 
керівництво на початку вересня, зі свого боку, привітало домовленості оплесками. Усе лише для 
вигляду? Так само, як і начебто легітимність двох "президентів" і "парламентів"? Таким чином 
поглиблюється розкол України. Постає лише питання, чи намагається Росія й на сході України 
застосувати модель "Крим", чи для досягнення політичної мети Кремля достатньо й нинішнього 
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стану. Адже й таким чином Україну можна тримати в нестабільності", - пише Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. 

Над мотивами Москви замислюється і французька Le Monde. "Результат "виборів" у 
самопроголошених "народних республіках" Донецька та Луганська Росія визнала дуже поспішно. 
Таким чином Кремль закріплює свій контроль над частиною сусідньої країни, як він уже це зробив 
у Грузії та Молдові. Мотив лишається незмінним: покарати колишні радянські республіки за 
зближення із Заходом, точніше кажучи, з ЄС, оскільки Росія хоче залишити їх під своїм 
пануванням", - зазначає LeMonde. 

Німецька видання Berliner Zeitung розмірковує над питанням, чи мають сенс подальші 
переговори. "Це суперечило праву, це були псевдовибори, це був фарс і це було наругою над 
демократією - те, що відбувалося в східній Україні. Це все правильно й обурливо. Проте щось 
більше ніж моральне обурення, українське керівництво не може цьому протиставити. (…) Дехто 
радить політикам у Києві шукати можливості переговорів з сепаратистами. Проте що це може 
дати? Президент України уже говорить з тим, чий голос справді має вагу, а також забезпечуватиме 
життя регіону грошима російських платників податків - з Володимиром Путіним. І досі це нічого 
не дало", - констатує Berliner Zeitung. 

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung вказує на те, наскільки сильно розходяться слова 
Кремля з його справами. "Міністерство закордонних справ Росії визнало в понеділок суперечливі 
вибори проросійських сепаратистів. (…) Росія, мовляв, готова до пошуку конструктивного рішення 
кризи разом з міжнародними партнерами. Заступник міністра закордонних справ Карасін сказав, 
що Київ має припинити воєнну операцію на сході країни. Москва протягує руку як посередник. 
Проблема полягає в тому, що ці високопарні слова є лише вербальними димовими шашками, які 
маскують російську політику сили. Її метою є остаточно вивести Донбас з-під контролю Києва та 
відокремити від України", - пише Neue Zürcher Zeitung. 

Словацька щоденна газета Pravda називає проведення псевдовиборів підставою для 
продовження війни. "Незалежно від того, що хто думає про сьогоднішній Київ, ці так звані 
"вибори" на Донбасі мали одну мету: затягнути тамтешніх мешканців ще глибше в авантюру, яка 
коштувала більш як 3700 людських життів. (…) Вони зовсім не були покликані встановити 
політичну волю населення, вони лише мали створити привід для продовження цієї війни, яка не 
має жодного сенсу", - підсумовує Pravda. 

DW.DE 

06.11.2014. ЄС закликає вивести зі Сходу України іноземні 
війська та найманців 

Європейський Союз у спеціальній декларації заявив, що не визнає так звані "вибори" на 
Донбасі. І закликав вивести всі іноземні війська та найманців зі Сходу України. 

Європейський Союз у спеціальний декларації верховної представниці ЄС із питань 
зовнішньої політики та політики безпеки Федерики Могерині підкреслив, що не визнає так звані 
"вибори", проведені проросійськими сепаратистами 2 листопада в окремих частинах Донецької та 
Луганської областей. А спроби "визнати" це голосування охарактеризовані в декларації як 
"порушення букви і духу Мінського протоколу". ЄС закликав всі сторони докласти зусиль задля 
проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством, як і передбачено 
домовленостями. 

У контексті Мінського протоколу ЄС ще раз наголосив на "відповідальності Росії" та 
закликав "вивести всі незаконні та іноземні військові формування, найманців і військову техніку, а 
також убезпечити українсько-російський кордон" з можливістю постійного моніторингу 
спостерігачами ОБСЄ. 

Розв'язання кризи на Донбасі в ЄС бачать лише на основі "поваги до суверенітету та 
територіальної цілісності України". Також Євросоюз запевнив у подальшому наданні 
постраждалим внаслідок конфлікту гуманітарної допомоги та закликав усі сторони уможливити її 
справедливий розподіл та залучати до цього процесу авторитетні міжнародні організації, а також 
погоджувати свої дії "з компетентними національними органами". 

Нагадаємо, раніше проведення сепаратистами так званих "вибрів" на Донбасі засудили 
також Німеччина та Сполучені Штати. 

DW.DE 
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06.10.2014. Не схоже, що Захід зупинить Путіна - "Вашингтон 
пост" 

У той час, як Росія та її ставленики на сході України готуються до нового раунду агресії, 
Захід досі не наважився надати Україні військову допомогу, яка допомогла би попередити 
ескалацію конфлікту. Про це у редакційній колоні пише впливове американське видання 
"Вашингтон пост". 

"Не важко здогадитись, що замислив Путін. У їх нинішньому вигляді, міні-державам у 
Донецьку та Луганську не легко буде вижити; їм потрібен порт, енергетична інфраструктура та 
доступ до головного аеропорту регіону. Олександр Захарченко, якого оголошено переможцем 
"виборів" у ДНР, вже заявляв, що мета його режиму - захопити портове місто Маріуполь та кілька 
інших значних міст, які раніше відбили урядові війська. Очолювані Росією війська вже давно, 
всупереч угоді про припинення вогню, ведуть бої за аеропорт Донецька", - пише видання. 

"Вашингтон пост" відзначає, що консолідація так званою Новоросії дозволить Путіну 
"перманентно" дестабілізувати уряд України та недати йому інтегрувати Україну до ЄС. 

Ніщо у діях Заходу не вказує на те, що там планують недопустити реалізації плану Путіна - 
вказує видання. 

"Речники США та Німеччини відкинули вибори, які провели цього тижня сепаратисти, а 
Берлін невпевнено натякнув на можливість нових санкцій. Втім обидві країни відповідають 
відмовою на все більш голосні прохання України про надання військової допомоги, включно із 
захисною зброєю, яка могла би стримати Росію". 

"Вашингтон пост" звертає увагу і на те, що у Вашингтоні тримаються за ілюзію буцімто 
підхід США до українського конфлікту дає якийсь позитивний результат: 

"Віце-президент США Байден нещодавно заявив, що США зробили конфлікт в Україні 
"підконтрольним". Насправді ж, значна частина Східної України тепер під контролем Путіна - і 
саме Москва, а не Білий дім, визначатиме, що відбуватиметься надалі". 

Українська правда 

07.11.2014. Москва консолідує ЄС та НАТО 

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС та генеральний секретар НАТО вирішили 
проігнорувати "вибори" сепаратистів у Східній Україні. Проте обидва не зовсім знають, як тепер 
можна ефективно вплинути на Росію. 

І він, і вона є новими на своїх посадах, проте знають один одного вже давно. Обоє є, як 
мінімум, політичними друзями "на ти". І обоє шукають виходу з однієї і тієї самої кризи. Тому нова 
верховна представниця ЄС із питань зовнішньої політики Федерика Могерині на другий день після 
вступу на посаду запросила до свого офісу на бесіду нового генерального секретаря НАТО Єнса 
Столтенберга. Штаб-квартира цієї організації також розташована в Брюсселі. Федерика і Єнс - так 
вони називають один одного, в тому числі, на людях, швидко узгодили свої позиції. "Вибори", 
проведені в контрольованих сепаратистами районах східної України, були нелегальними та не 
будуть за жодних обставин визнані НАТО чи ЄС. Головні дипломати НАТО та ЄС спільно 
вимагають від Росії більше робити для мирного розв’язання конфлікту. 

НАТО: Росія активізує військові операції 
Єнс Столтенберг закидає Росії передислокацію дедалі більшої кількості військ на кордон з 

Україною. Вона посилює свою військову активність як в повітрі, так і на суші, наголошує 
Столтенберг. "Росія посилює підтримку повстанцям на сході України - через тренування, 
озброєння та надсилання російських спеціальних підрозділів в східну частину України", - сказав 
генсек НАТО. Москва ліпше би використала свій вплив на сепаратистів, "щоб вони виконували 
мінські домовленості та дотримувалися припинення вогню". Ще на початку вересня в білоруській 
столиці українські урядовці узгодили з представниками сепаратистів мирний план, який 
складається з 12 пунктів. Документ передбачає проведення виборів у Східній Україні лише за 
законодавством української держави. Усупереч цим домовленостям Росія визнала результати 
псевдовиборів сепаратистів. 

Український уряд в Києві знову заговорив жорсткішим тоном і хоче повернути 
контрольовані сепаратистами території за допомогою зброї. Президент України Петро Порошенко 
наказав передислокувати додаткові війська на схід України, повідомляють інформаційні агентства. 

Санкції: послаблювати чи посилювати? 
Федерика Могерині бачить у "так званих виборах на сході України серйозну загрозу 

мирному процесу". Не можна відкидати те, що у Мінську було випрацювано із такими труднощами 
та значною затратою зусиль, попередила вона. "Існує ризик того, що ми втратимо цю нагоду 
внутрішнього діалогу в Україні, а також діалогу з Росією", - зауважила вона. Утім, конкретні кроки 
виходу з цієї загрози верховна представниця ЄС із зовнішньої політики не пропонує. У понеділок в 
інтерв’ю європейським газетам вона поставила під питання сенс економічних санкцій проти Росії. 
Мовляв, вони хоча й безсумнівно зачіпають економіку, проте не змінять політику Москви. У 
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вівторок вона знову підправила формулювання. "Перегляд санкцій є постійним завданням. Ми 
завжди казали, що контроль за ситуацією на місці є вирішальним для послаблення, посилення або 
скасування санкцій. Цей процес продовжуватиметься найближчими тижнями", - зауважила 
Могерині. 

Федеральний уряд в Берліні пригрозив Росії посилити санкції, так само як зробили і США. 
Водночас федеральний канцлер Австрії Вернер Файманн сказав у Відні журналістам, що він проти 
подальших санкції і виступає за діалог. "Ми рішуче дотримуємося думки, що саме перемовини за 
участі Росії є правильним шляхом", - наголосив він. 

Цілковита згода між ЄС та НАТО 
Під час наступної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у середині листопада в 

Брюсселі Федерика Могерині хоче винести на порядок денний питання української кризи та 
санкцій проти Росії. "Санкції можуть бути засобом - іноді більш, іноді менш ефективним. Це 
залежить від того, в який момент їх застосовувати та від обсягу санкцій, але також і від 
одностайності, з якою їх втілюють", - сказала вона в Брюсселі. "Санкції - це політичний інструмент, 
а не ціль політики", - додала Могерині. За її словами, це залежить перш за все від покращення 
ситуації в Україні. Вирішальними є факти з місць подій. 

Під час наступного засідання міністрів закордонних справ у середині листопада в ЄС точно 
відбудеться жвава дискусія про ймовірні подальші штрафні заходи проти Росії та сепаратистів. 
Федерика Могерині у пошуках консенсусу вперше керуватиме групою з28 міністрів, яку вона до 
того особисто слухала тільки півроку в ролі міністерки закордонних справ Італії. Для розвитку 
хороших відносин із НАТО на засідання ради міністрів закордонних справ запросять і Єнса 
Столтенберга. Генеральний секретар НАТО зробив подарунок у відповідь - оголосив, що Федерику 
Могерині запрошують на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО на початку грудня. 

Традиційно важкі теми ЄС та НАТО, такі як військова співпраця чи боротьба за компетенції 
між цими організаціями, винесуть у вівторок за дужки. Стільки гармонії - це рідкість. Спільний 
ворог в особі Росії консолідує. 

DW.DE 

07.11.2014. У Німеччині святкують падіння Берлінського муру 

У Німеччині сьогодні почалися триденні святкування 25-ї річниці падіння Берлінського 
муру. Святкування сягне вершини 9 листопада – в день, коли 1989 року прикордонники тодішньої 
комуністичної Східної Німеччини відкрили кордон до Західного Берліна й дали тисячам людей 
можливість перейти туди. Менш як через рік, 3 жовтня 1990 року, Німеччина возз’єдналася. 

Уздовж 14-кілометрової ділянки колишнього кордону, де стояв мур, тепер відзначені 
майже 7 тисячами білих повітряних кульок, прив’язаних до землі. Коли стемніло, їх стали 
підсвічувати. 

А на найвідомішому колишньому пункті пропуску, відомому як Checkpoint Charlie, 
присутніх привітав колишній радянський керівник, 83-річний Михайло Горбачов, реформи якого 
проклали шлях до змін. 

Берлінський мур, комплекс бетонних стін і дротяних загорож, збудували 1961 року, щоб 
відокремити комуністичну Східну Німеччину від вільного від комунізму Західного Берліна. 

Радіо Свобода 

08.11.2014. Нідерланди не бачать причин для зняття санкцій з 
Росії – Кундерс 

Нідерланди не бачать причин для зняття санкцій з Російської Федерації. 
Про це заявив у суботу журналістам на брифінгу в Києві міністр закордонних справ 

Королівства Нідерланди Берт Кундерс. 
За словами міністра, Нідерланди дуже занепокоєні ситуацією, що склалася на українсько-

російському кордоні, через те, що «на кордоні з Російською Федерацією відбувається рух і те, що не 
повністю відбувається обмін заручниками». 

Кундерс також висловив занепокоєння фактом проведення виборів на окупованих 
територіях Донбасу. Він зазначив, що ситуація з санкціями залежить і від позиції Росії щодо 
Криму. 

«Якщо щодо ситуації з Кримом нічого не змінюється, санкції залишаються чинними», − 
сказав глава зовнішньополітичного відомства Нідерландів. 

Відповідаючи на запитання щодо можливості розширення санкцій стосовно Росії, Кундерс 
наголосив, що його країна готова до будь-якого розвитку подій. 

Радіо Свобода 
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09.11.2014. Представники США, ЄС та Ірану проводять 
переговори щодо ядерної програми 

В Омані, в місті Маскат тривають переговори держсекретаря США Джона Керрі, радниці 
Євросоюзу Катрін Аштон і міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа. Темою дискусії є 
ядерна програма Тегерана – наближається крайній термін, до якого має бути укладена постійна 
домовленість щодо неї. 

Перед початком неофіційних переговорів у Маскаті головний представник Ірану на 
переговорах Аббас Арагчі заявив, що його країна прагне укласти угоду, і висловив переконання, що 
це можливо до 24 листопада. 

Остаточний раунд переговорів планується провести у Відні 18 листопада. Цього дня 
представники Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини і Росії риєднаються до американських 
та іранських чиновників. 

У разі укладення домовленостей можливе зняття міжнародних санкцій проти Ірану. 
Радіо Свобода 

11.11.2014. ЗМІ: Через кризу в Україні Бундесвер хоче закупити 
більше бронетранспортерів 

Через українську кризу міноборони ФРН планує розширити парк бронетранспортерів 
Boxer. На це у бюджеті на 2015 рік можуть виділити додаткових 620 мільйонів євро, повідомляє 
Reuters. 

З огляду на зростання напруги у відносинах з Росією міністерство оборони ФРН планує 
закупівлю додаткових бронетранспортерів для Бундесверу, повідомляє у понеділок, 10 листопада, 
інформаційне агентство Reuters. Міністерство планує поставити на озброєння додатковий 131 
колісний бронетранспортер типу Boxer, говориться у доповідній записці німецького міністерства 
фінансів бюджетному комітетові Бундестагу, який працює над проектом бюджету на 2015 рік, 
зазначає агентство. Передбачених 190 бронетранспортерів Boxer недостатньо "з огляду на зміни у 
безпековій ситуації, у першу чергу на європейських теренах", - цитує записку Reuters. Ще кілька 
місяців тому закупівлю додаткових бойових машин заблокували у Бундестазі через брак коштів, 
зазначає агентство. 

Бронетранспортери Boxer є спільною німецько-нідерландською розробкою. Їх випускає 
консорціум ARTEC, до якого входять оборонні корпорації Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та 
Rheinmetall. Машини почали постачатися до Бундесверу у 2009 році, а в 2011-му були вперше 
застосовані в Афганістані. Для закупівлі 131 бронетранспортера Boxer у бюджеті ФРН доведеться 
додатково закласти близько 620 мільйонів євро. Бюджетний комітет Бундестагу ще має видати 
дозвіл на закупівлю додаткових машин. Якщо такий дозвіл буде надано, їхнє постачання 
розпочнеться у 2016 році. 

Нагадаємо, що в кінці жовтня компанія KMW заявила про зростання попиту на танки в 
східноєвропейських та скандинавських країнах. Причиною також було названо кризу в Україні. 
Згідно з висновками оборонних експертів правлячої у Німеччини коаліції, так само як 
бронетранспортерів, Бундесверу також не вистачатиме передбачених 225 основних бойових танків 
Leopard 2, які виробляє KMW. 

DW.DE 
 

12.11.2014. Норвегія виявила біля своїх кордонів новітній 
російський бомбардувальник 

Норвезькі військові вперше виявили біля повітряного простору своєї країни новітній 
російський винищувач-бомбардувальник Су-34. 

Про це повідомляє норвезьке видання VG. 
Згідно з інформацією, літак було виявлено та сфотографовано ще 29 жовтня 2014 року, 

проте фотографії були опубліковані 12 листопада. 
"Су-34 було виявлено та ідентифіковано біля кордонів інших країн НАТО. Але ми ніколи не 

бачили його на півночі, біля берегів Норвегії", - зауважив представник міністерства оборони 
країни капітан Бріньяр Стурдал. 

Як повідомляється, пара чергових винищувачів F-16 була піднята на перехоплення 
нерозпізнаних цілей і виявила над Баренцевим морем біля кордонів повітряного простору 
норвезької провінції Фіннмарк групу російських літаків. 

Серед них був і Су-34. 
Як повідомляє видання, нова модифікація Cу-34 знаходилася на випробовуваннях та не 

використовувалася ВПС Росії до червня цього року. 
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 29 жовтня над Норвезьким морем були 
зафіксовані чотири Ту-95, а також чотири літака-заправника. 

Українська правда 

14.11.2014. Рада ЄС спробує знайти відповідь на погіршення 
ситуації в Україні 

Засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС пройдуть в умовах зростання 
напруження та російської військової присутності на Сході України. DW з’ясовувала, чого очікувати 
від цієї зустрічі. 

17-18 листопада в Брюсселі пройде засідання Ради ЄС у закордонних справах. У понеділок 
глави МЗС держав-членів ЄС під головуванням Верховної представниці ЄС з питань зовнішньої 
політики Федерики Могерині обговорюватимуть в першу чергу ситуацію в Україні. "Міністри 
проведуть детальну дискусію щодо останніх подій, включаючи нещодавні вибори, перспективи 
політичного процесу та підтримку ОБСЄ з боку ЄС", - зазначається в порядку денному Ради ЄС. 
Засідання буде проходити на тлі відсутності успіхів у реалізації Мінських домовленостей, 
проведених сепаратистами псевдовиборів та заяв про можливе поновлення широких бойових дій 
на сході України. 

Засідання в умовах напруженості 
Експерт Центру досліджень європейської політикине Майкл Емерсон очікує від засідання 

якихось дійсно нових рішень. "Проте буде серйозна дискусія щодо фактичного провалу Мінського 
процесу", - додає він. Науковий співробітник Єнського університету Андре Гертель також не 
прогнозує серйозного повороту в політиці ЄС, попри те, що "ситуація на Донбасі знову змінилася 
на гірше". 

Що може вплинути на результати зустрічі, так це численні повідомлення про зростання 
російської військової присутності в Україні. Крім українських посадовців, цього тижня про це 
повідомляли в ОБСЄ та НАТО. Мова йде, зокрема, про колони танків, артилерії, систем ППО та 
військових підрозділів. Реакції на таку ескалацію напруги з боку Москви очікує аналітик Центру 
європейської політики Аманда Пол. Так само як і на проведення сепаратистами "незаконних 
виборів" 2 листопада. З тим, що "конвої, які везуть нову зброю та боєприпаси на території, 
окуповані сепаратистами", стануть центральною темою засідання Ради ЄС, погоджується і Майкл 
Емерсон. 

Це питання може стати одним з центральних не лише у понеділок, але і на другий день 
засідання. У вівторок зустріч проводитимуть міністри оборони. Вони обговорюватимуть не лише 
військову кооперацію та військові операції ЄС, а і безпекову ситуацію в сусідніх з Євросоюзом 
регіонах, говориться в порядку денному. 

Вічне питання санкцій 
Аманда Пол зауважує, що ЄС має накласти подальші санкції на Росію - як персональні, так і 

секторальні. Речниця Ради ЄС Сюзанне Кіфер розповіла в коментарі DW, що стосовно України 
"міністри обговорять політичний процес в напрямку миру, ситуацію в Україні після виборів та 
реформи, а також обмежувальні заходи". 

Виходячи із останніх заяв, німецький уряд поки не планує змінювати свою політику щодо 
ситуації в Україні. Як заявила федеральна канцлерка Анґела Меркель 11 листопада у телефонній 
розмові з президентом України, "мінські домовленості є і надалі правильною основою для 
покрашення стану та повинні бути всеохопно імплементовані". Ціллю уряду ФРН є уникнення як 
нової ескалації, так і замороженого конфлікту. Втім, нові економічні санкції в даний момент не 
плануються, заявила Меркель під час прес-конференції з прем’єр-міністром Пакистану Навазом 
Шарифом. 

"З огляду на те, наскільки складно було запровадити третій рівень санкцій, я думаю, 
гарним результатом буде, якщо Євросоюз погодиться утримувати наявний рівень тиску на Росію", - 
зазначає Андре Гертель. Аманда Пол визнає, що "досягнути згоди щодо секторальних санкцій буде 
набагато важче". На думку експертки, треба посилити хоча б персональні санкції, "оскільки якщо 
не буде ніякого результату зустрічі, окрім висловлення глибокого занепокоєння, це пошле 
негативний сигнал Україні і дозволить президенту Путіну почуватися більш впевненим". Пол 
радить посилювати санкції в енергетичному секторі. Найшвидшого ефекту, за її словами, варто 
очікувати від обмежень у фінансовій сфері, зокрема, дієвим буде відключити РФ від системи 
банківських переказів SWIFT. 

Чи варто продовжувати нинішню політику? 
Санкції ЄС та США у поєднанні з падінням цін на нафту мають руйнівний вплив на 

російську економіку, зазначає Майкл Емерсон. Він достатній, щоб притлумити ентузіазм Кремля 
щодо ідеї прокладання сухопутного коридору до Криму. "Якщо така спроба буде здійснена, це 
спровокує новий виток санкцій", - додає експерт. 

Немало нарікань викликає і друга сторона політики ЄС - дипломатична. Навіть в ООН 
визнали, що мінські домовленості є під питанням. "Ми глибоко занепокоєні можливістю 



INTERNATIONAL WEEKLY # 19 (01.11.2014 — 16.11.2014) 18 of 66 

 

18 of 66 

поновлення повномасштабних бойових дій", - заявив 12 листопада помічник генерального 
секретаря ООН з політичних питань Єнс Андерс Тойберг-Франзен. 

Аманда Пол взагалі називає мінські домовленості мертвими. При цьому хоча ЄС і треба 
продовжувати санкційний підхід, двері для дипломатії мають лишатися відкритими. "Нам 
потрібно повернутися до женевських переговорів, які були потім замінені на мінський формат, 
оскільки вони представляли більш жорсткі рамки для Росії", - пояснює експертка. За її словами, 
головне, що повинне продемонструвати засідання Ради ЄС - це єдність та стійкість Євросоюзу. 

Майкл Емерсон погоджується, що діалог треба вести - "в мінському чи будь-якому іншому 
форматі". Крім того, він закликає "підтримувати Київ щедрою, проте серйозно регульованою 
фінансовою допомогою". На цьому тижні в Єврокомісії оголосили про виділення додаткової 
допомоги на підготовку до прийдешньої зими та на потреби внутрішньо переміщених осіб, а також 
чергового кредиту макрофінансової підтримки. Втім, на суттєве збільшення допомоги не радить 
розраховувати Андре Гертель. "Протягом останніх тижнів лунали голоси з бідніших країн ЄС, які 
говорили, що Євросоюз не може собі дозволити ще одну Грецію", - пояснює експерт. 

Водночас, Андре Гертель не бачить достатньої послідовності в політиці Брюсселя. 
"Слабкість ЄС полягає в тому, що він застосовує лише тактичні заходи, не маючи стратегії. Путін 
має стратегію - підточувати незалежність України та єдність Заходу - і тому завжди на крок 
попереду", - пояснює німецький експерт. На його думку, проблема полягає в тому, що Євросоюз 
досі не впевнений, чим є для нього Україна. "Путін прийме наші умови лише тоді, коли побачить, 
що у нас є ціль і ми маємо чіткий намір іти до кінця", - підсумовує Андре Гертель. 

DW.DE 

14.11.2014. Кемерон пригрозив Росії посиленням санкцій 

Прем’єр-міністр Великобританії вважає, що санкції щодо Росії можуть бути скасовані, якщо 
та сприятиме миру в Україні, в іншому випадку - вони лише посиляться. Кемерон все ще 
сподівається на поміркованість Росії. 

Росія може зіштовхнутися з подальшими санкціями, якщо не сприятиме урегулюванню 
ситуації в Україні. Про це у п’ятницю, 14 листопада, у столиці Австралії Канберрі заявив прем'єр-
міністр Великобританії Девід Кемерон, назвавши дії Москви "неприйнятними", повідомляє 
агенція AFP. Він виступив у парламенті країни та зустрівся зі своїм австралійським колегою Тоні 
Ебботом. Також Кемерон зауважив, що санкції Заходу впливають на економіку Росії. 

"Якщо Росія обере позитивний та відповідальний підхід щодо вільного розвитку України, 
ми можемо подумати про скасування санкцій. Якщо ж дії Росії призведуть до погіршення ситуації, 
санкції можуть бути посилені. Усе дуже просто", - сказав британський прем’єр. При цьому Кемерон 
висловив надію, що "Росія зрозуміє і визнає", що вона повинна дозволити Україні розвиватися як 
вільній і незалежній країні. 

У свою чергу прем’єр-міністр Австралії Тоні Еббот заявив, що Росія останнім часом стала 
більш "агресивною", ніж це було упродовж тривалого часу. При цьому він додав, що ця агресія 
дивним чином проявляється на тлі уповільнення розвитку економіки Росії. 

Нагадаємо, нещодавно Тоні Еббот запропонував Володимиру Путіну вибачитися за 
катастрофу рейсу MH17. 

DW.DE 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

РІШУЧА ДОПОМОГА НАТО УКРАЇНІ ЗМЕНШИЛА БИ РИЗИК 
РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ ЧЛЕНІВ АЛЬЯНСУ 

 

На тлі найбільшої загрози в історії України та НАТО, співпраця сторін не 
лише не нарощується, а скоріше згортається. Це помірно, якщо порівняти 
кількість, якість і масштаб спільних заходів, що мали місце цього року і минулого. 
Складається враження, що керівництво НАТО остерігається співпраці 
із Києвом, щоб не збільшили ризик російської агресії проти країн-
членів Альянсу. 

12 листопада 2014 р., у штаб-квартирі НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч 
із генсеком ОБСЄ Ламберто Заньєром, на якій сторони відзначив важливу роль 
місії ОБСЄ в Україні. Судячи з усього, словами вся підтримка і обмежилася, адже 
за кілька днів після того Україна була змушена надати місії ОБСЄ 10 броньованих 
автомобілів, яких їй і так не вистачає для власної армії. Та окрім України таку 
техніку для місії ОБСЄ запропонувала лише Росія – із умовою, що в кожному з них 
сидітиме по два російських водія, очевидно, із числа співробітників спецслужб. 
Неспроможність держав – членів НАТО виділити кілька 
броньованих авто для місії ОБСЄ красномовно свідчить про їх 
реальне «бажання» допомогти Україні. 

Досі не були реалізовані зроблені на Уельському саміті 4 вересня 2014 р. 
заяви про можливість надання членами НАТО допомоги Україні зброєю у форматі 
двосторонніх міждержавних відносин. Вірогідно, члени Альянсу чекають на 
рішення Вашингтону з цього приводу. Певні надії з’явилися після перемоги 
представників Республіканської партії на довиборах у Сенат. Джон Маккейн, 
який має гарні шанси очолити сенатський Комітет з питань 
збройних сил, заявив, що «США та Європа мають припинити 
робити вигляд, ніби надання летальної збройної допомоги Україні 
спровокує президента Путіна до подальшої агресії. Що найбільше 
провокує Путіна, так це небажання США і Європи зробити цей крок 
і усвідомлення їх слабкості»12. 

У Конгресі США зареєстровано два законопроекти, що передбачають 
надання військової допомоги Україні – «Акт щодо допомоги Україні в питаннях 
безпеки» та «Акт на підтримку свободи України». У новому складі Сенату 
республіканці матимуть мінімально необхідну більшість для ухвалення цих 
законопроектів, проте не виключено, що Барак Обама накладе на них вето. Тож, 
швидше за все, республіканцям доведеться все ж таки домовлятися з цього 

                                                             
12 Statement by Senator John Mccain on Russia providing military aid to separatists in Ukraine. - 
http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=74d52b1b-ce2d-408b-bc30-211595c85d46. 
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питання із демократами, що складно, зважаючи на позицію нинішнього 
президента США. 

Вже не лише українські, а й західні оглядачі висловлюють 
занепокоєння можливими планами Обами «здати» Україну в обмін на 
«поступки» Путіна в питаннях Іраку та Ісламської держави. Небезпеку 
існування таких домовленостей, серед інших експертів, припускають відомий 
фінансист Джордж Сорос13 та авторитетний оглядач «The New York Times» Роджер 
Коен14. Абсурдність ситуації в тому, що Білий Дім виторговує у 
Кремля (ціною України) згоду на реалізацію своєї політики на 
Близькому Сході, тоді як Москва не цікавиться думкою Вашингтону 
щодо своїх дій на світовій арені, включаючи ту ж Україну. 

Схоже, що ні у Вашингтоні, ні в Брюсселі, ні в Берліні досі не зрозуміли, що 
не надаючи дієвої допомоги Україні, лідери країн НАТО збільшують 
імовірність залучення їх військ до бойових дій проти агресії Росії, але 
вже на території Альянсу. Навчання НАТО в Естонії та Литві, що пройшли в 
листопаді 2014 р., свідчать про відсутність розуміння Альянсом характеру загроз. 
В Естонії сили швидкого реагування НАТО відпрацьовували відповідь на імовірне 
вторгнення армії країни-агресора. Та справа в тому, що існує величезна різниця 
між відкритим вторгненням іноземної армії та прихованою, «гібридною» 
агресією, коли диверсанти захоплюють громадські установи і діють 
терористичними методами. Тож проведені навчання можуть лише трохи 
заспокоїти громадську думку країн Балтії, але аж ніяк не посилити їх реальну 
захищеність перед імовірними повстаннями «ополченців» за донецьким 
сценарієм. 

Директор Інституту зовнішньої політики Григорій 
Перепелиця справедливо відзначає, що «НАТО не готове до 
«гібридної» війни, й воно неадекватно оцінює реальну загрозу, яка 
вже чітко позначилася на північному фланзі НАТО. … Ситуація дуже 
загрозлива передусім для країн Балтії. Далі – для Польщі й нарешті – для 
Німеччини. … У бундесверу, наприклад, навіть немає планів своєї 
територіальної оборони, оскільки все військове планування здійснюється в 
штаб-квартирі НАТО, й російська розвідка це дуже добре знає. Гадаю, Путін не 
блефував, коли погрожував зайняти Польщу за два тижні й за два дні - країни 
Балтії».15 

Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав 
звернувся до Пентагону з проханням надати додаткові війська і бойове оснащення 
для посилення присутності Альянсу в країнах Балтії, Польщі та Румунії. Також 
повідомлялося, що НАТО створить тимчасовий корпус швидкого реагування на 
базі німецько-голландського корпусу в Мюнстері (Німеччина). Враховуючи 
забюрократизованість процедур в Альянсі, можна припустити, що на виконання 
цих планів піде не менше року.  

Очевидно, НАТО сподівається, що має вдосталь часу до імовірної 
російської агресії в країнах Балтії. Та у Володимира Путіна немає 
багато часу: 1) падіння цін на нафту вже наступного року скоротить можливості 
Кремля фінансувати військові авантюри; 2) через два роки в США буде новий 
президент, який навряд чи дозволятиме Кремлю так безкарно нищити 
американський вплив у світі; 3) за рік-два НАТО може виробити певні механізми 
протистояння «гібридній» війні. Тож ідеальним часом для військових авантюр 

                                                             
13 Wake Up, Europe. - http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/nov/20/wake-up-europe/?insrc=hpss. 
14 The Iran-Ukraine Affair. - http://www.nytimes.com/2014/11/11/opinion/roger-cohen-the-iran-ukraine-
affair.html?_r=1. 
15 «Альянс неадекватно оцінює реальну загрозу». - http://www.day.kiev.ua/uk/article/svitovi-diskusiyi/alyans-
neadekvatno-ocinyuie-realnu-zagrozu. 
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Путіна є наступний рік. 
У латвійській місцевості Латгалія неподалік кордону із РФ вже працюють 

«активісти», які агітують за приєднання регіону до Росії16. 11 листопада 2014 р. 
президент самопроголошеної Придністровської республіки Євген Шевчук заявив 
про готовність провести референдум про незалежність17. Маючи збройні сили, 
співставні із арміями всіх європейських членів НАТО разом узятих, при 
незрівнянно більшій рішучості щодо їх використання, а також маючи потужні 
«п’яті» колони в усіх державах – потенційних жертвах, Кремль цілком може 
наважитися розпочати бойові дії в країнах Балтії та Молдові і до завершення 
української «кампанії». 

Тож неправі ті «друзі Росії» з числа європейських та американських 
політиків, які запевняють, ніби військова допомога НАТО Україні спровокує 
Путіна на подальшу агресію. Все з точністю до навпаки: Росія вторглася в Грузії 
через чотири місяці після того, як останній відмовили в ПДЧ на Бухарестському 
саміті 2008 р. Росія анексувала Крим і вторглася в Донбас після улесливих 
запевнянь західних лідерів, що питання членства України в НАТО не стоїть на 
порядку денному. Саме слабка позиція Заходу провокує Кремль до 
нарощування агресії.  

Путін прагне знищити НАТО як структуру, що позбавляє Росію гегемонії на 
континенті. Тож питання вже не в тому, чи доведеться НАТО мати справу 
із російською агресією, а в тому, як швидко вона буде зупинена і в 
якому місці. Якщо Альянс виявить рішучість і допоможе Україні захиститися від 
російського вторгнення – військові втрати змусять Кремль зупинитися на тому, 
що вже захоплено. Заяви Барака Обами і Ангели Меркель, що натовська 
зброя не допоможе Україні виграти війну, – безпідставні, адже Україна 
веде оборонну війну, а не наступальну, а отже потребує в рази менше 
ресурсів, ніж агресор. Українці мають достатній мобілізаційний ресурс, проте не 
мають достатньої кількості сучасної зброї (у т.ч. важкої), потребують допомоги 
консультантами й розвідданими. Чим рішучішими будуть дії НАТО, тим більше 
шансів, що Кремль не ризикне перетворити країни Балтії, Польщу та Румунію – в 
руїни, аналогічні тим, що зараз на Донбасі.  

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

04.11.2014. У НАТО побоюються, що криза в Україні призведе до 
замороженого конфлікту 

Дії Росії в контексті української кризи можуть призвести до замороження конфлікту, це 
також призведе до погіршення відносин з НАТО. 

Таку думку у понеділок на брифінгу озвучив верховний головнокомандувач Об'єднаними 
збройними силами (ОЗС) Альянсу в Європі генерал Філіп Брідлав, передає ТАСС. 

За його твердженням, Москва зрушує кордон між Україною і Росією на захід. 
"Ми бачимо, що справа йде до демаркації та розмиття діючого українсько-російського 

кордону", - сказав він. 
"Я турбуюся щодо того, що за таких умов може створитися заморожений конфлікт", - 

резюмував Бридлав. 
УНІАН 

 
 

                                                             
16 Ceļ trauksmi par prokrieviskām akcijām Latgalē. - http://www.diena.lv/latvija/novados/cel-trauksmi-par-
prokrieviskam-akcijam-latgale-14076755. 
17 Приднестровье заявляет, что готово к референдуму о самоопределении. - 
http://ria.ru/world/20141111/1032819438.html. 
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04.11.2014. НАТО зафіксувало велику кількість військ РФ на 
східних кордонах України 

На східному кордоні України зосереджено значну кількість російських військ, включаючи 
батальйони тактичної групи. 

Про це власному кореспонденту УНІАН у вівторок в Брюсселі повідомили у штаб-квартирі 
Об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE). 

«На східному кордоні України залишається значна присутність російських військ, 
включаючи повторну конфігурацію декількох батальйонів тактичної групи. Таке пересування 
може бути чи поверненням на базу чи переміщенням на нову позицію. Однак батальйони, які 
залишаються, продовжують здійснювати дестабілізуючий тиск», - зазначили в SHAPE. 

Крім того, у штаб-квартирі додали, що днями Верховний головнокомандуючий силами 
НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав говорив про присутність до 300 російських військових у 
східній Україні, які тренують бойовиків. 

УНІАН 

11.11.2012. РФ перекидає до Криму засоби доставки ядерної зброї 
- НАТО 

Росія перекидає до Криму засоби доставки ядерної зброї. 
Про це в інтерв'ю Reuters заявив головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп 

Брідлав. 
"Чи є вона (ядерна зброя - ред.) чи ні, ми не знаємо", - сказав він. 
Окрім того, за словами Брідлава, чисельність російських військ всередині Східної України, 

які допомагають і навчають бойовиків-сепаратистів використовувати сучасну зброю, ймовірно, 
збільшилася. 

"Насильство продовжує зростати з кожним днем", - сказав він. 
Водночас, як відзначив головнокомандувач, НАТО стурбоване конвоями вантажівок, що 

перевозять артилерію на східну Україну з Росії. 
"Військове обладнання, зброя, боєзапаси, як і раніше, надходять у східну Україну. 

Зростання їх кількості було помічене протягом останніх кількох днів", - підкреслив Брідлав. 
Нагадаємо, раніше Брідлав заявляв, що окремі російські війська все ще перебувають в 

Україні, а на українсько-російському кордоні РФ також зберігає частину збройних сил. 
Європейська правда 

12.11.2014. НАТО: Російські війська заходять в Україну 

НАТО спостерігає в останні дні перекидання в Україну російської військової техніки. 
Про це заявив головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав, передає AFP. 
За його словами, в Україну заходять російські танки, артилерія та бойові частини. 
"Впродовж останніх двох днів ми спостерігаємо те ж, про що звітує ОБСЄ. Ми бачимо 

колони російської техніки, в першу чергу російських танків, артилерії, систем ППО і бойових 
підрозділів, що входять в Україну", – заявив Брідлав. 

"Ми не маємо зараз точного уявлення, як багато (техніки і військ зайшло – ред.). Ми згодні, 
що було кілька колон, які ми бачили," - додав він. 

Брідлав висловив стурбованість, що "в кордоні між Україною і Росією багато дірок, він 
повністю відкритий". 

"Сила, гроші, підтримка, витратні матеріали, зброя течуть туди і назад вздовж усього 
кордону. Ми маємо повернутися до ситуації, коли цей кордон поважатиметься, що дозволить 
вирішити проблему збільшення кількості зброї у Східній Україні", - сказав Брідлав. 

Як відомо, раніше спостерігачі ОБСЄ повідомляли про велику колону немаркованих 
військових вантажівок та артилерійських установок, яка рухалась в Донецьк. 

Українська правда 

12.11.2014. Російські танки перетинають український кордон - 
НАТО 

НАТО спостерігає вхід колони російської військової техніки на територію України. 
Північноатлантичний альянс заявив, що спостерігає входження колони російської 

військової техніки, включаючи танки, артилерію і бойові частини, протягом останніх двох днів. 
Про це пише "9 news" з посиланням на AFP. 

"Ми спостерігали колони російської техніки, в першу чергу російських танків, артилерії, 
російських систем ППО і російських бойових підрозділів, які перетинають кордон з Україною", - 
розповів Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами організації у Європі 
Філіп Бридлав. 
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Бридлава турбує те, що в даний час межа між Росією і Україною повністю відкрита. 
7 листопада посол України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв передав верховному 

представнику ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Федерике Могерини 
інформацію про склад російського збройного угруповання, яке незаконно вторглося на територію 
України, та факти її подальшого нарощування. Про це повідомили в місії України при ЄС. 

17 листопада в Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС, на якому, 
зокрема, планується обговорити ситуацію в Україні та питання санкцій щодо Росії. 

Дзеркало тижня 

13.11.2014. НАТО поглиблює співробітництво з Україною у сфері 
цивільного захисту населення та територій 

Делегація ДСНС України на чолі із першим заступником Голови Анатолієм Бойко взяла 
участь у пленарному засіданні Комітету НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій 
цивільного характеру (далі – КПНС), що відбулося 6-7 листопада 2014 року у штаб-квартирі НАТО 
(м. Брюссель, Королівство Бельгія). 

На засідання були запрошені представники національних органів влади, які відповідають 
за питання планування заходів цивільного захисту на випадок надзвичайних ситуацій. 

6 листопада 2014 року вперше в історії партнерства НАТО та ДСНС України відбулось 
спеціальне засідання з Україною у форматі ―28+5+1‖ - представники країн-членів та партнерів 
Альянсу (Австрія, Фінляндія, Ірландія, Швеція, Швейцарія) і Україна. 

Засідання проходило під головуванням заступника Генерального секретаря НАТО з питань 
операцій, Голови КПНС, Посла Франчески Тардіолі за участі керівника Євроатлантичного 
координаційного центру реагування на катастрофи Гюнтера Бретшнайдера, представників 
Управління Міжнародного Секретаріату НАТО з цивільно-військової підтримки у сфері 
планування на випадок надзвичайних ситуацій. 

Головною темою засідання стало обговорення ситуації на Донбасі та підтримки і допомоги, 
які надаються Україні в цих умовах світовою спільнотою. У цьому контексті українською стороною 
було поінформовано присутніх про роботу Міжвідомчого координаційного штабу з питань, 
пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, реалізації заходів із 
захисту цивільного населення на Донбасі, відновлення об’єктів критичної інфраструктури та 
гуманітарної підтримки населення. 

Крім цього, відповідно до порядку денного засідання, було розглянуто доповідь про 
результати роботи Групи НАТО з дорадчої консультативної підтримки у складі цивільних 
експертів із захисту критичної (ядерної) інфраструктури, що відвідали м. Київ у квітні 2014 р. та 
підтримку, яка надавалася та буде надаватися Україні з урахуванням результатів роботи Групи 
НАТО. 

Учасників засідання ознайомлено з результатами проведення 12 засідання Спільної 
робочої групи Україна-НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій, що відбулося 13-14 
жовтня 2014 року в ДСНС України, та досягнутими за результатами засідання домовленостями. 

Окремо було обговорено питання проведення в Україні міжнародних навчань НАТО з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, насамперед, представлено пропозиції української 
сторони щодо сценарію навчань, можливого місця та часу проведення, учасників, а також 
фінансові розрахунки. 

За підсумками засідання з боку Міжнародного Секретаріату НАТО, країн-членів та 
партнерів Альянсу було висловлено підтримку Україні у зв’язку із подіями на Донбасі. Висловлено 
запевнення щодо готовності НАТО надати фінансову допомогу Україні у рамках підготовки та 
проведення у наступному році міжнародних навчань Україна-НАТО з реагування на надзвичайні 
ситуації та ліквідації їх наслідків, які стануть 15-ми навчаннями НАТО за участі країн-членів та 
партнерів Альянсу, та третім спільним масштабним заходом з Україною. 

Керівник делегації ДСНС України перший заступник Голови Анатолій Бойко під час 
засідання КПНС провів двосторонні зустрічі з керівниками делегацій із Сполучених Штатів 
Америки, Польщі, Фінляндії, Чехії, Словаччини, Швеції, Румунії, Швейцарії, Великої Британії, 
Туреччини, Хорватії, Болгарії, Білорусі, Латвії, Молдови, Німеччини та Нідерландів. 

Обговорено питання подальшого двостороннього співробітництва та можливості надання 
допомоги Україні. 

Урядовий портал 
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14.11.2014. Генсек НАТО звинуватив Росію в порушенні 
перемир'я в Донбасі 

Генсек НАТО вважає, що криза в Донбасі сталася за "сприяння" Путіна. Росія, на думку 
Столтенберга, руйнує систему безпеки в Європі. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг різко розкритикував позицію президента 
Росії Володимира Путіна щодо кризи в Донбасі. 

За його словами, НАТО встановило, що Росія знову перекидає зброю, обладнання, 
артилерію, танки і ракети через український кордон. 

Столтенберг також заявив, що Путін ставить під загрозу безпеку цивільної авіації, маючи 
на увазі появу останнім часом російських військових літаків поблизу кордонів НАТО. За його 
словами, літаки Альянсу в цьому році перехоплювали російські літаки понад 100 разів, що втричі 
більше, ніж у 2013 році. 

"Не можна сказати, що ми стоїмо на порозі нової холодної війни, але у нас більше немає 
тієї довірливої співпраці з Росією, яку ми вибудовували останніми роками", - зауважив 
Столтенберг та додав, що "Росія підриває архітектуру безпеки в Європі". 

НАТО останніми днями висловлювало стурбованість переміщенням військової техніки в 
Україну з боку РФ. 

Дзеркало тижня 
 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

07.11.2014. НАТО створить новий елітний підрозділ 

Дії Москви налякали східноєвропейських членів НАТО. Альянс готовий показати Росії, що 
захищатиме їхню територіальну цілісність. Та готує створення нового підрозділу швидкого 
реагування. 

НАТО розглядає можливість проведення великих навчань із залученням десятків тисяч 
солдатів на територіях, близьких до російського кордону. Про це заявив головнокомандувач 
об'єднаними силами НАТО в Північній та Східній Європі генерал Ганс-Лотар Домрезе в інтерв'ю 
німецькому виданню Die Welt, опублікованому в п’ятницю, 7 листопада. 

За словами німецького генерала, до цього Альянс проводив великі навчання із залученням 
від 25 до 40 тисяч військовослужбовців лише у західних країнах-членах НАТО. "Однак я можу собі 
уявити, що в майбутньому ми проводитимемо такі навчання і в Східній Європі та балтійських 
країнах", - наголосив Домрезе. 

Ці плани є значною мірою реакцією на дії Москви. Як зауважив німецький генерал, в 
Альянсі не очікували анексії Криму та порушення Росією численних міжнародних норм, а також 
переконались, що президент Росії Володимир Путін зробив російську армію "боєздатнішою". 
Відповідно, багато східноєвропейських країн-членів Альянсу відчувають загрозу, пояснив Домрезе. 
Навчання, проведені на початку вересня у Латвії, повинні були надати сигнал Росії, що Альянс 
готовий захищати територіальну цілісність своїх країн-членів. 

Новий підрозділ швидкого реагування 
Для відсічі можливої загрози зі східного боку в Альянсі планують створити підрозділ 

швидкого реагування, який налічуватиме від 5 до 7 тисяч військовослужбовців і буде своєрідним 
"наконечником" сил НАТО, зазначив генерал Домрезе. Цей підрозділ повинен бути готовий до 
участі в діях на певній території у термін від двох до п'яти днів. Його мають створити уже в 2015 
році, коли планується й участь підрозділу у кількох навчаннях. 

За словами Домрезе, участь у формуванні підрозділу братимуть не всі члени Альянсу, а 
тільки ті, "які мають необхідне високотехнологічне обладнання та відповідно вишколених 
солдатів", орієнтовно - від шести до 10 країн. Зазначений підрозділ повинен також мати достатній 
повітряний флот для швидкого перекидання. Існуючі підрозділи швидкого реагування НАТО 
генерал назвав "надто повільними". Та водночас наголосив, що створення нового підрозділу 
коштуватиме країнам-членам чималих коштів. 

DW.DE 
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10.11.2014. Експерти: напруженість між НАТО та Росією 
збільшується 

Рівень напруженості між НАТО і Росією після анексії Криму досяг масштабу військової 
напруги у всій Європі. 

Блок НАТО посилив співпрацю з Києвом і збільшив кількість повітряних патрулів і навчань 
зі своїми членами з числа країн Центральної і Східної Європи. 

Росія натомість вирішила проводити активнішу військову політику. 
Експерти базованого в Лондоні аналітичного центру Європейське співтовариство лідерів за 

багатостороннє ядерне роззброєння і нерозповсюдження (European Leadership Network) 
оприлюднили детальний аналіз цієї більш агресивної російської позиції. 

Близькість зіткнень 
Експерти нарахували за останні вісім місяців приблизно 40 серйозних інцидентів між 

Росією та країнами Північноатлантичного альянсу, які потенційно могли мати далекосяжні 
наслідки. 

Особливо небезпечними експерти назвали 11 інцидентів, серед яких - викрадення 
російськими спецслужбами працівника поліції безпеки Естонії, а також пошуки в територіальних 
водах Швеції російської субмарини. 

На початку березня пасажирський літак авіакомпанії SAS з 132 пасажирами на борту, який 
летів до Риму, одразу після вильоту з аеропорту Копенгагена ледь не зіткнувся з російським 
літаком-розвідником, який вимкнув сигнальні пристрої. 

"Зіткнення вдалося уникнути лише через добру видимість та уважність пілотів SAS", - 
йдеться в доповіді. 

Заклик до стриманості 
На початку вересня російські стратегічні бомбардувальники відпрацьовували удари 

крилатими ракетами в Лабрадорському морі неподалік від Канади. 
Російські літаки не входили в повітряний простір Канади, однак їхні дії розцінювали як 

провокаційні через саміт НАТО, що проходив у той час в Уельсі. 
7 вересня над канадським фрегатом "Торонто" в Чорному морі на висоті 300 м пронісся 

російський літак. 
"Торонто" взяв його на приціл, однак не вживав жодних дій. 
Експерти з Європейського співтовариства лідерів закликали всі сторони до стриманості. 
У Північноатлантичному альянсі раніше повідомляли, що в 2014 році авіація НАТО 

вилітала на перехоплення більше як сотні російських літаків, що приблизно втричі більше, ніж 
минулоріч. 

Російські військові експерти вважають, що подібна активність - адекватна відповідь на дії 
західної авіації, яка продовжує розвідувальні польоти поблизу російських повітряних кордонів. 

У квітні Північноатлантичний альянс оголосив про призупинення цивільного і військового 
співробітництва з Росією. 

BBC Україна 

13.11.2014. Нідерланди заявили, що перехопили російський літак 

Винищувачі F-16 ВПС Нідерландів, які базуються в польському місті Мальборк, вилетіли на 
перехоплення російського транспортного літака над Балтикою, повідомило міністерство оборони 
королівства. 

"Транспортний літак Іл летів над рівнем моря в міжнародному повітряному просторі на 
північ від Естонії та Литви. Це сталося без узгодження польоту", - йдеться на сайті відомства. 

Інцидент стався ще у середу ввечері, але про нього повідомили лише зараз. 
За даними нідерландського міністерства, далі літак попрямував до Калінінградської 

області. 
Російська влада поки що не прокоментувала це повідомлення. 
Естонія, Латвія і Литва не забезпечують охорону свого повітряного простору, це роблять 

ВВС інших країн-членів НАТО. 
Протягом останніх місяців активність російської авіації різко зросла над акваторіями 

Балтійського і Чорного морів, а також на Далекому Сході біля узбережжя Аляски. 
За даними НАТО, цього року відбулося щонайменше 100 випадків порушення російськими 

літаками повітряного простору країн-членів альянсу, що втричі більше, ніж за увесь 2013 рік. 
BBC Україна 
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14.11.2014. НАТО готується до посилення військової агресії з 
боку Росії 

Країни НАТО опрацьовують різні сценарії розвитку подій в Європі у зв'язку з російською 
агресією в Україні. Про це заявила глава оборонного відомства Норвегії Іні Еріксен Серейде. 

За її словами, країни НАТО готуються, в тому числі і до тих подій, які, як ми сподіваємося, 
не відбудуться. Готуємося до гіршого, - зазначила Серейде. - Це важливо, оскільки ми не хочемо 
допустити можливості розвитку кризових сценаріїв", повідомляє ZN.ua. 

"Однак необхідно підкреслити той факт, що наші дії, спрямовані на забезпечення захисту 
наших союзників, збереження територіальної цілісності і незалежності наших країн, в Росії 
сприймаються в зовсім іншому ключі, - вважає вона. 

За словами міністра, в ході дводенної зустрічі в Осло міністрів оборони восьми 
північноєвропейських держав, представники кількох держав висловили побоювання з приводу 
збільшення активності російських збройних сил біля своїх кордонів. 

Норвегія, у свою чергу, відзначає збільшення присутності російських військових в Арктиці, 
і хоча "безпосередньої загрози з російської сторони" для Норвегії немає, в оборонному відомстві 
вважають, що дана ситуація не може бути залишена без уваги", - заявила вона. 

УНІАН 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

САМІТИ АТЕС ТА G20 ПОКАЗАЛИ ЕФЕМЕРНІСТЬ ПІДТРИМКИ 
УКРАЇНИ СВІТОВИМ СПІВТОВАРИСТВОМ 

 

Протягом останнього тижня лідери провідних світових держав зустрічалися 
двічі: на саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці у Пекіні 10-11 
листопада 2014 р., та на саміті двадцятки економічно розвинутих держав G20. 
Офіційний порядок денний обох заходів був зорієнтований на економіку, хоча на 
неформальних зустрічах однією з ключових тем була російська агресія проти 
України. 

З одного боку, цілком логічно, що саміти АТЕС та G20 зосереджені, перш за 
все, на економічних питаннях. З іншого боку, цілковита відсутність 
українського питання в офіційній частині програм зустрічей провідних 
країн світу свідчить про реальний рівень пріоритетності для них цієї 
тематики. Адже агресія Росії проти України, що триває вже понад півроку, 
значною мірою впливає не лише на політичні, але і на економічні 
взаємовідносини. Війна в Європі підриває стабільність, а санкції суттєво 
впливають на економічну співпрацю і торгівлю. Якщо Захід обрав економічні 
санкції – головним інструментом примусу Росії до миру, то було би 
логічним, щоб ця тема офіційно прозвучала принаймні на саміті G20. 

Втім, для українського питання знайшлося місце лише в кулуарних 
розмовах і двосторонніх зустрічах. Барак Обама на саміті в Пекіні більше 
переймався досягненням домовленостей із Китаєм про скорочення викидів 
парникових газів, ніж виробленням спільної позиції щодо припинення війни на 
Сході Європи. Схоже, ні Вашингтон, ні Пекін не усвідомлюють, як може 
відбитися на економіках їх країн реальна загроза переростання поки 
що локальної війни у велику регіональну, а можливо – і світову.  

Те ж саме можна сказати і про лідерів G20, які в австралійському Брісбені 
домовлялися про стимулювання росту світової економіки та збереження клімату 
так, ніби російсько-українська війна жодним чином не позначається на цих 
питаннях. Геополітична короткозорість лідерів провідних держав світу становить 
реальну загрозу для їх власних країн та для всього світового співтовариства, адже 
всі обговорені в Австралії заходи зі стимулювання економіки 
виявляться марними, якщо підбадьорена своєю безкарністю Москва 
вторгнення до країн Балтії, що автоматично означатиме вступу в дію 5 
статті Статуту НАТО і світову війну. І навіть якщо події розвиватимуться не 
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так стрімко, як під час Першої та Другої Світових війн, проте наслідки можуть 
бути ще гіршими, адже Кремль цілком серйозно розглядає можливість 
застосування ядерної зброї проти без’ядерних європейських країн, сподіваючись, 
що Вашингтон не ризикне відповісти, адже територія США не постраждає.  

Лідери світових держав також не враховують марність всіх їх заходів на 
захист екології в разі можливого підриву російськими диверсантами ядерних 
станцій в Україні (а можливо, і в інших державах Європи), що не можна 
виключати в разі подальшого розгортання російської «гібридної війни».  

Кулуарні нагадування Барака Обами та інших світових лідерів 
Володимиру Путіну про обіцянки сприяти мирному врегулюванню та 
необхідність виконання Мінських домовленостей, як і слід було 
очікувати, не мали жодного впливу. На заклик канадського прем’єр-міністра 
вивести з України російські війська, Путін із характерним для нього цинізмом 
відповів, що їх там немає. Решта перемовин відбувалося приблизно в тому ж дусі. 
Судячи з усього, лідери цивілізованих країн і не очікували ніякого «прориву», і 
спілкувалися із російським лідером лише для демонстрації показної 
стурбованості українським питанням. Демарши на кшталт зустрічі Путіна в 
аеропорту нижчим за рангом чиновником чи його крайнє місце на груповому 
фото потішили західну пресу, проте не матимуть впливу на поведінку російського 
диктатора, який ще напередодні саміту висловив своє ставлення до світової 
громадськості, направивши до берегів Австралії чотири російських військових 
кораблі. 

Саміти АТЕС та G20 показали Україні ефемерність її надій на 
значну увагу та підтримку світового співтовариства. У той же час, 
саміти дають можливість Києву зробити висновки щодо 
перспективних напрямків дипломатичної роботи з пошуку союзників 
для тиску на Росію. На саміті G20 Президент США Барак Обама, прем'єр-
міністр Японії Сіндзо Абе та прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт зробили 
спільну заяву про намір виступати проти «навмисної анексії Криму Росією та її дій 
із дестабілізації східної України»18. Японія та Австралія відчувають загрозу 
від російсько-китайської співпраці в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні, а тому природно налаштовані допомагати Україні захиститися 
від російської агресії. Австралія цілком могла би стати партнером у військовій 
співпраці, а Японія – фінансово підтримати надання Україні сучасних озброєнь.  

Інший важливий напрямок дипломатичної роботи – Китай, чия 
позиція зараз значно більше цікавить Росію, ніж позиція США. Пекін – 
єдиний потужний світовий гравець, який фактично підіграє Москві в її агресивній 
політиці, сприймаючи її як противагу США. Зрозумілим є й бажання Пекіну 
скористатися з ізоляції Росії, щоб укласти вигідні для Китаю економічні угоди. На 
саміті в Пекіні, а також кількома тижнями раніше Китай і Росія уклали 
багатомільярдні контракти у сфері постачання енергоносіїв на вигідних для 
Пекіну умовах. Проте й Москва такими  чином отримала певні гарантії захисту її 
економіки від впливу санкцій Заходу. Китай також не приховує намірів заповнити 
своїми товарами ті прогалини на російському ринку, які виникають внаслідок 
західних санкцій. 

Київ має докласти максимум зусиль, щоб економічні успіхи 
Пекіну у відносинах із Москвою не реалізовувалися за рахунок безпеки 
й територіальної цілісності України. Китай не підтримує російську агресію 
відкрито, проте й не використовує своїх можливостей для сприяння вирішенню 
конфлікту. При цьому, китайська державна преса висловлює симпатії діям 

                                                             
18 U.S., Japan and Australia vow to oppose Russian action in Crimea. - 
http://www.reuters.com/article/2014/11/16/us-g20-summit-trilateral-idUSKCN0J000L20141116. 
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Москви, посилаючи Кремлю невірний сигнал і фактично стимулюючи його до 
нарощування агресії в Україні. Роль Китаю в Раді Безпеки ООН також важко 
назвати конструктивною.  

Київ завжди підтримував територіальну цілісність Китаю (де чимало 
сепаратистських рухів), тож має право розраховувати на взаємність. Крім того, 
Україна лише за офіційною статистикою імпортувала з КНР в 2013 р. товарів на 
$7,90 млрд., маючи від’ємне сальдо торгівлі із Китаєм в $5,17 млрд. Також Україна 
– надзвичайно перспективна держава для китайських інвестицій, як точки зору 
сільського господарства, так і в контексті інтеграції України до економіки ЄС. 
Варто частіше нагадувати Пекіну про ці чинники, закликаючи не використовувати 
нашу державу як «розмінну монету» у трикутнику стратегічного протистояння 
Китай – Росія – США.  
 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

03.11.2014. Робочий візит Міністра закордонних справ України 
П.А.Клімкіна до Туркменістану 

З листопада в рамках робочого візиту до Туркменістану Міністр закордонних справ України 
Павло Клімкін провів зустрічі з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим та 
Заступником Голови Кабінету Міністрів, Міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом 
Мередовим.  

У ході зустрічей відбулося обговорення широкого кола питань двостороннього 
співробітництва. Сторони високо оцінили існуючий рівень двосторонніх відносин та висловилися 
за їх подальший розвиток. 

Значну увагу було приділено питанням активізації торгово-економічних взаємовідносин, 
розвитку співробітництва у будівельній, енергетичній та транспортній галузі, а також розширенню 
культурно-гуманітарного співробітництва, зокрема, у сфері освіти.  

У контексті обговорення економічних взаємовідносин особливу увагу було приділено 
питанням участі українських будівельників у реалізації масштабних інфраструктурних проектів, 
які здійснюються в Туркменістані. 

У ході візиту Глава зовнішньополітичного відомства України відвідав будівельний 
майданчик дренажно-комунікаційного тунелю, що споруджується в Туркменістані компанією БА 
«Інтербудмонтаж» та зустрівся з його трудовим колективом. 

П.Клімкін також поклав квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченку в м.Ашгабат, здійснив поїздку 
до Меморіального комплексу в с. Кипчак, де відвідав Мечеть духовності та поклав квіти до 
сімейного мавзолею першого Президента Туркменістану Сапармурата Ніязова. 

Сайт МЗС України 

04.11.2014. Міністерство закордонних справ України направило 
ноту Росії у зв'язку з триваючими актами російської агресії проти 
України. 

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

«Вчора МЗС України направило на адресу зовнішньополітичного відомства Росії ноту, в 
якій висловлюється рішучий протест у зв'язку з триваючими актами агресії Росії проти України, 
наданням підтримки терористичним угрупованням ―ЛНР‖ та ―ДНР‖, продовженням дій, 
спрямованим на подальшу ескалацію ситуації в Україні, а також нарощуванням угруповань 
збройних сил РФ поблизу державного кордону України», - сказав Перебийніс. 

МЗС вкотре наголошує, що ці дії є грубим порушенням Статуту ООН, норм і принципів 
міжнародного права, а російська агресія проти України, у тому числі сприяння терористам, є 
тяжкими злочинами проти міжнародного миру та безпеки, які тягнуть за собою міжнародно-
правову відповідальність винних у їхньому скоєнні осіб. 

УНІАН 
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04.11.2014. МЗС України викликало "на килим" посла Сербії через 
спостерігачів на псевдовиборах бойовиків 

Перший заступник міністра закордонних справ України Наталія Галібаренко зустрілася із 
послом Сербії Раде Булатовичем у зв'язку з участю "спостерігачів" від країни у псевдовиборах 
бойовиків. 

Про це повідомляє прес-служба відомства. 
"Сербській стороні було роз’яснено позицію України щодо участі так званих спостерігачів 

від сербських політичних партій, у тому числі парламентських, у псевдовиборах на сході України 2 
листопада 2014 року", - йдеться у заяві МЗС України. 

Крім того, за інформацією відомства, дипломати обговорили окремі питання українсько-
сербського співробітництва. 

УНІАН 

05.11.2014. Для економії бюджетних коштів України закриє 9 
консульств в різних країнах - МЗС 

Міністерство закордонних справ України оголосило про ліквідацію дев’яти консульських 
установ в різних державах світу. 

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Євген Перебийніс, передає 
«Европейська правда». 

За його словами, від початку листопада дипустанови, які ліквідуються, вже не ведуть 
прийом громадян. Наразі тривають процедури завершення їх роботи. Сайти більшості консульств 
свідчать, що їх закриття розпочалося відразу після проведення парламентських виборів. 

Як відомо, дільниці для голосування за кордоном відкривалися саме у закордонних 
дипломатичних представництвах. 

"Це є частиною процесу з оптимізації використання держаних коштів", - пояснив мотив 
закриття консульств Євген Перебийніс. 

В перелік установ, які ліквідуються, увійшли генеральні консульства в Сучаві (Румінія), 
Пряшеві (Словаччина), консульства в Варні (Болгарія) та Марселі (Франція). Окрім цього, будуть 
ліквідовані консульська агенція в Батумі (Грузія), генеральні консульства в містах Нижній 
Новгород (Росія), Альмати (Казахстан) консульства в Хайфі (Ізраїль), Курітібі (Бразилія). 

"При виборі установ, як ліквідуються, враховувалися різні фактори, в тому числі - обсяг 
завдань і кількість здійснених консульських операцій, близькість інших консульських установ, 
кількість громадян на консульському обліку. Що стосується Сучави та Пряшева, то було взято до 
уваги, що ці міста знаходяться неподалік від кордону України", - заявив Перебийніс. 

"Водночас, планується відкрити одну консульську установу, у Придністров’ї, де проживає 
дуже багато громадян України. Її статус та місто розміщення наразі не визначений, ведуться 
консультації", - повідомив речник МЗС. 

Ще одну консульську установу переміщено – на базі консульського відділення посольства в 
Бонні буде створене генконсульство у Дюссельдорфі (обидва міста - Німеччина). 

Статус ще шести установ буде знижений з генерального консульства до консульства, що 
дозволить зменшити фінансування та кількість працівників. Ця реорганізація зачепить 
диппредставництва у Ньїредьгазі (Угорщина), Едінбурзі (Велика Британія), Салоніках (Греція), 
Єкатеринбурзі, Новосибірську (Росія). 

Консульські округи установ, які ліквідуються, передаються до сфери відповідальності 
посольства у відповідній державі, зазначають у МЗС. 

УНІАН 

07.11.2014. Київ передає ЄС «беззаперечні докази нарощування 
військ Росії» на території України – МЗС 

Представник України при Європейському союзі Костянтин Єлісєєв передав на адресу 
верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Моґеріні «докладну інформацію про 
склад російського військового угруповання, яке незаконно вторглося на територію України, та 
факти його подальшого нарощування», повідомили сьогодні в Міністерстві закордонних справ. 

Це було зроблено напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах, призначеного на 
17 листопада, «в контексті зусиль української сторони, спрямованих на мобілізацію підтримки з 
боку ЄС у питанні забезпечення виконання Москвою взятих на себе зобов’язань щодо деескалації 
ситуації на Донбасі», мовиться в повідомленні. 

Про які саме докази йдеться, не уточнено. 
Останніми днями в Україні багато разів заявляли про введення на захоплену 

сепаратистами територію частини Донбасу все нових військ і бойової техніки з Росії. У НАТО 
повідомили, що теж мають інформацію про це і перевіряють її. Росія натомість постійно заперечує, 
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що її регулярні війська перебувають на території материкової України, хоча визнає, що там воюють 
російські «добровольці» або й військові, які «взяли відпустку», щоб повоювати на Донбасі. 

На засіданні Ради ЄС у закордонних справах 17 листопада планують повернутися до чинних 
нині санкцій проти Росії, накладених на неї через її дії на дестабілізацію України, з огляду на 
можливість чи доцільність послабити, посилити їх чи залишити незмінними. 

Радіо Свобода 

07.11.2017. МЗС: Росія єдина у світі «поважає виборчий фарс» 
сепаратистів, це дипломатична еквілібристика 

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу, що «Росія є єдиною країною 
світу, яка поважає виборчий фарс 2 листопада на Донбасі, спрямований проти суверенітету і 
територіальної цілісності України», заявив сьогодні представник МЗС Олексій Макеєв. 

При цьому директор департаменту політики й комунікацій МЗС також сказав агентству 
«Інтерфакс-Україна», що в міністерстві також помітили, що Росія не змогла поставити знаку 
рівності між словами «визнає» і «поважає». 

«Це своєрідна дипломатична еквілібристика. Замість цього російській стороні було б краще 
не визнавати, а засудити ці «вибори», як то зробили всі цивілізовані і демократичні країни світу, 
бо ці «вибори» не відповідають «мінським домовленостям» і серйозно шкодять мирному процесові 
на Донбасі», – заявив чільний посадовець МСЗ. 

У зв’язку з цим він висловив сподівання, що Росія «повернеться в русло практичної 
імплементації «мінських домовленостей». 

Так Олексій Макеєв прокоментував висловлену раніше сьогодні в Росії заяву помічника 
президента Юрія Ушакова, що в офіційній заяві Росії з приводу сепаратистських «виборів» вжито 
саме слово «поважаємо», обране спеціально, бо «повага» і «визнання» – «це різні слова», сказав 
він. 

Росія, на відміну від решти світу, відгукнулася на незаконні «вибори» сепаратистів у 
захоплених ними частинах Донбасу не засудженням і відкиненням, а словами про «повагу», хоча 
все ж офіційно не заявляла про їхнє «визнання» (з такими заявами виступали окремі російські 
політики). На Заході Росію багато разів попереджали, що визнання сепаратистських «виборів», 
проведених усупереч «мінським домовленостям», призведе до нових санкцій проти неї. 

Радіо Свобода 

08.11.2014. Нідерланди повністю солідарні з Україною в умовах 
протидії агресії і вдячні за ефективну співпрацю в розслідуванні 
падіння малайзійського літака 

Про це заявив Міністр закордонних справ цієї країни Берт Кундерс на зустрічі з Міністром 
Павлом Клімкіним 8 листопада у Києві, після того як голландський дипломат відвідав Харків. 
Розслідування триває, і обидві сторони докладуть максимум зусиль, аби винні у скоєнні цього 
терористичного акту були притягнуті до відповідальності.           

 
Нідерландський міністр вкотре засудив нещодавно проведені нелегітимні ―вибори‖ на 

Донбасі і висловив цілковиту підтримку Мирному плану Президента України. Міністри 
наголосили, що передусім озброєні бойовики і Російська Федерація, яка їх підтримує, повинні 
неухильно виконувати всі положення Мінського протоколу. До тих пір, як наголосив Б.Кундерс, 
Нідерланди не бачать підстав для згортання санкцій ЄС проти Москви. 

В Гаазі також з ентузіазмом відзначають початок дії Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС і готові надавати активну експертну підтримку в наближенні українських технічних стандартів 
до тих, що діють в країнах Євросоюзу. Сторони привітали нарощування обсягів двосторонньої 
торгівлі та голландських інвестицій в українську економіку, причому важливо, що ця тенденція 
зберігається і впродовж 2014 року. Нідерландський бізнес зберігає значний інтерес до 
вітчизняного ринку, і роль політиків і дипломатів – активно сприяти цим економічним процесам. 

Міністри обговорили співпрацю двох країн в міжнародних організаціях, передусім в ОБСЄ, 
в контексті моніторингу ситуації на сході України та майбутнього міністерського засідання цієї 
Організації. 

Сайт МЗС України 
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11.11.2014. Німеччина поділиться з українськими партнерами 
досвідом у сфері створення кооперативного руху 

У рамках дводенного візиту до Німеччини Міністр аграрної політики та продовольства Ігор 
Швайка відвідав маркетинговий кооператив «Landgard», один з найбільших гравців на 
європейському ринку, та ознайомився з роботою одного з господарств. До складу кооперативу 
входять 3 тисячі фермерів, кожен з яких незалежний юридично, але дотримується системи 
загальної системи роботи. Функція кооперативу полягає у торгівлі продукцією, укладанні 
договорів, формуванні ринкових потреб та подальшій реалізації вирощеної продукції. 

За словами керуючого директора «Landgard» Маркуса Зендера, 80% овочів та фруктів 
компанія закуповує і дуже зацікавлена в експортному потенціалі України саме цієї продукції. 
Також представник німецької компанії висловив готовність щодо перейняття Україною досвіду у 
створенні кооперативного руху. 

«Так склалося, що український ринок на сьогодні зовсім невідомий для нас. Тому хотілося 
б більше дізнатися про експортні можливості вашої країни в умовах її прагнення до євроінтеграції, 
про відповідність вирощуваної продукції європейським стандартам», - сказав Маркус Зендер. 

Водночас, Міністр Ігор Швайка наголосив на тому, що Україна має всі можливості для 
розширеної співпраці з німецькими партнерами. 

«Наша економіка орієнтована таким чином, щоб повністю забезпечити внутрішній ринок 
та мати у запасі надлишок для зовнішнього продажу. Йдеться не тільки про овочі та фрукти, я маю 
на увазі більшість позицій нашої сільськогосподарської продукції. Наразі нами виконаний певний 
пласт роботи щодо імплементації українського законодавства,  ми продовжуємо працювати над 
приведенням у відповідність до європейських стандартів якісної складової тієї продукції, яка ще не 
потрапила на європейський ринок», - сказав Ігор Швайка. 

Маркус Зендер наголосив на важливості проведеної українською стороною роботи, з огляду 
на те, з чим стикаються на практиці дочірні підприємства компанії, наприклад, в Азії, де 
вирощують екзотичні фрукти. Дуже важливим залишається аспект контролю відповідності 
технологій вирощування цієї продукції відповідно до вимог європейських стандартів якості. 

Сторони домовилися, що найближчим часом в Україні будуть сформовані бізнес-, та 
експерт-делегації, які відбудуть до Німеччини для затвердження практичних заходів співпраці. 

Урядовий портал 

11.11.2014. МЗС України направив Росії ноту протесту 

Міністерство закордонних справ України направило Росії чергову ноту протесту через 
агресію на сході країни, що досі триває. 

Про це повідомив спікер МЗС України Євген Перебийніс, передає Інтерфакс-Україна. 
"Сьогодні МЗС України направив ноту протесту МЗС Росії у зв'язку з триваючими фактами 

агресії Росії проти України", - сказав Перебийніс. 
Він зазначив, що в ноті містяться конкретні факти участі російських військових спільно з 

бандформуваннями в діях на Донбасі проти України. 
МЗС України виступив з вимогою припинити агресію і вивести війська з території і від 

кордону України, а також розслідувати факти злочинів і покарати винних. 
Українська правда 

13.11.2014. Україна високо цінує зусилля ОБСЄ спрямовані на 
відновлення переговорного процесу з придністровського 
врегулювання у форматі «5+2» 

13 листопада 2014 р. в Києві відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла 
Клімкіна із Спецпредставником Діючого Голови ОБСЄ з придністровського врегулювання Радойко 
Богоєвичем. 

Під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток співпраці в рамках Організації з 
безпеки та співробітництва в Європі в контексті придністровського врегулювання. Було 
наголошено на важливості продовження переговорного процесу з придністровського 
врегулювання у форматі «5+2», активізації його економічного та соціального аспектів. 

Окрема увага була приділена ситуації в регіоні, а також взаємодії сторін в сфері 
регіональної безпеки в контексті протистояння новим викликам та загрозам. 

Сайт МЗС України 
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14.11.2014. Клімкін: Київ не збирається відвойовувати Донбас, а 
шукає політичне рішення 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українська влада не буде 
відвойовувати регіони на сході України, контрольовані проросійськими бойовиками. 

Як повідомляє російська редакція DW, про це він сказав німецькій газеті Rheinische Post. 
"Така воєнна операція торкнулася б також і цивільного населення, наших українських 

співгромадян", - цитує видання главу МЗС України. 
Клімкін заявив, що українська влада планує і далі дотримуватися режиму припинення 

вогню й продовжувати пошук політичних рішень у конфлікті. 
У випадку, якщо підтримувані Росією сепаратисти знову почнуть атакувати позиції 

української армії, вона дасть їм гідну відсіч, бо за останній час її боєздатність суттєво зросла, сказав 
Клімкін. 

"Сьогодні в її лавах тисячі солдат, які можуть боротися й уже довели це", - заявив голова 
українського зовнішньополітичного відомства. 

Він також дав зрозуміти, що Україні найближчим часом знову знадобиться подальша 
фінансова допомога Заходу. 

Українська правда 
 

ПАРЛАМЕНТ 

05.11.2014. Яценюк: Переговори з Росією наодинці 
безперспективні, треба інший формат 

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає безперспективним сідати за стіл переговорів з 
Росією у двосторонньому форматі. Результативними можуть бути лише перемовини у 
Женевському форматі (ЄС, США, Україна, РФ). 

Про це він заявив на засіданні уряду в середу, передає кореспондент Укрінформу. 
«Що стосується перемовин, то вкотре наголошую: з ними за стіл двосторонніх переговорів 

сідати безперспективно. Один із самих ефективних і реальних форматів - це Женевський формат, 
який передбачає участь США, ЄС, України і нашого північного географічного сусіда», - сказав 
Яценюк. 

Глава уряду вкотре констатував невиконання російською стороною Мінських 
домовленостей: «Доцільність знову закликати Росію до виконання того, на що вона погодилася, 
немає. Але нагадати про необхідність виконання кожного із 12 пунктів Мінських домовленостей 
вважаю за необхідне… Коли слово даєте, його треба виконувати. Я так бачу, у них з цим важко». 

Укрінформ 
 

ПРЕЗИДЕНТ 

02.11.2014. Псевдо-вибори в деяких районах Донецької та 
Луганської областей ставлять під загрозу мирний процес – 
Президент 

Так звані "вибори" в окупованих районах Донецької та Луганської областей не мають нічого 
спільного з волевиявленням людей і грубо порушують Мінські домовленості. Таку заяву зробив 
Президент України Петро Порошенко. "Фарс під дулами танків та автоматів, який сьогодні 
влаштували дві терористичні організації на частині Донбасу – це жахлива подія, яка не має нічого 
спільного з реальним волевиявленням", – сказав Президент. 

Україна та весь цивілізований світ не визнають цього фарсу. "Вже зараз провідні країни 
світу та впливові міжнародні організації засудили ці так звані "вибори". Розраховую на те, що 
псевдовиборів не визнає і Росія, тому що вони є грубим порушенням Мінського протоколу від 5 
вересня, під яким стоїть підпис і представника РФ", – наголосив Глава держави. 

За словами Петра Порошенка, "всі вибори на українській території, де голосують українські 
громадяни, мають відбуватися виключно за українськими законами". 

Мінський протокол передбачає проведення в окремих районах Донбасу дострокових 
місцевих виборів винятково на основі законів України. Тому грубе порушення міжнародних 
домовленостей ставить під загрозу мирний процес. Україна адекватно відреагує на цей виклик. 

Водночас Президент України подякував мешканцям Донбасу, які вийшли на вулиці 
Маріуполя та інших міст, підтримуючи єдність України. 

Сайт Президента України 
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03.11.2014. Звернення Президента України 

Дорогі співвітчизники! 
Останніми днями сталося кілька важливих подій, приємних і не дуже, які так чи інакше 

пов'язані між собою. Як Президент, хотів би висловити свою позицію з цих питань. Після того, як 
ми ще в червні добилися підписання Угоди про асоціацію з ЄС, після того, як у вересні Верховна 
Рада та Європарламент одночасно її ратифікували, 1 листопада виконання цієї угоди розпочалося 
офіційно. Я вас всіх вітаю з цим. 

Я ніколи і нікому не дам зупинити нашого поступу в бік Європи. Стремління українців до 
ЄС визначено самою нашою природою як європейського народу. А боротися з самою природою – 
абсолютно безглуздо. 

Символічно, що саме цими днями українці остаточно та безповоротно підтвердили свій 
європейський цивілізаційний вибір. Центрвиборчком майже завершив попередній, електронний, 
підрахунок. Він, подібно екзит-полам, підтвердив, що конституційна більшість виборців схвалила 
курс на Європу. І саме за таку громадянську позицію я глибоко вдячний вам, українським 
виборцям. 

Рівно, як і за ту високу вашу довіру, яка дозволила партії "Блок Петра Порошенка" 
отримати найвищий кредит довіри на виборах. Від Блоку за списком та в округах обрано 132 
народних депутати. Це значно більше, ніж від будь-якої іншої політичної сили. 

«Народний фронт», який став другим за кількістю мандатів, "Самопоміч", що фінішувала 
третьою. Радикальна партія і "Батьківщина", котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр - всі вони 
разом мають стати учасниками проєвропейської коаліції. Але створювати коаліцію – це не робота 
Президента. В європейській практиці ініціатива у формуванні коаліції належить тій політичній 
силі, яка набрала найбільшу кількість депутатів на виборах. Я впевнений, що Блок Порошенка з 
цим завданням гідно впорається. 

Коаліція, згідно з Конституцією, має запропонувати Президенту для внесення на 
затвердження новообраною Верховною Радою кандидатуру Прем’єр-міністра. Майбутня фракція 
партії "Блок Порошенка" вже відгукнулася на мою ініціативу підтримати Арсенія Яценюка на 
посаду глави нового Уряду. Але принциповим для них питанням при цьому є спільне узгодження 
європейського зразка коаліційної угоди, проект якої вони вже запропонували партнерам і 
суспільству. 

Європейській політичній культурі притаманні дуже детальні коаліційні угоди, де план дій 
розписаний ледве чи не поденно. Коаліційна угода – це контракт коаліції з країною. Він не може 
бути коротким папірцем на три сторінки. Днями я розмовляв з німецьким Канцлером Ангелою 
Меркель. У Німеччині склалася тривала історія коаліційного урядування. І досвід свідчить, сказала 
мені пані Меркель, що чим товще угода, тим довше працює коаліція. 

Щодо складу самого Уряду, то Кабінет Міністрів потребує повного оновлення! Звільнення 
від непрофесіоналізму та корупційних пут партійно-квотного принципу. Він має формуватися 
винятково на професійній основі. І почати, нарешті, впроваджувати реформи, спираючись на 
парламент, оновлений більше, ніж на половину. 

Сайт Президента України 

04.11.2014. Порошенко: Україна не відходить від Мінських 
домовленостей 

Українська влада, попри можливе скасування закону про особливе самоврядування деяких 
районів Донбасу, не відходить від Мінських домовленостей, заявив президент Петро Порошенко. 

Тим часом у НАТО відмічають переміщення російських військ до українських кордонів. 
Дотримання угод 
Скасування закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донеччини та Луганщини, які перебувають під контролем сепаратистів, не означає відхід від 
Мінських домовленостей, наголосив президент України перед засіданням РНБО у вівторок, 4 
листопада. 

За його словами, Київ готовий прийняти новий закон про самоврядування на Донбасі за 
наступних умов: 

стійке припинення вогню 
відведення військ від лінії зіткнення 
чітка демаркація лінії зіткнення, яка зафіксована 5 вересня у Мінському протоколі 
звільнення всіх заручників, в тому числі і тих, хто незаконно утримується на території 

Російської Федерації 
скасування "незаконного виборчого фарсу", тобто невизнаних виборів, які 2 листопада 

організували сепаратисти на підконтрольній їм території. 
Петро Порошенко додав, що Мінські домовленості виконувалися лише Україною та ОБСЄ. 
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"На жаль, інші учасники Мінських домовленостей не виконують взяті на себе зобов'язання. 
Це стосується як режиму припинення вогню, як створення буферної зони, як чітких зобов'язань 
негайного звільнення всіх заручників, відведення важкої артилерії, перекриття державного 
кордону і встановлення українського контролю над цією ділянкою кордону. По жодному з цих 
напрямків не було жодного прогресу", - цитує президента УНІАН. 

Закрита частина засідання РНБО в Адміністрації президента України ще триває. 
Російські спецпідрозділи на Донбасі 
Російські війська знову впритул підійшли до кордонів України, заявив генсек НАТО Йенс 

Столтенберг. 
"Росія продовжує підтримувати сепаратистів, навчаючи і забезпечуючи їх, а також надає їм 

підтримку своїми спецпідрозділами у східній Україні", - сказав пан Столтенберг у Брюсселі. 
Водночас голова дипломатії ЄС Федеріка Моґеріні запевнила, що НАТО і ЄС готові до 

"суворої і сильної реакції" на дії Росії. 
Раніше про те, що "вже давно спостерігається посилення військових угрупувань РФ вздовж 

державного кордону", заявили в РНБО. 
Песимістичний сценарій 
Президент Петро Порошенко на засіданні Ради у вівторок сказав, що країна готується до 

"песимістичного сценарію" на південному сході. 
Голова держави доручив військовим посилити підготовку до відбиття можливого наступу у 

напрямках Маріуполя, Бердянська, Харкова, північніше Луганська та у Дніпропетровській області. 
Росія стверджує, що не надає військової підтримки сепаратистам в Україні, однак заявила, 

що "поважає" голосування у ДНР та ЛНР. 
BBC Україна 

04.11.2014. Ми здатні захистити державу - Президент 

Україна розглядає вирішення проблем на Сході виключно мирним шляхом і буде 
відповідально ставитися до виконання Мінських домовленостей, проте готуватиметься до рішучих 
дій на випадок негативного сценарію, заявив Президент Петро Порошенко, відкриваючи засідання 
Ради національної безпеки і оборони України. 

"Ми здатні захистити нашу державу", - заявив Президент. Він повідомив, що як Верховний 
Головнокомандувач дав відповідні доручення начальнику Генерального штабу та Міністру 
оборони. "Сьогодні сформовані декілька нових частин і з’єднань, які дозволять вже зараз 
перекрити можливі наступи в напрямках Маріуполя-Бердянська, Харкова і північніше Луганська, 
Дніпропетровської області", - заявив Президент. 

За словами Глави держави, план зі спорудження фортифікаційних споруд першої, другої і 
третьої лінії чітко виконується. "Забезпечення наших Збройних сил новітньою технікою, як 
наступальною, так і розвідувальною, і системами управління вогнем триває достатньо ефективно", 
- сказав Президент. 

 
Петро Порошенко повідомив, що запропонує РНБО розглянути питання про внесення до 

Верховної Ради подання по скасуванню дії Закону про особливості місцевого самоврядування в 
деяких районах Донецької та Луганської областей. 

"Цей закон дався нам дуже нелегко. Але Україна продемонструвала своє надзвичайно 
відповідальне ставлення до Мінських домовленостей, продемонструвала всьому світу рішучість і 
налаштованість на мирний діалог. Цей Закон нам допоміг зупинити агресію і не дати нікому 
жодного приводу для того, щоб звинувачувати Україну у відході від мирного процесу, відході від 
пропозиції щодо політичного діалогу", - сказав Президент. 

Петро Порошенко висловив переконання, що РНБО і Верховна Рада підтримають таке 
рішення і скасують дію цього Закону "як такого, який відіграв свою надзвичайну роль". 

Президент підкреслив, що скасування цього Закону не означає відхід від Мінських 
домовленостей. За його словами, Київ буде готовий прийняти новий Закон за таких умов: стійкого 
припинення вогню, відведення військ від лінії зіткнення, чіткої демаркації лінії зіткнення, яка 
зафіксована 5 вересня у Мінському протоколі, звільнення всіх заручників, в тому числі і тих, хто 
незаконно утримується на території Російської Федерації, а також за умов скасування незаконного 
виборчого фарсу від 2 листопада. 

Сайт Президента України 

10.11.2014. Президент закликав Туреччину посилити 
співробітництво для захисту прав кримських татар 

Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом 
Чавушоглу, який прибув до Києва для участі у третьому засіданні Спільної групи стратегічного 
планування, що є робочим органом Стратегічної ради високого рівня України та Туреччини. 
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Президент наголосив, що не можна робити пауз у двосторонньому співробітництві. 
Співрозмовники домовились, що наступне засідання Стратегічної ради пройде в Києві на початку 
наступного року за участі Президента України Петра Порошенка та Президента Туреччини 
Реджепа Таїпа Ердогана. 

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що його країна підтримує Мирний план 
Президента України з врегулювання ситуації на Донбасі. «Хочу підтвердити нашу повну підтримку 
територіальної цілісності України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму», - наголосив 
турецький міністр. 

Глава держави подякував Туреччині за підтримку територіальної цілісності України та 
відзначив важливість позиції Туреччини на міжнародній арені, зокрема в міжнародних 
організаціях. "Справа, над якою ми працюємо, - це стратегія, яка повинна реінтегрувати окуповані 
території, включно зі створенням зони вільної торгівлі, проведенням місцевих виборів. Ми 
шукаємо підтримки цієї стратегії серед інших міжнародних партнерів", - наголосив Президент 
України. 

Петро Порошенко закликав посилити співпрацю для захисту прав кримськотатарського 
народу. Він нагадав, що лідерам кримських татар Мустафі Джемілеву та Рефату Чубарову все ще 
заборонений в’їзд до Криму. Президент висловив сподівання, що Туреччина підтримає 
міжнародну позицію щодо реагування на порушення Росією своїх міжнародних зобов’язань у 
галузі прав людини. 

Зі свого боку Глава МЗС Туреччини подякував Президенту України за підтримку 
кримських татар. Він також повідомив про готовність Туреччини стати учасником конференції 
донорів та інвесторів для України, яка відбудеться на початку наступного року. 

Сайт Президента України 

11.11.2014. Порошенко: "Я хочу припинити війну і не дати Росії 
почати третю світову" 

Президент Петро Порошенко заявляє, що хоче припинити війну в Україні і не дати нікому 
шансу почати третю світову війну. 

Про це повідомляється у його Твіттері. 
"96 років тому закінчилась Перша світова війна. Я хочу припинити війну. Не дати шансу 

комусь почати третє всесвітнє безумство", - заявив Порошенко. 
Українська правда 

13.11.2014. Порошенко просить ОБСЄ "оживити" мінські 
домовленості 

Президент зазначив, що дотримання "мінських домовленостей" є надзвичайно важливим 
для України. 

Президент України Петро Порошенко звернувся до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 
з проханням допомогти сторонам повернутися до виконання "мінських домовленостей" по 
вирішенню конфлікту в східних областях України. 

"Я покладаю надії на те, що місія ОБСЄ зможе відновити виконання мінських 
домовленостей, які сьогодні так важливі не лише для України", - заявив президент під час 
вручення місії ОБСЄ броньованих автомобілів для виконання завдань в Донбасі. 

Порошенко також підкреслив, що об'єктивний підхід місії ОБСЄ сприятиме протидії 
подальшої ескалації ситуації і подальшого неконтрольованого перетину кордону, а виконання 
мінських домовленостей є надзвичайно важливим на сьогоднішній день. 

"Немає більш важливої точки, ніж Україна, і більш небезпечної точки, ніж Донецьк і 
Луганськ", - додав президент. Він закликав світове співтовариство допомогти зупинити війну: "Ми 
повинні об'єднати з усім світом наші зусилля для того, щоб не допустити війни там, а точніше - 
зупинити війну". 

Раніше, 12 листопада, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заннье заявив про блокування 
бойовиками роботи місії і попередив про можливості військової атаки на Маріуполь. Крім того, 
генсек ОБСЄ зазначив, що "Мінський процес" втратив свою політичну швидкість, а "для мене 
політичний процес - головний". 

Дзеркало тижня 
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16.11.2014. Президент України провів зустріч з Президентом 
ФРН 

У Братиславі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 
Федеративної Республіки Німеччина Йоахімом Гауком. 

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. 
Петро Порошенко подякував за виняткову роль Німечиини у пошуку шляхів деескалації 

ситуації на Сході України та, зокрема, за особисті зусилля Йоахіма Гаука у цьому напрямку. 
Глава держави також закликав до єдності та солідарності з Україною. 
В свою чергу Президент ФРН запевнив у підтримці України та у готовності до пошуку 

нових шляхів вирішення ситуації, в тому числі, в рамках Євросоюзу. "Ми підтримуємо вільні 
країни", - сказав Президент Німеччини. 

Він також наголосив на необхідності виконання Мінських домовленостей всіма сторонами. 
Сайт Президента України 

16.11.2014. Порошенко: Україна не боїться війни з Росією 

Український президент заявляє, що Україна готова до сценарію повномасштабної війни з 
Росією. РНБО України повідомляє про те, що бойовики і російські війська готуються до наступу. 

Президент України Петро Порошенко не має страху перед війною з Росією. Про це він 
заявив у інтерв'ю німецькій газеті Bild, коротка версія якого викладена на сайті видання у неділю, 
16 листопада. "Ми підготувались до сценарію повномасштабної війни, -повідомив глава 
української держави. - Українська армія знаходиться в значно кращому стані, ніж усього п'ять 
місяців тому". Водночас президент України наголосив, що "ми не хочемо нічого більшого ніж мир, 
але, на жаль, наразі ми змушені думати й про найгірші сценарії". Повна версія інтерв'ю 
Порошенка одному з найпоширеніших видань Німеччини буде опублікована у понеділок, 17 
листопада. 

Між тим Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України оприлюднила у неділю 
дані про те, що проросійські бойовики та російські війська у зоні АТО готуються до наступу. 
"Фіксуються ознаки підготовки терористів і російських військ до проведення наступальних 
операцій", - заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, слова якого 
наводяться на сайті центру. 

Держпідприємства евакуюються із зони АТО 
Нагадаємо, що напередодні, у суботу, президент Порошенко доручив Кабінету міністрів 

України припинити роботу державних підприємств та установ у зоні проведення АТО. Своїм 
указом він увів у дію рішення РНБО від 4 листопада "Про невідкладні заходи щодо стабілізації 
соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях". 

Починаючи з моменту публікації указу, на територіях у районі проведення АТО, зокрема, 
припиняють свою роботу державні підприємства, установи та організації, а також їхні філії та 
представництва. Працівники, за їх згодою, повинні бути евакуйовані. 

DW.DE 
 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

G-20 

15.11.2014. В Австралії проходить саміт "Великої двадцятки" 

В австралійському Брісбені розпочався саміт "Великої двадцятки", головною темою якого 
заявлені економічні реформи. Але очікується, що світові лідери обговорять і роль Росії в 
українській кризі. 

"Я хотів би, щоб наша дискусія зосередилася на політиці економічних реформ", - сказав, 
відкриваючи, прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт. 

"Але це ваша зустріч, і кожен може підняти будь-яку тему", - додав він, звертаючись до 
учасників. 

У дводенному саміті беруть участі лідери 19 найбільших країн світу та Євросоюзу. 
"Можливість нових санкцій" 
Перед початком саміту G20 Обама заявив, що Сполучені Штати як єдина супердержава 

світу відіграють провідну роль в протистоянні російській агресії в Україні. 
"Ця агресія є загрозою всьому світу, як продемонструвала жахлива трагедія зі збитим 

рейсом MH17", - сказав пан Обама. 
Президент США планує в суботу обговорити ситуацію на Донбасі з лідерами ЄС. Про це 

повідомив президент Європейської ради Герман ван Ромпей. 
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На прес-конференції європейський високопосадовець наголосив, що "Росія повинна 
зупинити потік військ і озброєнь, що йде на територію України, і вивести війська, які вже є в цій 
країні". 

Він додав, що в понеділок міністри закордонних справ країн-членів ЄС також обговорять 
ситуацію в Україні і подальші заходи щодо Росії - зокрема, нові санкції. 

Своєю чергою помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив журналістам в Брісбені, що 
Росія "не має відношення" до військової ескалації в Україні і підтримує мінські угоди. 

Володимир Путін має зустрітися в Брісбені з низкою західних лідерів - зокрема, Анґелою 
Меркель, Девідом Кемероном і Франсуа Олландом, повідомила прес-служба Кремля. 

Тим часом українці Австралії в суботу близько обіду (за місцевим часом) провели акцію 
протесту проти візиту російського президента на саміт. 

Що таке G20 
"Велика двадцятка" представляє країни, в яких живе дві третини населення світу і 

виробляється 85% світового ВВП. 
Вона була створена в 1999 році після фінансової кризи в країнах Азії - тоді щороку почали 

зустрічатися міністри фінансів і керівники центробанків країн-учасниць. 
Від 2008 року, коли вибухнула глобальна фінансова криза, на саміт почали приїжджати 

лідери "Великої двадцятки". 
Такі зустрічі спрямовані на поглиблення економічної співпраці та зміцнення глобальної 

економіки. 
До G20 входять 19 країн і Євросоюз. 
Країна, яка приймає черговий саміт, зазвичай запрошує й інших учасниць, які не є 

членами G20. Цього року Австралія запросила на саміт Бірму, Іспанію, Мавританію, Нову 
Зеландію, Сенегал і Сінгапур. 

BBC Україна 

15.11.2014. Росія зазнала тиску на саміті "Великої двадцятки" 

Західні лідери розкритикували президента Росії через його роль в українській кризі на 
саміті "Великої двадцятки", що проходить в Австралії. 

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що якщо Росія не припинить 
"дестабілізувати" ситуацію в Україні, їй можуть загрожує нові санкції. 

А канадійський прем'єр Стівен Харпер у розмові з паном Путіним заявив, що Росія має 
"піти геть з України". 

Головною темою дводенного саміту, що проходить у Брісбені, є економічні питання. Але в 
суботу на першому плані зустрічі була Україна. 

"Абсолютно інші стосунки" 
В інтерв'ю BBC Девід Кемерон сказав: "Ми хочемо бачити повагу Росії до територіальної 

цілісності України і права цієї країни обирати свого майбутнє". 
За його словами, це означало би "гарне майбутнє" як для України, так і для стосунків 

Європи з Росією. 
"Але якщо Росія і далі буде дестабілізувати Україну, і ми, як і раніше, будемо спостерігати 

російських військових і танки в Україні, то відносини між Європою та Британією з одного боку і 
Росією з іншого будуть абсолютно інакшими", - сказав британський лідер. 

"Зросте також можливість запровадження нових санкцій", - додав він. 
Пізніше пан Кемерон зустрівся з Володимиром Путіним. 
За словами прес-секретаря російського президента, зустріч майже повністю була 

присвячена українській тематиці. Також говорили про "фундаментальні причини нинішньої 
розладу у відносинах між Росією, США і низкою європейських країн". 

Сторони відзначили зацікавленість "в реставрації цих відносин", заявив Пєсков. 
Але Девід Кемерон відзначив, що поки що уряд Путіна рухається в "неправильному 

напрямі". 
Холодне рукостискання 
Перед тим про можливість розширення списку осіб, які потрапили під санкції, говорила і 

канцлер Німеччини Анґела Меркель. 
"Поточна ситуація незадовільна. Список нових осіб перебуває на порядку денному", - цитує 

пані Меркель агентство Reuters. 
Російський президент також отримав холодний прийом від канадійського прем'єра Стівена 

Гарпера. 
"Думаю, я потисну вам руку. Але можу сказати лише те, що вам треба піти геть з України", - 

процитував пана Гарпера його речник. 
У прес-службі російського президента на це відповіли, що Росія не має військ в Україні. 
Кореспондент BBC Джон Доннісон відзначає, що в Брісбені президент Путін виглядав 

ізольовано. 
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На офіційному фото саміту російський лідер стоїть ближче до краю, відзначає агенція 
Reuters. 

І в той час як Барака Обаму та китайського керівника Сі Цьзіньпіна зустрічали генерал-
губернатор та генеральний прокурор Астралії, Володимира Путіна вітав помічник міністра 
оборони. 

BBC Україна 

16.11.2014. На G20 США, Япония і Австралія об'єдналися у 
боротьбі проти РФ 

Лідери США, Японії та Австралії заявили, що об'єднають зусилля в боротьбі проти Росії та її 
вторгнення до Криму. 

Про це президент США Барак Обама, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і прем'єр-міністр 
Австралії Тоні Ебботт заявили під час тристоронньої зустрічі на саміті G20 у Брісбені, повідомляє 
Reuters. 

Як заявили лідери трьох країн, вони будуть виступати проти "передбачуваного приєднання  
Криму до Росії та її дій з дестабілізації ситуації у східній Україні". 

Також лідери США, Японії та Австралії висловилися за необхідність притягти до 
відповідальності осіб, винних у катастрофі малайзійського авіалайнера MH17. 

Як відомо, на саміті G20 у Брісбені (Австралія) лідери країн Заходу критично висловилися з 
приводу офіційної позиції Росії щодо України, зокрема Ангела Меркель, президент США Барак 
Обама, предсавники Канади та Великої Британії.  

Окрім того президент США Барак Обама заявив, що Росія буде залишатися в ізоляції з боку 
міжнародного співтовариства, якщо продовжить порушувати міжнародне право. 

Прем'єр Австралії Тоні Еббот заявив, що вимагає від Росії повноцінної співпраці зі 
слідством у справі малайзійського "Боїнга", збитого терористами влітку над Донбасом. 

ЄС може запровадити санкції проти окремих сепаратистів, які діють на Сході України: 
список осіб, яким буде обмежено "доступ до майна та свободу пересування" зараз обговорюється в 
ЄС. 

Українська правда 

16.11.2014. Путін достроково покинув саміт G20 

Президент Росії Володимир Путін достроково покинув саміт "Великої двадцятки" в 
австралійському Брісбені. Перед відльотом він заявив, що саміт проходив у "доброзичливій та 
діловій" атмосфері. 

Російський лідер влаштував підсумкову прес-конференцію в неділю вранці, коли решта 
учасників саміту G20 зібралися за робочим сніданком. 

Путін пояснив своє рішення покинути Брісбен до оприлюднення підсумкового комюніке 
завантаженістю графіка і необхідністю трохи поспати. 

"Щоб не було тут жодних спекуляцій, чому я не пішов на сніданок - залишився тут міністр 
фінансів [Антон Силуанов], і він повідомить те, що я розповів про наші зусилля в напрямку 
боротьби з Еболою", - сказав Володимир Путін. 

"Нам звідси до Владивостока летіти дев'ять годин і від Владивостока до Москви ще дев'ять 
годин. Ще треба додому дістатися і в понеділок треба на роботу вийти. Хоча б чотири-п'ять годин 
треба поспати", - розповів російський президент журналістам. 

Описуючи свої враження від саміту G20, Путін сказав, що "господарі саміту створили 
сприятливу атмосферу для роботи". 

"Вважаю, що робота пройшла у конструктивній обстановці", - зазначив пан Путін. 
"Донесли своє занепокоєння" 
На саміті G20 західні лідери розкритикували президента Росії через його роль в 

українській кризі. 
Прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон заявив, що якщо Росія не припинить 

"дестабілізувати" ситуацію в Україні, їй можуть загрожувати нові санкції. 
А канадійський прем'єр Стівен Харпер у розмові з паном Путіним заявив, що Росія має 

"піти геть з України". 
Однак на прес-конференції російський президент розповів, що під час офіційних дискусій 

питання України не піднімалося, а обговорювалося лише на двосторонніх зустрічах, в ході яких 
"сторонам вдалося зрозуміти одна одну". 

"Розмови були дуже відвертими, змістовними, і, на мій погляд, корисними, - так описав 
Володимир Путін ці двосторонні зустрічі. - Мені здається, ми змогли з колегами краще один 
одного зрозуміти, зрозуміти мотиви дій Росії, і до мене вони донесли своє занепокоєння. Думаю, 
що це нам допоможе". 
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"Ситуація в цілому, на мій погляд, має хороші перспективи до врегулювання, як це не 
здається дивним", - додав російський лідер. 

Путін не пояснив, яким саме він бачить можливе врегулювання, але зазначив: 
"Дуже хотілося б, щоб ми разом, звичайно, з нашими українськими партнерами - без 

України вирішити це неможливо - зробили це якнайшвидше. Принаймні Росія буде цього 
прагнути". 

"Припинити дестабілізувати" 
Раніше в неділю під час зустрічі "на полях" саміту "Великої двадцятки" лідери Австралії, 

США та Японії знову закликали Росію "припинити дестабілізувати схід України". 
Сіндзо Абе, Барак Обама і Тоні Ебботт також висловили протест проти російської анексії 

Криму та заявили про рішучість "притягнути до суду відповідальних за катастрофу рейсу MH17 
[збитого в липні над сходом України]". 

У неділю в Брісбені відбулася також зустріч Барака Обами з лідерами країн ЄС, на якій 
вони обговорювали скоординовану відповідь на політику Росії відносно України. 

BBC Україна 

16.11.2014. G20: геополітична обстановка як і раніше тисне на 
економіку 

Лідери країн "Великої двадцятки" констатували, що ризики для економіки, викликані 
геополітичною напруженістю, зберігаються 

Лідери країн "Великої двадцятки" констатували, що ризики для економіки, викликані 
геополітичною напруженістю, зберігаються. 

"Як і раніше зберігаються ризики, в тому числі на фінансових ринках і викликані 
геополітичною напруженістю", - наголошується в комюніке лідерів, передає "Прайм". 

Документ було ухвалено за підсумками дводенного саміту в Брісбені, який на цьому 
завершив свою роботу. 

Комюніке зазначає, що підвищення темпів зростання світової економіки для забезпечення 
більш високого рівня життя і створення якісних робочих місць для людей в усьому світі є найбільш 
пріоритетним завданням "двадцятки". 

"Але відновлення світової економіки йде повільними, нерівномірними темпами і не 
забезпечує створення необхідного числа робочих місць. Розвиток глобальної економіки 
стримується нестачею попиту, в той час як усунення обмежень з боку пропозиції є ключовим 
заходом для прискорення темпів потенційного зростання", - йдеться в документі. 

Українська правда 

АТЕС 

09.11.2014. Японія вимагає від Росії забезпечення продовження 
перемир'я в Україні 

Японський прем'єр Абе на зустрічі із російським президентом Путіним у Пекіні вимагав від 
РФ відіграти конструктивну роль у забезпечення продовження перемир'я в Україні, повідомляє 
Reuters. 

У неділю, 9 листопада, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе "твердо зажадав" від російського 
президента Володимира Путіна відіграти конструктивну роль у конфлікті в Україні та забезпечити, 
щоб перемир'я тривало далі. На двохсторонніх переговорах у межах саміту організації Азійсько-
Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС) у столиці КНР Абе висловив стурбованість тим, що 
дії проросійських сепаратистів ускладнюють ситуацію в Україні. Про це повідомив заступник 
голови апарату японського прем'єра, зазначає агентство Reuters. У відповідь Путін пояснив 
позицію Росії в цьому питанні, інформує джерело. 

Востаннє Путін та Абе проводили двосторонні переговори у лютому цього року в Сочі, під 
час відвідин Абе церемонії відкриття Зимових олімпійських ігор. За інформацією Reuters, нині два 
лідери домовилися почати підготовку до візиту Путіна до Японії наступного року. Візит 
російського президента до цієї країни планувався у листопаді, однак був скасований через зіпсуті 
відносини між Токіо та Москвою після запровадження Японією санкцій проти Росії у відповідь на 
її політику стосовно України. 

DW.DE 
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10.11.2014. Обама мав із Путіним «коротку зустріч» у Пекіні 

Президент США Барак Обама мав сьогодні «коротку зустріч» із президентом Росії 
Володимиром Путіним на берегах саміту країн-учасниць Азійсько-Тихоокеанської економічної 
співпраці у столиці Китаю Пекіні, але вони не мали часу обговорити якісь істотні питання, 
повідомляють агентства з посиланням на неназваного представника США. 

За словами цього представника, завтра обидва президенти, можливо, матимуть 
змістовнішу розмову. 

Російське агентство «Інтерфакс», зі свого боку, написало, що Обама «першим привітав» 
Путіна і що їхня розмова протривала близько п’яти хвилин. 

А речник президента Росії Дмитро Песков заявив, що йому нічого не відомо про цю зустріч. 
Раніше сьогодні обидва президенти вже зустрічалися в Пекіні, але тоді лише привіталися 

без ніякої розмови. 
Раніше в Білому домі повідомляли, що Обама не планує ніяких формальних двосторонніх 

зустрічей із Путіним ні на нинішньому саміті, ні на майбутньому саміті «Групи двадцяти» в 
Австралії наприкінці цього тижня. 

Позиції керівників двох держав радикально різняться з цілої низки важливих питань, серед 
найгостріших із яких – втручання Росії в конфлікт на території України і її підтримка режиму 
президента Сирії Башара аль-Асада. 

Радіо Свобода 

11.11.2014. Саміт АТЕС схвалив створення нової зони вільної 
торгівлі 

Лідери 21 країни, що входять до складу організації Азійсько-Тихоокеанського економічного 
співробітництва, узгодили "дорожню карту" для створення нової зони вільної торгівлі. 

Учасники пекінського саміту організації Азійсько-Тихоокеанського економічного 
співробітництва у вівторок, 11 листопада, дійшли згоди щодо схвалення пропозиції КНР про 
створення між членами АТЕС нової зони вільної торгівлі. Про це з посиланням на заяву голови 
КНР Сі Цзиньпіна повідомило інформаційне агентство dpa. Лідери країн АТЕС погодилися 
організувати дворічний проект з вивчення китайської ініціативи. 

ЗМІ зазначають також, що китайська пропозиція була зроблена на тлі спроби США 
створити в цьому регіоні зону вільної торгівлі, до складу якої не входив би Китай. У свою чергу, 
американські офіційні представники заперечують факт суперництва між США та КНР через 
відповідні економічні проекти. 

Нагадаємо, що саміт АТЕС, до складу якої входить 21 країна світу, відбувався неподалік від 
Пекіна протягом двох днів, 10-11 листопада. Окрім загальних засідань, лідери держав, що належать 
до цієї організації, мали змогу провести численні двосторонні зустрічі. 

DW.DE 

ВИШЕГРАДСЬКА ГРУПА 

16.11.2014. У Братиславі започатковано новий формат 
співробітництва України з Вишеградською четвіркою - Глава 
держави 

Президент України Петро Порошенко та президенти країн Вишеградської четвірки на 
зустрічі у Братиславі домовились про започаткування нового формату співпраці. 

На прес-конференції за підсумками зустрічі Глава Української держави повідомив, що, 
зокрема, домовлено про налагодження постійної взаємодії на рівні міністрів закордонних справ та 
оборони країн Вишеградської четвірки та України. 

Президент підкреслив, що підтримка, яку Україна отримала в Братиславі, конче необхідна 
для неї. "Всі країни засвідчили: ми маємо справу з агресією. Ми маємо продемонструвати єдність 
всієї Європи та солідарність з Україною в питаннях і безпеки, й економіки. І я побачив цю 
солідарність та підтримку у Братиславі", - сказав Глава держави, подякувавши за таку "тверду й 
чітку позицію". 

Він також зазначив, що "задоволений стилістикою розмови" — обговорювалися питання 
конкретної підтримки. "Звучала позиція: де буде потрібна підтримка, ми прийдемо на допомогу. 
Це саме те, що зараз потрібно Україні", — наголосив Президент. 

Головне, про що йшлося під час зустрічі — це питання безпеки. "Це війна за свободу і 
демократію всього ЄС", — сказав Глава Української держави. 

У свою чергу Президент Польщі Броніслав Коморовський подякував Президенту 
Словаччини за запрошення Президента України на зустріч Вишеградської четвірки. На його 
переконання такий формат потрібен зараз. Вишеградська четвірка солідарна і підтримує Україну, 



INTERNATIONAL WEEKLY # 19 (01.11.2014 — 16.11.2014) 42 of 66 

 

42 of 66 

яка "протистоїть російській агресії". Він висловився на підтримку ідеї створення постійного 
формату взаємодії "Вишеградська четвірка і Україна" на різних рівнях. 

Президент Угорщини Янош Адер подякував Президенту України за його зусилля задля 
мирного вирішення ситуації. Він також підкреслив, що Угорщина з самого початку виконувала всі 
рішення щодо запровадження санкцій до Росії. "Так буде і в майбутньому", — заявив Янош Адер. 

Президент Чехії Мілош Земан зі свого боку зазначив, що якби був громадянином України, 
то на парламентських виборах обрав би Блок Петра Порошенка. "Я вірю, що Президент 
Порошенко ввійде в історію як Президент миру", - сказав він. 

Президент Словаччини Андрей Кіска підкреслив, що всі країни Вишеградської четвірки 
солідарні з Україною, і наголосив, що санкції необхідні в той час, коли діалог не діє. 

Сайт Президента України 

ОБСЄ 

04.11.2014. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні 
працює понад 350 людей 

На сьогодні чисельність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні становить 358 осіб 
міжнародного персоналу, з яких 261 - спостерігач. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства 
закордонних справ України Євген Перебийніс. 

За його словами, наразі в Донецькій і Луганській областях присутні 124 спостерігачі. 
―Як повідомляє СММ ОБСЄ, починаючи з 1 жовтня члени місії були свідками понад 90 

випадків застосування зброї в Донецькій та Луганській областях. Місія також отримала 
повідомлення про порушення режиму припинення вогню також від інших сторін‖, - сказав 
Перебийніс. 

УНІАН 

05.11.2014. Безпілотники ОБСЄ глушили над територією "ДНР" 

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє 
про чергове втручання в рух безпілотників місії на сході України. 

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ. 
‖В 13:01 та знову в 13:19 безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ потрапив під серйозне електронне глушіння сигналу, пролітаючи над селом Чермалик (40 
км на північний схід від Маріуполя), яке підконтрольне ‖Донецькій народній республіці‖, - сказано 
в повідомленні. 

При цьому сказано, що початковий аналіз польоту безпілотника показав, що проти нього 
було застосовано військового типу глушилку GPS сигналів. 

Спостерігачі місії ОБСЄ звернулися до українського офіцера зі штабу АТО в секторі ‖М‖, 
відповідального за повітряні операції, який в 13:24 повідомив, що українські сили не 
використовували пристроїв для глушіння сигналу. 

Разом з тим сказано, що безпілотник полишив вказану зону та потім вдало приземлився. 
В місії зазначають, що це було вже третє серйозне втручання в рух безпілотників ОБСЄ, що 

перешкоджає місії виконувати покладені на неї обов`язки відповідно до мандату місії. 
УНІАН 

06.11.2014. Клімкін вважає, що на Донбасі ОБСЄ проходить 
тест на ефективність 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прийняв у Києві Генерального 
секретаря ОБСЄ Ламберто Дзанньєра.  

Про це повідомляє департамент політики та комунікацій відомства. 
Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання 

залучення ОБСЄ до врегулювання ситуації на сході України, яка є наслідком послідовного 
порушення Гельсінських принципів Російською Федерацією.  

Клімкін підкреслив, що пошук шляхів врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській 
областях та відновлення територіальної цілісності нашої держави є тестом на ефективність ОБСЄ. 

У зв’язку з цим було відзначено важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 
Україні у забезпеченні об’єктивного інформування міжнародного співтовариства про розвиток 
ситуації в Україні.  

«Місія ОБСЄ має бути забезпечена усіма необхідними засобами для ефективного контролю 
за порушеннями режиму припинення вогню та моніторингу українсько-російського державного 
кордону», - відзначив міністр.  
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Крім того, сторони обговорили важливість вдосконалення проектної діяльності 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні та поглиблення його співробітництва з українськими 
партнерами. 

УНІАН 

06.11.2014. Росія не пускає у Крим моніторингову місію ОБСЄ 

Російська Федерація не хоче пускати на територію окупованого Криму спеціальну 
моніторингову місію ОБСЄ, яка перебуває зараз на південному сході України. 

Про це йдеться у виступі постійного представника РФ при ОБСЄ Андрія Келіна на засіданні 
Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає кореспондент Укрінформу. «Географічна зона розгортання і 
діяльності СММ (спеціальній моніторинговій місії - ред.) суворо визначається параметрами її 
мандату від 21 березня 2014 року. Він відбиває політико-правові реалії, що склалися на той 
момент, виходячи з того, що Республіка Крим і Севастополь є невід'ємною частиною Російської 
Федерації», - заявив Келін. 

У зв'язку з цим, вважає російський дипломат, діяльність спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ, у тому числі інформаційна, не повинна поширюватися на Кримський півострів. 

Раніше Укрінформ повідомляв, що Меджліс кримськотатарського народу закликав 
міжнародні організації, зокрема, ООН і ОБСЄ, сформувати спеціальну місію зі спостереження за 
ситуацією з правами людини у Криму. 

Єврокомісар з прав людини Ніл Муйжнієкс, який побував у вересні 2014 року у Криму, 
закликав владу Росії ретельно розслідувати усі факти зникнення людей на півострові та інші 
випадки порушення прав людини. 

Укрінформ 

06.11.2014. Експерти сумніваються, що місія ОБСЄ допоможе 
вирішити конфлікт на Донбасі 

Місія ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів на Донбасі. Київ вважає її роботу 
тестом на ефективність організації в питанні пошуку шляхів вирішення конфлікту. Експерти в 
своїх оцінках скептичні.  

Візит генерального секретаря Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 
Ламберто Заньера до України минув майже непоміченим. Програмою візиту навіть не була 
передбачена зустріч з пресою. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з 
генсеком ОБСЄ пообіцяв "повну підтримку роботи місії" організації в Україні, повідомляє прес-
служба МЗС України. І це попри те, що результати її роботи виглядають досить скромними. За час 
роботи на Донбасі 124 спостерігачі ОБСЄ змогли поки що лише зафіксувати обстріли з боку 
проросійських бойовиків, заявив речник МЗС України Євген Перебийніс у своєму інтерв’ю 
українському телебаченню. 

Тест на ефективність для ОБСЄ 
Натомість Київ прагне, аби місія не лише здійснювала контроль за дотриманням режиму 

припинення вогню на Донбасі, узгодженого в рамках мінських домовленостей, але й спостерігала 
за тим, що відбувається на кордоні між Україною та РФ, сказав Перебийніс. Він додав, що для 
цього від ОБСЄ чекають нового мандату "або розширення мандату місії, яка працює на російському 
боці кордону". Наразі ці ініціативи блокує російська сторона. "Пошук шляхів мирного 
врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях та відновлення територіальної цілісності 
нашої держави є тестом на ефективність ОБСЄ", - цитують слова міністра Клімкіна, сказані під час 
з генсеком ОБСЄ, українські медіа. 

Проте опитані українські експерти вважають, що миротворчі можливості ОБСЄ вкрай 
обмежені і сподівання Києва на допомогу цієї організації можуть виявитися марними. 
"Спостерігачі ООН були би для України набагато кориснішими, ніж спостерігачі ОБСЄ, які 
значною мірою перебувають під впливом російських представників у цій організації", - сказав в 
інтерв'ю DW політолог і журналіст, доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв. Він зазначив, 
що ОБСЄ принципово не хоче чітко виокремлювати агресора та жертву агресії й давати оцінку 
їхнім діям. 

Безсилля спостерігачів 
ОБСЄ ніколи не була ефективною організацією через те, що всі рішення там ухвалюються 

консенсусом, вважає політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва (ІЄАС) 
Володимир Горбач. "Враховуючи членство Росії в цій організації, досягти консенсусу можна дуже 
рідко", – зазначив експерт у розмові з DW. Окрім цього, він вважає, що організація 
продемонструвала свою безсильність у ситуації, коли сепаратисти та російська сторона не 
спромоглися забезпечити виконання першого пункту мінських угод - щодо встановлення режиму 
припинення вогню. І саме через слабкість ОБСЄ, на думку Горбача, досі не була проведена та 
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погоджена зі сторонами протистояння лінія розмежування та не відбувся відвід важких озброєнь 
на відстань 30 кілометрів від фронту. 

За таких умов можливості для посилення ефективності моніторингової місії ОБСЄ Горбач 
не бачить. "Усі свої миротворчі місії ця організація проводить демілітаризовано, це їхній 
внутрішній принцип, бо це не військова організація. А на території, де активно використовується 
зброя навіть проти цивільного населення, таке спостереження не може бути ефективним", – 
вважає експерт. 

Розширення місії 
Новини останніх тижнів підтверджують такі оцінки. Як повідомлялося, кілька днів тому 

безпілотний летальний апарат, який ОБСЄ використовуває для спостереження, був обстріляний із 
зенітно-ракетної системи біля села Широкине, що в 17-ти кілометрах від Маріуполя. 

Те, що сторони конфлікту досі не змогли узгодити лінію розмежування, визнав і заступник 
голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в регіоні Александер Гуґ . Про це він заявив за 
підсумками зустрічі українських військових із сепаратистами та представниками ОБСЄ, яка 
відбулася в середу, 5 листопада, в Донецьку. Проте ОБСЄ, за його словами, тепер має намір 
збільшити кількість своїх спостерігачів до 500 осіб. А обстріли її безпілотників та навмисне 
блокування їх електронними перешкодами "не вплинуть на діяльність місії", заявив Гуґ. 

Хибна ставка 
Утім, у голови правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Богдана 

Яременка такі заяви викликають серйозні сумніви. За його словами, за цілу свою історію ОБСЄ не 
вирішила жодного воєнного конфлікту. Утім, критика ОБСЄ в цьому випадку, за словами експерта, 
не має сенсу. За словами Яременка, треба критикувати підхід України до вирішення цього 
питання. А саме те, що Київ сподівався за допомогою ОБСЄ вирішити питання повернення 
територій, зайнятих бойовиками, каже експерт. 

Він переконаний, що перешкоди роботі моніторингової місії ОБСЄ чиняться свідомо, бо 
"цього хоче Росія". А в ОБСЄ, за словами експерта, немає інструментів, за допомогою яких можна 
було б "примусити Москву виконувати мінські домовленості". Збільшення кількості спостерігачів 
нічого не дасть, переконаний Яременко. Оскільки очікувати, що сепаратисти та Росія будуть 
підтримувати мирний план президента Порошенка від самого початку було дуже наївно, резюмує 
експерт. 

DW.DE 

07.11.2014. Місія ОБСЄ повідомляє про відвідання місця загибелі 
підлітків у Донецьку 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила сьогодні, що вчора її 
представники відвідали в Донецьку місце, де позавчора внаслідок обстрілу загинули двоє підлітків. 

За повідомленням, зокрема, місцеві мешканці розповіли спостерігачам, що внаслідок того 
обстрілу також були серйозно поранені четверо юнаків і одна доросла людина. Один із мешканців 
сказав, що в час обстрілу працював на ремонті школи, на спортмайданчику якої сталася трагедія, і 
загалом нарахував вісім вибухів: два підряд і ще шість протягом наступних п’яти хвилин. 

Також місцеві розповіли і про інших потерпілих; зокрема, спостерігачі самі бачили жінку зі 
шрапнельними пораненнями ніг, яку, за її словами, якраз забирали до лікарні. 

За повідомленням, аналіз місії дає знати, що з побачених її спостерігачами кратерів від 
вибухів на місці події і на сусідніх вулицях принаймні чотири спричинені вибухами 120-
міліметрових мін і ще два – 122-міліметрових снарядів. За оцінками місії, всі вони були випущені 
під великим нахилом із місця на північний захід від футбольного поля. Місія мусила перервати 
роботу через новий обстріл – спостерігачі чули гучні вибухи приблизно за два кілометри на 
південний захід. 

Із повідомлення не ясно, чи слова про обстріл із північного заходу – там розташовані 
українські війська – стосуються і місця вибуху на спортмайданчику, внаслідок якого загинули 
підлітки. Місія також не повідомила, яким чином здійснила свою оцінку. 

Раніше блогери в соцмережах, журналісти, а також працівники Ради національної безпеки 
та оборони на підставі аналізу відеорепортажів із місця події російських телеканалів і фотографій 
на сепаратистських сайтах дійшли висновку, що снаряд чи міна, вибух яких убив підлітків, міг бути 
випущений тільки зі сходу чи північного сходу, тобто з глибини територій, захоплених 
сепаратистами. 

Менш як за три кілометри на північ від школи, де сталася трагедія, розташований 
Донецький аеропорт, за який точаться важкі бої; трохи більш як за чотири кілометри на північний 
захід – село Піски, яке утримують українські силовики. 

Радіо Свобода 
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08.11.2014. Місія ОБСЄ припинила роботу своїх безпілотників на 
Донбасі через обстріли та перешкоди 

Моніторингова місія ОБСЄ призупинила на Донбасі роботу безпілотних літальних апаратів 
через загрозу електронних перешкод з боку бойовиків. 

Про це йдеться у звіті спостережної місії, оприлюднена на сайті. За даними фахівців ОБСЄ, 
такі перешкоди можуть завдавати тільки за допомогою спеціального військового обладнання. У 
звіті зазначається, що бойовики також намагалися обстріляти безпілотники, повідомляє 5 канал. 

Один із таких нападів стався 3 листопада, коли апарат летів над захопленою терористами 
територією в Чермалику за 40 кілометрів на північний схід від Маріуполя. Тоді фахівці ОБСЄ 
помітити, як з боку Росії перевантажували ручні зенітні комплекси. 

Радіо Свобода 

09.11.2014. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували переміщення 
«Градів» і гаубиць біля Донецька 

Члени спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, які працюють на сході України, у 
неділю зафіксували переміщення «Градів» і гаубиць на територіях, підконтрольних бойовикам. 
Про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому на її сайті. 

«Об 11:20 біля Свердлового (15 кілометрів від Донецька), СММ спостерігала конвой із 17 
зелених ЗіЛів без розпізнавальних знаків, які рухалися на Захід. 5 із них перевозили системи 
залпового вогню «Град», 2 були завантажені ящиками з боєприпасами. СММ не зафіксувала осіб в 
уніформі на цих вантажівках», – поінформували в ОБСЄ. 

«Об 11:35 на трасі H-21 поблизу Зугреса (41 кілометр на схід від Донецька) СММ 
спостерігала інший конвой із 17 КамАЗів, які також рухалися на Захід. 12 із цих вантажівок 
перевозили 122-міліметрові гаубиці. СММ не зафіксувала осіб в уніформі на цих вантажівках», – 
йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 9 листопада. 

У неділю СММ ОБСЄ повідомила про наявність та пересування великих військових конвоїв 
на території, підконтрольній угрупованню «ДНР». 

В угрупованнях бойовиків ці повідомлення наразі не коментували. 
Радіо Свобода 

09.11.2014. Голова ОБСЄ «дуже стурбований відновленням 
насильства» на сході України 

Міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркгалтер, який до кінця року має 
повноваження голови ОБСЄ, заявив, що «дуже стурбований відновленням насильства в східних 
регіонах України», а також «діяльністю, яка робить ситуацію крихкішою замість подальшої 
стабілізації». По це йдеться в повідомленні на сайті організації. 

Так голова ОБСЄ відреагував на останні звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в 
яких ідеться про обстріли і жертви в Донецьку, а також появу «конвоїв важкого озброєння і танків 
на території, контрольованій незаконними збройними групами». 

У звіті ОБСЄ від 8 листопада йдеться, що спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 
зафіксувала наявність та пересування великих військових конвоїв по Донецьку і області. 

У Донецьку майже щодня відбуваються обстріли, жертвами яких є цивільні. 5 листопада на 
подвір’ї школи №63 загинули двоє підлітків, ще кілька були поранені. 

Радіо Свобода 

12.11.2014. ОБСЄ: "Сепаратисти" просунулися на захід з 
моменту "припинення вогню" 

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр відзначає, що на початковій стадії припинення вогню на 
сході України краще виконувалося сторонами, ніж зараз. 

Про це він сказав у середу журналістам у Брюсселі. 
"На початковій стадії дотримання режиму було кращим, з меншим рівнем порушень, ніж 

ми бачимо в останні кілька тижнів", - сказав він Заньєр. 
При цьому він відзначив, що з моменту досягнення угоди про припинення вогню 

сепаратистам удалося трохи просунути розмежувальну лінію на захід. 
 
"Немає лінії припинення вогню, як такої, але якщо ви подивитеся на позиції двох сторін у 

вересні й зараз, ви побачите просування цієї лінії на захід. Тобто були такі поштовхи з боку 
сепаратистів і достатньо успішні, оскільки вони виграли території. Десь більше, десь менше, 
звичайно", - сказав Генсек ОБСЄ. 

"У деяких областях, я б сказав, десятки кілометрів, в інших – менше", - додав він. 
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Генсек ОБСЄ ще раз закликав усі сторони Мінських угод до виконання взятих на себе 
зобов'язань. 

"Тому, що ми не можемо допомогти їм, якщо вони не хочуть допомогти нам", - підкреслив 
він. 

Українська правда 

12.11.2014. ОБСЄ попередила про можливий наступ на 
Маріуполь 

За словами генсека ОБСЄ, складною залишається і ситуація в інформаційній сфері на сході 
України. 

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр попереджає про можливість військової атаки 
на Маріуполь. Про це він сказав, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні під час виступу 
перед депутатами Європарламенту - членами Комітету з питань закордонних справ. 

"Маріуполь - це територія, де обстріли найсильніші. Це може бути підготовкою військової 
операції", - зазначив він. 

За словами генсека ОБСЄ, складною на сході України залишається і ситуація в 
інформаційній сфері. 

"Те, що ми бачили в східній Україні - це справжня інформаційна війна", - сказав Заньєр, 
додавши, що в регіоні продовжується закриття телевізійних каналів і перешкоджання роботі 
журналістів. 

"Ситуація дуже поляризована, і сприяє новому конфлікту", - підкреслив він. 
Крім того, генсек ОБСЄ зазначив, що "Мінський процес" втратив свою політичну 

швидкість, а "для мене політичний процес - головний". 
Головною проблем, за його словами, є відсутність свободи пересування для представників 

місії по території, контрольованій незаконними збройними формуваннями (НЗФ). 
Дзеркало тижня 

13.11.2014. ОБСЄ фіксує на кордоні "Вантаж-200" 

Спостерігачі ОБСЄ заявляють, що за тиждень зафіксували на кордоні в пунктах пропуску 
"Донецьк" та "Гукове" перетин найбільшої кількості людей у військовому одязі за весь час місії. 

Спостерігачі також помітили рух вантажівок, які, ймовірно, перевозили померлих, та 
самоскидів з вугіллям. 

Про це сказано в тижневому звіті місії, оприлюдненому в середу. 
Люди в камуфляжі 
Як сказано звіті місії, спостерігачі за тиждень зафіксували 630 людей у військовому одязі 

на першому КПП, які здебільшого рухались в Україну, та 35 на іншому. 
Спостерігачі відзначили, що люди в військовому одязі стали частіше перетинати кордон 

групами, відзначають спостерігачі. 
7 листопада спостерігачі зафіксували групу з 24 осіб, які в'їхали до України на 

мікроавтобусі. Спостерігачі також бачили декілька "козаків", яких ідентифікували за хутряними 
шапками та іншими розпізнавальними знаками. Спостерігачі відзначають, що не бачили при них 
зброї. 

Як і в попередні тижні, місія спостерігала, як поранені люди переходили до Росії. 
Також кордон продовжують перетинати цивільні. 
Спостерігачі ОБСЄ відзначають, що ситуація на обох КПП залишається спокійною. Вони 

помітили, що прикордонники та митники посилили перевірки, частіше використовують собак, 
постійно сканують автомобілі. Довкола кабінок прикордонників мішки з піском замінили на 
бетонні блоки. 

"На двох КПП спостережна місія не бачила жодних рухів військових, окрім транспортних 
засобів прикордонної служби РФ", - сказано в звіті спостерігачів. 

КПП "Донецьк" більш завантажене, ніж "Гукове", відзначають спостерігачі. 
"Вантаж-200" 
Минулого тижня спостерігачі помітили рух вантажівок, які, ймовірно, призначені для 

перевезення померлих. 
Зокрема, 11 листопада спостерігачі ОБСЄ побачили на пункті пропуску "Донецьк" у 

Ростовській області вантажівку з написом "Вантаж-200", яка в'їхала на територію України та за 
декілька годин повернулась назад до Росії. 

У РНБО раніше заявили, що п'ять вантажівок із загиблими, ймовірно, з російськими 
військовими, виїхали через пункт пропуску "Довжанський" у Луганській області. Цей пункт 
пропуску не контролюють українські військові. 

Росія заперечує свою причетність до конфлікту на сході України. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 19 (01.11.2014 — 16.11.2014) 47 of 66 

 

47 of 66 

На прикордонному пункті "Гукове" спостерігачі ОБСЄ продовжили фіксувати велику 
кількість самоскидів, які перевозять вугілля із Луганської області до Росії. Прикордонники 
підтвердили, що вантажівки виїжджали з Росії порожніми. 

Розширити місію 
У четвер Україна передала Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ десять бронемашин 

КрАЗ Cougar у тимчасове користування для роботи з моніторингу ситуації у зоні АТО. У церемонії 
взяли участь український президент Петро Порошенко та керівник СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан. 

У ОБСЄ сподіваються, що наявність бронетехніки зможе розширити можливості місії на 
сході України. 

"Бронеавтомобілі дійсно абсолютно необхідні для роботи спеціальної моніторингової місії 
на сході України та направлення туди більшої кількості спостерігачів. Ми продовжимо 
розширювати нашу місію", - сказав керівник місії. 

Раніше НАТО та ОБСЄ заявили, що на схід України перекидають російська військова 
техніка і піхота. 

Москва заперечила дані про відправлення військ і техніки в Україну. 
Командувач об'єднаними силами НАТО в Європі американський генерал Філіп Брідлав 

повідомив, що за останні два дні колони російської військової техніки і піхоти перетнули кордон з 
Україною і увійшли на території, які контролюють сепаратисти. 

Міністерство оборони Росії у відповідь заявило, що "за регулярними струсами 
брюссельського повітря про нібито присутність російських збройних сил в Україні не було і немає 
жодних фактів". 

Перший заступник постійного представника Росії при ООН під час засідання Ради безпеки 
в середу, назвав заяви НАТО "пропагандистською фальшивкою". 

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію вивести війська і озброєння 
з української території і поважати Мінські домовленості про перемир'я на сході України. 

Президент Порошенко під час зустрічі з Ертугрулом Апаканом також висловив сподівання, 
що місія ОБСЄ сприятиме відновленню виконання мінських домовленостей. 

BBC Україна 

ООН 

03.11.2014. Валерій Чалий привітав в Україні нового 
Координатора системи ООН Ніла Вокера 

Заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий провів зустріч із 
Координатором системи ООН в Україні, Постійним представником ПРООН в Україні Нілом 
Вокером. 

Валерій Чалий привітав Ніла Вокера, який нещодавно прибув в Україну, з новим 
призначенням на посаду Координатора системи ООН, Постійного представника ПРООН у нашій 
державі та висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці з офісом ООН. 

Заступник Глави АПУ підкреслив важливість підтримки територіальної цілісності України 
з боку Організації Об’єднаних Націй. «Ми ніколи не визнаємо анексії Криму», - заявив Валерій 
Чалий і відзначив важливість Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 р. 

 
Він відзначив важливість для України подальшої підтримки її територіальної цілісності з 

боку міжнародної спільноти, особливо в контексті псевдо-виборів, що пройшли в деяких районах 
Донецької та Луганської областей 2 листопада. 

Зі свого боку, Ніл Вокер підтвердив непорушність позиції ООН щодо територіальної 
цілісності України. 

Він також підкреслив зацікавленість у формуванні вже найближчим часом демократичного 
Уряду в Україні та висловив сподівання, що коаліційна угода включатиме програму реформ, 
всебічне сприяння в реалізації якої має намір надавати ООН. 

Валерій Чалий подякував за зусилля, що вживаються ООН з метою надання допомоги у 
зв’язку із складною гуманітарною ситуацією на Донбасі, зокрема, у контексті підготовки до 
імплементації Попереднього плану реагування. Він подякував за рішення про виділення 33 млн 
доларів США на реалізацію плану вже цього року і висловив сподівання, що ця фінансова 
підтримка буде збільшена відповідно до Стратегічного плану реагування наступного року. 

Ніл Вокер підтвердив готовність активізувати роботу у напрямі залучення більших 
фінансових ресурсів для надання гуманітарної підтримки та сприяння реалізації реформ в Україні. 

Сайт Президента України 
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03.11.2014. ООН засудила псевдовибори на Донбасі, назвавши їх 
серйозним порушенням мінських угод 

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вважає, що «вибори» у самопроголошених 
Донецькій і Луганській «народних республіках» 2 листопада стали серйозним порушенням 
мінських домовленостей.  

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на заступника офіційного представника генсека 
ООН Фархан Хак. 

‖Кілька днів тому ми виступили із заявою з приводу цих виборів. У ній йшлося, що вони є 
серйозним порушенням мінських домовленостей. Саме так вважає генеральний секретар. Його 
точка зору не змінилася‖, - підкреслив Хак, додавши, що минулі вибори не сприятимуть мирному 
врегулюванню конфлікту на сході України. 

Як повідомлялося, офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» у так званих 
ДНР і ЛНР і не мають наміру визнавати їх результати. 

Росія ж вважає, що «вибори» у ДНР і ЛНР 2 листопада відповідають мінським 
домовленостям. 

За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Росія готова визнати результати «виборів» 
народних рад і глав ДНР і ЛНР, які ‖будуть важливими з погляду легітимізації влади‖. 

УНІАН 

04.11.2014. РФ заблокувала заяву Радбезу ООН по псевдовиборах 
на Донбасі, назвавши її "неадекватною" 

У заяві зокрема стверджувалося, що проведення 2 листопада голосування на сході України 
суперечить положенням Мінських домовленостей. 

Напередодні ввечері у Раді Безпеки ООН обговорювався проект заяви щодо псевдовиборів 
у так званих Донецькій і Луганській "народних республіках".  

У документі, запропонованому Литвою, стверджується, що проведення 2 листопада 
голосування на сході України суперечить положенням досягнутих у вересні 2014 року Мінських 
домовленостей, повідомляє 5 канал із посиланням на AgenceFrance-Presse. 

Однак Росія заблокувала цю заяву. Як заявив прес-секретар постпредства Росії при 
всесвітній організації Олексій Зайцев, проект заяви Ради Безпеки ООН з псевдовиборів на Донбасі 
"виявився неадекватним і з цієї причини не був прийнятий". 

УНІАН 

13.11.2014. ООН та Японія допоможуть Україні відновити 
Донбас 

ООН та японський уряд оголосили про новий проект з відновлення соціальної 
інфраструктури у східноукраїнських регіонах, що зазнали шкоди через військовий конфлікт. 

Програма розвитку ООН (ПРООН) та уряд Японії оголосили про старт нового проекту з 
відновлення інфраструктури, необхідної для надання соціальної допомоги населенню на Сході 
України. Про це у четвер, 13 листопада, повідомляється на офіційному сайті ООН. Основна мета 
проекту, зазначається в повідомленні, полягає у відновленні центрів з надання соціальних послуг, 
які обслуговують найбільш вразливі верстви населення, у тому числі дітей-сиріт, людей похилого 
віку, людей з обмеженими можливостями та вагітних жінок. 

Окрім того, у рамках проекту планується відновлення систем водопостачання та санітарно-
гігієнічних послуг в школах. Також за допомогою ООН школи на Сході України отримають нове 
обладнання, меблі та учбові матеріали. На проект, розрахований на 12 місяців, виділено 5 
мільйонів 782 тисячі доларів. Гроші надаються урядом у Токіо. 

Під час підписання у четвер у Києві проектного документа між ПРООН та Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України віце-прем'єр українського уряду Володимир 
Гройсман зазначив, що "цей проект спрямований на те, щоб відновити нормальне життя на 
територіях, звільнених від окупантів", повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

DW.DE 

13.11.2014. Росія в ООН назвала всі докази по військам в Україні 
"фальшивкою" 

Десятки відео - і фотодоказів, а також відомості ОБСЄ, у РФ називають "західною 
пропагандою". 

На всі звинувачення щодо ескалації конфлікту і нарощування військ в Україні Росія в 
черговий раз відкинула. 
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Незважаючи на відсутність одіозного постпреда в ООН Дмитра Чуркіна, Росія не змінила 
свою риторику, метафорично назвавши результати моніторингу ОБСЄ - "пропагандою в 
декораціях", а докази про переміщення російських військ в Україні - "фальшивкою". 

"Виступ представників ОБСЄ - пропаганда в нових декораціях... Залучення міжнародників 
до засідання РБ ООН приносить непотрібну політизацію в їх діяльність", - заявив постпред РФ в РБ 
ООН Олександр Панкін. 

Він також додав, що Захід і Україна поширюють "фальшивку" про переміщення російських 
військ на території України, а численні колони танків і вантажівок російських представник назвав 
"віртуальними". 

Більш того, після виступу всіх членів РБ ООН і оприлюднення десятків фактів, Панкін все 
одно заявив, що "реально підтверджень ніхто не представив". 

З 9 листопада ОБСЄ регулярно повідомляє про десятки "неопізнаних" вантажівок і танків в 
Донецьку та прилеглих територіях, підконтрольних терористам "ДНР". 

Дзеркало тижня 

13.11.2014. Постпред України в ООН детально розповів світу 
про зрив Росією мирного плану 

Юрій Сергєєв зазначив, що з 5 вересня бойовики порушували "перемир'я" близько 2700 
разів. 

З моменту підписання Мінського протоколу проросійські бойовики порушували перемир'я 
і вели вогонь близько 2700 разів, в результаті яких десятки українських військових загинули, 65 
осіб - мирного населення, заявив постійний представник України в ООН. 

Юрій Сергєєв знову підкреслив, що Росія багато разів порушувала всі домовленості і угоди, 
раніше досягнуті не тільки в Мінську, але і в Мілані. 

За його словами, замість виконання режиму припинення вогню і виведення "найманців", 
Росія і її бойовики не тільки не припинили обстрілювати військових і мирне населення, але і 
значно наростили кількість військової техніки та іншого озброєння на українській території. 

Замість притримування лінії розмежування, згідно з мінським домовленостями, бойовики 
регулярно проводили наступальні операції. 

У питанні розширення моніторингової місії ОБСЄ Росія всіляко блокує всі ініціативи, 
спрямовані на контроль над кордоном і порушенням режиму припинення вогню. 

Також зараз існує маса доказів про підготовлюваний масштабний наступ з боку Росії, в 
першу чергу - підтвердження з боку ОБСЄ пересування колон з десятків танків і вантажівок, що 
перевозять системи "Град", гаубиці, "РЛС" і інше озброєння. 

Сергєєв також вимагав у представника РФ в ООН пояснити, чому Україна повністю оточена 
російською технікою: на кордоні з Україною зараз знаходиться не менше 200 танків, 1600 
військових автомобілів, 640 артилерійських установок, 141 літак, 121 вертоліт. На це представник в 
Росії ООН традиційно заявив, що на своїй території РФ у праві розміщувати будь-який контингент. 

Постпред України в ООН попередив організацію, що для Росії зараз основний пріоритет - 
створити заморожений конфлікт і всіляко підтримувати бойовиків. 

У той же час він зазначив, що Україна використовує зброю лише для того, щоб захистити 
себе. 

11 жовтня постпред України в ООН повідомив про підготовку Росією повномасштабного 
вторгнення. 

Дзеркало тижня 

16.11.2014. ООН собирается мирно "угомонить" Россию, 
полностью ее изолировав 

Против России продолжает расширятся география санкций, а тем временем нации 
начинают консолидироваться. 

В Совбез ООН все понимают, что у конфликта на Донбассе нет военного пути решения. Но 
есть политические механизмы, которые могут сыграть свою роль. 

Об этом в интервью "Зеркалу недели. Украина" рассказал постпред Украины в ООН Юрий 
Сергеев. По его словам, именно об этом идет речь в кулуарах ООН. 

"Эти политические шаги могут быть разного характера. Одни ведут к изоляции России. Что 
мы и видим: Россия, например, уже отстранена от участия в заседаниях "большой восьмерки". 
Политические шаги важны и тогда, когда лидеры стран, имеющие возможность обратиться к 
российской стороне, призывают ее выполнять свои обязательства в рамках ООН", - отмечает 
Сергеев. 

По его словам, призыв к стране, нарушающей устав ООН, имеет сдерживающий характер. 
Россия должна понимать, что дальнейшее нарушение устава ООН, обязательств в рамках других 
международных организаций, будет вести к ее изоляции. 
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В то же время Сергеев констатирует, что против России продолжает расширятся география 
санкций, а нации начинают консолидироваться. Как известно, кроме ЕС и США к санкциям 
присоединились даже такие маленькие страны, как Албания и Хорватия. 

"Может быть, это неощутимо для агрессора, но таким образом консолидируется мир, 
демонстрирующий России проблемы, с которыми она может столкнуться. Хотя, к сожалению, это 
не останавливает агрессора", - отмечает Сергеев. 

Дзеркало тижня 

ПАРЄ 

12.11.2014. Делегація Росії може покинути ПАРЄ - DW 

Президент ПАРЄ і генсек Ради Європи мають намір переконати керівництво Держдуми не 
піддавати Росію ще більшій ізоляції на міжнародній арені. 

Делегація російських депутатів може покинути склад Парламентської асамблеї Ради 
Європи. 

Як повідомляє Deutsche Welle, 13 листопада президент ПАРЄ Анн Брассер відправиться в 
Москву, щоб зустрітися з головою Держдуми рф Сергієм Наришкіним. Джерело видання в 
секретаріаті ПАРЄ повідомило, що насправді мета поїздки президента Асамблеї - переконати 
керівництво Держдуми не втілювати в життя рішення про вихід російської делегації зі складу 
ПАРЄ. А таке рішення Москвою нібито вже прийняте. 

У квітні цього року російську делегацію в ПАРЄ позбавили права голосу на сесії до січня 
2015 року через анексію Росією Криму, після чого російські депутати бойкотували наступні два 
пленарних засідання Асамблеї. Формально на початку наступного року російська делегація 
автоматично знову отримує право голосу. 

"Проте зараз вже можна з упевненістю стверджувати, що повноваження російської 
делегації знову стануть предметом розгляду на січневій сесії", - повідомив виданню джерело. 

Згідно з процедурою, для цього в перший день пленарного засідання, коли відбувається 
підтвердження повноважень всіх 47 делегацій, не менше 30 депутатів з п'яти країн повинні піддати 
сумніву повноваження російської делегації. Працівник секретаріату переконаний, що така 
ініціатива під час відкриття січневої сесії буде озвучена, оскільки за цей час "Росія не зробила 
нічого для того, щоб виконати рекомендації квітневої резолюції, в результаті прийняття якої її 
депутати були позбавлені права голосу". 

 
Між тим, глава російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков ще в серпні категорично 

заявляв, що якщо санкції проти Росії в Асамблеї будуть продовжені, то він не бачить "причин, по 
якій російська делегація братиме участь у діяльності ПАРЄ в 2015 році". А це фактично означає 
вихід російської делегації зі складу організації. 

Через два тижні до Москви вирушить і генеральний секретар Ради Європи Турбйорн 
Ягланд. У прес-службі Ради Європи поки відмовилися розкривати деталі московських зустрічей 
генсека, однак, можна припустити, що Турбйорн Ягланд також спробує переконати росіян не 
виходити з ПАРЄ, яка на сьогодні залишається однією з небагатьох дипломатичних майданчиків 
для Росії. 

Дзеркало тижня 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  
 

РОСІЯ 

01.11.2014. Заява МЗС України у зв'язку з організацією 
Російською Федерацією четвертого гуманітарного конвою 

Українська сторона неодноразово доводила до російської сторони позицію, що доставка 
гуманітарної допомоги має здійснюватися виключно згідно з чинним законодавством України та 
загальноприйнятою міжнародною практикою. 

Зокрема, вантажі та транспорт підлягають прикордонному та митному контролю з боку 
українських прикордонних і фіскальних органів при в’їзді в Україну та виїзді з України; 
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), як авторитетна спеціалізована неурядова 
організація, отримує, доставляє і розподіляє міжнародну гуманітарну допомогу серед мирного 
населення окремих районів Донецької та Луганської областей. 

У переданому російською стороною переліку вантажів містилися товари, які відповідно до 
Закону України «Про гуманітарну допомогу» не можуть бути визнані як гуманітарна допомога. З 
урахуванням цього, а також з метою недопущення ввезення на територію України зброї, військової 
техніки, боєприпасів та товарів військового призначення, групою прикордонної та фіскальної 
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служб України у російських пунктах пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган» було здійснено 
спостереження за переміщенням російського гуманітарного вантажу через державний кордон 
України.  

Важливо також, що російська сторона не передала вантаж до МКЧХ, а Комітет не був у 
будь-який спосіб залучений до його доставки та розподілу серед населення.  

Україна завжди відкрита для міжнародної гуманітарної допомоги з метою забезпечення 
нагальних потреб мирного населення, постраждалого внаслідок дій терористичних організацій у 
Донецькій та Луганській областях України.  

Умови надходження в Україну іноземної гуманітарної допомоги є загальними для всіх 
донорів. Російська Федерація не може бути виключенням. 

Урядовий портал 

01.11.2014. Четвертий російський гумконвой нічого не вивіз з 
України - РНБО 

Всі вантажівки четвертого "гуманітарного конвою" Росії порожніми виїхали з України. 
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник 

керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. 
"Всі вантажівки та 148 осіб супроводження виїхали з території України", - сказав Польовий. 
За його словами, з візуального огляду, якій провели українські прикордонники, можна 

зробити висновок, що всі вантажівки виїхали порожнімиі. 
Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО 

Андрій Лисенко повідомив, щодо України заїхали 76 автомобілів російського «гуманітарного 
конвою», велика частина якого призначена для бойовиків. 

Також він зазначив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не брали 
участі в оформленні і переміщенні вантажу. За словами Лисенка, російська сторона порушила 
вимоги міжнародного і українського законодавства щодо переміщення товарів гуманітарної 
допомоги. 

 «За оперативними даними, левова частка вантажу призначена для забезпечення 
підрозділів бойовиків, оскільки у них не вистачає провізії. Частину продуктів росіяни планують 
перед телекамерами роздати місцевим жителям під час псевдовиборів 2 листопада», - заявив 
Лисенко. 

Пізніше того ж дня в МЗС РФ заявили, що українська сторона і представники ОБСЄ не 
оглянули четвертий «гуманітарний конвой», відправлений на Донбас. 

Водночас Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка базується на російських 
прикордонних пунктах пропуску ―Гукове‖ та ―Донецьк‖ в Ростовській області, стверджувала, що 
українські митники та прикордонники перевіряли останній російський гуманітарний "конвой" у 
складі 42 транспортних засобів. 

До цього Росія вже тричі відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки 
перетинали кордон без згоди української влади й без супроводу представників Міжнародного 
комітету Червоного Хреста. 

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, 
вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання, а також вугілля. Крім того, на цих 
«КамАЗах» в Росію вивозили тіла вбитих в Україні російських солдатів. 

УНІАН 

02.10.2014. МЗС вимагає від РФ припинити посилювати 
конфлікт своїми "гуманітарними камазами" 

Переміщення "гуманітарки" відбулося з порушенням національного законодавства України 
та раніше досягнутих домовленостей. 

Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконними діями 
Російської Федерації, грубим порушенням держкордону України та  вимагає припинити 
провокативні дії і дотримуватися "загальноприйнятих норм та принципів міжнародного права та 
міждержавних відносин". Про це йдеться у заяві МЗС України за фактом переміщення через 
державний кордон України чергового так званого  "гуманітарного конвою".  

"2 листопада російська сторона перемістила через державний кордон України черговий 
т.зв. "гуманітарний конвой". Це було здійснено без запиту щодо отримання офіційної згоди 
української сторони, без здійснення компетентними органами України необхідних процедур 
прикордонного і митного контролю, без погодження з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста 
і супроводження вантажу його представниками, всупереч усталеній міжнародній практиці", -  
заявили в МЗС. 

Також у відомстві підкреслили, що переміщення "гумконвою" відбулося з порушенням 
національного законодавства України та раніше досягнутих домовленостей. 
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"Ці провокативні дії російської сторони, нездатність слідувати усталеним міжнародним 
правилам при направленні гуманітарної допомоги, а також намагання приховати справжній вміст 
вантажу - є свідченням продовження курсу Росії на подальшу ескалацію ситуації на сході України", 
- заявили в МЗС. 

"Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконними 
діями Російської Федерації, грубим порушенням державного кордону України, втручанням у 
внутрішні справи нашої держави шляхом підтримки терористичних угруповань, які діють на 
Донбасі", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.  

Як напередодні повідомлялося, в Росії вже готували відправити п'яту партію так званої 
"гуманітарки". Зранку 2 листопада з'явилася інформація, що вантажівки з "гуманітарною 
допомогою" перетнули український кордон. 

Українська міжвідомча група, яка тимчасово дислокується в пункті пропуску ‖Донецьк‖ 
(Росія), не брала участі в оформленні вантажу. 

Партію перших «гуманітарних Камазів» Росія відправила в Україну 22 серпня. Тоді 
вантажівки перетнули кордон без згоди української влади й без супроводу представників 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста. 

Другий конвой в'їхав на територію України, окуповану російською армією, 13 вересня. 
Третій конвой у складі близько 200 вантажівок 20 вересня перетнув російсько-український 

кордон. Зміст «гуманітарної допомоги» не перевірили.  
Четвертий конвой 31 жовтня перетнув український кордон. Згодом вони порожніми 

повернулися до Росії. 
Тиждень.ua 

03.11.2014. У Держдумі визнали псевдовибори і вимагають цього 
ж від Києва  

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах громадських 
об'єднань і релігійних організацій Михайло Маркелов ("Єдина Росія"), повідомляє "Крим.Реалії". 

На його думку, "вже зараз можна з упевненістю сказати, що вибори в Донецькій і 
Луганській народних республіках відбулися", і вони є по суті продовженням "процесу легітимізації 
влади в "ДНР" і "ЛНР", розпочатого на референдумі в цих регіонах в травні".  

Разом з тим, зазначив парламентарій, залишається відкритим питання визнання підсумків 
"виборів" київською владою.  

"Київ зобов'язаний визнати результати виборів. І якщо до недавнього волевиявлення 
громадян на Україні багато запитань як з організації, так і з проведення виборів, в тому числі це 
стосується численних зафіксованих порушень, то до ДНР і ЛНР жодних претензій у цьому плані 
немає ", - переконаний Маркелов.  

Також депутат розраховує на "об'єктивну оцінку виборів з боку європейців", адже "зараз 
саме в Донбасі вирішується питання війни і миру".  

Єдинорос переконаний, що "легітимізація влади в Донбасі призведе до якісно інших 
відносин з Росією, в тому числі в плані економічного співробітництва та допомоги, якої так 
потребують у "Новоросії". 

Нагадаємо, що у контрольованих терористами частинах Донбасу 2 листопада відбулось 
голосування на псевдовиборах. Україна, США, ЄС, генсек ООН Пан Ґі Мун наголосили, що ці 
"вибори" нелегітимні і не будуть визнані. Російські офіційні особи тим часом заявляють про намір 
визнати результати голосування. 

У "ДНР" псевдовибори вже завершилися і переміг чинний ватажок терористів Олександр 
Захарченко. 

СБУ перехопила розмову керівників "ДНР" з "кураторами" щодо підрахунку явки і 
результатів так званих виборів. З неї зрозуміло, що результати псевдовиборів були підготовлені 
заздалегідь. 

Президент України Петро Порошенко назвав ці "вибори" фарсом та закликав Росію не 
визнавати їх. 

УНІАН 

03.11.2014. Щодо обстановки на українсько-російському кордоні 

Протягом минулої доби обстрілів, бойових зіткнень та нападів на підрозділи 
Держприкордонслужби з боку збройних бандформувань не було. 

Фактів проведення повітряної розвідки незаконними збройними формуваннями на кордоні 
та в контрольованих районах не виявлено. Загалом за минулий тиждень прикордонниками у 22 
випадках зафіксовано використання 25 ворожих БПЛА. 

Протягом доби зафіксовано використання ЗС РФ  3 розвідувальних літаків Су-24 над 
акваторією Азовського моря та над Керченською протокою. Окрім цього, виявлено використання 
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Збройними Силами РФ літака ІЛ-20 для проведення радіоелектронної розвідки над акваторією 
Чорного моря та  поблизу острова Зміїний.   

Співробітники Держприкордонслужби продовжують виконувати завдання щодо контролю 
в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень. 

Учора поблизу н.п. Піски (Донецька область) прикордонники зупинили автомобіль «ВАЗ» 
без номерних знаків з двома громадянами Росії, які виявилися військовослужбовцями Збройних 
Сил РФ.  Під час огляду автомобіля та перевірки документів у цих громадян було знайдено 
військові квитки Збройних Сил Росії. Затриманих передали співробітникам СБУ. 

Учора прикордонним катером морської охорони у ході виконання завдань з  охорони 
морської ділянки державного кордону на відстані 1,5 миль від порту «Маріуполь» було здійснено 
попереджувальну стрільбу  з метою зупинки та огляду 2-х човнів типу «Амур», які на високій 
швидкості рухалися у бік моря та не реагували на сигнали зупинки. Дані плавзасоби 
прикордонниками були зупинені. Обставини порушення з`ясовуються. 

Урядовий портал 

04.11.2014. РНБО підтверджує дані про ракетні тягачі на 
Донбасі 

Росія продовжує нарощувати військову присутність на контрольованих терористами 
територіях сходу України. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник 
Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. 

За його словами, на ці території продовжується перекидання різних видів військової 
техніки через неконтрольовані Україною прикордонні ділянки з РФ. 

Зокрема, як зазначив Лисенко, за оперативними даними, в районі населеного пункту 
Безіменне помічено три тягачі, які, імовірно, перевозять тактичні ракетні комплекси, що мають 
далекий радіус дії. 

Також Лисенко зауважив, що бойовики на сході останнім часом вдаються до тактики 
залякування українських військових шляхом висунення ультиматумів та паралельним обстрілом 
позицій сил АТО з метою примусити їх залишити свої позиції. 

Як повідомив Лисенко, вчора двічі з "Градів" було обстріляно українські позиції біля 
населеного пункту Кримське та Гірне Попаснянського району Луганської області. Говорячи про 
ситуацію на 31-му блокпосту біля н.п. Фрунзе, речник РНБО повідомив, що на ньому відбулася 
ротацій сил і наразі блокпост контролюють посилені підрозділи ЗСУ. 

Разом із тим Лисенко поінформував, що вчора терористи чотири рази обстрілювали з 
гранатометів, мінометів та стрілецької зброї українських військових, які утримують Донецькій 
аеропорт. 

Нагадаємо, в суботу, 1 листопада на контрольованій бойовиками території Донецької 
області було зафіксовано пересування великої колони військової техніки. 

УНІАН 

04.11.2014. Путін ніколи не відмовиться контролювати 
Україну - Die Welt 

Після так званих виборів "ДНР" і "ЛНР" фактично втрачені для України й надалі 
перебуватимуть під впливом Кремля, пише Крістоф Шильтц на сторінках німецької газети Die 
Welt. 

Подібний сценарій вимальовувався ще з моменту укладення Мінських домовленостей у 
вересні. Вибори були для України важливою віхою, після яких ситуація лише ускладнилася. 

"Не варто піддаватися хибним ілюзіям: Україна стрімко йде до розпаду, а Захід безсилий 
що-небудь зробити і просто спостерігає за подіями", - констатує журналіст. 

Конфлікт на сході України тлітиме ще тривалий час. При цьому, Європа, не зважаючи на 
всі можливі порушення норм міжнародного права, буде сидіти склавши руки. 

"Цілком природно, що всі одностайно в обов'язковому порядку засудили вибори як 
"незаконні і нелегітимні". Природно, ЄС в черговий раз закликав офіційну Москву не ставити під 
загрозу єдність України. Але от і все. Посилення санкцій не буде. Для цього не вистачає необхідної 
більшості. Є низка країн ЄС, для яких нинішні санкції проти Москви - це вже занадто", - зазначає 
журналіст. 

Україна по суті залишиться країною-мученицею, адже "поряд з фактичним розколом 
Україні в найближчі роки доведеться зіткнутися з численними фактами порушення її прав на 
самовизначення". 

"Президент Росії Володимир Путін ніколи не допустить того, щоб Росія втратила контроль 
над зовнішньою та оборонною політикою України", - пише Шульц. 
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Врешті-решт, як підсумовує автор, Вашингтон і Брюссель заспокояться, а "найбільша мрія 
багатьох українців про вступ до ЄС і НАТО так і залишиться невиконаній, незважаючи на всі 
запевнення і запевнення Заходу". 

2 листопада в самопроголошених республіках "ДНР" і "ЛНР" відбулися вибори. За їх 
результатами в ДНР заявили, що "Донбас більше не частина України". 

На поточний момент Росія - єдина держава, визнала псевдовыборы в "ЛНР" і "ДНР". 
Дзеркало тижня 

05.11.2014."Газпром" підтвердив одержання від "Нафтогазу" 
$1,45 млрд 

Російський газовий концерн "Газпром" підтверджує отримання від НАК "Нафтогаз" 
першого траншу сплати за вже поставлений російський газ у розмірі 1,45 мільярда доларів, 
повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов. 

Про перерахування грошей напередодні ввечері повідомили у "Нафтогазі". 
"Газпром отримав від банків підтвердження перерахування коштів від НАК "Нафтогаз 

України" у розмірі 1,45 мільярда доларів США в рахунок погашення частини заборгованості за 
раніше поставлений російський газ", - сказав пан Купріянов. 

Раніше у вівторок Кабмін дозволив "Нафтогазу" використовувати для розрахунків з 
"Газпромом" гроші із 3,1 мільярда доларів, зарезервованих на рахунках Національного банку. 

Розрахунки здійснюють відповідно до домовленостей, досягнутих 30 жовтня на 
переговорах у Брюсселі за участі представників Європейської комісії, Росії та України. 

BBC Україна 

05.11.2014. ФСБ РФ відкрила підрозділ на Донбасі і працює над 
створенням "спецслужб Новоросії" 

На окупованій території Донбасу сформовано єдиний центр управління ФСБ Російської 
Федерації. 

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. 
За його словами, підрозділ складається з фахівців різних напрямів (контррозвідка, 

«антитерор» для боротьби з проукраїнським партизанським рухом і українськими диверсійно-
розвідувальними групами, проведення інформаційно-психологічних операцій). 

Крім того, групі ФСБ поставлено завдання в короткий термін сформувати відповідні 
«спецслужби Новоросії». 

Нагадаємо, за даними Тимчука, в зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і 
бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас із так званими 
«гуманітарними» конвоями з РФ. Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцевого та 
Донецька. 

УНІАН 

05.11.2014. Росіяни продовжують вивозити вугілля з 
Луганщини - ОБСЄ 

Представники Спеціальної спостережної місії Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі (СММ ОБСЄ), які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску ―Гукове‖ та 
―Донецьк‖ у Ростовській області, повідомляє, що вантажівки продовжують перевозити вугілля з 
Луганської області до Росії. 

Про це йдеться у щотижневому звіті СММ ОБСЄ на російських прикордонних пунктах. 
"Місія спостерігала за тим, як велика кількість вантажівок продовжувала перевозити 

вугілля з Луганської області в Російську Федерацію", - сказано в звіті. 
При цьому зазначається, що, як повідомлялося, раніше, спостерігачі бачили, як російські 

митники перевіряли, чи були вантажівки пустими, коли в'їжджали на територію України. 
Як повідомляв УНІАН, російські вантажівки з так званого «гуманітарного конвою», 

повертаючись до РФ, вивозили вугілля з українських шахт, а також устаткування із заводів. 
УНІАН 
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06.11.2014. Росія не хоче переговорів з Україною, США та ЄС 

Російська влада відкидає пропозиції українського уряду щодо проведення переговорів у 
"женевському форматі": за участі представників України, Росії, США та Євросоюзу. 

Напередодні прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що вважає безперспективними двосторонні 
переговори з РФ. 

"Женевський формат" 
"Один із найбільш ефективних і реальних форматів – це "женевський формат", який 

передбачав участь США, Європейського Союзу, України і нашого північного географічного сусіда", 
- сказав Арсеній Яценюк під час засідання Кабміну 5 листопада. 

Женевські домовленості, досягнуті ще 17 квітня 2014 року, поміж іншого передбачали 
роззброєння "всіх незаконних збройних формувань", звільнення захоплених адмінбудівель та 
публічних місць, а також амністію для учасників протестів, "які добровільно складуть зброю..., 
окрім тих, хто буде визнаний винним у скоєнні тяжких злочинів". 

Пізніше російська сторона заявила, що у домовленостях мова йде не лише про озброєних 
протестувальників на Донбасі, а й про учасників протестів Майдану, які на той момент ще 
продовжувалися в українській столиці. 

Заява російського МЗС 
У коментарі щодо пропозиції Арсенія Яценюка щодо "женевського формату", міністерство 

закордонних справ РФ заявило, що Україна "грубо порушила" домовленості від 17 квітня. 
"Замість деескалації Київ активізував на південному сході країни бойові дії з 

використанням важкої техніки, що привело до тисяч людських жертв і масштабних руйнувань", - 
ідеться в заяві російських дипломатів. 

У МЗС Росії додали, що "дивлячись на нинішню ситуацію, виникає питання щодо 
доцільності повернення до формату, який не приніс очікуваного результату". 

Також у Москві звинувачують українську владу у відсутності конституційної реформи, яка, 
поміж іншого, мала б забезпечити децентралізацію влади. 

Київ у свою чергу неодноразово звинувачував Росію в ігноруванні женевських 
домовленостей та підтримці сепаратистів озброєнням. 

Зміни до Мінського протоколу від сепаратистів 
Тим часом, самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" анонсували підготовку власного варіанту 

Мінського протоколу. Про це йдеться у спільній заяві невизнаних "віце-прем'єра ДНР" Андрія 
Пургіна та "голови народної ради ЛНР" Олексія Карякіна. 

"На найближчій зустрічі в мінському форматі представники двох республік запропонують 
нову редакцію Мінського протоколу. Це необхідно у зв'язку з тим, що Україна в односторонньому 
порядку його анулювала, відкликавши закони про особливий статус Донбасу і про амністію", - 
йдеться у заяві. 

Сепаратисти кажуть, що найближча зустріч тристоронньої контактної групи у "мінському 
форматі" відбудеться "не раніше, ніж за два тижні". 

Раніше цього тижня президент України Петро Порошенко скликав засідання РНБО у 
зв'язку із проведенням так званих "виборів" у "ДНР" та "ЛНР". 

У підсумку зустрічі Рада Нацбезпеки рекомендувала внести до парламенту законопроект 
про скасування особливого режиму самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей. 

Президент Порошенко наголосив, що скасування закону не означає відхід від Мінських 
домовленостей. 

При цьому раніше Андрій Пургін заявляв, що закони про особливий статус Донбасу та 
амністію стосуються України, а у "республік" є "своя верховна рада яка приймає власні закони". 

Олексій Гарань, професор політології Національного університету "Києво-Могилянська 
академія": 

Росія зараз взагалі хотіла б легітимізувати бойовиків та змусити Україну сісти за стіл 
переговорів з ними. Приблизно по такому формату, як це відбулось у Прідністров'ї. 

Якщо цього не вдасться зробити, тоді для Росії найкращим є двосторонній формат з 
Україною. Так вона зможе тиснути на Україну без сторонніх очей. 

Якщо і це не відбудеться, то тоді намагатимуться досягти переговорів у тристоронньому 
форматі: "Україна-Росія-ОБСЄ". Адже ОБСЄ змушені враховувати російську позицію. 

"Нормандський формат", очевидно, вже є гіршим для Росії. А найбільше вона б не хотіла 
"женевського формату" за участі США. 

BBC Україна 
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07.11.2014. Помічник Путіна про «вибори» на Донбасі: 
«поважати» і «визнавати» – не одне й те саме 

Офіційна позиція керівництва Росії щодо псевдовиборів на підконтрольних бойовикам 
територіях Донбасу полягає у повазі до волевиявлення учасників «голосування», заявив помічник 
президента Росії Юрій Ушаков. Він звернув увагу на те, що у заяві Кремля немає нічого про 
визнання «голосування». 

«Офіційна позиція Росії висловлена у короткій, але змістовній заяві МЗС за підсумками 
виборів. Там використане слово «поважаємо», – заявив Ушаков. 

На уточнююче запитання, чи можна поставити знак тотожності між «повагою» і 
«визнанням», Ушаков відповів: «Це – різні слова. Слово «поважаємо» обрали спеціально. Ми 
принципово поважаємо волевиявлення учасників голосування». 

Визнання російською стороною незаконних «виборів» 2 листопада може стати приводом 
для посилення санкцій Заходу проти Росії, на цьому зокрема наголошували у США. У заяві 
російського МЗС за 2 листопада йшлося про «повагу до волевиявлення мешканців Південного 
Сходу» України, однак уже наступного дня віце-спікер Держдуми РФ Сергій Железняк повідомив, 
що Росія визнає «голосування» на Донбасі. 

Радіо Свобода 

11.11.2014. "Примус до миру" чи "економічна війна" - політолог 
про 3 сценарії для Донбасу 

Політолог Тарас Березовець вважає, що Росія може почати "примус України до миру" чи 
продовжити "економічну війну". 

Три можливі сценарії на Донбасі він змалював у своєму Facebook. 
"Сценарій №1. Широкомасштабні військові дії на Донбасі протягом зими-весни не 

ведуться. Водночас, тривають обстріли українських сил АТО і населених пунктів. Росія зміцнює 
терористів новими видами озброєнь, проводить перенавчання бандформувань своїми 
інструкторами", - пише Березовець. 

"У регіон перекидаються російські найманці і покликані в російську армію кримчани. Росія 
продовжує руйнацію інфраструктури Донбасу. В регіоні загострюється гуманітарна катастрофа, 
зростає потік біженців. Росія продовжує економічну війну, використовуючи перекриття газу для 
загострення ситуації", - додає він. 

Сценарій №2, на думку Березовця, включає наступ на позиції сил АТО на Донбасі протягом 
найближчих тижнів. 

"Російські війська, крім сил спеціального призначення, не беруть участь в наступі. 
Завдання Росії - силами "гарматного" м'яса з числа бойовиків послабити основні сили української 
армії і батальйонів", - пише політолог. 

"У разі досягнення поставлених цілей - організувати провокації з терактами на російській 
території або обстріл російських населених пунктів, щоб звинуватити в цьому українську сторону. 
Угруповання в Криму виконує роль відволікання українських сил, бойових дій на півдні не 
ведеться. Далі події розвиваються за осетинським сценарієм: неоголошене введення на Донбас 
російських "миротворців" з метою "примусу до миру". 

"Сценарій №3. Сили бойовиків починають бойові дії за сценарієм №2, далі йде введення 
"миротворчих сил". Єдина відмінність від попереднього сценарію в тому, що крім Донбасу, бойові 
дії розвиваються і на півдні країни, з настанням з Криму", - зазначає Березовець. 

У зв'язку з цим політолог піднімає кілька питань: готовність і реакція України до всіх 
трьома сценаріями, готовність США, ЄС і НАТО до викликів і реакція ООН, ОБСЄ на гуманітарну 
катастрофу. 

Українська правда 

11.11.2014. Росія перекидає через Керченську переправу військову 
техніку 

У черзі на Керченській переправі помічено російську військову техніку. 
Її рух в порту "Крим" зафіксували місцеві веб-камери, передають Крим. Реалії. 
За даними видання, нараховується близько 7 одиниць техніки, переважно вантажівки й 

катери на причепах. 
Раніше керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук зазначив, що Росія 

відновила роботу свого військового аеродрому поблизу українського Новоазовська. 
За даними групи триває перекидання особового складу та військової техніки ЗС РФ в 

прикордонні райони Росії поблизу держкордону з Україною. 
Українська правда 
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12.11.2014. Шойгу окреслив інтереси РФ: від Криму до 
Мексиканської затоки 

На території окупованого Криму Росія має намір створити самодостатнє міжвидове 
угруповання військ та продовжить польоти дальньої авіації. 

Про це повідомив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, передає "Інтерфакс-Україна". 
Він заявив, що Росія повинна "забезпечити військову безпеку країни та її союзників на 

південно-західному стратегічному напрямку". 
"У цих умовах одним з пріоритетних завдань є формування повноцінного і самодостатнього 

міжвидового угруповання військ на Кримському півострові", - сказав Шойгу. 
Він заявив, що "багато в чому це пов'язано з ситуацією, що склалася в Україні, нагнітанням 

антиросійських настроїв з боку НАТО і збільшенням іноземної військової присутності в 
безпосередній близькості від кордонів РФ". 

Також Шойгу анонсував, що російські літаки дальньої авіації виконуватимуть польоти 
вздовж кордонів Росії і над акваторією Північного Льодовитого океану, передає "Інтерфакс-АВН". 

"В обстановці, що зараз склалась, ми змушені забезпечувати військову присутність в 
західній частині Атлантичного і в східній частині Тихого океанів, в акваторії Карибського басейну і 
Мексиканської затоки", - заявив він. 

Як відомо, в НАТО заявили, що РФ перекидає в Крим засоби, здатні нести ядерну зброю. 
Лише за минулі вісім місяців виникало 40 небезпечних позаштатних ситуацій між НАТО та 

РФ, що могли призвести до загибелі людей або до військових зіткнень. 
Українська правда 

13.11.2014. Росія стягнула до кордону з Україною 200 танків і 191 
літак - постпред України в ООН 

Постійний голова України в ООН Юрій Сергєєв розповів про те, скільки російської 
військової техніки знаходиться біля українського кордону. 

"На кордоні з Україною зосереджено 200 російських танків, 1600 автомобілів, 640 
артилерійських установок, 191 літак і 121 вертоліт",- повідомив він. 

В ОБСЄ заявляли раніше, що над українсько-російським кордоном потрібен повний 
контроль, щоб встановити мир в Донбасі. 

З Росії на схід України активно перекидають озброєння і військову техніку, яка 
концентрується в донецькому напрямку. 

"Росіяни продовжують постачати зброю і бойову техніку наступального характеру на 
територію Донбасу, яка підконтрольна бойовикам. Ця техніка концентрується на донецькому 
напрямку", - заявив спікер РНБО Андрій Лисенко 31 жовтня. 

Дзеркало тижня 

13.11.2014. В СБУ кажуть, що Росія намагається заблокувати 
Маріуполь з моря 

В СБУ вважають, що росіяни мінують акваторія Маріуполя, щоб заблокувати місто з моря. 
Росія намагається заблокувати Маріуполь з моря. Про це заявив радник голови СБУ 

Маркіян Лубківський в ефірі телеканалу. 
Він нагадав про підводний вибух в море біля Маріуполя, який відбувся 11 листопада. 
"На нашу думку, росіяни мінують акваторію Маріуполя, щоб заблокувати місто з моря з 

одного боку, а з іншого боку - підірвати економічну та інфраструктурну складову регіону", - сказав 
Лубківський. 

 
"Мова йде, за попередньою інформацією, про вибух донної міни. Ми не виключаємо, що на 

ній могла підірватися українська риболовецька шхуна. Ми зараз досліджуємо цей випадок. Поряд 
з цим вибухом було помічено російське судно", - додав він. 

Він також ще раз заявив про збільшенні російської військової присутності на тимчасово 
окупованих територіях. "Відбувається передислокація військ, зміцнення позицій", - підкреслив він. 

Лубківський зазначив, що є всі ознаки того, що Росія планує або готується до активних 
військових дій. Крім того, терористи і диверсанти розширюють географію своєї діяльності в 
Україні, зокрема, на Київ, Маріуполь, Рубіжне та Вінницю. 

Також Лубківський повідомив, що на окупованих територіях створюються табори для 
підготовки терористів. Він пообіцяв оприлюднити карту, на якій будуть вказані ці табори. 

Дзеркало тижня 
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США ТА КАНАДА 

01.11.2014. США разом з новою Єврокомісією мають намір 
урегулювати кризу в Україні 

"Ми погодилися спільно реагувати на глобальні виклики", - зазначив держсекретар США 
Джон Керрі. 

Сполучені Штати мають намір спільно співпрацювати з новим керівництвом Єврокомісії з 
урегулювання кризи в Україні. 

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Джона Керрі з приводу вступу на посаду нового 
глави ЄС Жана-Клода Юнкера і всього складу Єврокомісії, передає ТАСС. 

"Він (Юнкер) зібрав групу талановитих європейських політиків для роботи у складі комісії, 
включаючи старих друзів, таких як Федеріка Могеріні, яка займе пост верховного представника ЄС 
із закордонних справ і політики безпеки", - зазначив Керрі. 

Він нагадав, що "два десятиліття тому лідери США і Євросоюзу домовилися працювати 
разом для підтримання миру, стабільності і демократії в усьому світі". "Ми погодилися спільно 
реагувати на глобальні виклики. Ми вирішили розширювати світову торгівлю, зближувати наші 
економіки і створювати трансатлантичні мости для людей і ідей", - сказав Керрі. 

За його словами, на даний час перед партнерами стоять нові завдання, проте домовленості 
залишилися тими самими. 

"Сьогодні ми стикаємося із серйозними загрозами для миру і стабільності з боку вірусу 
Ебола, спалах якого відбувся в Західній Африці, угруповання "Ісламська держава" на Близькому 
Сході і дій Росії в Україні. З цими кризами ми боротимемося разом", - наголосив Керрі. 

УНІАН 

03.11.2014. США не визнають псевдовиборів терористів та 
наполягатимуть на виконанні Мінських домовленостей 

У Державному департаменті США заявляють, не визнають псевдовиборів сепаратистів та 
наполягатимуть на виконанні Мінських домовленостей. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила речник Держдепартаменту США Джен 
Псакі під час брифінгу у Вашингтоні (трансляція брифінгу відбувалася на сайті Держдепартаменту 
США). 

Речник Держдепартаменту наголосила, що США ‖не визнають так звані ‖вибори‖ 
сепаратистів у східній Україні, а також не визнають будь-яких обраних ‖лідерів‖ під час цього 
незаконного голосування‖. 

‖Ми, безумовно, хочемо чітко дати зрозуміти, що ми не хочемо визнавати легітимність цих 
‖виборів‖, щоб показати, що ми не будемо працювати з цими ‖лідерами‖ і очевидно, ми не 
визнаємо того, що вони управляють цими частинами України‖, - сказала Псакі. 

При цьому вона відзначила, що США вітають заяви Європейського Союзу, Організації 
Об`єднаних Націй, Франції, Німеччини та інших країн, котрі не визнають ці незаконні та 
нелегітимні дії. 

Разом з тим, відповідаючи на питання, що означає на практиці заява про ‖не визнання 
виборів сепаратистів‖, Псакі відзначила, що ‖в нашому розпорядженні є цілий ряд інструментів, 
але найважливіше те, що ми будемо продовжувати наполягати на імплементації Мінських 
домовленостей та всіх кроків, які належать до цих домовленостей‖.  

Однак вона не пояснила, про які інструменти йдеться. 
УНІАН 

04.11.2014. У США збентежені повідомленнями про десятки 
військових вантажівок на Донбасі 

Речник Держдепартаменту Джен Псакі прокоментувала появу в Україні впродовж останніх 
кількох днів нових вантажівок, які перевозили озброєння.  

У Державному департаменті США занепокоєні появою нових вантажівок зі зброєю і 
боєприпасами на території України. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила речник Держдепартаменту Джен Псакі на 
брифінгу у Вашингтоні (трансляція брифінгу відбувалася на сайті Держдепу). 

Вона прокоментувала появу в Україні впродовж останніх кількох днів нових вантажівок, які 
перевозили озброєння. "Ми збентежені повідомленнями про десятки військових вантажівок без 
розпізнавальних знаків у східній Україні, які перевозили важке озброєння та боєприпаси", - 
сказала Псакі. 
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За її словами, Росія зробила декілька коментарів минулого тижня та у вихідні дні щодо так 
званих "виборів". На переконання Псакі, реакція Росії на ці "вибори" суперечила як букві, так і 
духу Мінських домовленостей. 

Окрім того, повідомила речник Держдепу, в США занепокоєні, що проросійські терористи 
продовжують вдаватися до агресії і саме ці дії є предметом обговорення з представниками 
російської влади під час всіх зустрічей. 

УНІАН 

04.11.2014. У Чорне море увійде ракетний есмінець США "Росс" 

4 листопада в Чорне море увійде черговий ракетний есмінець США. 
Про це повідомляє прес-служба 6-го флоту США, який дислокується в Середземному морі, 

передає ТСН. 
В повідомленні зазначається, що есмінець "Росс" (DDG 71) класу "Арлі Берк" буде брати 

участь у спільних діях союзників по НАТО. 
Корабель буде здійснювати операції по сприянню регіональної безпеки на морі, 

виконувати пошуково-рятувальні заходи, підтримувати гуманітарні місії та інше. 
"Росс" - другий ракетний есмінець США, який увійде в Чорне море. 30 жовтня в море 

увійшов корабель того ж класу "DDG 67". 
УНІАН 

05.11.2014. Керрі висловив підтримку з боку США діям 
Порошенка 

Президент України подякував за значну роль США в консолідації міжнародної підтримки 
територіальної цілісності України. 

Він також відзначив важливість заяв з боку Сполучених Штатів про невизнання результатів 
та засудження псевдо-виборів на Донбасі 2 листопада, повідомляє прес-служба глави держави. 

Порошенко заявив про відданість України мирному вирішенню конфлікту у повній 
відповідності до Мінських домовленостей. «Ми доклали занадто багато зусиль і часу для 
досягнення цих домовленостей, щоб дозволити їх відкинути», - відзначив Глава держави. 

Петро Порошенко також запропонував відновити Женевський формат багатостороннього 
діалогу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на рівні міністрів закордонних справ. 

Джон Керрі висловив підтримку з боку США Україні та діям Президента щодо дотримання 
букви і духу Мінського протоколу для врегулювання ситуації. Він також привітав Україну із 
проведенням вільних та демократичних виборів до Верховної Ради 26 жовтня, а також високо 
оцінив досягнення газових домовленостей в форматі Україна-ЄС-Росія. 

Співрозмовники обговорили деталі військово-технічного співробітництва, а також питання 
візиту до України Віце-президента США Джозефа Байдена, який відбудеться 21 листопада. 

УНІАН 
 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

ДАНІЯ 

10.11.2014. Україна і Данія спрощують візовий режим 

У МЗС України відбулася зустріч Міністра  закордонних справ України Павла Клімкіна та 
Міністра закордонних справ Королівства Данія Мартіна Лідегора. 

У рамках переговорів сторонами було обговорено широке коло двосторонніх відносин та 
міжнародної проблематики. 

Глави зовнішньополітичних відомств України та Данії підписали Угоду між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Королівства Данія про внесення змін до Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Королівства Данія про спрощення оформлення віз. Підписання Угоди 
стало знаковою подією візиту, а у майбутньому – правовим підґрунтям для активізації соціальних 
контактів. Положеннями Угоди розширюються категорії громадян України, які мають право на 
спрощене оформлення безкоштовних та багаторазових віз, удосконалюється порядок оформлення 
віз для представників ЗМІ, визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз, встановлюється 
можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) особам, які проживають на значній 
відстані від місця подання візового клопотання (за умови сплати термінового консульського 
збору), запроваджується безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються 
біометричними службовими паспортами. 

Сторони також домовилися, що Україна та Данія вже до кінця цього року підпишуть 
двосторонню Угоду про створення Данського енергетичного центру при Міністерстві енергетики 

http://fpri.kiev.ua/?cat=103
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України. «Данія запропонує низку конкретних ініціатив у сфері енергетики, яку розглядає як 
пріоритетну для майбутнього співробітництва з Україною», – зазначив Міністр закордонних справ 
М.Лідегор. 

Важливу увагу під час зустрічі було приділено ситуації в Україні. Глави 
зовнішньополітичних відомств України та Данії обмінялися думками щодо перспектив взаємодії 
держав у рамках міжнародних організацій та інших регіональних форумів співпраці. 

У рамках візиту М.Лідегор здійснить робочу поїздку до м. Одеса, де проведе зустрічі з 
керівництвом Одеської області та м. Одеса, представниками різних релігійних конфесій та з 
слухачами Одеського університету. 

Урядовий портал 

10.11.2014. Україна і Данія домовилися про спільний проект для 
зменшення споживання енергетичних ресурсів, - Арсеній Яценюк на 
зустрічі з Главою МЗС Данії 

У понеділок, 10 листопада, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв Міністра 
закордонних справ Королівства Данія Мартіна Лідегора, який перебуває в Києві з візитом. 

Під час зустрічі були обговорені пріоритетні напрями співпраці між Урядами двох країн та 
конкретні шляхи підтримки України з боку Копенгагена. Одним із таких проектів стане заснування 
українсько-датського енергетичного центру, завданням якого буде розробка планів з 
удосконалення енергетичної ефективності в Україні. 

Прем’єр-міністр України підкреслив, що Уряд України цінує створення аналітичного 
центру з питань енергетики  в Україні: «Це для нас дуже важливо, адже Україна має один із 
найвищих у світі показників споживання енергоресурсів на один долар ВВП. Очікуємо, що наша 
спільна робота дозволить суттєво скоротити споживання енергоресурсів та збільшити 
конкурентність української економіки». 

Арсеній Яценюк і Мартін Лідегор також обговорили шляхи підвищення взаємодії в рамках 
виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Глава Уряду привітав 
сьогоднішнє підписання угоди про спрощення процедури оформлення віз між Урядами двох країн. 

Прем’єр-міністр України нагадав, що Уряд України ухвалив низку рішень, аби 
пришвидшити виконання плану дій щодо спрощення візового режиму з ЄС: «Сподіваємося,  що 
невдовзі між Україною та ЄС буде безвізовий режим». 

Урядовий портал 

ЕСТОНІЯ 

04.11.2014. Естонія ратифікувала Угоду про асоціацію України і 
ЄС 

Естонія стала восьмою країною, що ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. 
Парламент Естонії сьогодні, 4 листопада, ратифікував Угода про асоціацію України з 

Європейським Союзом. 
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України в 

Twitter. 
"Сьогодні Парламент Естонії ратифікував СА Україна - ЄС. Спасибі, друзі!" - йдеться в 

повідомленні. 
Нагадаємо, 16 вересня 2014 р. Верховна Рада України синхронно з Європейським 

парламентом ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. 
Пізніше повідомлялося, що ратифікація парламентами країн-членів ЄС Угоди про 

асоціацію з Україною пройде в прискореному режимі. 
В даний час процедуру ратифікації Угоди про асоціацію України і Євросоюзу з 28 країн-

членів ЄС повністю завершили Словаччина, Румунія, Литва, Латвія, Мальта і Болгарія. Також 
завершила ратифікацію сама Україна. Крім того, ратифікацію угоди підтримав Європейський 
парламент. 

Угода формально набуде чинності після того, як ратифікаційні процедури завершать всі 
країни, що може тривати й кілька років. З 1 листопада, ще до завершення ратифікаційної процесу, 
почалося її тимчасове застосування. 

Дзеркало тижня 
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ІРЛАНДІЯ 

05.11.2014. Окупація Криму та агресивні дії Росії на сході 
України, які підривають територіальну цілісність Української 
держави, є викликом не лише для України, а й для всієї системи 
міжнародної безпеки 

Про це було зазначено за результатами політичних консультацій між МЗС України та 
Ірландії, які відбулися 5 листопада ц.р. у м. Київ, за участю делегацій двох сторін на чолі з Першим 
заступником Міністра Наталією Галібаренко з українського боку та заступником Генерального 
секретаря МЗС Ірландії, політичним директором Баррі Робінсон – з ірландського боку. 

У цьому контексті було також засуджено псевдовибори на сході України 2 листопада ц.р. як 
такі, що підривають процес мирного вирішення конфлікту у відповідності до Мінських 
домовленостей. Натомість високу оцінку надано вільним та чесним парламентським виборам в 
Україні 26 жовтня ц.р. 

У ході консультацій було особливо наголошено на важливості дотримання та 
добросовісного виконання російською стороною досягнутих домовленостей, її відповідального 
ставлення до мирного процесу. 

За результатами консультацій домовлено продовжити координувати позиції України та 
Ірландії з актуальних питань міжнародного та регіонального порядку денного, у тому числі в 
рамках міжнародних організацій. 

Сайт МЗС України 

ІТАЛІЯ 

03.11.2014. Італія не визнає "вибори" бойовиків 

Італія не визнає «вибори» в самопроголошених Донецькій та Луганській «народних 
республіках». 

Про це заявив новий міністр закордонних справ країни Паоло Джентілоні, передає ТАСС. 
"Італія не визнає результати виборів, проведених у самопроголошених народних 

республіках у Донецьку й Луганську", - заявив міністр. 
"Здійснення мінських домовленостей від 5 і 19 вересня залишається єдиною умовою 

гарантування стабільності в Україні й у всьому регіоні. Немає альтернативи політичному 
вирішенню кризи. Уряд Італії продовжує залишатися на цих позиціях, підтверджених у ході саміту 
АСЕМ у Мілані 16-17 жовтня", - вказав Джентілоні. 

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко заявляв, що так звані "вибори" в 
окупованих районах Донецької таі Луганської областей не мають нічого спільного з 
волевиявленням людей і грубо порушують мінські домовленості. 

Результати цих псевдовиборів також не визнали ні ЄС, ні США. 
УНІАН 

НІМЕЧИНА 

05.11.2014. Уряд Німеччини схвалив закони, необхідні для 
ратифікації УА з Україною  

Уряд Німеччини схвалив проекти законів щодо Угод про асоціацію (УА) між ЄС та 
Україною, Грузією і Молдовою. 

Про це повідомляє прес-служба уряду, передає Deutsche Welle. Дані угоди повинні створити 
зони вільної торгівлі та посилити економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом. Окрім цього, вони 
мають на меті поглиблення співпраці у сферах громадянських свобод, безпеки та права. 

У Німеччині для ратифікації УА потрібен спеціальний закон, який повинні схвалити уряд і 
федеральна рада. Проекти цих законів і затвердив німецький уряд, передає "ЄвроПравда". 

У німецькому уряді також додають, що підписані Угоди про асоціацію сприятимуть не 
тільки посиленню зв’язків з ЄС трьох країн, а й "розвиткові демократії та правової держави в 
Україні, Грузії та Молдові". 

На сьогоднішній день УА між Україною та ЄС ратифікували вже 7 країн - Естонія, 
Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія, Мальта і Румунія. 

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували 
Угоду про асоціацію. 

УНІАН 

http://fpri.kiev.ua/?cat=115
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10.11.2014. До України прибуло 40 вантажівок з житловими 
модулями від Уряду Німеччини, - Сергій Бочковський 

―Уряд Німеччини продовжує доставляти до України гуманітарну допомогу для тимчасово 
переміщених осіб. Сьогодні, 10 листопада, до України прибуло ще 40 вантажівок з житловими 
модулями. Одразу після проходження митниці вантажівки були доправлені до Харкова та 
Запоріжжя, де продовжується будівництво транзитних містечок. Таким чином, до Запоріжжя 
наразі прибуло 15 вантажівок з житловими модулями і до кінця дня прибуде ще 10 фур. До 
Харкова вже доставлено 8 вантажівок і завтра очікується прибуття ще 7 фур‖, - повідомив Голова 
Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. 

Він зазначив, що у Запоріжжі, безпосередньо на місці облаштування транзитного містечка, 
нині проводиться розвантаження боксів з житловими модулями. Містечко буде під’єднане до 
мереж електро- та водопостачання, каналізації. До монтажу залучена фірма-підрядник та німецькі 
інженери, споруджуються містечка за рахунок іноземних інвесторів. 

―Упродовж жовтня підрядні будівельні організації проводили роботи з підготовки 
земельної ділянки під установку житлових модулів. Представники Німецької організації, 
відповідальні за будівництво, вже побували на місці облаштування містечка у Запоріжжі та 
зазначили, що місце для встановлення модульних будинків обрані дуже вдало. Земельна ділянка 
площею 1,12 га, розрахована на проживання 500 осіб. Упродовж двох днів буде завершено 
проектування мереж. Ми маємо два типи будинків: перші розраховані на короткочасне 
проживання, інші – для середньострокового проживання. На території містечка також планується 
будівництво двох дитячих майданчиків‖, - сказав Голова Служби. 

Сергій Бочковський зауважив, що 17 жовтня до Запоріжжя вже прибули 8 машин 
гуманітарного вантажу з Німеччини. До складу гуманітарної допомоги, окрім медобладнання, 
одягу та інших речей першої необхідності, увійшла побутова техніка та обладнання для монтажу 
транзитних містечок, облаштованих для проживання у них взимку. 

Голова Служби зазначив, що сьогодні вантажівки з гуманітарною допомогою від Уряду 
Німеччини прибули також до Харкова - 17 фур, 8 з яких - з житловими модулями.  До Харкова 
прибуло також і 9 вантажівок із стаціонарними та розкладними ліжками, матрацами, меблями, 
ковдрами, дитячим та дорослим одягом і взуттям, столовим приладдям, холодильниками, 
побутовою технікою та іншими речами першої необхідності. Ці вантажівки розвантажено на 
складах селища Васищево Харківського району. В подальшому вона розподілятиметься 
представниками Товариства Червоного Хреста спільно з обласними державними адміністраціями 
в Україні між внутрішньо переміщеними особами. 

―Наразі на будівельному майданчику у Харкові триває процес розвантаження фур та 
продовжуються будівельні роботи. Частину технічного обладнання для побудови транзитного 
пункту ми вже отримали раніше. На початку жовтня до Харкова прибули 16 вантажівок із 
гуманітарною допомогою та 5 вантажівок з житловими модулями. Нині співробітники Товариства 
Червоного Хреста організовують видачу теплого одягу та інших речей першої необхідності, а також 
побутової техніки для модульних будинків‖, - зазначив Сергій Бочковський. 

Нагадаємо, наразі у трьох областях України – Запорізькій, Харківській та 
Дніпропетровській – проводяться підготовчі роботи для спорудження транзитних містечок із 
будинків модульного типу, що надані Урядом Німеччини. Зокрема, у Харківській області (м. 
Харків) підготовлено земельну ділянку загальною площею 1 га та встановлено 1 модульний 
будинок, розрахований на 32 особи. У Запорізькій області (м. Запоріжжя) ведуться інженерні 
роботи з підготовки ділянки загальною площею 1,12 га. У Дніпропетровській області проводяться 
інженерні роботи щодо підготовки ділянки загальною площею 5,17 га (м. Дніпропетровськ – 0,72 
га, Дніпродзержинськ – 0,8 га, м. Кривий Ріг – 1,85 га, м. Павлоград – 1 га, м. Нікополь – 0,8 га). 

Загалом до Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, станом на 11 
листопада, буде доставлено вже 88 вантажівок гуманітарної допомоги від ФРН, серед яких – 45 
вантажівок з житловими модулями. 

Урядовий портал 
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СЛОВАЧЧИНА 

16.11.2014. Президент Словаччини: Доля України важлива для 
всього ЄС 

Доля України важлива для всього Європейського союзу, і ЄС має вдаватися до санкцій, щоб 
не допускати порушень міжнародного права, заявив у неділю президент Словаччини Андрей Кіска 
після зустрічі у Братиславі з колегою з України Петром Порошенком 

 «Ніхто не хоче санкцій. Але якщо діалог не спрацьовує, якщо ми бачимо, що одна країна 
порушує міжнародні угоди, анексує частини території іншої країни і діалог не зараджує цьому, то 
мусять настати дії», – наводить слова словацького керівника Радіо Свобода з посиланням на чеське 
телебачення. 

Кіска наголосив, що його країна наполягає на дотриманні територіальної цілісності 
України, «і це не просто дипломатична фраза». 

Порошенко, зі свого боку, сказав журналістам, що санкції проти Росії – це питання не 
економіки, а безпеки, цінностей і правди. «В Україні триває війна за Європейський союз, за його 
цінності і безпеку. Україна нині воює за свою свободу і незалежність. Ми виборюємо її дуже 
великою ціною, але я впевнений, що ми переможемо», – сказав український президент. 

Петро Порошенко в суботу й неділю перебуває з візитом у Словаччині, де зустрічається з 
керівниками держави. Він також бере участь у зустрічі голів держав «Вишеградської групи» на 
запрошення словацького колеги. 

УНІАН 

16.11.2014. Словаччина допомагатиме Україні у впровадженні 
реформ - Петро Порошенко 

Словаччина допомагатиме Україні впроваджувати реформи. Такої домовленості було 
досягнуто під час сьогоднішніх переговорів, повідомив Президент України Петро Порошенко під 
час спілкування з представниками ЗМІ у Братиславі. 

За словами Глави держави, йдеться про співпрацю на президентському рівні, а також на 
рівні керівників урядів та міністерств і відомств. 

Сторони також домовилися про проведення спільного засідання урядів одразу після 
формування нового Кабінету Міністрів України. "Для того, щоб започаткувати міжвідомчу 
співпрацю, яка допоможе відпрацювати механізми приведення українського законодавства до 
європейських стандартів", — повідомив Петро Порошенко. Він зазначив, що така допомога є 
цінною, адже Словаччина — одна найцікавіших країн щодо досвіду імплементації Угоди з ЄС. 

 
Він також зазначив, що сторони домовилися про спільний контроль на кордоні, 

облаштування спільних пунктів пропуску. "Це буде одним з найефективніших кроків, щоб 
подолати корупцію на митниці", — переконаний Президент. 

Глава держави запросив Президента Словацької Республіки найближчим часом відвідати 
Україну з візитом. Запрошення було з вдячністю прийняте. 

Відповідаючи на запитання стосовно впровадження санкцій щодо Росії, Глава держави 
зазначив, що їх мета не зашкодити східному сусідові України, а зупинити агресію. "Санкції — це не 
питання економіки, це не питання шкоди комусь, це питання цінностей, безпеки і права", — 
наголосив Петро Порошенко. 

У свою чергу Президент Словацької Республіки, відповідаючи на запитання щодо 
підтримки міжнародних санкцій стосовно Росії, підкреслив: "Якщо діалог не діє, якщо одна зі 
сторін порушує міжнародне право, санкції мають бути. ЄС має бути солідарним і єдиним: якщо 
діалогу немає, на порядок денний виходять санкції". 

Сайт Президента України 

16.11.2014. Україна отримала гарантії постачання реверсного 
газу зі Словаччини - Президент 

Україна отримала гарантії того, що словацька сторона забезпечить постачання реверсного 
газу. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції зі 
словацьким колегою у Братиславі. 

"Ми отримали чіткі гарантії, що питання реверсу і забезпечення України європейським 
газом будуть чітко виконуватися словацькими партнерами", - сказав Глава держави зазначивши, 
що такої домовленості було досягнуто сьогодні під час переговорів. 

Петро Порошенко подякував Андрею Кісці за забезпечення цього постачання. "Ми дякуємо 
Словаччині за те, що в тяжкі часи вона забезпечила реверсні поставки газу", - сказав він. 
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Президент повідомив, що для забезпечення надійності реверсних поставок сторони 
домовилися про створення робочої групи, яка відпрацює систему інтерконнекторів. 

За його словами, йдеться про розширення співпраці та створення хабу із залученням 
Словаччини, Польщі та Угорщини, який дозволить зробити газове питання не засобом тиску, а 
ринковим механізмом. Глава держави підкреслив, що Євросоюз має брати активну участь у цих 
процесах, адже йдеться про енергетичну безпеку всієї Європи. 

Президент України також зазначив, що питання євробезпеки було головним під час 
сьогоднішніх перемовин, і висловив подяку своєму словацькому колезі за слова підтримки, який 
сказав, що українські солдати зараз воюють не тільки за Україну, а й за Європу, за європейські 
цінності та безпеку. "Головне, що ми відчуваємо з боку ЄС єдність і солідарність з Україною. Ми 
вдячні вам за все, пане Президенте", - наголосив Глава держави. 

Андрей Кіска у свою чергу запевнив, що Словаччина й надалі підтримуватиме нашу 
державу, стоїть і стоятиме на позиції підтримки міжнародного права у питанні щодо суверенітету 
та територіальної цілісності України, визнання її права самостійно обирати свій шлях. "Це - не 
дипломатична фраза, це - принципово важливий підхід не тільки для України", - наголосив 
Президент Словацької Республіки. 

"Наша допомога в тому, щоб ми в Європі єдині, і Росія має чути наш спільний голос. Я хочу, 
щоб Україна завжди бачила в нас друга, який простягне руку допомоги", - додав він. 

Сайт Президента України 

ЧЕХІЯ 

04.11.2014. Чехія не визнає псевдовибори ДНР і ЛНР 

Чеська Республіка не визнає результати голосування на "виборах" на сході України і 
відмовляється визнати лідерами Донецької та Луганської народної республіки Олександра 
Захарченка та Ігоря Плотницького. 

"Вибори", які в неділю відбулися на території, підконтрольній сепаратистам, не відповідали 
демократичним стандартам, йдеться у заяві представників Міністерства закордонних справ, 
повідомляє "Радіо Прага". 

Схожої думки дотримуються і офіційні представники України і Європейського союзу. 
"Вибори", на думку ЄС, можуть порушити крихке перемир'я на сході країни. 
Нагадаємо, вибори в самопроголошених "Донецькій і Луганській народних республіках" 

відбулися 2 листопада. За підсумками голосування пост глави "ДНР" зайняв "прем'єр-міністр" 
самопроголошеної республіки Олександр Захарченко, а "ЛНР" очолив Ігор Плотницький. 

УНІАН 

07.11.2014. МЗС Чехії: резидентам Криму в Росії віз не дають 

Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило сьогодні Радіо Свобода, що 
повідомлення про можливість мешканцям анексованого Росією Криму отримати шенгенську візу в 
чеській консульській установі в Росії неправдиві. 

«Чехія, як і інші держави-члени Європейського союзу, не визнає анексії Криму Росією. Це 
означає, що всі резиденти України, включно з Кримом, які зацікавлені отримати шенгенську візу 
від Чехії, мають і надалі звертатися з проханням про візу тільки до консульських відділів 
дипломатичних представництв Чехії в Україні або до візових центрів в Україні», – наголосила 
речниця МЗС Чехії Йогана Ґрогова. 

Раніше сьогодні такі повідомлення вже спростовувало й посольство Чехії в Москві. 
Російське видання «Ізвестія» написало сьогодні, що принаймні чотири країни-члени ЄС і 

«шенгену» – Греція, Італія, Нідерланди і Чехія – видають через свої візові центри в Москві 
шенгенські візи мешканцям анексованого Криму, які отримали російські паспорти, всупереч 
рішенню Євросоюзу, який після анексії ухвалив далі обслуговувати кримчан тільки на території 
України. Роботу таких візових центрів забезпечує стороння компанія, не пов’язана з 
дипломатичними чи іншими структурами ЄС. 

Тим часом засоби інформації вже звертали увагу, що мешканці Криму, які оформили собі 
після анексії півострова російське громадянство, почали отримувати російські закордонні 
паспорти з зазначеною реєстрацією місця мешкання не у Криму, а в якомусь із регіонів Росії. Ті 
кримчани, які зможуть «влаштувати» собі реєстрацію на території Росії і у внутрішньому 
російському паспорті, зможуть, таким чином, обійти обмеження ЄС. 

Радіо Свобода 
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КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ  
 

ТУРЕЧИНА 

10.11.2014. Відбулося Третє засідання Українсько-турецької 
групи стратегічного планування під співголовуванням міністрів 
закордонних справ України і Туреччини 

10 листопада 2014 року в Україні з робочим візитом перебуває Міністр закордонних справ 
Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу. Основною метою візиту є проведення Третього 
засідання Спільної групи стратегічного планування – двостороннього органу в рамках механізму 
стратегічного партнерства між двома державами. Зазначене засідання стало підготовчим етапом 
до IV засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням 
президентів двох держав, яке заплановане ближчим часом після формування уряду в Україні.  

Під час переговорів міністри предметно обговорили широкий спектр питань практичного 
співробітництва між Україною та Туреччиною, а також регіональної та міжнародної 
проблематики. Особливу увагу глави зовнішньополітичних відомств приділили питанням 
реалізації конкретних проектів, що існують на двосторонньому порядку денному. Домовились 
надати поштовх розвитку українсько-турецького співробітництва в аерокосмічній, енергетичній та 
військово-технічній сферах. 

Детально обговорено ситуацію на сході України та в АР Крим. У цьому контексті Міністр 
закордонних справ Туреччини наголосив на безперечній підтримці України, її територіальної 
цілісності, недоторканості міжнародно визнаних кордонів та єдності нашої держави. Окремий 
наголос був зроблений на консолідації зусиль з метою захисту прав кримських татар, які 
потерпають під тиском окупаційних властей в Криму. 

У розрізі багатосторонньої взаємодії першочергова увага була приділена пріоритетній для 
обох сторін тематиці європейської інтеграції, яка є традиційною на порядку денному переговорів 
між МЗС України і Туреччини. 

Не оминули міністри і питання зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, де 
стратегічний баланс та атмосферу довіри було суттєво підірвано російською агресією проти 
України. 

Сайт МЗС України 
 
 

КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
 

КИТАЙ 

03.11.2014. Китай заявив про повагу до територіальної 
цілісності України 

Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність України, заявила офіційний 
представник МЗС КНР Хуа Чуньїн, коментуючи вибори в Луганській та Донецькій областях. 

"Китай послідовно виступає за невтручання у внутрішні справи інших держав. Ми 
поважаємо суверенітет і територіальну незалежність України. Ми сподіваємося, що в сформованих 
обставинах всі сторони зможуть підтримувати режим припинення вогню... зберігати стриманість і 
дотримуватися розпочатого діалогу... діяти спільно, щоб сприяти політичному вирішення 
конфлікту", - сказала офіційний представник зовнішньополітичного відомства КНР, передає РИА 
Новости. 

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей підтримувані Росією терористичні угруповання організували вибори "глав республік і 
депутатів народних рад" «ЛНР» і «ДНР». 

Офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» в «ДНР» і «ЛНР» і не мають 
наміру визнавати їхні результати. 

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським 
домовленостями. 

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія готова визнати результати 
виборів «народних рад і голів «ДНР» і «ЛНР», які "будуть важливі з точки зору легітимізації 
влади". 

УНІАН 
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КРАЇНИ СНД  
 

МОЛДОВА 

04.11.2014. Молдова не визнає "злочинних виборів" бойовиків 

Молдова не визнає вибори в самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", повідомило у вівторок 
міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови (МЗСЄІ). 

"МЗСЄІ не визнає вибори, в деяких районах Донецької і Луганської областей в Україні і 
спровокували нове загострення напруженості. Дані "вибори" незаконні та злочинні, тому що 
суперечать українському законодавству і мирним домовленостями, нещодавно досягнутим в 
Мінську. Вони також серйозно шкодять процесу мирного врегулювання конфлікту в Донбасі", - 
повідомляється в офіційній заяві МЗСЄІ для преси, передає РИА Новости. 

Зовнішньополітичне відомство Молдавії підкреслює, що "підтверджує свою підтримку 
зусиллям щодо виконання досягнутих домовленостей в рамках Контактної групи для знаходження 
політичного вирішення кризи на сході сусідньої держави за дотримання принципів суверенітету і 
територіальної цілісності України". 

УНІАН 
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